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ل الــذي    ارتبطــت التحــوالت النَّوعيــة فــي تاريــخ العلــوم بالتَّحــوُّ

يحصــل فــي المنهــج وطرائــق التَّفكيــر وإجــراءات الفعــل، ومــا ُعرِفــت 

بــه  جــاءت  الــذي  المخصــوص  بالمنهــج  إال  الثقافــات،  مــن  ثقافــة 

إلــى دوائــر المعرفــة نقــًدا وتجديــًدا، وبيــان هــذا اإلقــرار يتَّضــح فــي 

خصوصيــة كل ثقافــة مــن الثقافــات بقطــاع منهجــي بــارز، فالثقافــة 

ق الوجدانــي واالستكشــاف  ــرقية غلــب عليهــا الحــدس والتــذوُّ الشَّ

الجمالــي لحركــة الوجــود، والثقافــة اليونانيــة طــّورت مــع أرســطو 

اآللــة المنطقيــة التــي ابتغــت تحصيــن العقــل مــن الوقــوع فــي الّزلــل، 

ــت الثقافــة اإلســامية بتطويــر علــم األصــول العقلي،  فــي حيــن اختصَّ

بغــرض تقنيــن فعــل االجتهــاد، أمــا الثقافــة الحديثــة فقــد َكَســرت 

الثقافــة اإلســامية  مطالــب المنطــق األرســطي، وانفتحــت علــى 

فــي روحهــا التَّجريبيــة، كــي تصــوغ مقالــة جديــدة فــي المنهــج، أو 

ديــكارت  ورونيــه  بيكــون  روجــر  مــع  معــروف  هــو  مثلمــا  الخطــاب 

وفرانســيس بيكــون. وهــذا الوصــف المــازم لحركــة العلــوم يؤّكــد 

ــلوك،  األهميــة الحاســمة للمنهــج فــي تطويــر المعرفــة وتنظيــم السُّ

أســلوب  كذلــك  هــو  إنمــا  ليــس مجــرد طرائــق نظريــة؛  فالمنهــج 

ــه نظــر تقنينــي  ــة، أي أن ــم الحركــة االجتماعي فــي إدارة العمــل وتنظي

للمعرفــة ورســم توجيهــي للفعــل. وألنــه هكــذا؛ فــإن المنهــج ليــس 

مجــّرد اإلجــراءات التَّقنينيــة منفصلــة عــن المســتويات األعلــى فــي 

التَّفكيــر، أي الّنظــام المعرفــي الكلــي، الــذي يغــّذي المنهــج ويقــوي 

دوره ويرســم طبيعــة حركتــه، إنمــا هــو يرتكــز علــى نمــوذج معرفــي 

كلــي، وألجــل هــذا، كانــت هنــاك مناهــج تابعــة لطبيعــة المذاهــب 

منهــا  تســتمدُّ  أّنهــا  واألقــوى  رحمهــا،  فــي  نشــأت  التــي  الفكريــة 

مــن  بغيرهــا  وعاقتهــا  البحثيــة  وحدودهــا  اإلجرائيــة  خصوصيتهــا 

ــواهد التــي تحســم  المناهــج. فالمذهــب إذن هــو روح المنهــج. والشَّ

هــذه المســألة متكّثــرة منهــا فــي الســياق الفلســفي الغربــي: ترابــط 

التــي  النقديــة  الفلســفة  بــروح  إيمانويــل كانــط  النَّقــد عنــد  منهــج 

التــي  الفلســفة  بــروح  الجــدل عنــد هيجــل  بلورهــا، وترابــط منهــج 

تســري فيهــا حركــة التناقــض، أمــا فــي ســياق المنهجيــة اإلســامية 

مــن  اإلجرائيــة  خصوصيتــه  اســتمدَّ  قــد  كان  األصــول  علــم  فــإن 
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ابــع الكلــي للتَّشــريع اإلســامي، ففيــه البعــد  الطَّ

الّلغــوي والّلســاني، نظــًرا ألن الّصلــة بيــن الُمَشــرع 

وفيــه  تواصليــة،  إباغيــة  صلــة  هــي  والمخاطــب 

واســتصحب  الّتداولــي؛  والبعــد  الحجاجــي  البعــد 

أيًضــا،  المنطقــي  البعــد  النَّســق  هــذا  داخــل 

المنطــق  بيــن  اللغــوي  المحــدد  فــي  لاشــتراك 

واألصــول. كمــا ســاد المنهــج التَّجريبــي بقــوة فــي 

ــة  ــة العملي ســياق الثقافــة اإلســامية نظــًرا للبني

اتناهــي فــي األفعــال اإلنســانية. والوعــي بفكــرة اللَّ

ســمة  هــو  المنهــج  أن  تقــدم،  ممــا  يتبّيــن 

تأسيســية  عاقــة  فــي  المنهــج  وأن  الثقافــة، 

التــي  الثقافيــة  الــروح  أو  المعرفــي  الّنظــام  مــع 

ــرى.  ــه الّســمة وتطبعــه بســيماتها الكب ــق في تخل

وهنــا، ال بــد مــن صــرف القــول إلــى دفــع اعتــراض 

يــرد حــول هــذا اإلقــرار بخصوصيــة المنهــج،  قــد 

ال  المنهــج  إن  قائــًلا:  معتــرض  يعتــرض  فقــد 

بــل هــو  الرؤيــة الكليــة،  يتعالــق مــع المذهــب أو 

فكــر طبيعــي يقــوم بفعــل تنظيــم المعرفــة وأال 

هويــة للمنهــج فــي ســياق تطويــر العلــوم وتجديــد 

المعرفــي،  القلــق  هــذا  عــن  ولإلجابــة  األفــكار. 

مــن  مســتوى  إلــى  ســعينا  نصــرف  أن  يجــب 

بيــن  الوعــي  وهــو  المطلــوب،  المنهجــي  الوعــي 

إنــزال المنهــج وبيــن توظيــف أدوات المنهــج، 

د كمــا هــو األمــر  ر وتتجــدَّ فــاألدوات البحثيــة تتطــوَّ

فــي عالــم الوســائل الماديــة، ولــذا وجــب االبتــكار أو 

االقتبــاس ممــن يمتلــك هــذه األدوات، وهــذا هــو 

القصــد بتوظيــف المنهــج، وهــذه الممارســة هــي 

عريقــة فــي تاريــخ الثقافــة اإلســامية، وبيــان هــذا 

األمــر، أنَّ العلــوم الحكميــة والفلســفية التــي يعــد 

المنطــق هــو آلتهــا جميًعــا، قــد جــرى تشــغليها 

فــي إخصــاب العلــوم اإلســامية، كمــا جــرى الوعــي 

بحدودهــا أيًضــا، فــإذا كان الغّزالــي قــد شــّغل اآللــة 

اســتخداماتها،  مــن  ع  ونــوَّ اليونانيــة  المنطقيــة 

المنطــق  حــدود  كاشــف  قــد  تيميــة  ابــن  فــإن 

النظــام  فــي  وتجــّذره  حــدوده  ببيــان  اليونانــي 

اللغــوي اليونانــي. وهــذا التوتــر فــي تلقــي المنطــق 

فلســفية  اتجاهــات  تبلــور  أضــاف  قــد  اليونانــي 

خصبــة ونشــوء تنافــس وتبــاري فلســفي منتــج. 

المنهجــي؛  اإلنــزال  علــى  فهــو  االعتــراض  وأمــا 

ــي، وهــذه الظاهــرة  ــر جهــد تفكيكــي وتركيب مــن غي

لــم تكــن قويــة الظهــور فــي الثقافــة اإلســامية 

التاريخيــة، بــل هــي وليــدة حركــة الحداثــة التــي أثَّــرت 

فــي النُّخبــة الثقافيــة التــي لــم تكــن تملــك الصفــاء 

ومنهــج  معرفــي  كنظــام  باإلســام  الوعــي  فــي 

تطبيقــي، وبالتالــي فظاهــرة اإلنــزال المنهجــي هــي 

ظاهــرة حديثــة، تجــد أســبابها النفســية فــي إيقــاف 

قــدرة العقــل علــى اإلبــداع واالجتهــاد. واالعتقــاد 

أن المناهــج المعرفيــة الغربيــة هــي نتــاج البحــث 

بعــض  يعتقــد  كان  كمــا  الموضوعــي  العلمــي 

المروجيــن للفلســفة الماركســية مــن أنهــا علــم 

خالصيــن.  ومنهــج 

إذن، فحقيــق بنــا تصريــف القــول إلــى إقامــة 

الفرقــان بيــن الوعــي بالمنهــج الــذي يســتفيد مــن 

األدوات الجديــدة فــي التَّفكيــر وفــي البحــث، وبيــن 

ســياق  بيــن  يفــرق  ال  الــذي  المنهجــي  اإلنــزال 

بحثــي مخصــوص وســياق آخــر، ومــا صلــح فــي هــذا 

ــح فــي ســياق آخــر. الســياق قــد يصل

إنَّنــا فــي هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة »نمــاء 
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نبتغــي  اإلنســانية«،  والدراســات  الوحــي  لعلــوم 

بفكــرة  المعاصــر  المســلم  العقــل  ــق  يتحقَّ أن 

الوعــي بالمنهــج كــروح وكإجــراءات وكانفتــاح علــى 

المنهجيــات المتوافــرة فــي الثقافــة الغربيــة، حيــث 

يمكــن لنــا رســم مامــح الوعــي بالمنهــج مــن خــال 

مــا يلــي: 

الوعــي بالمنهــج كرؤيــة كليــة أو كــروح تســري  •

فــي هيــكل التَّفكيــر وإجــراءات التَّطبيــق، وأّنــه 

هــذه  علــى  المنهجــي  الّتفكيــر  يرتكــز  مــا  بقــدر 

د ويثمــر ويبــدع. الرؤيــة بقــدر مــا يتجــدَّ

الوعــي بالمنهــج كنظــام معرفــي فكــري، وليــس  •

مفــردات  فتحويــل  خالصــة،  دينيــة  كمقــوالت 

المنهــج اإليمانيــة إلــى أدوات فــي التفكيــر وفــي 

ــا  علميًّ مطلًبــا  يعــد  التركيــب،  وفــي  التَّحليــل 

ــا أيًضــا. ومطلًبــا عمليًّ

الوعــي بالمنهــج فــي التــراث الثقافي اإلســامي،  •

ألن ثمــة جهــوًدا منهجيــة الفتــة تنتظــر العقــل 

ســياق  فــي  تكييفهــا  يعيــد  الــذي  المبــدع 

التحديــات المنهجيــة الجديــدة، والمطلــب هــو 

اســتخراج صــورة المنهــج أو كيــف كان علماؤنــا 

يبنــون مناهجهــم وكيف كانــوا يضعون األدوات 

ــم والعمــل. ــاء فــي معمــار العل باعتبارهــا البن

الوعــي بالمنهــج مــن خــال التَّواصــل اإليجابــي  •

حقولهــا  فــي  الغربيــة  الثقافــة  مــع  والخــلَّاق 

تثمــر  أو  المناهــج  هــذه  تنتــج  ولــن  البحثيــة، 

فــي تطويــر علومنــا مــا لــم تكــن بّينــة المعالــم 

األخــرى. العلــوم  بنيــة  مــع  تتكامــل  ومســتقيمة 

ــا خالًصــا،  • الوعــي بالمنهــج ليــس مطلًبــا نظريًّ

بــل هــو مــا َنْعُبــر بــه إلــى الفعــل، فالغــرض مــن 

المنهــج هــو رســم مســالك التَّفكيــر، ومســالك 

الّتدبيــر أيًضــا، فاإلحــكام مقولــة منهجية علمية، 

ومقولــة عمليــة أيًضــا، فــإذا كان إحــكام المنهــج 

هــو الطريــق إلــى االكتشــاف العلمــي وتطويــر 

ــى  ــق إل األبحــاث، فــإن إحــكام الفعــل هــو الطري

العمــران ورئاســة اإلنســان. 

إلشــكاالت  الحاســمة  القيمــة  لهــذه  ونظــًرا 

المناهــج فــي العلــوم اإلســامية، جــاء هــذا العــدد 

حافــًلا بمقــاالت بحثيــة تشــتبك تحليــًلا ونقــًدا مــع 

حيــث  العلــوم،  فــي  المنهجيــة  اإلشــكاالت  هــذه 

بنــص  القالــي  الكريــم  عبــد  الدكتــور  يطالعنــا 

عنوانــه »مداخــل التّجديــد الكالمــي: نحــو رؤيــة 

بأهميــة  خالــه  مــن  نــادى  تكامليــة«،  تجديديــة 

الحاجــات  يحقــق  بمــا  الكامــي  رس  الــدَّ تطويــر 

حيــث  مــن  اليــوم  المســلم  لإلنســان  الحضاريــة 

محمــد  الدكتــور  أمــا  والتحديــات.  الموضوعــات 

ــا مــع النــص  عبــد النــور فقــد فتــح حــواًرا تواصليًّ

االســتداللي الخلدونــي، الــذي بــدا لــه مفتاًحــا لعــاج 

قيمــة  تــِع  لــم  التــي  الحديثــة  المعرفــة  أزمــات 

عنــوان  جــاء  حيــث  والدينــي،  اإلنســاني  ــأن  الشَّ

نّصــه »ابــن خلــدون وتأســيس االســتدالل فــي 

الثقافــة اإلســالمية أو كيــف يمكــن اســتعادة 

ابــن خلــدون راهًنــا؟«. كمــا تعــّرض الدكتــور خالــد 

زهــري فــي ورقتــه الموســومة بـ«هــل صّنــف ابــن 

األشــعري؟«  الــكالم  علــم  فــي  الحفيــد  رشــد 

حــدود  إلــى مكاشــفة  نقديــة.  لرؤيــة  مناقشــة 

ناقشــت مســألة العاقــة  ورقيــة بحثيــة أخــرى 

وبالدعــوة  األشــعري  والمذهــب  رشــد  ابــن  بيــن 
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الموحديــة. بينــا جــاء نــص الباحــث يوســف عكراش 

حامــًلا عنــوان »األســس المعرفيــة والمنهجيــة 

لدراســة المصطلــح القرآنــي« داعًيــا فيــه إلــى 

وانتهــاج  القرآنــي  بالمصطلــح  المنهجــي  الوعــي 

المســلك الــذي ســّطره القــرآن الكريــم فــي بنــاء 

المفاهيــم وتجديــد التصــورات. كمــا أكــد الباحــث 

المنهــج  الــذوق المصطلحــي وفــق  علــى أهميــة 

القرآنــي رؤيــًة ومنهًجــا. أمــا الباحث ياســين عميمي 

بـ«االســتدالل  الموســوم  البحثــي  نصــه  فــي 

الحجاجــي قــي النــص القرآنــي« فقــد رام لفــت 

قضيــة  قرآنيــة  حجاجيــة  تطويــر  أن  إلــى  االنتبــاه 

القرآنــي  الخطــاب  روح  ألن  وممكنــة،  الزمــة 

وهــذا  األفهــام،  وتعــدد  الّطبائــع  تفــاوت  تراعــي 

ــن اللســانيات  ــه ممكــن مــن خــال التداخــل بي برأي

والمنطقيــات. فالمســلك المنهجــي هــو إخصــاب 

ــات الخطــاب الصناعــي.  الخطــاب الطبيعــي بتقني

للباحــث  آخــر  ــا  نصًّ أيًضــا  الملــف  تضمــن  كمــا 

المعرفــة  »نشــأة  بـــ:  موســوًما  بشــير،  خالــد 

االنتثربولوجيــة فــي الحضــارة اإلســالمية« مــن 

والمرامــي  الرحالــة،  كتابــات  مســاهمة  خــالل 

االبســتمولوجية  الناحيــة  مــن  للبحــث  المنهجيــة 

األطــر  مــن  االنثربولوجيــة  المعرفــة  تحريــر  هــي 

ــا  ــائدة، ويعــد أدب الرحــات نموذًج ــب السَّ والقوال

علــى ممارســة أنثربولوجيــة رامــت اكتشــاف اآلخــر 

ــة، كمــا كان لإلســام -حســب  ــاه الثقافي وفهــم بن

رأي الباحــث- دور ثقيــل فــي هــذا الجهــد العلمــي 

ــان  تأسيًســا وتوجيًهــا. وأمــا بحــث الدكتــور الحسَّ

بيــن  المفهــوم  بـ«إشــكال  الموســوم  شــهيد، 

فقــد  المبنــى«  وعصيــان  المعنــى  ســلطان 

األهميــة،  غايــة  فــي  معرفيــة  لمشــكلة  تعــّرض 

مفرًقــا بيــن المصطلــح الــذي يــؤدي وظيفيــة جزئية 

المفهــوم  وبيــن  العلــوم،  حقــول  مــن  حقــل  فــي 

اإلنســانية  طــور  إلــى  الطــور،  هــذا  ى  يتعــدَّ الــذي 

واألخاقيــة. والقيميــة 

أمــا المقــاالت خــارج الملــف، فهــي ثاثــة توزعــت 

واإلشــكال  الّدولــة  بيــن قضيــة  اهتماماتهــا  دوائــر 

السياســي وســؤال الّنقــد، حيــث ناقــش د. محمــد 

الدولــة:  بـ«بنيــة  الموســوم  نصــه  فــي  أمزيــان 

اإلســالمي:  السياســي  االجتمــاع  فــي  مجالهــا 

األمــة الواحــدة والدولــة الجامعــة: نحــو مقاربــة 

ــة  ابطــة اإليماني ــه أن الرَّ ــر مــن خال تأصيليــة«، اعتب

هــي روح األمــة، والشــكل السياســي يتمظهــر فــي 

نقاشــات  وفتــح  القانونــي،  الطابــع  ذات  ولــة  الدَّ

ضمــن هــذه الترســيمات الفكريــة. فــي حيــن ناقــش 

علمنــة  »مشــروع  شــّراد  هشــام  الدكتــور  مقــال 

فــي  المدنيــة  الدولــة  وتأســيس  السياســة 

الغــرب المســيحي مــن خــالل اللفياثــان لتومــاس 

الفلســفية  الرؤيــة  هــذه  أن  مســتخلًصا  هوبــز«، 

ــي  تؤســس لسياســة الخــروج مــن الســلطان الدين

الّدولــة  فــي  المتمثــل  السياســي  الســلطان  إلــى 

إشــكاالت  عــن  بعيــد  وغيــر  العلمانيــة.  القانونيــة 

الفلســفة الحديثــة ناقــش الباحــث: مــراد الكديــوي 

موضــوع: ســؤال الّنقــد عنــد كانــط: بيــن الّدوافــع 

معترًضــا  االبســتمولوجية،  والدوافــع  الدينيــة 

علــى الفكــرة الســائدة حــول منزلــة الديــن عنــد كانــط، 

الســؤال  هــي  الدينيــة  المســألة  أن  يــرى  فالباحــث 

وليــس  الكانطــي  المشــروع  كل  يختــرق  الــذي 

مســألة هامشــية اســتراح فيهــا كانــط مــن حقبــة 

الثاثــة.  بلحظاتــه  النقــد 
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ُأِشــيَر  عمــا  فضــًلا  العــدد  تضّمــن  كمــا 

»ســؤال  عنوانــه:  مترجــم  لكتــاب  مراجعــة  إليــه، 

االجتماعيــة  الفلســفة  فــي  االعتــراف 

والسياســية المعاصــرة« لمجموعــة مؤلفيــن 

ــه  ــر، وراجعت ــري كمــال بومني ترجمــه الكاتــب الجزائ

ضربــان.  مريــم  الباحثــة 

وحــوى العــدد أيًضــا ترجمــات في غايــة األهمية، 

أوالهــا نــص »المعتزلــة فــي عصــر ابــن رشــد«، 

مــدراري،  يوســف  د.  أنجــزه:  شــفارب،  لجيــرور 

والفلســفة  العلــم  بـــ:  موســوم  نــّص  والثانــي 

المعاصــرة،  الفلســفة  أزمــات  أبــرز  والديــن: 

للشــيخ أنتــا ديــوب، ترجمــه الباحــث عبــدو عبــد 

لمايــكل  الــكالم  علــم  أصــول  والثالــث:  القــادر، 

الباحــث محمــد خضــر. ترجمــه  كــوك، 

المفكــر  مــع  حــواًرا  العــدد  هــذا  كمــا تضمــن 

ســمات  حــول  النرويــج؛  مــن  برغــوث«  »الطيــب 

المنهجيــة الســننية وأوجــه الحاجــة إلــى التكامليــة 

والوعــي  العلميــة  األدوات  وتجديــد  المعرفيــة 

المعاصــر.  لإلنســان  الروحيــة  بالحاجــة 

نبتغــي دوًمــا تطويــر  ونحــن فــي مجلــة نمــاء 

الجدليــة  الحــوارات  تقيــم  التــي  الفكريــة  األبحــاث 

بيــن المعــارف، إيماًنــا منــا بــأن المعرفــة المجــزَّءة 

والمنفصلــة ال تجيــب عــن أســئلة هــذا الزمــان، فــي 

حيــن أن الحــوار الجدلــي بيــن المعــارف واإلخصــاب 

المتبــادل بيــن المفاهيــم، هــو الــذي ُيَقــوي العقــل، 

اريخيــة  ويطلقــه مــن قيــود المرجعيــات الجزئيــة التَّ

ــة  ــار التَّكاملي ــد أن تهميــن وتســود، فمعي ــي تري الت

بيــن علــوم الوحــي وعلــوم اإلنســان الــذي تســعى 

مجلــة نمــاء إلــى تطويــره، هــو الــذي يخلــق الّتجــارة 

باري والتَّواصل  الفكريــة التــي مبناها التنافــس والتَّ

المحسوســة  اإلنســان  حاجــات  ويلبــي  اإليجابــي، 

المعاصــرة التــي باتــت تبايــن الحاجــات التاريخيــة 

الموروثــة، وألجــل هــذا، فــإن المجلــة موقــع مفتوح 

أمــام المفكريــن والباحثيــن بغــرض اإلســهام فــي 

ــق األســلم  ــذي هــو الطري هــذا المشــروع الحــي، ال

لتحريــر العقــل مــن ســلطة المرجعيــات التاريخيــة 

الجزئيــة وســلطة األفــكار المنقولــة مــن غيــر وعــي 

نقــدي حصيــف بهــا.

الكلمــة  هــذه  فــي  القــول  إقفــال  وقبــل 

ــكر الجزيــل إلــى  االفتتاحيــة ال بــد مــن توجيــه الشُّ

بنــاء  الذيــن أســهموا فــي  التَّحريــر  أعضــاء هيئــة 

الرصينــة  تحكيماتهــم  خــال  مــن  العــدد،  هــذا 

نشــكر  كمــا  الباحثيــن،  إلــى  الذكيــة  وتوجيهاتهــم 

األســاتذة الذيــن تعاونــوا مــع المجلــة فــي التَّحكيم، 

وأســهموا بقســط جليــل فــي إنجــاح هــذا العــدد. 

والشــكر أيًضــا لمجموعــة المنســقين والمحرريــن 

المخلصــة  جهودهــم  لــوال  الذيــن  والمصمميــن 

الــذي  الجميــل  اإلخــراج  بهــذا  العــدد  خــرج  لمــا 

يســّر الّناظريــن والباحثيــن. فالشــكر لكــم جميًعــا 

وأتمنــى أن نبقــى دوًمــا فــي خــط البنــاء الثقافــي 

التحديــات  طبيعــة  أن  خاصــة  المســلم  للعقــل 

التــي نواجههــا هــي تحديــات ثقافيــة فــي روحهــا. 

ــرة الثقافــة هــو فهــم  ــي فعاجهــا خــارج دائ وبالتال

اإلشــكال. لطبيعــة  نافــذ  غيــر 
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ملخص

الجاريــة  النقاشــات  إثــراء  فــي  البحــث  هــذا  يســهم 

حــول نمــط الدولــة التــي يجــب أن تحكــم المجتمعــات 

رؤيــة معرفيــة  بلــورة  إلــى  يســعى  ثــم  ومــن  العربيــة، 

البيئــة  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  الدولــة  لمفهــوم 

الدينيــة  والمعتقــدات  تحكمهــا،  التــي  المجتمعيــة 

أن  يجــب  التــي  المرجعيــة  والقيــم  تؤسســها،  التــي 

تؤثــث مجالهــا السياســي. والفرضيــة األساســية التــي 

تنطلــق منهــا هــذه الورقــة تتمحــور حــول اعتبــار "األمــة" 

بمفهومهــا اإلســالمي، مــن حيــث هــي كيــان اجتماعــي 

وسياســي مــن جهــة، ومنظومــة قيــم مــن جهــة ثانيــة، 

هــي اإلطــار المرجعــي للدولــة والســلطة مًعــا. ومــن هــذا 

المنظــور، فــإن ماهيــة الدولــة يجــب أن تكــون بالضــرورة 

منبثقــة مــن ماهيــة األمــة ومســاوقة لهــا، ومجســدة 

لمشــروعها الحضــاري. وهــذه الفكــرة المركزيــة تمــت 

األول  يعالــج  متكاملــة.  ثالثــة  محــاور  عبــر  معالجتهــا 

لتشــكل  مجــالًا  باعتبارهــا  الجامعــة  األمــة  مفهــوم 

الدولــة وحاضنتهــا االجتماعيــة، وفيــه شــرح لمقومــات 

بنــاء األمــة فــي منظورهــا القرآنــي بشــقيها العقــدي 

الــذي يحــدد الهويــة الدينيــة ألفرادهــا، والسياســي الذي 

يحــدد هويتهــم القانونيــة. والمحــور الثانــي مخصــص 

للحديــث عــن الدولــة باعتبارهــا مجــالًا لتجســيد وحــدة 

تشــكلت  التــي  التاريخيــة  للحيثيــات  ويعــرض  األمــة، 

فيهــا أول نــواة للدولــة فــي تاريــخ الجماعــة اإلســالمية 

الناشــئة مــع إعــالن وثيقــة المدينــة التــي وفــرت اإلطــار 

الوجــود  حيــز  إلــى  الوليــدة  الدولــة  لظهــور  القانونــي 

بعــد أن اكتملــت شــروط والدتهــا وهــي وجــود القاعــدة 

البشــرية، والفضــاء الجغرافــي، والســلطة الحاكمــة. 
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أمــا المحــور الثالــث، فيتحــدث عــن وحــدة 

ويتنــاول  والتاريــخ،  الفقــه  بيــن  الدولــة 

حيــث  مــن  الدولــة  طبيعــة  بإيجــاز 

تشــكلها التاريخــي كبنيــة سياســية مــن 

الــذي  الجامــع  المركــزي  الحكــم  نمــط 

ضمــن لألمــة وحدتهــا السياســية، ومــن 

حيــث هــي موضــوع للدراســات الفقهيــة 

ضمــن  بوضعهــا  معنيــة  باتــت  التــي 

أطــر نظريــة تبــرز محدداتهــا القانونيــة، 

ونظامهــا  الجغرافــي،  ومجالهــا 

المحققــة  والقواعــد  السياســي، 

والقواعــد  وأداًء،  تأسيًســا  لشــرعيتها 

وكلهــا  الخارجيــة  لعالقاتهــا  الناظمــة 

فقهيــة. مداخــل 

مقدمة

التحــوالت السياســية  أفــرزت 

التــي عاشــتها المنطقــة العربيــة 

فــي مرحلــة مــا بعــد االســتعمار 

نقاشــات متشــعبة حول شرعية 

أفرزتهــا  التــي  القطريــة  الدولــة 

وهــذه  االســتقالل،  مرحلــة 

البعــد  فيهــا  تداخــل  النقاشــات 

بالســجال  التحليلــي  العلمــي 

لتعــدد  تبًعــا  األيديولوجــي 

الخلفيــات التــي حكمــت اتجاهــات 

الفكــر السياســي لهــذه المرحلــة. 

ــا، تنحصــر هــذه النقاشــات  عمليًّ

منهــا  لــكل  اتجاهــات  ثالثــة  فــي 

تصورهــا الخــاص لنمــط الدولــة 

وهــي  بشــرعيتها،  تعتــرف  التــي 

الوطنيــة  الدولــة  التوالــي:  علــى 

ــا  بمعناهــا القطــري القائــم عمليًّ

كمــا يؤمــن بهــا الليبراليــون غالًبــا، 

ــة القوميــة الممتــدة علــى  والدول

طــول الرقعــة العربيــة كمــا ينظر 

إليها الوحدويون العرب، والدولة 

والقوميــات  للحــدود  العابــرة 

إليهــا  تنظــر  الــذي  بالشــكل 

األدبيــات السياســية اإلســالمية، 

والمعاصــرة. منهــا  التراثيــة 

للجــدل،  المثيــرة  الخلفيــة  هــذه  وعلــى ضــوء 

بلــورة  فــي  اإلســهام  إلــى  البحــث  هــذا  يســعى 

طبيعــة  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  معرفيــة  رؤيــة 

األنمــاط  تســتهدفها  التــي  المجتمعيــة  البيئــة 

تقاليدهــا  حيــث  مــن  ســواء  الثاثــة،  السياســية 
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تجربتهــا  مــدار  علــى  راكمتهــا  التــي  السياســية 

تؤثــث  التــي  الدينيــة  المعتقــدات  أو  التاريخيــة، 

مجالهــا السياســي. ويفتــرض هــذا البحــث أن أي 

مقاربــة سياســية ال تأخــذ فــي حســبانها طبيعــة 

تعبــر  التــي  ــا،  مجتمعيًّ عليهــا  المتعــارف  القيــم 

عــن هويــة المجتمــع وثوابتــه معرضــة للقصــور. 

واســتناًدا إلــى هــذا المعيــار يجتهــد هــذا البحــث فــي 

استكشــاف القيــم المرجعيــة التــي تحكــم الجماعــة 

السياســية المســتهدفة بالحكــم، وِمــن َثــمَّ كانــت 

الفرضيــة األساســية التــي ينطلــق منهــا تتمحــور 

ــار »األمــة« بمفهومهــا اإلســامي، مــن  حــول اعتب

حيــث هــي كيــان اجتماعــي وسياســي مــن جهــة، 

اإلطــار  هــي  ثانيــة،  جهــة  مــن  قيــم  ومنظومــة 

هــذا  ومــن  مًعــا.  والســلطة  للدولــة  المرجعــي 

تكــون  أن  يجــب  الدولــة  ماهيــة  فــإن  المنظــور 

بالضــرورة منبثقــة مــن ماهيــة األمــة ومســاوقة 

الحضــاري.  لمشــروعها  ومجســدة  لهــا، 

 المبحث األول
األمة الجامعة مجالًا لتشكل 

الدولة

لفظــة  تشــير  اللغويــة  الداللــة  حيــث  مــن 

»األمــة« إلــى وجــود مجموعــة مــن العناصــر التــي 

يتوحــد حولهــا األفــراد ضمــن جماعــة مــا كالديــن 

أو الزمــن أو المــكان أو اللغــة أو الجنــس(2( حيــث 

ووحــدة  واالنســجام  بالتجانــس  أفرادهــا  يشــعر 

التجانــس والشــعور  مــن  الحالــة  هــذه  االنتمــاء. 

تحقيــق  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  األصفهانــي،  الراغــب   )2(
صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق 

ص86.  هـــ   ،1412 بيــروت، 

الجماعــة  تعطــي  التــي  هــي  االنتمــاء  بوحــدة 

وضمــن  غيرهــا.  عــن  وتميزهــا  لوجودهــا  معنــى 

بيــان  إلــى  الورقــة  هــذه  تســعى  المفهــوم  هــذا 

خالهــا  مــن  تتحــدد  التــي  والمقومــات  األســس 

األمــة الجامعــة فــي منظورهــا اإلســامي، كمــا يــرد 

وخاصــة  األصليــة،  النصــوص  فــي  عنهــا  التعبيــر 

القــرآن الكريــم، التــي تجعــل منهــا أمــة ذات هويــة 

متميــزة مــن جهــة، وناظمــة الجتماعهــا السياســي 

مــن جهــة ثانيــة.

وبالعــودة إلــى اســتقراء النصــوص الشــرعية 

التــي تــرد فــي هــذا الســياق، فضــًلا عــن األدبيــات 

ككيــان  تحققهــا  أن  يتبيــن  والمعاصــرة،  التراثيــة 

يتمتــع بوجــود معنــوي ومــادي يتوقــف علــى توفــر 

بالعقيــدة  اثنيــن: األول عقــدي مرتبــط  مقوميــن 

بالدولــة  مرتبــط  سياســي  والثانــي  الجامعــة، 

الجامعــة، وعلــى أســاس هذيــن المقوميــن تتحــدد 

الواحــدة،  األمــة  إلــى  المنتســبين  األفــراد  هويــة 

فالمقــوم األول يحــدد هويتهــم الدينيــة، فــي حيــن 

وفــي  القانونيــة،  هويتهــم  الثانــي  المقــوم  يحــدد 

حــال اختلفــت هويتهــم الدينيــة يتوحــدون جميًعــا 

فــي هويتهــم القانونيــة كمــا ســيأتي بيانــه. 

المقوم الديني لمفهوم األمة . 1
وبناء الجماعة العقدية

إيمانيــة  رابطــة  اإلســامية  العقيــدة  تمثــل 

ا  يتوحــد حولهــا المؤمنــون كافــة، وتمنحهــم شــعوًر

العقيــدة  مثلــت  لقــد  والهويــة.  االنتمــاء  بوحــدة 

المشــتركة الرابطــة الجامعــة لألمــة الناشــئة التــي 

ــة  ــى فــي المرحل ــذ لحظــات تشــكلها األول ــدت من ب
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واألجنــاس  واألعــراق  للغــات  عابــرة  المكيــة 

ــوان، وأيًضــا للزمــان والمــكان. هــذه الرابطــة  واألل

توضحهــا العديــد من النصوص الواردة في القرآن 

والســنة، وهــي مــن القضايــا المتداولــة بكثــرة فــي 

ممــا  والمعاصــرة  التراثيــة  اإلســامية  األدبيــات 

التــي  اآلليــات  استكشــاف  علــى  التركيــز  يقتضــي 

تــم مــن خالهــا بنــاء الجماعــة اإلســامية ليــس 

ــة، بــل ضمــن  فقــط مــن خــال مفاهيمهــا النظري

ســياقاتها التاريخيــة وهــو األهــم.

األمــة  فــإن مفهــوم  التاريخيــة  الناحيــة  ومــن 

ــا علــى  ــا مترابًطــا عضويًّ بحســبانه كياًنــا اجتماعيًّ

قاعــدة دينيــة، كان قــد ظهــر إلــى الوجــود فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة ضمــن ســياق دينــي واجتماعــي 

التحــم فيــه المطلــق اإللهــي بالســعي البشــري، 

المخــاض،  هــذا  آالم  األول  الجيــل  وتحمــل فيهــا 

حيــث كان علــى موعــد مــع التاريــخ منــذ اللحظــة 

بالدعــوة  بالجهــر  األمــر  نبيهــا  فيهــا  تلقــى  التــي 

امتثــاًلا لقولــه تعالــى: »فاصــدع بمــا تؤمــر وأعــرض 

ثــاث  مــدى  وعلــى   .94 الحجــر  المشــركين«  عــن 

عشــرة ســنة مــن إعــادة البنــاء إبــان الفتــرة المكيــة 

صياغــة  فــي  دوًمــا  يتدخــل  اإللهــي  القــدر  كان 

قوامــه  البشــري،  االجتمــاع  مــن  جديــد  نمــط 

العقيــدة الجامعــة التــي صــارت تشــكل األســاس 

بيــن  العضــوي  لاندمــاج  بــه  المعتــرف  الوحيــد 

المرحلــة،  تلــك  خــال  الناشــئة  الجماعــة  أعضــاء 

متجــاوزة بذلــك أنمــاط الروابــط التقليديــة كافــة 

والجديــر  الســواء.  علــى  والقرابيــة  منهــا  القبليــة 

بالماحظــة أن هــذا األمــر اإللهــي بالظهــور علًنــا 

اقتــرن فيــه الصــدع بالدعــوة بمفارقــة المشــركين 

ممــا يعطــي داللــة قويــة علــى أن ثمــة كياًنــا جديــًدا 

ــر معهــودة  ــدأ فــي التشــكل علــى أســس غي قــد ب

والمفاصلــة  بالتمايــز  إحساًســا  أتباعــه  تمنــح 

الشــعورية الكاملــة عــن مجتمعــه التقليــدي الــذي 

يختــزل وصفــه بـ«الجاهليــة« دالالت ال حــد لهــا مــن 

البنــاء.  الهيمنــة والتجــاوز وإعــادة  أشــكال 

1-1- العقيدة الجامعة أساًسا 
لوحدة االنتماء

العقيــدة  تمثــل  األول،  المقــوم  بخصــوص 

اإلســامية رابطــة إيمانيــة يتوحــد حولهــا المؤمنــون 

ا بوحــدة االنتمــاء والهويــة.  كافــة، وتمنحهــم شــعوًر

وهــذه الرابطــة جــرى التعبيــر عنهــا فــي النصــوص 

تعنــي  وهــي  »المــواالة«،  بمفهــوم  اإلســامية 

علــى  االنتمــاء  وحــدة  علــى  للداللــة  »المناصــرة« 

المؤمنــون  َيعتبــر  حيــث  الدينيــة  الهويــة  أســاس 

تعالــى:  لقولــه  بعــض، مصداًقــا  أوليــاَء  أنفَســهم 

َبۡعــٖضۚ  وِۡلَــآُء 
َ
أ َبۡعُضُهــۡم  وَٱلُۡمؤِۡمَنٰــُت  ﴿وَٱلُۡمؤِۡمُنــوَن 

ــوَن  يُم ــرِ وَُيقِ ــِن ٱلُۡمنَك ــوَۡن َع ــُروِف وََيۡنَه ــُروَن بِٱلَۡمۡع ُم
ۡ
يَأ

ئِــَك  وَْلٰٓ
ُ
ۥٓۚ أ ــوَلُ َ َورَُس ــوَن ٱللَّ ــوٰةَ وَُيِطيُع ــوَن ٱلزََّك ــوٰةَ وَُيۡؤتُ لَ ٱلصَّ

َ َعزِيــٌز َحِكيــٞم ٧١﴾ التوبــة: 71.  ۗ إِنَّ ٱللَّ ُ ُهُم ٱللَّ َســَرَۡحُ
واســتناًدا إلــى هــذه اآليــة المرجعيــة ُيعتبــر مفهــوم 

ــا فــي  »المــواالة« أي »المناصــرة« مفهوًمــا مركزيًّ

الداللــة علــى وحــدة االنتمــاء علــى أســاس الهويــة 

الدينيــة باعتبــاره رابطــة دينيــة، وهــو مــا يمكــن تتبعــه 

عبــر كثيــر مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة. 

ففــي القــرآن الكريــم نقــرأ علــى ســبيل المثــال قولــه 

ــآُء َبۡعــٖضۚ  وِۡلَ
َ
تعالــى: ﴿وَٱلُۡمؤِۡمُنــوَن وَٱلُۡمؤِۡمَنٰــُت َبۡعُضُهــۡم أ

ــوَن  يُم ــرِ وَُيقِ ــِن ٱلُۡمنَك ــوَۡن َع ــُروِف وََيۡنَه ــُروَن بِٱلَۡمۡع ُم
ۡ
يَأ
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ئِــَك  وَْلٰٓ
ُ
ۥٓۚ أ ــوَلُ َ َورَُس ــوَن ٱللَّ ــوٰةَ وَُيِطيُع ــوَن ٱلزََّك ــوٰةَ وَُيۡؤتُ لَ ٱلصَّ

َ َعزِيــٌز َحِكيــٞم ٧١﴾ التوبــة: 71.  ۗ إِنَّ ٱللَّ ُ ُهُم ٱللَّ َســَرَۡحُ
ــة تحــدد جملــة مــن الصفــات المشــتركة  فهــذه اآلي

جعلــت  متآلفــة  كجماعــة  المؤمنيــن  تميــز  التــي 

ورد  كمــا  وأعوانهــم«  بعــض  أنصــار  »بعضهــم 

فــي تفســير ابــن جريــر الطبــري(3(. وهــذه الصفــات 

يصــدرون  التــي  المرجعيــة  القيــم  تجســد مجمــوع 

عنهــا تديًنــا، والتــي جعلــت منهــم جماعــة متماســكة 

بالمعــروف  يأمــرون  ــا،  اجتماعيًّ ونشــيطة  ــا،  داخليًّ

اســتمراريتهم  علــى  حفاًظــا  المنكــر  عــن  وينهــون 

كهويــة متميــزة ومقاومــة للقيــم الدخيلــة، ويقيمــون 

حولــه  تتوحــد  الــذي  للخالــق  تعظيًمــا  الصــاة 

مشــاعرهم، ويؤتــون الــزكاة تعبيــًرا عــن تضامنهــم 

ــا، ويطيعــون هللا ورســوله وفًقــا لمنظومــة  اجتماعيًّ

متكاملــة مــن األوامــر والنواهــي الشــرعية الناظمــة 

لكيانهــم. والموجهــة  الجتماعهــم، 

وقــد وظــف الخطــاب القرآنــي هــذه الصفــات 

ليــس  واجتماعيــة  ودينيــة  نفســية  كخصائــص 

فقــط لتأكيــد وحــدة هويــة جماعــة المؤمنيــن، بــل 

أيًضــا لتمييزهــا عــن الهويــات النقيضــة للجماعــات 

الدينيــة المحايثــة لهــا، التــي تزاحمهــا فــي هويتهــا 

هــذه  وأولــى  الوجــود.  وتنافســها شــرعية  الدينيــة 

الجماعــات وأكثرهــا التباًســا أولئــك الذيــن ســماهم 

القــرآن المرجفيــن، وهــم جماعــة المنافقيــن الذيــن 

ــا بصفــات جماعــة المؤمنيــن دونمــا  تلبســوا ظاهريًّ

أي التــزام بحقيقــة المضاميــن القيميــة التــي يدينون 

بهــا، وهــو مــا اقتضــى هــذا البيان الذي حــدد هويتهم 

القــرآن،  تأويــل  فــي  البيــان  جامــع  الطبــري،  جريــر  بــن  محمــد   )3(
ج14،   .2000 ط1،  الرســالة،  مؤسســة  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق 
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المؤمنيــن:  لهويــة  المحــددة  الصفــات  بنقيــض 

ُمــُروَن 
ۡ
ــۢن َبۡعــٖضۚ يَأ َقٰــُت َبۡعُضُهــم ّمِ ُقــوَن وَٱلُۡمَنٰفِ ﴿ٱلُۡمَنٰفِ

ــۡمۚ  يِۡدَيُه
َ
ــوَن أ ــُروِف وََيۡقبُِض ــِن ٱلَۡمۡع ــوَۡن َع ــرِ وََيۡنَه بِٱلُۡمنَك

ــُم ٱۡلَفِٰســُقوَن ٦٧﴾.  ــَن ُه قِ ــَيُهۡمۚ إِنَّ ٱلُۡمَنٰفِ ِس نَ َ فَ ــواْ ٱللَّ نَُس
التوبــة: 67. أمــا ثانــي تلــك الجماعــات فهــي جماعــة 

الكتابييــن الذيــن كانــوا ينازعــون جماعــة المؤمنيــن 

فــي شــرعية أحقيتهــم الدينيــة، ويشــككونهم فــي 

ــُذواْ  ِخ ــواْ َل َتتَّ ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ صحــة عقيدتهــم: ﴿َيٰٓ

ــواْ  وتُ
ُ
ــَن أ ِي ــَن ٱلَّ ــا ّمِ ٗب عِ ــُزٗوا َولَ ــۡم ُه ــُذواْ دِيَنُك َ ــَن ٱتَّ ِي ٱلَّ

َ إِن  ــواْ ٱللَّ ُق ــآَءۚ وَٱتَّ وِۡلَ
َ
ــاَر أ ــۡم وَٱۡلُكفَّ ــن َقۡبلُِك ــَب ِم ٱۡلِكَتٰ

ــَن ٥٧ ﴾. المائــدة: 57. أمــا ثالــث تلــك  ؤِۡمنِ ــم مُّ ُكنُت
الجماعــات فهــم مشــركو كفــار قريــش الذيــن كانــت 

تربطهم بهم وشــائج القرابة والدم والموطن: ﴿لَّ 

ــَنۖ  ــن ُدوِن ٱلُۡمؤِۡمنِ ــآَء ِم وِۡلَ
َ
ــَن أ رِي ــوَن ٱۡلَكٰفِ ــِذ ٱلُۡمؤِۡمُن ِخ َيتَّ

ُقــواْ  ن َتتَّ
َ
ٓ أ ٍء إِلَّ ِ ِف َشۡ ۡيــَس ِمــَن ٱللَّ لَ ـِـَك فَ وََمــن َيۡفَعــۡل ذَٰل

ِ ٱلَۡمِصــُر  ُ َنۡفَســُهۥۗ ِإَوَل ٱللَّ ـٰـٗةۗ وَُيَحّذِرُُكــُم ٱللَّ ــۡم ُتَقى ِمۡنُه
وبهــذا التشــخيص القرآنــي  آل عمــران: 28.   .﴾٢٨
الدقيــق للجماعــات الدينيــة المتســاكنة آنــذاك علــى 

أرض الجزيــرة العربيــة ترتســم فــي أذهاننــا طبيعــة 

ومتباينــة  فاعلــة  كــذوات  بينهــا  الفاصلــة  الحــدود 

ــا. ــا ووظيفيًّ وجوديًّ

2-1- القيم األخالقية أساًسا 
لوحدة الهوية

علــى  القائمــة  اإليمانيــة  الرابطــة  هــذه  إن 

العقيــدة الجامعــة كان يعززهــا تشــريع أخاقــي 

اتجــاه  فــي  دوًمــا  يدفــع  ظــل  الكثافــة  شــديد 

تحقيــق الوحــدة النفســية والشــعورية بيــن أفــراد 

االنتمــاء،  بوحــدة  شــعورهم  وينمــي  الجماعــة، 
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التشــريع  كان  لقــد  والقصــد.  الهــدف  ووحــدة 

الحاكمــة  القواعــد  يرســم  مكــة  فــي  األخاقــي 

ــا  ــا وحضاريًّ للجماعــة الناشــئة بمــا يؤهلهــا أخاقيًّ

انتدبــت  التــي  اإللهيــة  الرســالة  مشــروع  لحمــل 

المؤثــرات  جانــب  وإلــى  العالميــن.  بهــا  لتبشــر 

الدينيــة واألخاقيــة العميقــة التــي كانــت تــرد فــي 

شــكل جرعــات تربويــة فــي أفــق البنــاء األخاقــي 

لألمــة، كانــت المحــن والتعذيــب اللــذان تتعــرض 

قاســًيا  اختبــاًرا  تمثــل  الناشــئة  الجماعــة  لهمــا 

ــق لــدى جماعــة المؤمنيــن تاحمهــم وصابــة  َعمَّ

صفهــم، كأنمــا هــم بنيــان مرصــوص يشــد بعضــه 

بعًضــا كمــا ورد وصفهــم فــي الحديــث(4(. وبالنظــر 

إلــى أجــواء المحنــة المتتاليــة التــي رافقتهــم حتــى 

قريــش،  مــن قبضــة  وانفكاكهــم  بعــد هجرتهــم 

الملهمــة  نبيهــم  شــخصية  فــي  يجــدون  كانــوا 

الصلبــة  نواتهــم  وشــكلت  حولهــا  التفــوا  التــي 

ــة  ــي التضحي قــدوة تلهمهــم قــوة التحمــل ومعان

وثقهــا  التــي  الشــعورية  الحالــة  وهــي  والفــداء، 

النــص القرآنــي فــي كثيــر مــن المناســبات كمــا تــدل 

ــۡم ِف  ــۡد َكَن لَُك َق ــة: ﴿لَّ ــة النموذجي عليــه هــذه اآلي

ــوَۡم  َ وَٱۡلَ ــواْ ٱللَّ ــن َكَن يَرُۡج ــَنةٞ لَِّم ــوَةٌ َحَس ۡس
ُ
ِ أ ــوِل ٱللَّ رَُس

َ َكثِــرٗا ٢١﴾ األحــزاب: 21.  ٱٓأۡلِخــَر وَذََكــَر ٱللَّ

واالجتماعــي  النفســي  الســياق  هــذا  وفــي 

الممنهــج ضــد  بالتوتــر واالضطهــاد  المشــحون 

تتنــزل  القرآنيــة  اآليــات  كانــت  الفتيــة،  الجماعــة 

توادهــم  فــي  المؤمنيــن  »مثــل  ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رســول  قــال   )4(
وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو 
بــن  مســلم  والحمــى«.  بالســهر  الجســد  ســائر  لــه  تداعــى 
تحقيــق  المختصــر،  الصحيــح  المســند  النيســابوري،  الحجــاج 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، 
بــاب تراحــم المؤمنيــن وتعاطفهــم وتعاضدهــم، الحديــث رقــم: 

ص1999. ج4،   ،2586

تتــًرا لصقــل شــخصية الجماعــة الناشــئة لتشــق 

تقاليــده  لــه  كانــت  مجتمــع  ضمــن  مســارها 

التــي فرضــت حضورهــا فــي واقــع  المســتحكمة 

هكــذا  االجتماعيــة.  والعاقــات  اليوميــة  الحيــاة 

كأنهــا  تبــدو  الجديــدة  األخاقيــة  التعاليــم  كانــت 

مــن  ســتخرُج  التــي  المتوارثــة  البيئــة  لتلــك  تحــدٍّ 

رحمهــا تقاليــُد تؤســس لثــورة حقيقيــة فــي مجــال 

العيــش، وقواعــد  العاقــات االجتماعيــة ونمــط 

التعاليــم  هــذه  كانــت  والتعايــش.  التســاكن 

تدعــو الجماعــة الفتيــة إلــى االنخــراط فــي العمــل 

ــن  ــَل َصٰلِٗحــا ّمِ الصالــح بأوســع معانيــه: ﴿َمــۡن َعِم

ــٗةۖ  َِب ــوٰٗة َطّي ــُهۥ َحَي ُنۡحيَِينَّ لَ ــٞن فَ ــَو ُمؤِۡم ــَىٰ وَُه ن
ُ
ۡو أ

َ
ــٍر أ ذََك

ــوَن ٩٧﴾  ــواْ َيۡعَملُ ــا َكنُ ــِن َم ۡحَس
َ
ــم بِأ ۡجرَُه

َ
ــۡم أ ُه َوَلَۡجزَِينَّ

النحــل: 97. كمــا كانــت تثبــت فــي وجدانهــا قيــم 

التراحــم والتعايــش والتــآزر والتناصــر، وتنمــي فيهــا 

قيــم العفــة والتســامح والعفــو والغفــران، وتعــزز 

لــدى أفرادهــا ثقافــة الــوالء والتشــاور والنصــرة: 

ــا  ــَش ِإَوذَا َم ــِم وَٱۡلَفَوِٰح ثۡ ــَر ٱۡلِ ئِ ــوَن َكَبٰٓ َتنُِب ــَن َيۡ ِي ﴿وَٱلَّ

ــۡم  َِرّبِِه ــَتَجابُواْ ل ــَن ٱۡس ِي ــُروَن ٣٧ وَٱلَّ ــۡم َيۡغفِ ــواْ ُه َغِضُب
ــا َرزَۡقَنُٰهــۡم  ــۡم ُشــورَٰى بَۡيَنُهــۡم َوِممَّ ۡمرُُه

َ
ــوٰةَ وَأ لَ اُمــواْ ٱلصَّ قَ

َ
وَأ

وَن  ــِرُ ــۡم يَنَت ــۡيُ ُه ــُم ٱۡلَ َصاَبُه
َ
ــَن إِذَآ أ ِي ــوَن ٣٨ وَٱلَّ ُق يُنفِ

ــَح  ۡصلَ
َ
ــا وَأ ــۡن َعَف ــاۖ َفَم َه ۡثلُ ــّيَِئةٞ ّمِ ــّيَِئةٖ َس ــَزٰٓؤُاْ َس ٣٩ وََج

ــِن  ــَن ٤٠ َولََم ٰلِِم ــبُّ ٱلظَّ ــُهۥ َل ُيِ ِۚ إِنَّ ــرُهُۥ َعَ ٱللَّ ۡج
َ
أ فَ

ۡيِهــم ّمِن َســبِيٍل  ئـِـَك َمــا َعلَ وَْلٰٓ
ُ
أ ٱنَتــَرَ َبۡعــَد ُظۡلِمــهِۦ فَ

ــوَن  ــاَس وََيۡبُغ ــَن َيۡظلُِمــوَن ٱلَّ ِي ــبِيُل َعَ ٱلَّ َمــا ٱلسَّ ٤١ إِنَّ
ــٞم ٤٢  ِل

َ
ــَذاٌب أ ــۡم َع ــَك لَُه ئِ وَْلٰٓ

ُ
ۚ أ ــّقِ ــۡرِ ٱۡلَ ۡرِض بَِغ

َ
ِف ٱۡل

ــورِ ٤٣﴾.  ُم
ُ
ــزِۡم ٱۡل ــۡن َع ــَك لَِم ِ ــَر إِنَّ ذَٰل ــَرَ وََغَف ــن َص َولََم

الشــورى.  ســورة 

البانيــة  األخاقيــة  القيــم  هــذه  مقابــل  وفــي 
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أن  لــه  أريــد  الــذي  »النمــوذج«  الجماعــة  لكيــان 

يجســد قيــم الرســالة الجديــدة فــي واقــع تدافعــات 

األخاقيــة  التشــريعات  كانــت  اليوميــة،  الحيــاة 

تســتأصل مــن ذاكــرة الجماعــة الفتيــة ووجدانهــا 

رواســب الماضــي ومــا ترســخ فــي وجدانهــا مــن 

ُكۡم  تۡــُل َمــا َحــرََّم َربُّ
َ
ــۡل َتَعالـَـوۡاْ أ عاداتــه المقيتــة: ﴿۞قُ

ــٗناۖ وََل  يۡــِن إِۡحَسٰ ــاۖ َوبِٱۡلَوِٰلَ لَّ تُۡشُِكــواْ بـِـهِۦ َشۡيـٔٗ
َ
ۡيُكــۡمۖ أ َعلَ

ــۡمۖ  ــُن نَۡرزُقُُكــۡم ِإَويَّاُه ۡ ٰــٖق نَّ ــۡن إِۡمَل ۡوَلَٰدُكــم ّمِ
َ
ــوٓاْ أ َتۡقُتلُ

ــَنۖ وََل  ــا َبَط ــا وََم ــَر ِمۡنَه ــا َظَه ــَش َم ــواْ ٱۡلَفَوِٰح وََل َتۡقَرُب
ــۡم  ۚ ذَٰلُِك ــّقِ ُ إِلَّ بِٱۡلَ ــرََّم ٱللَّ ــِي َح ــَس ٱلَّ ــواْ ٱلَّۡف َتۡقُتلُ
ــاَل  ــواْ َم ــوَن ١٥١ وََل َتۡقَرُب لُ َعلَُّكــۡم َتۡعقِ ـِـهِۦ لَ ىُٰكــم ب وَصَّ
ــواْ  وۡفُ

َ
ۥۚ وَأ هُ ُشــدَّ

َ
ــَغ أ ٰ َيۡبلُ ۡحَســُن َحــيَّ

َ
ــِي ِهَ أ تِيــِم إِلَّ بِٱلَّ ٱۡلَ

ٱۡلَكۡيــَل وَٱلِۡمــزَاَن بِٱۡلقِۡســِطۖ َل نَُكّلِــُف َنۡفًســا إِلَّ 
 ِ ۖ َوبَِعۡهــِد ٱللَّ ــۡرَبٰ ۡلُتــۡم فَٱۡعِدلـُـواْ َولـَـۡو َكَن ذَا قُ وُۡســَعَهاۖ ِإَوذَا قُ
نَّ 

َ
ــُروَن ١٥٢ وَأ َعلَُّكــۡم تَذَكَّ ىُٰكم بـِـهِۦ لَ ْۚ ذَٰلُِكــۡم وَصَّ ــوا وۡفُ

َ
أ

ــُبَل  ــواْ ٱلسُّ بُِع ــوهُۖ وََل تَتَّ ٱتَّبُِع يٗما فَ ــَتقِ ــرَِٰط ُمۡس ــَذا ِص َهٰ
ِــهِۦ  ــم ب ىُٰك ــبِيلِهِۦۚ ذَٰلُِكــۡم وَصَّ ــن َس ــۡم َع ــرََّق بُِك َفَتَف

ــوَن ١٥٣﴾. ســورة األنعــام.  ُق ــۡم َتتَّ َعلَُّك لَ

متروكــة  تكــن  لــم  الجديــدة  القيــم  وهــذه 

الفطريــة  واســتعداداتهم  األشــخاص  لضميــر 

ِبَطــت بســلطة أدبيــة تحمــل بعــًدا  فحســب، بــل ُر

ــا موجًهــا إلــى  ــا بحســبانه أمــًرا إلهيًّ ــا إلزاميًّ أخاقيًّ

النبــي المرســل ليأخــذ علــى أتباعــه عهــًدا يبايعــون 

إِذَا  ٱلَّــِيُّ  َهــا  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ واالمتثــال:  الوفــاء  علــى  فيــه 

 ِ ــٱللَّ ِ ــَن ب ن لَّ يُۡشِۡك
َ
ٰٓ أ ــَك َعَ ــُت ُيَبايِۡعَن ــآَءَك ٱلُۡمؤِۡمَنٰ َج

ــنَّ وََل  ۡوَلَٰدُه
َ
ــَن أ ــَن وََل َيۡقُتۡل ــَن وََل يَزۡنِ ــا وََل يَۡسِۡق َشۡيـٔٗ

ــنَّ وََل  رُۡجلِِه
َ
ــنَّ وَأ يِۡديِه

َ
ــۡنَ أ ــُهۥ َب ــٖن َيۡفَتِيَن ــَن بُِبۡهَتٰ تِ

ۡ
يَأ

 ۚ َ ــنَّ ٱللَّ ۡر لَُه ــَتۡغفِ ــنَّ وَٱۡس ــُروٖف َفَبايِۡعُه ــَك ِف َمۡع َيۡعِصيَن
 .12 الممتحنــة:  رَِّحيــٞم ١٢﴾ســورة  َغُفــورٞ   َ ٱللَّ  إِنَّ 

النســاء  علــى  تؤخــذ  البيعــة  هــذه  كانــت  وقــد 

والرجــال مًعــا، وهــي تحيــل إلــى اآلداب العامــة التــي 

تتوافــق  أن  المؤمنــة  الجماعــة  مــن  يطلــب  كان 

ا كبيــًرا مــن التجانــس  عليهــا ممــا ضمــن لهــا قــدًر

ــه  ــا لمــا نصــت علي ــا، وفًق الفكــري والســلوكي مًع

بنــود البيعــة.

إن هــذا العــرض الموجــز للمقــوم الدينــي الــذي 

يحيــل  الجماعــة،  ماهيــة  قاعدتــه  علــى  َســت  ُأسِّ

إلــى جملــة مــن الــدالالت والمعانــي والخصائــص 

الناظمــة لمفهــوم األمــة منهــا:

عنهــا  يتفــرع  مــا  بــكل  الدينيــة  العقيــدة  أن  أ.    

أخاقيــة،  وقواعــد  تعبديــة  ممارســات  مــن 

المقــوم  تشــكل  ناظمــة  وتشــريعات 

فــي  األمــة  لمفهــوم  المحــدد  األســاس 

أهميــة  علــى  ويــدل  اإلســامي.  منظورهــا 

هــذا المقــوم أن لفــظ »األمــة« مــن األلفــاظ 

الجماعــة  علــى  يطلــق  فهــو  المشــتركة، 

﴿إِنَّ  اآليتيــن:  هاتيــن  فــي  كمــا  مًعــا  والملــة 

َربُُّكــۡم  نَــا۠ 
َ
وَأ َوِٰحــَدٗة  ــٗة  مَّ

ُ
أ ُتُكــۡم  مَّ

ُ
أ َهٰــِذهِۦٓ 

َهٰــِذهِۦٓ  ﴿ِإَوّنَ   ،92 األنبيــاء:   ﴾٩٢ فَٱۡعُبــُدوِن 
ــوِن ٥٢﴾  ُق ٱّتَ ــۡم فَ ــا۠ َرّبُُك نَ

َ
ــَدٗة وَأ ــٗة َوِٰح ّمَ

ُ
ــۡم أ ُتُك ّمَ

ُ
أ

اللفظــي  التماهــي  وهــذا   .52 المؤمنــون: 

بيــن  التــازم  مــن  نــوع  وجــود  إلــى  يحيــل 

الواحــدة«. و»األمــة  الجامعــة«،  »العقيــدة 

ــس علــى الديــن الحــق تأخــذ  ب.  أن األمــة التــي ُتأسَّ

َثــمَّ وَصــَف القــرآن  حكمــه بالضــرورة، وِمــن 

الكريــم األمــة اإلســامية النموذجية بصفتين 

»الخيريــة«:  همــا  متازمتيــن  أخاقيتيــن 
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ــُروَن  ُم
ۡ
ــاِس تَأ ــۡت لِلّنَ ۡخرَِج

ُ
ــٍة أ ّمَ

ُ
ــَر أ ــۡم َخۡي ﴿ُكنُت

ــرِ﴾ آل عمــران:  ــِن ٱلُۡمنَك ــوَۡن َع ــُروِف َوَتۡنَه بِٱلَۡمۡع
ــٗة  ّمَ

ُ
ــۡم أ ــَك َجَعۡلَنُٰك ِ 110، و»الشــهادة«: ﴿َوَكَذٰل

ــاِس وََيُكــوَن  ــى ٱلّنَ ــَهَدآَء َعلَ ــواْ ُش َِتُكونُ ــٗطا ّل وََس
ۡيُكــۡم َشــِهيٗداۗ﴾ البقــرة: 143. فهــي  ٱلرَُّســوُل َعلَ
اســتحقت  خيريتهــا  وبموجــب  ــرٌة،  َخيِّ أمــة 

بقيــة  علــى  الشــهادة  لوظيفــة  ترشــيحها 

األمــم، وَتحِميلهــا المســؤولية األخاقيــة عــن 

أي انحــراف تتعــرض لــه البشــرية فــي األرض 

مســتقبًلا حتــى قيــام الســاعة، وهــو مــا يعنــي 

أثــره ال  خيريتهــا ســيظهر  فــي  التفريــط  أن 

علــى  األخاقــي  التــوازن  فقــدان  فــي  محالــة 

اإلنســانية ككل.  مســتوى 

المقوم السياسي لمفهوم األمة . 2
وبناء الجماعة السياسية

مــع أهميــة المقــوم الدينــي فــي تحديــد هويــة 

ــى  ــه عل األمــة، فــإن هــذا المفهــوم ال تقتصــر داللت

هــذا البعــد الدينــي حصــًرا، فهــو مفهــوم مركــب 

ــى  وذو بعــد سياســي أيًضــا حيــث تتوحــد األمــة عل

قاعــدة وعــي أفرادهــا بانتمائهــم إلى كيان سياســي 

يحــدد هويتهــم القانونيــة، باعتبارهــم رعايــا ينتمــون 

إلــى دولــة واحــدة بغــض النظــر عــن تعــدد هوياتهــم 

ــر  ــان والقوميــات. والجدي الفرعيــة المرتبطــة باألدي

لــم تتشــكل  الهويــة السياســية  أن هــذه  بالذكــر 

فقــط مــن خــال التعليمــات المنزلــة التــي كانــت 

تواكــب تطــورات الجماعــة الناشــئة وتعمــل علــى 

ــْت أيًضــا  ــل ِصيَغ ترشــيد وجهتهــا المســتقبلية، ب

كانــت  التــي  السياســية  التناقضــات  وقــع  علــى 

تحكــم عاقــة تلــك الجماعــة بجوارهــا السياســي 

تغييــر  إلــى  يدفعهــا  كان  مــا  وهــو  المعــادي، 

كان  سياســي  أفــق  ضمــن  المواجهــة  قواعــد 

ــا نحــو تثبيــت وجودهــا كقــوة سياســية  يتجــه دوًم

منظمــة، تــوج بإعــان أول دولــة للمســلمين عقــب 

المســيرة  وهــذه  المنــورة.  المدينــة  إلــى  الهجــرة 

المعقــدة كانــت تتــم عبــر سلســلة مــن الوقائــع 

والتــي  المكيــة،  المرحلــة  أواخــر  شــهدتها  التــي 

مســبوقة  غيــر  سياســية  بــدالالت  حبلــى  كانــت 

بــدت وكأنهــا متواليــات تراكميــة فــي اتجــاه بنــاء 

الجماعــة السياســية المنظمــة. ويمكــن فــي هــذا 

مســيرة  فــي  أساســية  محطــات  رصــد  الســياق 

بنــاء الهويــة السياســية للجماعــة الناشــئة، بــدأت 

مــع بيعــة العقبــة ومــا تبعهــا مــن أحــداث الهجــرة، 

تمهيــًدا إلعــان والدتهــا ككيــان سياســي قانونــي 

مــع وثيقــة المدينــة.

2-1- بيعة العقبة وتكّون الجماعة 
السياسية

انتقاليــة  الثانيــة مرحلــة  مثلــت بيعــة العقبــة 

أتاحــت للجماعــة الناشــئة إمكانيــة االنتقــال مــن 

أكثــر  مفهــوم  إلــى  العقديــة  الجماعــة  مفهــوم 

بالرابطــة  الدينيــة  الرابطــة  تتعــزز  حيــث  تعقيــًدا 

»البيعــة«  مفهــوم  إلــى  اســتناًدا  السياســية 

الــذي سُيســتخَدُم ألول مــرة بمعنــاه السياســي 

قانونيــة  تبعــات  المتبايعيــن  علــى  ُيرتِّــب  الــذي 

المعهــودة  األخاقيــة  أبعاَدهــا  تتجــاوز  ملزمــة 

فــي البيعــات الســابقة. وقــد جــرت أحــداث بيعــة 

العقبــة الثانيــة قبــل الهجــرة بثاثــة أشــهر، وهــي 
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الحــرب حيــن  ببيعــة  ــا  تاريخيًّ التــي عرفــت  البيعــة 

أذن هللا لرســوله بالقتــال، وكانــت بيعــة سياســية 

ــادة  ــاء، عب ــاز كمــا جــاء علــى لســان أحــد النقب بامتي

ــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ــن الصامــت، حيــث قــال: »بايعن ب

ــى الســمع والطاعــة فــي عســرنا  بيعــة الحــرب عل

وأال  علينــا،  وأثــرة  ومكرهنــا  ومنشــطنا  ويســرنا، 

كنــا  أينمــا  بالحــق  نقــول  وأن  أهلــه،  األمــر  ننــازع 

الئــم«(5(.  لومــة  فــي هللا  ال نخــاف 

ثمــة مفاهيــم جديدة صــارت تجد طريقها ألول 

قوامهــا  السياســي  التــداول  قامــوس  إلــى  مــرة 

والطاعــة«،  و«الســمع  الحــرب«،  علــى  »البيعــة 

هــذه  وقــراءة  األمــر«.  أولــي  منازعــة  و«عــدم 

المفاهيــم ضمــن ســياقها التاريخــي حيــث كانــت 

الجماعــة تتلمــس خطواتهــا األوليــة نحــو التشــكل 

»إعــان  كونهــا  إلــى  أقــرب  يجعلهــا  السياســي 

الكامــل  وعيهــا  عــن  أفصحــت  حيــث  مبــادئ«، 

وطبيعــة  المســتقبلي،  السياســي  بمشــروعها 

المهــام غيــر التقليديــة المتوقعــة منهــا. واســتناًدا 

إلــى هــذه المفاهيــم لــم يعــد االنتمــاء إلــى الجماعــة 

مقتصــًرا علــى أســاس االلتــزام األخاقــي فحســب، 

بــل إنــه أحــدث نقلــة نوعيــة فــي مفهــوم الجماعــة 

ــاه العقــدي الســابق، إذ أصبحــت  ــه تجــاوز معن ذات

ماهيــة الجماعــة تتحــدد بموجــب الرابطــة القانونيــة 

التــي أنشــأتها البيعــة بيــن قيــادة حاكمــة، وقاعــدة 

ســيجري  المســتجد  المعنــى  وهــذا  مطيعــة. 

تعميقــه مســتقبًلا، خاصــة فــي مرحلــة المدينــة، 

مــن خــال تأكيــد التــازم بيــن الجماعــة والطاعــة، 

)5( عبــد الملــك بــن هشــام، الســيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى 
الســقا وآخريــن، مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر، ط2، 

1955، ج1، ص454. 

وهــو مــا يعنــي بداهــة أن تحقــق الجماعــة مرهــون 

تتمحــور حولهــا،  بوجــود ســلطة مركزيــة حاكمــة 

وتديــن لهــا بالــوالء والطاعــة. وجديــر بالذكــر أن هــذا 

التطــور النوعــي فــي مفهــوم الجماعــة قــد أحــدث 

تغييــًرا فــي موازيــن القــوى. فبعــد بيعــة العقبــة 

الثانيــة أصبــح بمقــدور الجماعــة اعتمــاد أســلوب 

الــردع بالقــوة، وهــي أهــم خاصيــة تميــز الجماعــة 

إلــى  تشــير  وقائــع  وثمــة  النظاميــة.  السياســية 

أن الجماعــة كانــت واعيــة بهــذا المتغيــر الجديــد، 

وذلــك عندمــا عبــرت صراحــة عــن جاهزيتهــا لمنازلة 

أعدائهــا كمــا ورد فــي روايــة ابــن هشــام(6(. 

2-2- الهجرة إلى المدينة وتأمين 
القاعدة البشرية 

جــاءت الهجــرة كخطــوة عمليــة تضــع المبــادئ 

المعلنــة فــي بيعــة العقبــة موضــع التنفيــذ، وِمــن 

َثــمَّ يمكــن النظــر إلــى قــرار الهجــرة كنتيجة مباشــرة 

لواقعــة بيعــة العقبــة التــي جعلــت الجماعــة كياًنــا 

ا منظًمــا يبحــث لــه عــن موطــن يؤســس  سياســيًّ

حركتــه  فــي  ارتــكازه  نقطــة  ويكــون  وجــوده،  فيــه 

الجماعــة  ألفــراد  األمــن  ويوفــر  المســتقبلية، 

والوفــود المهاجــرة، وهــي مقومــات أساســية فــي 

بنــاء القاعــدة البشــرية الازمــة لتأســيس دولتهــا 

قدمهــا  التــي  الشــروح  إلــى  واســتناًدا  المرتقبــة. 

المفســرون آليــات الهجــرة التــي ســيرد ذكرها، فقد 

نزل التكليف بالهجرة »لَيكثُر ســواد المســلمين، 

ويَظَهــر اجتماُعهــم، وإعانــُة بعضهــم لبعــض، 

)6( قــال العبــاس بــن عبــادة للرســول ملسو هيلع هللا ىلص: »وهللا الــذي بعثــك 
بالحــق: إن شــئت لنميلــن علــى أهــل منــى غــًدا بأســيافنا. قــال: 
إلــى  ارجعــوا  ولكــن  بذلــك،  نؤمــر  لــم  ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رســول  فقــال 

رحالكــم«. ســيرة ابــن هشــام، مرجــع ســابق، ج1، ص447.
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فتتقــوى بألفتهــم شــوكتهم«(7(. ولعــل هــذا مــا 

يفســر اســتمرار فــرض الهجــرة إلــى تاريــخ فتــح 

مكــة حيــث صــدر قــرار نبــوي يعلــن نهايــة الهجــرة: 

لتفســير  ووفًقــا  مكــة«(8(.  فتــح  بعــد  هجــرة  »ال 

الخطابــي لهــذا الحديــث: »كانــت الهجــرة فرًضــا في 

أول اإلســام علــى َمــن أســلم لقلــة المســلمين 

بالمدينــة وحاجتهــم إلــى االجتمــاع، فلمــا فتــح هللا 

مكــة دخــل النــاس فــي ديــن هللا أفواًجــا فســقط 

فــرض الهجــرة إلــى المدينــة، وبقــي فــرض الجهــاد 

والنيــة علــى مــن قــام بــه أو نــزل بــه عــدو«(9(. ومــن 

ــا  مرحليًّ إجــراء  كانــت  الهجــرة  أن  إذن  الواضــح 

التــي  البشــرية  القاعــدة  إيجــاد  األســاس  هدفــه 

تعتبــر مــن مقومــات أي تجمــع سياســي ناشــئ، 

ــَق بقــدر كبيــر مــن النجــاح، حيــث كانــت  وهــو مــا ُحقِّ

جماعــة المســلمين فــي المدينــة تملــك مــن القــوة 

البشــرية مــا يمكنهــا مــن أداء مهامهــا كجماعــة 

وبذلــك  وعســكريًّا،  ــا  مدنيًّ منظمــة  سياســية 

وفــرت الهجــرة الشــرط البشــري الــذي يعتبــر مــن 

أساســيات تكــّون الدولــة. 

جــاءت  التأسيســي  الســياق  هــذا  ضمــن 

الهجــرة حبلــى بالــدالالت السياســية التــي أرســت 

قواعــد جديــدة إلعــادة بنــاء الجماعــة علــى أســس 

غيــر معهــودة تتجــاوز مــرة أخــرى مجــرد االنتمــاء 

الدينــي الــذي كان المعيــار الوحيــد للــوالء والنصــرة 

قبــل الهجــرة. فاســتناًدا إلــى اآليــات القرآنيــة التــي 

تحقيــق  التأويــل،  محاســن  القاســمي،  الديــن  جمــال  محمــد   )7(
محمــد باســل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1418 هـ، ج5، ص333.

)8( محمــد بــن إســماعيل البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح، 
هـــ،   1422 النجــاة، ط1،  طــوق  دار  الناصــر،  زهيــر  تحقيــق محمــد 

الحديــث رقــم: 3078، ج4، ص75. 

البــاري شــرح صحيــح  بــن حجــر العســقاني، فتــح  )9( أحمــد 
ص38. ج6،  هـــ،   1379 بيــروت  المعرفــة،  دار  البخــاري، 

المســتقبلي  المســار  توجيــه  فــي  بقــوة  تدخلــت 

جوهريــة  تغييــرات  نلحــظ  أن  يمكــن  للجماعــة، 

فــي أســاس تشــكل الجماعــة فــي هــذه المرحلــة 

بمــا  المكيــة  المرحلــة  نهايــة  بعــد  أي  الزمنيــة، 

طبيعــة  ذات  جديــدة  محــددات  مــن  أضافتــه 

بقــوة  تفاصيلــه  ســتعلن  مــا  وهــو  سياســية، 

ووضــوح اآليــات التاليــة: ﴿إِّنَ ٱّلَِذيــَن َءاَمُنــواْ وََهاَجــُرواْ 

ــَن  ِ وَٱّلَِذي ــبِيِل ٱلّلَ ــى َس ــِهۡم فِ نُفِس
َ
ــۡم وَأ ِِه ۡمَوٰل

َ
ــُدواْ بِأ وََجَٰه

ــَن  ــٖضۚ وَٱّلَِذي ــآُء َبۡع ۡولَِي
َ
ــۡم أ ــَك َبۡعُضُه ئِ وَْلٰٓ

ُ
ــُروٓاْ أ َءاَوواْ ّوَنََص

ــن  ــم ّمِ ــن َوَلَٰيتِِه ــم ّمِ ــا لَُك ــُرواْ َم ــۡم ُيَهاِج َ ــواْ َول َءاَمُن
ــِن  ــى ٱلّدِي ــتَنَصُروُكۡم فِ ْۚ ِإَوِن ٱۡس ــُروا ــٰى ُيَهاِج ــۡىٍء َحّتَ َش
ــم  ــۡم َوَبۡيَنُه ــۡوِۭم بَۡيَنُك ــٰى قَ ــُر إِّلَا َعلَ ۡص ــُم ٱلّنَ ۡيُك َفَعلَ
ــُرواْ  ــوَن بَِصيــٞر ٧٢ وَٱّلَِذيــَن َكَف ــا َتۡعَملُ ُ بَِم ــٞقۗ وَٱلّلَ يَثٰ ّمِ
ــى  ــةٞ فِ ــوهُ تَُكــن فِۡتَن ــٍضۚ إِّلَا َتۡفَعلُ ــآُء َبۡع ۡولَِي

َ
ــۡم أ َبۡعُضُه

ۡرِض وَفََســادٞ َكبِيــٞر ٧٣ وَٱّلَِذيــَن َءاَمُنــواْ وََهاَجــُرواْ 
َ
ٱۡلأ

ئَِك  وَْلٰٓ
ُ
ِ وَٱّلَِذيــَن َءاَوواْ ّوَنََصــُروٓاْ أ وََجَٰهــُدواْ فِــى َســبِيِل ٱلّلَ

ــرَةٞ َورِزٞۡق َكرِيــٞم ٧٤  ۡغفِ ــاۚ لَُّهــم ّمَ ُهــُم ٱلُۡمؤِۡمُنــوَن َحّقٗ
ــُدواْ َمَعُكــۡم  ــُرواْ وََجَٰه ــُد وََهاَج ــۢن َبۡع ــواْ ِم ــَن َءاَمُن وَٱّلَِذي
وَۡلٰ بَِبۡعــٖض 

َ
رَۡحــاِم َبۡعُضُهــۡم أ

َ
ـُـواْ ٱۡلأ وْل

ُ
ئـِـَك ِمنُكــۡمۚ وَأ وَْلٰٓ

ُ
أ فَ

َ بِــُكّلِ َشــۡىٍء َعلِيــُمۢ ٧٥﴾.  ِۚ إِّنَ ٱلّلَ فِــى كَِتٰــِب ٱلّلَ
األنفــال. ســورة 

ومــن الواضــح أن هــذه اآليــات جاءت لتؤســس 

اإلســامية؛  الجماعــة  بنــاء  فــي  جديــدة  لقواعــد 

المســتجدة  األحــكام  مــن  العديــد  تضمنــت  إذ 

فيمــا يتعلــق بالهجــرة والجهــاد وعاقــة الجماعــة 

هــذه  مــن  يعنينــا  والــذي  السياســي.  بجوارهــا 

الجديــدة  بالمعاييــر  منهــا  يتعلــق  مــا  األحــكام 

أفــراد  بيــن  والــوالء  االنتمــاء  لقواعــد  المحــددة 

ملزمــة.  دينيــة  فروًضــا  باعتبارهــا  الجماعــة 
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واســتناًدا إلــى التفاصيــل الــواردة فــي اآليــة، يمكــن 

التاليــة: البنــود  اســتخاص 

أ. المواالة على قاعدة الهجرة

فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن عمــر الجماعــة 

لــم يعــد مبــدأ المــواالة الناظــم للجماعــة منحصــًرا 

فــي الرابطــة اإليمانية فحســب، بــل أصبح االنتماء 

إلــى الجماعــة مرهوًنــا بوجــود ركيزتيــن أساســيتين: 

اآليــة  بموجــب  وذلــك  مًعــا،  والهجــرة  اإليمــان 

َلُكــم  َمــا  ُيَهاِجــُروا  َوَلــْم  آَمُنــوا  »َوالَِّذيــَن  القرآنيــة: 

ــٰى ُيَهاِجــُروا«. وشــرط  ــن َشــْيٍء َحتَّ ــن َوَلاَيِتِهــم مِّ مِّ

الهجــرة هنــا أمــر طــارئ يعكــس مرحلــة مهمــة 

مــن مراحــل التطــور فــي حيــاة الجماعــة، فــي أفــق 

فهــم  وقــد  السياســي.  مشــروعها  اســتكمال 

كانــت  المرحلــة  هــذه  فــي  الهجــرة  أن  الفقهــاء 

تكليًفــا واجًبــا، كمــا ورد فــي كتــب التفســير(10(.

ب. البعد السياسي لوظيفة الجماعة

المســتجدات  لهــذه  االعتبــار  بعيــن  أخــًذا 

التعبديــة  األبعــاد  تتجــاوز  جديــدة  التزامــات  ثمــة 

الوظيفــي  األداء  علــى  هيمنــت  التــي  واألخاقيــة 

للجماعــة قبــل الهجــرة، لقــد أفــرزت الهجــرة نمًطــا 

فــرض  الــذي  المنظــم  السياســي  االجتمــاع  مــن 

ذات طبيعــة سياســية  التزامــات  الجماعــة  علــى 

مــن  وهــو  اإليمــان،  شــرط  جانــب  فإلــى  صرفــة. 

عــن  الهجــرة  آيــات  تتحــدث  الفرديــة،  الواجبــات 

لصيقــة  جماعيــة  بالتزامــات  مرتبطــة  شــروط 

وتوزيــع  العمــل  تقســيم  إطــار  فــي  بالجماعــة 

الــرازي،  الديــن  فخــر  محمــد  المثــال:  ســبيل  علــى  ينظــر   )10(
مفاتيــح الغيــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط3، 1420 هـــ، 

ص170.  ج10، 

األدوار بيــن أفــراد الجماعــة ومكوناتهــا مــن قبيــل: 

المهاجــرة،  الوفــود  وإيــواء  واإلنفــاق،  الجهــاد، 

والنصــرة ضــد األعــداء. وهــذه الوظائــف -بحكــم 

وجــود  تنفيذهــا  يتطلــب  الجماعيــة-  طبيعتهــا 

قيــادة مركزيــة تحظــى أوامرهــا بالطاعــة واالمتثال، 

خاصــة منهــا مــا يتعلــق بالنشــاط العســكري الــذي 

ــة التأسيســية مــن عمــر  ــى هــذه المرحل هيمــن عل

ن الجماعــة، وهــو الشــرط الــذي كان قــد فــرض  َتَكــوُّ

مــن َقبــل فــي بيعــة العقبــة الثانيــة تحــت عنــوان 

»بيعــة الحــرب«، كشــرط إلظهــار الــوالء قبــل أن 

ــه إال  ــدأ العمــل ب ــم يب ــذ، إذ ل يوضــع موضــع التنفي

بالقتــال. اإلذن  نــزول  بعــد 

أساًســا  الجماعيــة  الفــروض  أداء  ج. 

ء  نتمــا لال

إن حــق المــواالة أي اســتحقاق االنتمــاء إلــى 

األمــة أصبــح -وفًقــا للشــروط المســتجدة- مرهوًنا 

المقــررة  الجماعيــة  للفــروض  األعضــاء  بــأداء 

ــار  عليهــم، وهــم فــي ذلــك ســواء، ودونمــا أي اعتب

الجغرافيــة،  ومواطنهــم  العرقيــة،  ألصولهــم 

وزمــان وجودهــم. وبموجــب التعليمــات القرآنيــة 

الجديــدة ثمــة وظائــف جماعيــة أصبــح الوفــاء بهــا 

االنتمــاء،  صــدق  علــى  عربوًنــا  بأدائهــا  وااللتــزام 

وهــي مــن متطلبــات قيــام الجماعــة واســتمراريتها 

فــي أداء وظيفتهــا العامــة، كل مــن موقعــه دونمــا 

أدنــى اعتبــار للهويــات الفرعيــة التــي ينتمــي إليهــا 

أفــراد الجماعــة ومكوناتهــا. وغــداة نــزول اآليــات 

واألنصــار  المهاجريــن  مــن  كل  كان  الســابقة 

التركيبــة الســكانية  أكبــر تجمعيــن فــي  يشــكان 

ألهــل المدينــة بعــد الهجــرة، والفريقــان مًعــا كان 
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المثقــل  القبلــي  إرثهمــا  مــن  يتجــردا  أن  عليهمــا 

كتلــة  ضمــن  مًعــا  ليندمجــا  العصبيــة  برواســب 

سياســية موحــدة الــوالء. لقــد أصبحــت العاقــة 

بيــن الطرفيــن تتحــدد وفًقــا للتكامــل الوظيفي، كل 

الماديــة،  وإمكاناتــه  الظرفيــة،  مؤهاتــه  بحســب 

بموجــب  االســتحقاق  هــذا  نالــوا  فالمهاجــرون 

الهجــرة والجهــاد بالمــال والنفــس، مقابــل واجــب 

اإليــواء والنصــرة عنــد األنصــار كمــا توضحــه اآليــة: 

ــِه  »َوالَِّذيــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِفــي َســِبيِل اللَّ

ــا«.  ِئــَك ُهــُم اْلُمْؤِمُنــوَن َحقًّ َنَصــُروا ُأوَلٰ َوالَِّذيــَن آَووا وَّ

الاحقــة:  األجيــال  ســيحكم  ذاتــه  المبــدأ  وهــذا 

»َوالَِّذيــَن آَمُنــوا ِمــن َبْعــُد َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا َمَعُكــْم 

ِئــَك ِمنُكــْم«. إن هــذا الــوالء المشــفوع بــأداء  َفُأوَلٰ

الفــروض الجماعيــة فرضتــه آيــات الهجــرة باعتباره 

لتماســكها  وضامًنــا  للجماعــة،  أمــان  صمــام 

اســتمرارية  مقومــات  مــن  ومقوًمــا  الداخلــي، 

وجودهــا المــادي، وشــرًطا للتغلــب علــى عدوهــا 

اْلَأْرِض  ِفــي  ِفْتَنــٌة  َتُكــن  َتْفَعُلــوُه  »ِإلَّا  الخارجــي: 

تفســير  فــي  ورد  كمــا  والمعنــى  َكِبيــٌر«،  َوَفَســاٌد 

الطبــري: »إال تفعلــوا مــا أمرتكــم بــه مــن التعــاون 

والنصــرة علــى الديــن، تكــن فتنــة فــي األرض«(11(.

إن تمثــل الجماعــة لهــذه المتغيــرات الجديــدة 

التعليمــات  أســاس  علــى  بالتصــرف  والتزامهــا 

المســتجدة جعــل منهــا علــى أرض الواقــع جماعــة 

سياســية منظمــة، حيــث أصبحــت منــذ اســتقرارها 

فــي المدينــة تمتلــك كل مقومــات الوجــود المــادي، 

ولــم يكــن ينقصهــا غيــر الصياغــة القانونيــة التــي 

تعطــي هــذا الوجــود شــكله الرســمي، وهــي الحلقــة 

)11( جامع البيان في تأويل القرآن، مرجع سابق، ج14، ص87. 

األخيــرة التــي ســيتم اســتكمالها مــع إعــان وثيقــة 

المدينــة كمــا ســيأتي بيانــه. 

 المبحث الثاني
 الدولة مجالًا لتجسيد وحدة 

األمة

ا مــن  كلًّ أن  إلــى  الســابقة  المعطيــات  تشــير 

مًعــا  ســاهمتا  الهجــرة  ووقائــع  العقبــة  بيعــة 

لإلعــان  والازمــة  األوليــة  الشــروط  تهيئــة  فــي 

الرســمي عــن ميــاد أول دولــة فــي تاريــخ الجماعــة 

مــا  خــال  مــن  ــا  عمليًّ تــم  مــا  وهــو  اإلســامية، 

ــا بوثيقــة المدينــة، التــي كانــت بمثابــة  ــرَِف تاريخيًّ ُع

اإلطــار القانونــي الــذي أخــرج الدولــة الوليــدة إلــى 

حيــز الوجــود. ومــع هــذا اإلعــان تكــون الجماعــة 

وجودهــا  مقومــات  اســتكملت  قــد  المســلمة 

كدولــة، بــدًءا مــن القاعــدة البشــرية التــي وفرتهــا 

شــكلت  الــذي  الجغرافــي  الفضــاء  إلــى  الهجــرة 

بالنظــام  وانتهــاء  األولــى،  نواتــه  الهجــرة«  »دار 

السياســي الحاكــم الــذي اكتســب اعترافــه بقــوة 

البيعــة. وقــد كانــت دولــة المدينــة بمثابــة القاعــدة 

السياســية التــي ســينطلق منهــا مشــروع الدولــة 

التــي  المفتوحــة،  التاريخيــة  بحدودهــا  اإلســامية 

ا مــع اتســاع قاعــدة  كانــت تتســع قاعدتهــا تناســبيًّ

تكــّون  عنــه  ترتــب  مــا  وهــو  اإلســامية،  الدعــوة 

ــة موحــدة تنتهــي حدودهــا حيــث ينتهــي وجــود  دول

ذاتهــا. اإلســامية  الجماعــة 
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أ. وثيقة المدينة واإلعالن عن 
اإلطار القانوني للدولة

يمكــن حصــر جملــة مــن اإلجراءات السياســية التي 

ُوِضَعــْت موضــع التنفيــذ بقــوة القانــون، وضمــن إطــار 

الجماعــة،  تاريــخ  فــي  غيــر مســبوقة  تعاقــدي، وهــي 

وشــكلت دعائــم قويــة فــي بنــاء الدولــة الوليــدة. وهــذه 

اإلجــراءات كمــا تفصــح عنهــا وثيقــة المدينــة شــملت 

للدولــة،  الحاكمــة  التشــريعية  المرجعيــة  تحديــد 

وإقــرار مبــدأ التعاقــد السياســي كأســاس للشــرعية، 

ــا،  والتحديــد الرســمي للجماعــات المتعايشــة مجتمعيًّ

وإقــرار الرابطــة السياســية أساًســا لتوحــد الجماعــات 

وإقــرار  الشــريعة،  وفــرض ســيادة  ــا،  دينيًّ المتمايــزة 

مبــدأ المســاواة أساًســا لتنظيــم الحقــوق والواجبــات، 

أمــن  لحمايــة  أساًســا  المشــترك  الدفــاع  وإلزاميــة 

بمجملهــا  وهــي  الخارجيــة،  التهديــدات  ضــد  الدولــة 

الدولــة.  تحقــق  لمظاهــر  الكبــرى  العناويــن  تمثــل 

تباًعــا،  بنودهــا  إلــى  اإلشــارة  ســترد  اإلجــراءات  هــذه 

وكلهــا مقتبســة مــن نصــوص الوثيقــة التــي أكتفــي 

باإلحالــة إليهــا هنــا بمــا يغنــي عــن إعــادة توثيــق بنودهــا 

التفصيليــة التــي ســترد الحًقــا(12(.

اعتبار الشريعة مرجعية . 1
دستورية عليا للدولة

الشــريعة  اعتبــار  علــى  صراحــة  الوثيقــة  نصــت 

فــي  إليــه  يرجــع  الــذي  األســمى  القانــون  باعتبارهــا 

المجتمــع  مكونــات  بيــن  النزاعــات  وحــل  التحاكــم 

مجموعــة  هللا،  حميــد  محمــد  فــي:  الوثيقــة  بنــود  ينظــر   )12(
دار  الراشــدة،  والخافــة  النبــوي  للعهــد  السياســية  الوثائــق 

بعدهــا. ومــا  ص57   ،1987 ط6،  بيــروت،  النفائــس، 

بــكل أطيافــه فــي المجــال العــام، إلــى جانــب احتــرام 

خصوصيــة التشــريعات الدينيــة فــي المجــال الخــاص 

كمــا ســيأتي. وهــذا اإلجــراء أشــبه مــا يكون بمــا تقوم به 

الحكومــات مــن إعــان الدســتور الــذي يحــدد ســلطتها 

ونظمهــا ومصــدر شــرعيتها. لذلــك، كان اإلعــان عــن 

اعتبــار الشــريعة مرجًعــا أعلــى إجــراًء دســتوريًّا يعطــي 

الدولــة الوليــدة هويتهــا اإلســامية التــي تجعــل منهــا 

دولــة ذات نظــام سياســي متفــرد عــن كل األنظمــة 

الدســتوري  المبــدأ  هــذا  آنــذاك.  القائمــة  السياســية 

الوجيــزة »وأنكــم  العبــارة  الوثيقــة فــي هــذه  تلخصــه 

مهمــا اختلفتــم فيــه مــن شــيء فــإن مرده إلــى هللا وإلى 

محمــد«. وهــذا المبــدأ يقــدم ضمانــة دســتورية علــى 

ــا كافــة  ــرام حقــوق األطــراف المتعايشــة مجتمعيًّ احت

ــة دســتورية لفــض النزاعــات ضمــن  ــاره يوفــر آلي باعتب

مقتضيــات القانــون، ودونمــا أي تمييــز أو تعســف.

تحديد الجماعات المتعايشة . 2

ــا  ــا ومدعًم ا موثًق قدمــت الوثيقــة كشــًفا رســميًّ

فــي  المتعايشــة  للجماعــات  الدقيــق  باإلحصــاء 

أتبــاع  مــن  عنهــا  يتفــرع  ومــا  المدنــي  المجتمــع 

ضمــن  مًعــا  إدماجهــا  بغــرض  وذلــك  ومــواٍل، 

مشــروع سياســي وحــدوي يقــوم علــى أســاس مبــدأ 

التعاقــد، والخضــوع لســيادة القانــون، والتعايــش 

يتفــرع  ومــا  والواجبــات  الحقــوق  وإقــرار  الســلمي، 

عنــه مــن ضمــان الحقــوق المرتبطــة بالخصوصيــة 

علــى  الوثيقــة  نصــت  اإلطــار  هــذا  ضمــن  الدينيــة. 

التــي  ــا،  دينيًّ المتمايــزة  الكبــرى  الفئــات االجتماعيــة 

للمجتمــع  الســكانية  البنيــة  بمجموعهــا  تشــكل 

ــة فــي طائفتيــن رئيســتين: اإلســامية  ــد ممثل الجدي
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واليهوديــة. والماحــظ أن لفــظ »األمــة« الــذي ورد 

ذكــره فــي وثيقــة المدينــة جــاء فــي ســياق التمييــز بيــن 

هويــات الجماعــات الدينيــة المتعايشــة علــى أرض 

ــن أساًســا  ــة، حيــث شــكل االختــاف فــي الدي المدين

للتمييــز، إذ اعُتبــر أتبــاع كل ديــن أمــة مــن دون النــاس، 

ألفرادهــا.  القبليــة  االنتمــاءات  عــن  النظــر  بغــض 

وعلــى أســاس هــذا التمييــز ســجلت الوثيقــة إحصــاًء 

دقيًقــا لمختلــف القبائــل العربيــة التــي ينحــدر منهــا 

بهــم  فلحــق  تبعهــم  وَمــن  واألنصــار  المهاجــرون 

وجاهــد معهــم باعتبــار »أنهــم أمــة واحــدة مــن دون 

النــاس«، وهــو مــا ينطبــق أيًضــا علــى اليهــود الذيــن 

علــى  المؤمنيــن«،  مــع  »أمــة  الوثيقــة  اعتبرتهــم 

اختــاف قبائلهــم، ومــن يلحــق بهــم مــن مواليهــم. 

كشــًفا  حقيقتــه  فــي  يعتبــر  التصنيــف  وهــذا 

للواقــع مــن جهــة، وإثباًتــا للمكونــات االجتماعيــة 

الدولــة  كنــف  فــي  العيــش  بحــق  تتمتــع  التــي 

الناشــئة، وهــو الحــق الــذي اســتثنيت منــه جماعــة 

أي  الوثيقــة  تبــِد  لــم  الذيــن  العــرب  المشــركين 

اعتــراف بوجودهــم، وذلــك معاملــة لهــم بالمثــل 

ــا اضطهــد المؤمنيــن  باعتبارهــم معســكًرا معادًي

وحرمهــم حــق العيــش فــي وطنهم األم. واســتناًدا 

إلــى هــذا التشــخيص الدقيــق والرســمي للمكونات 

ــا، أقــرت الوثيقــة مبــدأ  االجتماعيــة المتمايــزة دينيًّ

الخصوصيــة الدينيــة لــكل مــن الطرفيــن: »لليهــود 

دينهم وللمســلمين دينهم مواليهم وأنفســهم«، 

ومــا  االعتــراف  هــذا  باســتحقاقات  أقــرت  كمــا 

يقتضيــه مــن ضمــان للحقــوق الدينيــة مــا لــم يبــادر 

َظلــم  مــن  »إال  بتعهداتــه:  اإلخــال  إلــى  أحدهمــا 

وَأثــم فإنــه ال يوتــغ (يهلــك( إال نفســه وأهــل بيتــه«.

توحد الهويات الفرعية على . 3
قاعدة الرابطة السياسية 

تطلــب حــل مشــكلة التعدديــة الدينيــة توحــد 

ــا علــى قاعــدة االنتمــاء  الجماعــات المتمايــزة دينيًّ

السياســي، وهــو مــا يجعــل منهــا أمــة ذات هويــة 

سياســية موحــدة باعتبــار أفرادهــا جميًعــا رعايــا 

هوياتهــم  عــن  النظــر  بغــض  اإلســامية  الدولــة 

الفرعيــة الدينيــة أو غيرهــا مــن الهويــات الفرعيــة 

األخــرى. واســتناًدا إلــى البنــود المشــار إليهــا أعــاه، 

النبــَي  واليهــود  المســلمين  مــن  كلٌّ  بايــع  فقــد 

إجــراًء  البيعــة  وكانــت  أعلــى،  حاكًمــا  باعتبــاره  ملسو هيلع هللا ىلص 

ــا عبــرت مــن خالهــا الجماعــات المبايعــة  تعاقديًّ

التــي  الشــروط  ضمــن  بالطاعــة  التزامهــا  عــن 

وعلــى  المذكــورة.  الدينيــة  خصوصياتهــا  تراعــي 

المســلمين  بيعــة  كانــت  التمييــز  هــذا  أســاس 

بيعــة دينيــة وسياســية مًعــا. وهــذه البيعــة فــي 

الثانيــة  العقبــة  لبيعــة  تأكيــًدا  كانــت  األمــر  واقــع 

ــي كانــت فــي حينهــا كمــا ســبق اإلشــارة أقــرب  الت

لهــم  ُأذن  قــد  يكــن  لــم  إذ  مبــادئ«؛  »إعــان  إلــى 

يومهــا بالقتــال، وِمــن َثــمَّ يمكــن القــول بــأن بيعــة 

التنفيــذ مــع  التــي كانــت قــد دخلــت حيــز  العقبــة 

نــزول آيــة القتــال قــد اســتكملت شــكلها القانونــي 

مــع إعــان وثيقــة المدينــة. أمــا بالنســبة لبيعــة 

اليهــود، فقــد كانــت فــي حقيقتهــا بيعــة سياســية 

المشــترك  القــدر  تمثــل  وهــي  دينيــة،  وليســت 

يتعلــق  مــا  وخاصــة  المســلمين،  وبيــن  بينهــم 

الواجبــات  مــن  وغيرهــا  والدفــاع  األمــن  بوظيفــة 

المشــتركة. الجماعيــة 
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تحقيــق  أن  الوثيقــة  لبنــود  الــدارس  ياحــظ 

األمــن الداخلــي للدولــة الفتيــة كان يشــكل هاجًســا 

إلــى  يعــود  ذلــك  ولعــل  بقــوة،  نفســه  فــرض 

ســببين رئيســين: األول تمليــه ضــرورات الداخــل 

خاصــة منهــا مــا يتعلــق بتنظيــم الشــؤون الداخليــة 

للفئــات المتســاكنة تجنًبــا لاصطــدام وتحاشــًيا 

تفرضــه  والثانــي  الداخليــة،  بالقضايــا  لانشــغال 

تحديــات الخــارج حيــث إن بنــاء جبهــة داخلية موحدة 

المواقــف بقــوة القانــون كان بمثابة الشــرط الازم 

والمتمثــل  الخارجــي،  الخطــر  لمواجهــة  للتفــرغ 

آنــذاك فــي معســكر الشــرك الــذي تمثلــه قريــش 

بــكل ثقلهــا القبلــي ووزنهــا السياســي واالجتماعــي 

داخــل الجزيــرة العربيــة.

نصــت الوثيقــة علــى إلزاميــة خضــوع الفئــات 

المتعايشــة كافــة لســيادة الشــريعة ســواء فيمــا 

االعتــداء  بحــاالت  أو  الجنائيــة،  بالقضايــا  يتعلــق 

علــى الحقــوق األساســية لألفــراد. والماحــظ أن 

بعــض اإلجــراءات التــي تــم إقرارهــا كانــت متداولــة 

ومعمــوًلا بهــا قبــل اإلســام، وإن لم يجــرِ االلتــزام 

بهــا دائًمــا وفــي كل الحــاالت، وذلــك بســبب غيــاب 

القانونــي  اإلكــراه  حــق  تحتكــر  مركزيــة  ســلطة 

وســريانه علــى كل األفــراد. هكــذا سُتســتصَحُب 

األعــراف التــي كانــت متداولــة فــي تنظيــم القضايــا 

وإعطائهــا  الجاهلــي،  المجتمــع  فــي  الجنائيــة 

تشــرف  تنفيــذي  بجهــاز  بربطهــا  إلزاميــة  صفــة 

عليــه الدولــة، باإلضافــة إلــى فــرض لوائــح قانونيــة 

جديــدة فــي تنظيــم العاقــات االجتماعيــة. ففيمــا 

يتعلــق بالتشــريعات الجنائيــة أقــرت الوثيقــة مــا 

الديــات  دفــع  مــن  القبليــة  األعــراف  عليــه  كانــت 

نوًعــا  فرضــت  كمــا  القصــاص،  شــريعة  وإقــرار 

بفــداء  يتعلــق  الجماعيــة فيمــا  المســؤولية  مــن 

أصبحــت  القانونيــة  اإلجــراءات  هــذه  األســرى. 

أمــًرا ملزًمــا للمكونــات القبليــة كافــة المنضويــة 

بــدًءا مــن المهاجريــن  الفتيــة  الدولــة  لــواء  تحــت 

المقيمــة  القبائــل  بســائر  وانتهــاء  قريــش،  مــن 

بالمدينــة ومــا جاورهــا، والتــي تــم التنصيــص عليهــا 

صراحــة كلُّ واحــدة باســمها بمــا يحقــق العــدل 

بينهــم. فهــؤالء جميعهــم -كمــا تقــول الوثيقــة- 

“علــى ربعتهــم (أي علــى مــا كانــوا عليــه ســابًقا( 

يتعاقلــون بينهــم (يعطــون ديــات قتاهــم(، وهــم 

يفــدون عانيهــم (أســيرهم( بالمعــروف والقســط 

بيــن المؤمنيــن”. هــذا اإلجــراء القانونــي المنّظــم 

لحــاالت االعتــداء علــى النفــس لــه داللــة واضحــة 

ووضــع  القانــون  لســلطة  األفــراد  خضــوع  علــى 

حــد لحــاالت الثــأر ومــا كان ينتــج عنهــا مــن فوضــى 

الدمــاء وحــاالت االنتقــام، ومــا يترتــب عليهــا مــن 

المجتمــع  أمــَن  باســتمرار  تهــدد  كانــت  توتــرات 

واســتقراره.

نظاًمــا  الوثيقــة  أقــرت  ثانيــة،  جهــة  مــن 

مــن  قــدًرا  يحقــق  بمــا  بالتكافــل  الجماعــة  يلــزم 

المعانــاة  ويرفــع  المجتمــع،  أفــراد  بيــن  التكافــؤ 

عــن أصحــاب الخصــاص والمعوزيــن خاصــة فــي 

لضغــوط  األفــراد  لهــا  يتعــرض  التــي  الحــاالت 

ســداد  عــن  الماديــة  إمكاناتهــم  تعجــز  ماليــة 

تكاليفهــا. ولمعالجــة هــذه الحالــة أوقعــت الوثيقة 

بالمعــروف،  الجماعــة  علــى  الســداد  مســؤولية 

بحيــث تكــون التكاليــف المدفوعــة وفًقــا للمقاديــر 
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المتعــارف عليهــا والمعمــول بهــا، فنصــت علــى 

(الــذي  بينهــم  مفرًحــا  يتركــون  ال  المؤمنيــن  “أن 

أثقلتــه الديــون( أن يعطــوه بالمعــروف فــي فــداء 

عقــل”.  أو 

أقــرت  االجتماعــي،  بالســلم  يتعلــق  وفيمــا 

الوثيقــة تحريــم أي شــكل مــن أشــكال االعتــداء، 

لــكل  التصــدي  مســؤولية  الجماعــة  وحملــت 

الضــرب  وأوجبــت  والفســاد،  العــدوان  مظاهــر 

علــى أيــدي البغــاة، ومنــع مــؤازرة كل محــدث أو 

، وتجريدهــم مــن أي حمايــة حتــى وإن كانــوا  جــانٍّ

أقــرب األقربيــن. فــي هــذا الســياق أقــرت الوثيقــة 

جملــة مــن البنــود التــي ِصيَغــْت بلغــة زجريــة تنــص 

صراحــة علــى “أن المؤمنيــن المتقيــن أيديهــم علــى 

كل مــن بغــى منهــم أو ابتغــى دســيعة ظلــم (مــا 

ُيعَطــى مــن المــال علــى وجــه الظلــم( أو إثًمــا أو 

أيديهــم  وأن  المؤمنيــن،  بيــن  فســاًدا  أو  عدواًنــا 

عليهــم جميًعــا ولــو كان ولــد أحدهــم”. 

إقرار مبدأ المساواة في . 5
الحقوق والواجبات

شــغل مبــدأ المســاواة حيًزا مهًمــا ضمن بنود 

الوثيقــة، وهــي مســألة غايــة فــي األهميــة بالنســبة 

لديــن يعتقــد أن عقيــدة التوحيــد التــي تعتبــر ركيزتــه 

األساســية إنمــا كان مقصدهــا األســاس تحريــر 

النــاس مــن العبوديــة لغيــر هللا، وهــو المقــام الــذي 

يشــعر فيــه كل معتنقيــه بالمســاواة المطلقــة 

اعتبــارات  كل  تســقط  حيــث  خالقهــم  أمــام 

بيــن  المفاضلــة  فــي  والمــال  والحســب  النســب 

النــاس، وهــو الشــرط الــازم لتحقــق المســاواة. 

ترســيخه علــى مســتوى  جــرى  الــذي  المبــدأ  هــذا 

االعتقــاد، كان ال بــد مــن ترســيخه فــي واقــع النــاس 

وحياتهــم بقــوة القانــون، حيــث أقــرت الوثيقــة مبــدأ 

المســاواة بيــن األطــراف كلهــا الملتزمــة بالوثيقــة 

فــي الســلم كمــا فــي الحــرب.

فــي الســلم أقــرت الوثيقــة مســؤولية الدولــة 

علــى ضمــان األمــن والحمايــة لــكل منتســبيها على 

التســاوي دون تمييــز علــى أســاس الديــن، وأفــردت 

اليهــود صراحــة بالذكــر؛ تأكيــًدا لحقهــم في العيش 

بأمــان فــي كنــف المســلمين، فنصــت علــى “أنــه 

مــن تبعنــا مــن يهــود، فــإن لــه النصــر واألســوة 

غيــر مظلوميــن وال متناصريــن عليهــم”. وتأكيــًدا 

لضمــان ســامة المجتمــع وأمنــه اهتمــت الوثيقــة 

بتنظيــم حــق الجــوار، أي حــق األفــراد فــي منــح مــن 

ومســألة  اإلقامــة.  حــقَّ  حلفائهــم  مــن  يرغبــون 

الجــوار هــذه كان لهــا شــأن فــي مجتمــع مزقتــه 

الحــروب األهليــة، واتخــذ مــن مبــدأ الجــوار مــاًذا 

النــاس وصــون حياتهــم. وبالنظــر  أمــن  لضمــان 

إلــى حالــة عــدم االســتقرار السياســي التــي شــهدته 

القبليــة،  الــوالءات  وتــوزع  الوثيقــة،  إعــان  فتــرة 

ومعــاٍد  مناصــر  بيــن  العربيــة  القبائــل  وانقســام 

للدعــوة الجديــدة، كان ال بــد مــن تشــريع يؤطــر هذا 

اإلجــراء الحيــوي بمــا يحفــظ النظــام ويحقــق األمــن 

المجتمعــي. والــذي يظهــر مــن اســتعراض بنــود 

الوثيقــة أن حــق الجــوار اقتصــر علــى المســلمين 

دون اليهــود، وهــو مــا يشــكل اســتثناء فــي كل مــا 

أقرتــه الوثيقــة مــن حقــوق. وهــذا االســتثناء كان 

جــزًءا مــن التدابيــر األمنيــة الوقائيــة التــي اتخذهــا 

المدينــة  أمــن  لضمــان  عليــه  هللا  صلــى  النبــي 
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يمكــن  التــي  الثغــرات  كل  وســد  وســامتها، 

هــذه  أن  علــى  اســتغالها.  قريــش  لمعســكر 

اإلجــراءات االحترازيــة كان لهــا مــا يبررهــا بالنظــر 

إلــى الســوابق التاريخيــة لليهــود، ليــس فقــط فــي 

تأليبهــم األوس علــى الخــزرج، ولكــن أيًضــا -وهــو 

األهــم- فــي عاقــة الــوالء التــي كان يظهرها اليهود 

الدعــوة  ضــد  ومؤازرتهــم  قريــش،  لمعســكر 

الفتيــة، وهــي قصــة متداولــة فــي كتــب الســيرة. 

وجديــر بالذكــر أن هــذه المخــاوف أكدتهــا قابــات 

األيــام إذ لــم يتــورع اليهــود مــن نقــض عهودهــم 

عندمــا  المدينــة  وثيقــة  بموجــب  قطعوهــا  التــي 

كشــفوا ظهــر المســلمين للعــدو فــي هجومهــم 

علــى المدينــة فــي غــزوة األحــزاب. هــذه االعتبــارات 

األمنيــة تفســر صمــت الوثيقــة عــن إشــراك اليهود 

فــي حــق اتخــاذ الحلفــاء الــذي ُكرِّســت لــه ثاثــة بنــود 

ينــص علــى اعتبــار هــذا اإلجــراء  تنظيميــة. األول 

ــا مشــاًعا بيــن جماعــة المؤمنيــن لتســاويهم  حقًّ

أمــام هللا دون تمييــز “وأن ذمــة هللا واحــدة يجيــر 

عليهــم أدناهــم، وأن المؤمنيــن بعضهــم موالــي 

بعــض دون النــاس”. وبموجــب هــذا اإلعــان تــم 

إلغــاء االمتيــاز الطبقــي الــذي أقرتــه األعــراف التــي 

كان معمــوًلا بهــا فــي الجاهليــة ممــا جعــل ذمــم 

النــاس متكافئــة حتــى إذا أجــار عليهــم أدناهــم لــزم 

ذلــك مجموعهــم. هــذا عــن حــق إنشــاء الجــوار، أمــا 

عــن حــق االنتفــاع بالجــوار، فقــد نــص البنــد الثانــي 

علــى “أن الجــار كالنفــس غيــر مضــار وال أثيــم”، أي 

أن الحليــف الــذي اســتفاد مــن حــق الجــوار ثبتــت لــه 

ــه مــن حقــوق وفرائــض  حرمــة الجــوار ومــا تقتضي

علــى وجــه التســاوي مــع حقــوق المجيــر وفرائضــه. 

حيــث  الجــوار،  بحرمــة  فيتعلــق  الثالــث  البنــد  أمــا 

نــص علــى “أنــه ال تجــار حرمــة إال بــإذن أهلهــا”، أي ال 

يجيــر الجــار مســتجيًرا إال بــإذن مجيــره.

التعهد بحفظ أمن الدولة . 6
وحمايتها ضد التهديدات 

الخارجية

بعــد إقــرار النظــام الداخلــي وتنظيــم العاقــة 

قــد  الوثيقــة  تكــون  المتســاكنة  الفئــات  بيــن 

المتعلقــة  التنظيميــة  إجراءاتهــا  اســتكملت 

بــإدارة الشــؤون الداخليــة لتتفــرغ لتنظيــم العاقــة 

بالخــارج فــي الســلم والحــرب، ووضــع المراســيم 

التــي مــن شــأنها حمايــة ســيادة الدولــة ضــد أي 

تدخــل خارجــي، أو تصــرف مــن قبــل األفــراد مــن 

شــأنه المســاس بأمــن الدولــة. وفــي هــذا الســياق 

الصلــح  إبــرام  إجــراءات  أن  علــى  الوثيقــة  تنــص 

ــة دون  مــع العــدو، وهــو أمــر مــن اختصــاص الدول

الدولــة كياًنــا ســامًيا يعلــو علــى  باعتبــار  األفــراد، 

الســام(  (أي  المؤمنيــن  ســلم  “وأن  األفــراد: 

واحــدة، ال يســالم مؤمــن دون مؤمــن فــي قتــال 

فــي ســبيل هللا إال علــى ســواء عــدل بينهــم”، أي ال 

ــا  يعقــد مســلم صلًحــا بمفــرده باعتبــار الصلــح حقًّ

لجماعــة المؤمنيــن دون أفرادهــا. وفــي الســياق 

مــن  شــكل  أي  منــح  مــن  األفــراد  تمنــع  نفســه 

أشــكال الحمايــة لمعســكر قريــش وَمــن واالهــم 

مــن القبائــل المناصــرة لهــم، باعتبارهــم معســكًرا 

معادًيــا، “وأنــه ال تجــار قريــش وال مــن نصرهــا”، 

“وأنــه ال يجيــر مشــرك مــاًلا لقريــش وال نفًســا وال 

يحــول دونــه علــى مؤمــن”. واســتكماًلا لإلجــراءات 

األمنيــة الازمــة لحمايــة أمــن الدولــة الناشــئة مــن 
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الدولــة  أن  خاصــة  العــدو،  قبــل  مــن  اختــراق  أي 

الفتيــة فــي المدينــة كانــت فــي حــال حــرب مفتوحــة، 

قيــدت الوثيقــة خــروج اليهــود مــن المدينــة بــإذن 

خــاص مــن النبــي بصفتــه حاكًمــا: “وأنــه ال يخــرج 

منهــم (اليهــود( أحــد إال بــإذن محمــد”. وهــو إجــراء 

احتــرازي كانــت تفرضــه ضــرورات المصلحــة العليــا 

للدولــة التــي تعلــو علــى مصلحــة رعاياهــا. 

علــى  التنصيــص  أيًضــا  الوثيقــة  وتضمنــت 

علــى  محتمــل  عــدوان  ألي  ا  ردًّ التناصــر  وجــوب 

المدينــة: “وأن بينهــم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب”، 

كمــا نصــت علــى المســاواة مــن حيــث المشــاركة 

غــزت  غازيــة  كل  “وأن  القتاليــة:  العمليــات  فــي 

معنــا يعقــب بعضهــا بعًضــا”، أي أن المجهــود 

الحربــي يكــون بالتنــاوب بيــن الجماعــات التــي تخــرج 

للغــزو. ونصــت كذلــك علــى تحمــل نفقــات الحــرب 

بالتســاوي بيــن المســلمين واليهــود: “وأن علــى 

نفقتهــم،  المســلمين  وعلــى  نفقتهــم  اليهــود 

هــذه  أهــل  حــارب  مــن  علــى  النصــر  بينهــم  وأن 

والبــر  والنصيحــة  النصــح  بينهــم  وأن  الصحيفــة، 

دون اإلثــم”، “وأن اليهــود ينفقــون مــع المؤمنيــن 

مــا دامــوا محاربيــن”.

السياســية  اإلجــراءات  هــذه  وباســتكمال 

وثيقــة  تكــون  والعســكرية  المدنيــة  واإلداريــة 

ــة قــد دفعــت بالمفهــوم السياســي لألمــة  المدين

ــدة فــي دولــة األمــة  إلــى مرحلتــه النهائيــة، ُمَجسَّ

إدارة  مســؤولية  ا  رســميًّ تتحمــل  صــارت  التــي 

ووضعــه  والحضــاري  المجتمعــي  مشــروعها 

القانــون. بقــوة  التنفيــذ  موضــع 

ثانًيا. تالزم الجماعة واإلمارة 
وتثبيت مبدأ الطاعة 

والمؤسســي  القانونــي  البنــاء  جانــب  إلــى 

ــاء  ــى بن ــة ثمــة حاجــة -وباألهميــة نفســه- إل للدول

وعــي رعاياهــا بمتطلبــات الدولــة واســتحقاقاتها، 

انتقاليــة،  بمرحلــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة 

وضمــن بيئــة قبليــة لــم تكــن فيهــا الدولــة مألوفــة 

فــي وعــي األفــراد والجماعــات. لذلــك، كان ال بــد 

مــن إعــادة بنــاء وعــي األفــراد بمــا يحررهــم مــن 

ارتباطاتهــم القبليــة المألوفــة، ودمجهــم ضمــن 

منطــق الدولــة الــذي يقــوم باألســاس علــى مبــدأ 

الحاكمــة.  للســلطة  الــوالء  وإظهــار  الطاعــة 

وبالعــودة إلــى كثيــر مــن النصــوص النبويــة التــي 

يظهــر أنهــا صــدرت متزامنــة مــع وقائــع الهجــرة 

ومــا كانــت تتطلبــه مــن تعبئــة المســلمين الجــدد 

ودمجهــم داخــل كيــان الجماعــة الناشــئة، يظهــر 

مــدى األهميــة التــي كان يوليهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص للحفــاظ 

فــي  المتمثــل  السياســي  المكســب  هــذا  علــى 

ــة.  ــاء الدول بن

أمــًرا  ملسو هيلع هللا ىلص كان  للنبــي  الطاعــة  ومــع أن إظهــار 

الذيــن  المســلمين  قبــل  مــن  خاصــة  متوقًعــا، 

ورســالته،  لشــخصه  والئهــم  بشــدة  عرفــوا 

بمبــدأ  العمــل  ُيخــرج  أن  علــى  يحــرص  كان  فإنــه 

حيــز  إلــى  الوجدانــي  التعاطــف  حيــز  مــن  الطاعــة 

العمــل المؤسســي، بحيــث يكــون إظهــار الطاعــة 

عــن  النظــر  بغــض  ذاتهــا  الحاكمــة  للســلطة 

األشــخاص القائميــن عليهــا. ولعــل هــذا المعنــى 

فقــد  أطاعنــي  »َمــن  حديــث  مــن  المقصــود  هــو 
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أطــاع هللا، وَمــن عصانــي فقــد عصــى هللا، وَمــن 

أطــاع أميــري فقــد أطاعنــي وَمــن عصــى أميــري 

فقــد عصانــي«(13(، حيــث ذكــر شــراح الحديــث »أن 

ينقــادون  وال  اإلمــارة  يعرفــون  ال  كانــوا  قريًشــا 

األمــر«(14(.  ُولــي  لمــن  بالطاعــة  فُأمــروا  أميــر  إلــى 

وهــذا الموضــوع يمكــن ردفــه بكثيــر مــن األحاديــث 

وطلًبــا  بالطاعــة،  األمــر  ســياق  فــي  الــواردة 

التــي  األحاديــث  إلــى  باإلشــارة  نكتفــي  لاختصــار 

جــاءت صريحــة فــي تأكيــد قدســية الحفــاظ علــى 

فــي  تعــادل  لفظــة  وهــي  »اإلمــارة«،  مكســب 

السياســية  بالســلطة  اليــوم  نعنيــه  مــا  داللتهــا 

الحاكمــة. ولعــل أول مــا يثيــر االنتبــاه فــي األحاديــث 

الكثيــرة الــواردة فــي هــذا الســياق هــو صيغتهــا 

التــي زاوجــت بيــن لغــة األمــر والتحذيــر، مــع التأكيــد 

اســتمرارية  لضمــان  »اإلمــارة«  مركزيــة  علــى 

مجمــوع  ومــن  الوظيفــي.  أدائهــا  فــي  الجماعــة 

الــدالالت السياســية الــواردة فــي عاقــة اإلمــارة 

يلــي: بالطاعــة، نذكــر مــا 

إلــى  الســياق  هــذا  فــي  الــواردة  األحاديــث  تُنبــه  أ. 

اســتمرارية  بيــن  القائمــة  التازميــة  العاقــة 

األمــر  ورد  حيــث  اإلمــارة،  ووجــود  الجماعــة 

بالجماعــة مقروًنــا باألمــر بالســمع والطاعــة. 

آمركــم  »وأنــا  أحمــد:  اإلمــام  مســند  ففــي 

بالجماعــة،  بهــن:  أمرنــي  هللا  بخمــس 

والســمع، والطاعــة، والهجــرة، والجهــاد فــي 

ســبيل هللا، فإنــه مــن خــرج مــن الجماعــة قيــد 

)13( الجامــع المســند الصحيــح، مرجــع ســابق، الحديــث رقــم: 
7137، بــاب قولــه تعالــى: »أطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول«، ج9، 

ص61. 

البخــاري، مرجــع ســابق، ج8،  البــاري شــرح صحيــح  )14( فتــح 
ص254. 

شــبر فقــد خلــع ربقــة اإلســام مــن عنقــه إال أن 

يرجــع«(15(. وإلــى جانــب هــذه الصيغــة األمريــة 

التــي يقتــرن فيهــا األمــر النبــوي باألمــر اإللهــي، 

ــى وحــدة الجماعــة مــن خــال صيغــة  ــُد عل ُيؤكَّ

حيــث  التحذيــر،  فــي  قــوة  تســاويها  زجريــة 

ــا مــن ربقــة  ــر الخــروج عــن الجماعــة خروًج اعتب

ذاتــه. اإلســام 

ب. تضعنــا األحاديــث الــواردة فــي هــذا الســياق 

مــع  »الجماعــة«  نقيضيــن:  وضعيــن  أمــام 

»اإلمــارة«، و«الجاهليــة« مــع »الفرقــة«، وهنــا 

مــن  والفرقــة  الجماعــة  بيــن  التقابــل  يقــع 

ثانيــة.  جهــة  مــن  والجاهليــة  واإلمــارة  جهــة، 

وردت  المعنــى  هــذا  فــي  الــواردة  واألحاديــث 

بصيــغ كثيــرة متقاربــة المعنــى. ففــي صحيــح 

وفــارق  الطاعــة،  مــن  خــرج  »مــن  مســلم: 

الجماعــة فمــات، مــات ميتــة جاهليــة« (16(. وفــي 

مســند اإلمــام أحمــد: »مــن نــزع يــًدا مــن طاعــة، 

فــا حجــة لــه يــوم القيامــة، وَمــن مــات مفارًقــا 

للجماعــة، فقــد مــات ميتــة جاهليــة«(17(. وفــي 

لــه  وليــس  مــات  »مــن  حبــان:  ابــن  صحيــح 

إمــام مــات ميتــة جاهليــة«(18(. والمــراد بميتــة 

الجاهليــة كمــا رجحــه كثيــر مــن شــراح الحديــث 

التنبيــه علــى العصيــان، فهــو كمــن كان فــي 

)15( أحمــد بــن حنبــل، كتــاب المســند، تحقيــق شــعيب األرناؤوط 
وآخرين، مؤسســة الرســالة، بيروت، ط1، 2001، ج28، ص406. 

)16( المســند الصحيــح، مرجــع ســابق، الحديــث رقــم: 1848، ج3، 
 .1476

)17( مســند اإلمــام أحمــد، مرجــع ســابق، الحديــث رقــم: 5386، 
.284 ج9، 

)18( محمــد بــن حبــان، اإلحســان فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــان، 
بيــروت، ط1،  الرســالة  األرنــاؤوط، مؤسســة  تحقيــق شــعيب 

1988، الحديــث رقــم 4573، ج10، ض434.
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الفوضــى  حيــث  وســننها  الجاهليــة  ضــال 

اإلمــام(19(. وغيــاب 

ت. بالعــودة إلــى وثيقــة المدينــة، نجــد بنــًدا غاية في 

األهميــة ينــص بلغــة زجريــة شــديدة التحذيــر، 

ــم  ــم الدينــي علــى تحري وبأقصــى درجــات التجري

أي شــكل مــن أشــكال التعاطــف أو النصــرة 

لــكل َمــن يتمــرد علــى مبــدأ الطاعــة باعتبــاره 

الركيــزة األساســية الســتقرار الجماعــة. نقــرأ 

ــه ال يحــل  ــد رقــم 22 مــن الوثيقــة: »وأن فــي البن

لمؤمــن أقــر بمــا فــي هــذه الصحيفــة، وآمــن 

باللــه واليــوم اآلخــر، أن ينصــر ُمحِدًثــا، أو يؤويــه، 

وأن َمــن نصــره أو آواه فــإن عليــه لعنــة هللا 

وغضبــه يــوم القيامــة، وال يؤخــذ منــه صــرف 

وال عــدل«. ولعــل مغــزى هــذا النــص يتكشــف 

كان  حيــث  التاريخــي،  الســياق  خــال  مــن 

الهــدف األساســي مــن الوثيقــة بنــاء المفاهيــم 

الحاكمــة لعاقــة األفــراد بالدولــة فــي مرحلــة 

كانــت فيهــا قيــد التأســيس، وهــو مــا تؤكــده 

الصيغــة القانونيــة التــي كتبــت بهــا الوثيقــة. 

 المبحث الثالث
وحدة الدولة: بين الفقه 

والتاريخ 

مــن خــال مــا ســبق يتضــح أن مفهــوم األمــة 

للســياقات  تبًعــا  دالليــة مهمــة  تطــورات  عــرف 

اإلســامية  الجماعــة  بهــا  مــرت  التــي  التاريخيــة 

ــة  ــدأت جماعــة عقدي فــي مراحــل تطورهــا، حيــث ب

)19( ينظــر علــى ســبيل المثــال: فتــح البــاري، مرجــع ســابق، ج13، 
ص7.

أن  قبــل  اإليمانيــة  الرابطــة  قاعــدة  علــى  تتوحــد 

تنتهــي إلــى جماعــة سياســية تتوحــد علــى قاعــدة 

الدولــة الجامعــة. وبمــا أن األمــة كانــت قــد أخــذت 

نظــام  ذات  دولــة  بحســبانها  النهائــي  شــكلها 

سياســي قائــم علــى أرض الواقــع مع إعــان وثيقة 

المدينــة، فقــد غــدت منــذ تلــك اللحظــة موضوًعــا 

للدراســات الفقهيــة التــي صــارت معنية بوضعها 

القانونيــة،  محدداتهــا  تبــرز  نظريــة  أطــر  ضمــن 

السياســي،  ونظامهــا  الجغرافــي،  ومجالهــا 

المحققــة لشــرعيتها تأسيًســا وأداء،  والقواعــد 

ــة، وغيرهــا  والقواعــد الناظمــة لعاقاتهــا الخارجي

مــن المباحــث الفرعيــة التــي تزخــر بهــا المطــوالت 

الفقهيــة وكتــب السياســة الشــرعية. ومــا يعنينــا 

فــي هــذا المقــام هــو الوقــوف علــى مفهــوم الدولــة 

كمــا شــخصه الفقهــاء مــن حيث ماهيتهــا وبنيتها 

السياســية أخــًذا بعيــن االعتبــار طبيعــة العمــل 

الفقهــي الــذي يتركــز بحكــم االختصــاص فــي بيــان 

الشــكل القانونــي للدولــة وفًقــا لمقتضى االجتهاد 

الفقهــي وأصولــه االســتداللية الشــرعية.

التحديد القانوني لماهية . 1
الدولة: دار اإلسالم

التــي  الصياغــة  القانونــي  بالتحديــد  نقصــد 

القانونــي  الوجــود  عــن  للتعبيــر  الفقهــاء  قدمهــا 

قائــم،  سياســي  كيــان  هــي  حيــث  مــن  للدولــة 

ويمــارس صاحياتــه الســيادية كافــة، السياســية 

الداخليــة  والعســكرية،  المدنيــة  واإلداريــة، 

والخارجيــة. ومعلــوم أن الصيغــة التاريخيــة التــي 

كامــل  اكتســبت  والتــي  الفقهــاء،  عليهــا  اســتقر 



33بنية الدولة ومجالها يف االجتامع السيايس اإلسالمي

دالتهــا االصطاحيــة هــي صيغــة »دار اإلســام«، 

ــا تتطابــق  وهــذه الصيغــة المتعــارف عليهــا تاريخيًّ

مــن حيــث الداللــة علــى مفهــوم »الدولــة« بمعنــاه 

االصطــاح  وهــذا  ــا.  حاليًّ المتــداول  االصطاحــي 

الفقهــي كمــا ورد فــي تعريفــات الفقهــاء بصيغهــا 

ثاثــة،  أساســية  مكونــات  إلــى  يشــير  المتعــددة 

الجغرافــي  المســلمة، والمجــال  الجماعــة  وهــي: 

مــن  وتمكنهــا  الجماعــة،  هــذه  تســتوطنه  الــذي 

أحــكام  إظهــار  علــى  قــادرة  تكــون  بحيــث  النفــوذ 

ســبيل  وعلــى  بهــا.  العمــل  وفــرض  اإلســام 

إلــى  ينســبه  تعريًفــا  ابن القيــم  يقــدم  المثــال، 

التــي  هــي  اإلســام  »دار  فيــه:  يقــول  الجمهــور 

نزلهــا المســلمون، وجــرت عليهــا أحــكام اإلســام، 

دار  يكــن  لــم  أحــكام اإلســام  عليــه  تجــرِ  لــم  ومــا 

إســام وٕان الصقهــا«(20(. وهــذا التعريــف يتطابــق 

ــة  ــى حــد بعيــد مــع التعريفــات المعاصــرة للدول إل

بمكوناتهــا الثاثــة، مــع االحتفــاظ بخصوصيــة تلــك 

اإلســامية.  داللتهــا  فــي  المكونــات 

محــددة  معاييــر  الفقهــاء  وضــع  وقــد 

الكتســاب دار اإلســام صفتهــا القانونيــة مــع 

بعــض التبايــن فــي االجتهــاد الفقهــي، ومدارهــا 

بتمكــن  يتعلــق  سياســي  األول  اثنيــن:  علــى 

الدولــة مــن فــرض ســيادتها، والثانــي وظيفــي 

يتعلــق بقدرتهــا علــى تنفيــذ أحــكام الشــريعة 

فيهــا. المعيــار األول عّبــر عنــه الفقهــاء بثنائيــة 

اإلســام  دار  أن  بمعنــى  والخــوف«،  »األمــن 

فيهــا  كان  متــى  القانونــي  وجودهــا  يتحقــق 

والمكنــة،  األمــن  مــن  حــال  فــي  المســلمون 

وشــاكر  البكــري  يوســف  تحقيــق  الذمــة،  أهــل  أحــكام   )20(
1997، ج2، ص728.  الدمــام، ط1،  للنشــر،  رمــادي  دار  العــاروري، 

والعكــس صحيــح حيــث تفقــد وجودهــا متــى 

كانــوا علــى حــال مــن الخــوف والعجــز، وفــي هــذه 

الحــال تكــون الــدار »دار كفــر«. وجديــر بالذكــر هنــا 

أن التعبيــر بــدار اإلســام أو دار الكفــر ليــس مــن 

بــأي  ُيســتخَدم  ولــم  القيميــة،  األحــكام  قبيــل 

معنــى تفاضلــي، بــل همــا اصطاحــان فقهيــان 

اســتخدما بالمعنــى القانونــي للكلمــة للداللــة 

علــى تحديــد نمــط الحكــم القائــم اســتناًدا إلــى 

كل  فــي  الســائدة  القانونيــة  األحــكام  طبيعــة 

لألحــكام  الســيادة  كانــت  فــإن  الداريــن،  مــن 

دار  فهــي  وإال  إســام  دار  فهــي  الشــرعية 

الــدار  ُتضــاُف  »وإنمــا  الكاســاني:  يقــول  كفــر. 

اإلســام  لظهــور  الكفــر  إلــى  أو  اإلســام  إلــى 

والكفــر  اإلســام  وظهــور  فيهــا...،  الكفــر  أو 

بظهــور أحكامهمــا، فــإذا ظهــرت أحــكام الكفــر 

فــي دار فقــد صــارت دار كفــر فصحــت اإلضافــة، 

ولهــذا صــارت الــدار دار اإلســام بظهــور أحــكام 

نفســه،  الســياق  وفــي  فيهــا«(21(.  اإلســام 

يقــول أبــو حنيفــة: »إن المقصــود مــن إضافــة 

عيــن  هــو  ليــس  والكفــر  اإلســام  إلــى  الــدار 

اإلســام والكفــر، وإنمــا المقصــود هــو األمــن 

أبــي حنيفــة  والخــوف«(22(. وفــي شــرحه لقــول 

كان  إن  األمــان  أن  الكاســاني: »ومعنــاه  قــال 

والخــوف  اإلطــاق،  علــى  فيهــا  للمســلمين 

اإلســام،  دار  فهــي  اإلطــاق،  علــى  للكفــرة 

وإن كان األمــان فيهــا للكفــرة علــى اإلطــاق، 

والخــوف للمســلمين علــى اإلطــاق، فهــي دار 

)21( ينظــر علــى ســبيل المثــال: عــاء الديــن الكاســاني، بدائــع 
الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1986، 

 .131- ص130  ج7، 

)22( نفسه. 
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الكفــر، واألحــكام مبنيــة علــى األمــان والخــوف ال 

والكفــر«(23(. اإلســام  علــى 

الكفــر،  بــدار  اإلســام  دار  عاقــة  عــن  أمــا 

فهــي مســألة مرتبطــة بحــاالت الســلم والحــرب، 

فهــي  بينهمــا.  القائمــة  المعاهــدات  وطبيعــة 

إمــا دار معاهــدة باعتبارهــا دولــة صديقــة حيــث 

تكــون العاقــة معهــا عاقــة ســلم، أو دار حــرب 

العاقــة  تكــون  حيــث  معاديــة  دولــة  باعتبارهــا 

معهــا عاقــة حــرب. والماحــظ أن كلمــة »دار« 

فــي كل اســتخداماتها األربعــة (دار إســام، ودار 

كفــر، ودار معاهــدة، ودار حــرب( تــرد كمــا أســلفنا 

بــأن  القــول  الدولــة. وبنــاء عليــه يمكــن  بمعنــى 

»دار الكفــر« هــي الدولــة التــي تســود فيهــا األحكام 

ــا بالدولــة  الوضعيــة، وهــو مــا ُيصطَلــُح عليــه حاليًّ

العلمانيــة، أو المدنيــة، أو الادينيــة، أو الحديثــة، 

أحــكام  فيهــا  تســود  التــي  اإلســام  دار  مقابــل 

ــا بالدولــة  الشــريعة، وهــو مــا ُيصطَلــُح عليــه حاليًّ

اإلســامية. 

أمــا االصطاحــات التراثيــة التــي جــرى تداولهــا 

بيــن الفقهــاء كالخافــة والســلطنة والمملكــة 

االســتياء،  كإمــارة  عنهــا  يتفــرع  ومــا  واإلمــارة، 

وواليــة المتغلــب، وما شــاكلها من االصطاحات 

المتعــددة، فهــي ال تعنــي فــي العــرف الفقهــي 

نــوع  إلــى  تشــير  بــل  قطًعــا،  الدولــة  مفهــوم 

مــا  يقابــل  وهــو  الحاكــم،  السياســي  النظــام 

ــا بالنظــام الملكــي أو الجمهــوري، أو  يعــرف حاليًّ

الفيدرالــي إلــخ. وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول بأن 

)23( بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، مرجــع ســابق، الجــزء 
والصفحــة أنفســهما. 

ــد  نمــط »الخافــة« هــو النظــام السياســي الوحي

الــذي يعتــرف الفقهــاء بشــرعيته، باعتبــاره نظاًمــا 

ــا تتوحــد تحتــه الكيانــات السياســية الفرعيــة  مركزيًّ

كافــة، بغــض النظــر عــن األشــكال التــي يمكــن أن 

ــا. أمــا  تتخذهــا هــذه الوحــدة، كمــا حصــل تاريخيًّ

مصطلــح »الدولــة« الــذي يــرد اســتخدامه كثيــًرا 

فــي كتــب التــراث، وخاصــة كتــب التاريــخ، فالراجــح 

أنــه كان يــرد بمعنــى الســلطة الحاكمــة، وارتبــط 

قــد  الســلطة  وهــذه  الحاكمــة،  باألســر  ــا  تاريخيًّ

األمويــة  الدولــة  فيقــال  ومركزيــة  قويــة  تكــون 

والعباســية، وقــد تكــون إقليميــة فيقــال الدولــة 

الطولونيــة، والبويهيــة، وكلهــا تشــير إلــى األســر 

الســلطان  لهــا  وكان  الحكــم،  تعاقبــت  التــي 

ــة  ــر األســر المتعاقب ــرة بتغي والنفــوذ، وهــي متغي

التــي  أو »الدولــة«  الحكــم، بخــاف »الــدار«  علــى 

الفهــم  وهــذا  واالســتمرارية.  بالثبــات  تتميــز 

يســتقيم تماًمــا مــع مــا تقــرره العلــوم السياســية 

الدولــة  مفهــوم  بيــن  تمييــز  مــن  المعاصــرة 

ومفهــوم الســلطة، فالدولــة تتكــون مــن مجمــوع 

بخــاف  ثابتــة  وهــي  القائمــة،  المؤسســات 

الســلطة التــي تتعاقــب عليهــا الحكومــات وتكــون 

للتــداول والتنــاوب. مجــاًلا 

أن  إلــى  العــرض  هــذا  مــن  نخلــص  وإجمــاًلا، 

تثبــت  الفقهــاء  اســتخدمها  التــي  المحــددات 

ا  للدولــة أو »الــدار« بمعناهــا المتعــارف عليه فقهيًّ

والعالميــة.  الوحــدة  همــا  متازمتيــن  خاصيتيــن 

فتصورهــم لمعنــى »دار اإلســام« مــن حيــث هــي 

وعابــًرا  ــا  جغرافيًّ ممتــد  موحــد،  سياســي  كيــان 

 للقــارات، وهــو موضــوع إجمــاع بينهــم وفًقــا لمــا
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بالقــول  الفقهــاء  تمســك  المبدئيــة  الناحيــة 

بوحــدة الدولــة بالرغــم مــن التطــورات السياســية 

التــي جنحــت إلــى نــوع مــن االنقســام والتفــكك 

السياســي منــذ العهــد العباســي الثانــي. ومــع 

أن كبــار مجتهــدي الفقــه السياســي عاشــوا فــي 

قــد عايشــوا  الهجــري وكانــوا  الخامــس  القــرن 

ا منقســًما، فإنهــم لــم يظهــروا  وضًعــا سياســيًّ

التعــدد  بشــرعية  لاعتــراف  اســتعداد  أي 

السياســي القائــم، وظــل تنظيرهــم منصًبــا حــول 

ــة الخافــة التــي اعتبروهــا  الدفــاع عــن وحــدة دول

ــذي  رمــًزا لوحــدة األمــة بالرغــم مــن كل الوهــن ال

كان قــد أصابهــا. هــذا الموقــف اإلجمالــي يمكــن 

تتبعــه عبــر سلســلة مــن االجتهــادات الفقهيــة 

التــي تعــود إلــى النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي 

هـــ(   204 ـ  (ت  الشــافعي  اإلمــام  مــع  للهجــرة 

الــذي أبــدى موقًفــا صارًمــا عَكــَس وعًيــا عميًقــا 

بالتجربــة السياســية كمــا هــي فــي عصــره، حيــث 

كانــت دولــة الخافــة فــي تمــام قوتهــا ووحدتهــا. 

يقــول فــي الرســالة: »وهكــذا كانــت كتــب خلفائــه 

ــه:  بعــده وعمالهــم، ومــا أجمــع المســلمون علي

مــن أن يكــون الخليفــة واحــًدا والقاضــي واحــًدا، 

واإلمــام...«(24(.  واحــًدا،  واألميــر 

االجتهــادات  تتابعــت  التاريــخ  هــذا  ومنــذ   

مــا  وهــو  نفســه،  التفكيــر  نمــط  علــى  الفقهيــة 

يمكــن رصــده مــن خــال النصــوص التــي دّونهــا 

الشــهير  كتابــه  فــي  األشــعري  الحســن  أبــو 

الرســالة، تحقيــق أحمــد  إدريــس الشــافعي،  بــن  )24( محمــد 
محمــد شــاكر، طبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 1309هـــ، ج1، 419. 

كمــا  الشــرعية  السياســة  كتــب  فــي  مقــرر  هــو 

الموالــي. العنصــر  فــي  نشــرحه 
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ا  تصــوًر الشــرعية  السياســة  فقهــاء  قــدم 

التنظيميــة،  وبنيتهــا  الدولــة  لماهيــة  محــدًدا 

جــل  أن  وياحــظ  الجغرافــي.  ومجالهــا 

جــاءت  ســنذكرها  التــي  الفقهيــة  االجتهــادات 

فــي عهــود متأخــرة عــن عصــر الرســالة، أي أنهــا 

اإلســام  دولــة  فيــه  كانــت  وقــت  فــي  صــدرت 

قائمــة، األمــر الــذي يوحــي بــأن التنظيــر الفقهــي 

رئيســين:  رافديــن  محصلــة  اعتبــاره  يمكــن 

أو  التاريخيــة،  والتجربــة  الشــرعية  النصــوص 

وهــي  التاريخيــة،  بالســوابق  ــا  قانونيًّ ُيعــَرُف  مــا 

ا  التجــارب التــي حظيــت بالقبــول، وأصبحــت إطــاًر

وياحــظ  الاحقــة.  لاجتهــادات  حاكًمــا  ــا  مرجعيًّ

الــدارس آلراء الفقهــاء أن تصرفــات النبــي عليــه 

الســام منــذ الهجــرة إلــى إعــان وثيقــة المدينــة، 

ومــا أعقبهــا مــن نشــاطات مدنيــة وعســكرية، 

إضافــة إلــى تجــارب الراشــدين مــن بعــده شــكلت 

فهــم  حكمــت  تاريخيــة  ســوابق  بمجموعهــا 

الدولــة  لشــكل  الشــرعية  السياســة  فقهــاء 

ونمــط الحكــم فــي اإلســام. وكمــا هــو معلــوم 

ــار الدولــة وحــدة  فقــد اســتقر الفقهــاء علــى اعتب

ا،  سياســيًّ واالنقســام  التعــدد  تقبــل  ال  بنيويــة 

حيــث كانــت وحــدة الدولــة موضــوع إجمــاع بينهــم، 

مســالك  أقــوى  يشــكل  اإلجمــاع  بــأن  علًمــا 

االســتدالل فــي مســائل الفقــه السياســي. ومــن 
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فيــه  رصــد  الــذي  اإلســاميين«(25(،  »مقــاالت 

والمتكلميــن  الفقهــاء  بيــن  متــداوًلا  كان  مــا 

الرابــع  القــرن  الثالــث وبدايــة  القــرن  إلــى نهايــة 

حيــث توفــي ســنة 324 هـــ، وهــي مرحلــة شــهدت 

الخافــة  بيــن  المركزيــة  الســلطة  انقســام 

األندلــس  فــي  واألمويــة  مصــر،  فــي  الفاطميــة 

إلــى جانــب الخافــة العباســية األم فــي بغــداد. 

ومــع أن هــذا االنقســام كان واقًعــا قائًمــا علــى 

يعنــي  مــا  وهــو  المركزيــة،  الســلطة  مســتوى 

علــى  الحاكمــة  السياســية  األنظمــة  تعــدد 

الفقهــي  الــرأي  أن  إال  الواحــدة،  األمــة  مســتوى 

الرافــض  المبدئــي  بموقفــه  متمســًكا  ظــل 

االنقســام. هــذا  بشــرعية  لاعتــراف 

صــدرت  فقــد  قــوة  األكثــر  المواقــف  أمــا 

وامتــدت  الهجــري  الرابــع  القــرن  نهايــة  مــع 

علــى طــول القــرن الخامــس الهجــري، وهــي 

بــرز  الذهبيــة للفقــه السياســي حيــث  الفتــرة 

فيهــا كبــار المجتهديــن أمثــال الباقانــي وعبــد 

والقاضــي  األشــعريين،  البغــدادي  القاهــر 

عبــد الجبــار المعتزلــي، والمــاوردي والجوينــي 

والغزالــي وكلهــم شــافعية، والفــراء الحنبلــي، 

حــزم  وابــن  المالكــي  العربــي  وأبو بكر بــن 

اإلســامي.  الغــرب  مــن  وكاهمــا  الظاهــري 

والجغرافــي،  المذهبــي  التنــوع  هــذا  ومــع 

إلــى القــول  اتجــه هــؤالء الفقهــاء جميعهــم 

بالوحــدة بالرغــم مــن حــال االنقســام الداخلــي 

ا  ــا وسياســيًّ التــي عصفــت بوحــدة الدولــة إداريًّ

)25( أبــو الحســن األشــعري، مقــاالت اإلســاميين واختــاف 
المصليــن، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، 

بيــروت، 1990، ط3، 1980، ج2، ص150 ومــا بعدهــا.

وأدخلتهــا فــي حــروب داخليــة متاحقــة. وعلــى 

ـ403هـــ(  الباقانــي (ت  تحــدث  المثــال،  ســبيل 

واقــع  إلــى  إشــارة  مــن  ال يخلــو  بأســلوب 

التفــكك القائــم، وجــاء نصــه فــي صيغــة تطــرح 

عــدة افتراضــات كان بعضهــا واقًعــا بالفعــل، 

ومــع ذلــك ظــل علــى موقفه المبدئــي الرافض 

علــى  تنطبــق  ذاتهــا  والماحظــة  للتعــدد(26(. 

كبــار علمــاء القــرن الخامــس الهجــري ومــن 

بعدهــم مــع البغــدادي (ت429هـــ((27(، والقاضــي 

الحرميــن  وإمــام  المعتزلــي(28(،  الجبــار  عبــد 

الجوينــي(29(، واإلماميــن الكبيريــن المــاوردي(30( 

تفــكك  عاصــر  الــذي  حــزم  وابــن  والفــراء(31(، 

الخافــة األمويــة فــي األندلــس، ومــع ذلــك كان 

الدالئــل،  وتلخيــص  األوائــل  تمهيــد  الباقانــي،  بكــر  أبــو   )26(
ص470.  ســابق،  مرجــع 

)27( عبــد القاهــر البغــدادي، أصــول الديــن، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط2، 1980. ص245. 

مــع  ذاتــه  الــرأي  المعتزلــي  الجبــار  عبــد  القاضــي  يؤكــد   )28(
تعضيــده بقــوة اإلجمــاع، بــل يعتبــر الخــاف فيــه مــن جنــس 
الخــاف فــي الديــن حيــث يــروي عــن شــيخه أبــي علــي الجبائــي 
أنــه »عظــم الخــاف فــي ذلــك حتــى ذكــره فــي كتــاب اإلكفــار 
أداء إجمــاع مصــرح«. ينظــر:  والتفســيق مــن حيــث يتضمــن 
عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمدانــي، المغنــي فــي أبــواب العــدل 
الــدار  حســين،  طــه  بإشــراف  جماعــي  تحقيــق  والتوحيــد، 

ص247.  القســم1،  ج20،  والترجمــة،  للتأليــف  المصريــة 

)29( تتــردد حكايــة اإلجمــاع مــع إمــام الحرميــن الجوينــي الــذي 
فيــه  ال ُيلَقــى  عليــه  »متفــق  أمــر  اإلمامــة  وحــدة  بــأن  جــزم 
خــاف«، وأنــه لــو حصــل التعــدد »كان ذلــك باطــًلا إجماًعــا«. 
تحقيــق مصطفــى  الظلــم،  التيــاث  فــي  األمــم  غيــاث  انظــر: 
والتوزيــع،  للنشــر  الدعــوة  دار  الباقــي،  عبــد  وفــؤاد  حلمــي 

.174  ،172 ص  اإلســكندرية، 

)30( يقــول المــاوردي: »وإذا عقــدت اإلمامــة إلماميــن فــي بلديــن 
لــم تنعقــد إمامتهمــا؛ ألنــه ال يجــوز أن يكــون لألمــة إمامــان فــي 
وقــت واحــد، وإن شــذ قــوم فجــوزوه«. األحــكام الســلطانية 
بيــروت، ط1، 1983، ص29. وفــي  الفكــر،  الدينيــة، دار  والواليــات 
مقابــل وصــف المخالــف بالشــذوذ، يؤكــد أن التعــدد »ال يجــوز 
ــا«. أدب الدنيــا والديــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1،  إجماًع

1987، ص 113.

)31( يتــردد رأي المــاوردي ذاتــه مــع الفــراء: »وال يجــوز عقــد اإلمامــة 
إلماميــن فــي بلديــن فــي حالــة واحــدة«. انظــر: األحــكام الســلطانية، 

تعليــق محمــد حامــد الفقــي، دار الفكــر، بيــروت، 1986، ص25. 
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يــردد القــول ذاتــه وبصيغــة الجــزم: »ال يحــل أن 

يكــون فــي الدنيــا إال إمــام واحــد«(32(.

ويبقــى أن نشــير إلــى أنــه مــع تحقــق اإلجمــاع 

الفقهــي حــول ضــرورة الوحــدة، ناقــش الفقهــاء 

هــذه  تحقيــق  تعــذر  حــال  فــي  التعــدد  إمكانيــة 

الوحــدة ألســباب قاهــرة تحــول دون نفــاذ حكــم 

اإلمــام الواحــد فــي جميــع بــاد اإلســام، كوجــود 

وهــذه  مانــع.  عــدو  أو  فاصلــة  طبيعيــة  حواجــز 

بعيــن  أخذهــا  مــن  الفقهــاء  مــن  ُوِجــَد  الحالــة 

الضــرورة،  بحكــم  بالتعــدد  لإلقــرار  االعتبــار 

مــن  قويــة  بمعارضــة  ُووِجــَه  الــرأي  هــذا  لكــن 

قبــل فقهــاء آخريــن قدمــوا خيــارات أخــرى أكثــر 

منطقيــة تقضــي بتعييــن أميــر تابــع لإلمــام وغيــر 

بالحكــم(33(. مســتقل 

إن هــذه اآلراء يمكــن تذييلهــا بقائمــة طويلة من 

الشــواهد الفقهيــة المماثلــة، خاصــة مــع الفقهــاء 

ــر  ــى تحقــق قــدر كبي ــذي يحيــل إل ــن، األمــر ال المتأخري

مــن اإلجمــاع حــول وحــدة الدولــة علــى مــدى عصــور 

يكفــي  أثبتنــاه  الــذي  القــدر  وهــذا  زمنيــة متاحقــة. 

لتســليط الضــوء علــى هــذه المســألة الحساســة، 

خاصــة فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة التــي هيمنــت 

فيهــا الدولــة الوطنيــة التــي فرضــت واقــع التجزئــة 

ــه مــن ظهــور  ــى األمــة اإلســامية، ومــا ترتــب عن عل

لمنطــق  الخضــوع  إلــى  جنحــت  سياســية  أدبيــات 

التجزئــة واالعتــراف بشــرعية الدولــة القطريــة. 

)32( علــي بــن أحمــد بــن حــزم، المحلــى، دار الفكــر، بيــروت، بــدون 
تاريــخ، ج9، ص360. 

)33( ينظــر علــى ســبيل المثــال: الجوينــي فــي غيــاث األمــم، 
ص179. وهــذه مســألة متداولــة بيــن كتــب السياســة الشــرعية 

وال داعــي لتعقبهــا. 

خاتمة

اســتناًدا إلــى هــذا العــرض التحليلــي لمفهــوم 

األمــة كمــا تبلــور فــي ســياقاته النصيــة والتاريخية 

اإلســامية  داللتهــا  فــي  األمــة  أن  إلــى  نخلــص 

يحكمهــم  النــاس  مــن  »جماعــة  تعنــي  العامــة 

إمــام بالشــريعة«. وهــذه العبــارة علــى مــا فيهــا 

االســتنتاجات  مــن  جملــة  لنــا  تتيــح  إيجــاز  مــن 

نجملهــا فــي الخاصــات التاليــة:

أ.   استناًدا إلى المقومين: الديني والسياسي، 

نخلــص إلــى أن مفهــوم األمــة يحيــل إلــى 

وبموجبــه  أخاقــي  دينــي  األول  معنييــن: 

يتوحــد أفــراد األمــة علــى أســاس الرابطــة 

اإليمانيــة المبنيــة علــى العقيــدة الجامعــة، 

والثانــي سياســي وبموجبــه يتوحــد أفــراد 

األمــة علــى أســاس االنتمــاء السياســي، 

التــي  القانونيــة  الرابطــة  يجســد  الــذي 

تمنــح منتســبيها علــى اختــاف هوياتهــم 

هويــة  والقوميــة،  الدينيــة  الفرعيــة، 

سياســية موحــدة بصفتهــم رعايــا ينتمــون 

إلــى دار اإلســام.

ب. هــذان المعنيــان: الدينــي والسياســي، يوجــد 

بينهمــا عمــوم وخصــوص، فاألمــة بمعناهــا 

الدينــي أخــص مــن معناهــا السياســي، وهــي 

مســتمرة فــي الوجــود حيثمــا وجد مســلمون 

وإن  وشــريعة،  عقيــدة  باإلســام  يدينــون 

األمــة  أمــا  دولــة تجمعهــم.  لهــم  يكــن  لــم 

بمعناهــا السياســي فهــي أعــم، وتتضمــن 
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مقصــود  وهــي  األول،  المعنــى  بالضــرورة 

علــى  يتعيــن  إذ  الحقيقــة  علــى  الشــارع 

المســلمين االجتمــاع علــى إمــام يحكمهــم 

متــى  يتخلــف  قــد  شــرط  وهــو  بالشــريعة، 

دولتهــم.  إقامــة  عــن  المســلمون  عجــز 

وبهــذا التقســيم يتبيــن أن األمــة بمعناهــا 

السياســي قــد تتخلــف عــن الوجــود، بخــاف 

مســتمرة  فهــي  العقــدي،  بمعناهــا  األمــة 

بمــا معهــا مــن الحــق حتــى يأتــي أمــر هللا كمــا 

ورد فــي بعــض األحاديــث.

فــي  والتــازم  التماهــي  مــن  نــوع  يوجــد  ت. 

ففــي  والدولــة.  األمــة  بيــن  نفســه  الوقــت 

الدولــة،  لتشــكل  مجــاًلا  األمــة  تمثــل  حيــن 

تمثــل الدولــة مجــاًلا لتجســيد األمــة، وِمــن 

َثــمَّ كان لزاًمــا أن تأخــذ الدولــة شــكل األمــة 

التــي تجســدها. وكمــا أن األمــة وحــدة بنيويــة 

فقــدت  وإال  والتعــدد  االنقســام  تقبــل  ال 

الدولــة  فكذلــك  كأمــة،  الشــرعية  حقيقتهــا 

مــن حيــث هــي التعبيــر القانونــي عــن وجــود 

التعــدد  تقبــل  ال  سياســي  ككيــان  األمــة 

هــذه  لألمــة.  تمثيلهــا  شــرعية  فقــدت  وإال 

العاقــة التازميــة بيــن وحــدة األمــة ووحــدة 

ــَر عنهــا فــي النصــوص الشــرعية  الدولــة ُعبِّ

فــي  رأينــا  كمــا  والوضــوح  القــوة  بمنتهــى 

الثنائيــة النقيضــة، حيــث يــرد التعبيــر باإلمــارة 

الفرقــة  مقابــل  فــي  للجماعــة،  كمعــادل 

للجاهليــة. كمعــادل 

ث. مــن حيــث التنظيــر المبدئــي، أي مــا ينبغــي 

ونظامهــا  الدولــة  شــكل  عليــه  يكــون  أن 

اعتبــار  علــى  الفقهــاء  اســتقر  السياســي، 

التعــدد  تقبــل  ال  بنيويــة  وحــدة  الدولــة 

وحــدة  كانــت  حيــث  ا،  سياســيًّ واالنقســام 

الدولــة موضــوع إجمــاع الفقهــاء، علًمــا بــأن 

اإلجمــاع يشــكل أقــوى مســالك االســتدالل 

في مســائل الفقه السياســي. وهذا اإلجماع 

كمــا رأينــا تبلــور ضمــن ســياق تاريخــي شــهد 

مــا  وهــو  السياســي،  االنقســام  مــن  نوًعــا 

بمبــدأ  المســاس  الفقهــاء  رفــض  يعنــي 

الجامعــة. والدولــة  الواحــدة  األمــة 

ج. مــع التســليم بوجاهــة هــذا الحكــم المبدئــي 

المســتند إلــى اإلجمــاع، فــإن وحــدة الدولــة 

شــكل  بــأي  االلتــزام  بالضــرورة  ال تعنــي 

للوحــدة.  التاريخــي  التحقــق  أشــكال  مــن 

مــن  يظهــر  -كمــا  الشــرعية  فالنصــوص 

فــي  صريحــة  جــاءت  الســابق-  العــرض 

كشــكل،  وليــس  كمبــدأ  الوحــدة  تأكيــد 

وهــو مــا يعنــي بداهــة ضــرورة التمييــز بيــن 

شــكل  وبيــن  شــرعي  كثابــت  الوحــدة  مبــدأ 

الوحــدة كمتغيــر تاريخــي. واســتناًدا إلــى هــذا 

فقهــاء  يمنــع  مــا  شــرًعا  يوجــد  ال  التمييــز، 

األمــة فــي الوقــت الراهــن مــن االجتهــاد فــي 

تبنــي الصيغــة المناســبة لتحقيــق الشــكل 

المناســب للوحــدة السياســية لألمــة ضمــن 

المتاحــة. إمكاناتهــا 

الــذي  القانونــي  التشــخيص  بموجــب  ح.  

وضعــه الفقهــاء لتحديــد ماهيــة الدولــة فــي 

ــا  ــر عنــه تاريخيًّ اإلســام، والــذي جــرى التعبي

اإلســام،  بــدار  الفقهــي  العــرف  حســب 
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توفرهــا  مــن  ال بــد  ثاثــة  مكونــات  ثمــة 

الجغرافــي  الفضــاء  أولهــا  الدولــة:  ن  لَتَكــوُّ

البشــرية  القاعــدة  وثانيهــا  اإلســام(،  (دار 

(األمــة(، وثالثهــا الســلطة الحاكمــة القائمــة 

للنظــام  عليــا  كمرجعيــة  الشــريعة  علــى 

السياســي للدولــة. وبالنظــر إلــى المرتكــزات 

المكونــات  هــذه  تحكــم  التــي  الشــرعية 

مغايــرة  دالليــة  أبعــاًدا  تأخــذ  فهــي  الثاثــة 

للعناصــر المكونــة للدولــة المتعــارف عليهــا 

فــي التــداول السياســي الغربــي، إذ ال يمكــن 

التطابــق  أشــكال  مــن  شــكل  أي  ادعــاء 

الداللــي مثــًلا بيــن الشــعب واألمــة، أو بيــن 

مفهــوم »الدولــة األمة« بحدودهــا المغلقة، 

وبيــن مفهــوم »دولــة األمــة« كمــا شــرحناه 

للحــدود  العابــرة  المفتوحــة  بحدودهــا 

والقوميــات، وكذلــك الشــأن فيمــا يتعلــق 

للدولــة. السياســي  النظــام  بمرجعيــة 

خ . تعتبــر الدولــة اإلطــار القانونــي الجامــع للهويــات 

مــا  وهــو  ــا،  وعرقيًّ ــا  دينيًّ المختلفــة  الفرعيــة 

يشــكل ضمانــة لتحقيــق وحــدة األمــة ككيــان 

سياســي رغــم تعــدد مكوناتهــا. أمــا المــواالة 

فهــو  الديــن  أســاس  علــى  المناصــرة  أو 

مطلــب إنســاني مشــروع للحفــاظ علــى وحــدة 

وتماســكها  األديــان  المتعــددة  الجماعــات 

الداخلــي، وهوياتهــا الفرعيــة، لكــن ُيمنــع شــرًعا 

أن يتخــذ هــذا الــوالء المتعــدد أي شــكل مــن 

أشــكال الطائفيــة التــي تهــدد الهويــة الجامعــة 

تحــت ســيادة الدولــة.

د.  ُتعتَبــُر الشــريعة المرجعيــة العليــا للدولة، وأيما 

الدولــة صفتهــا  الركــن يفقــد  بهــذا  مســاس 

الشــرعية. وباعتبارهــا مرجعيــة األمــة والدولــة 

الضامــن  الشــريعة  تعتبــر  الســواء،  علــى 

الفعلــي للحقــوق والواجبــات، فــي حيــن تتحمــل 

الدولــة عبــر الســلطة الحاكمــة مســؤولية أداء 

هــذه الحقــوق مقابــل واجــب الطاعــة. 

وختاًمــا، أعتقــد أن اســتعادة مفهــوم األمــة 

االجتمــاع  فــي  مركــزي  مفهــوم  هــو  حيــث  مــن 

واقــع  فــي  وتحريكــه  اإلســامي،  السياســي 

الراهنــة  واأليديولوجيــة  السياســية  التدافعــات 

مــن شــأنه أن يوفــر أرضيــة معرفيــة للمطارحــات 

الفكريــة الجاريــة، والنــوازل الطارئــة، واإلشــكاالت 

ووظيفتهــا،  الدولــة  شــكل  بشــأن  الوافــدة 

األقليــات  ومســألة  منهــا،  الديــن  وموقــع 

صاحيــة  عاقــة  حــول  والجــدل  وحقوقهــا، 

الفرعيــة،  للهويــات  جامــع  كناظــم  الشــريعة 

مــع  تفجــرت  التــي  القضايــا  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى 

الحديثــة  الوطنيــة  للدولــة  القســري  التوطيــن 

ببعديهــا:  اإلســامية  المجتمعــات  داخــل 

األمــة  لوحــدة  النقيــض  القطــري  الجغرافــي 

والدولــة، واأليديولوجــي الحداثــي النقيــض لدولــة 

الشــريعة.  بمرجعيــة  المحكومــة  األمــة 
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ملخص: 

مــن خــالل  -كمــا يتضــح  المقــال  مــن هــذا  الهــدف  إن 

وجــود مشــروع  إمكانيــة  عــن  التســاؤل  هــو  العنــوان- 

»َعْلَمَنــة« للسياســة فــي الفكــر األنجلوسكســوني مــن 

خــالل »اللفياثــان« لتومــاس هوبــز. بالنظــر إلــى طبيعــة 

الديــن و«بذرتــه الطبيعيــة«، وقضية »التحــول الديني« 

الناتجــة عنهمــا، وكذلــك تعــارض »بنيــة اإليمــان« مــع 

»بنيــة االلتــزام السياســي«، فــإن تومــاس هوبز يخلص 

محضــة  عقليــة  سياســة  وإحــالل  قيــام  ضــرورة  إلــى 

مــن  والديــن  السياســة  بيــن  العالقــة  ضبــط  بهــدف 

جهــة وإرســاء أســس الدولــة المدنيــة مــن جهــة أخــرى. 

وبمــا أن الســلطة السياســية هــي نتــاج بحــت »للعقــد 

االجتماعــي« الــذي ينشــأ بيــن األفــراد، فــإن كل ســلطة 

بموجبهــا  يُخضــع  علمانيــة  سياســية  ســلطة  هــي 

الحاكــم السياســي األفــراد ورجــال االكليــروس لســلطة 

»اللفياثــان«، أي الدولــة. 

 الكلمــات المفتاحيــة: اللفياثــان، تومــاس هوبــز، الدولة المدنية، 

العلمانيــة، الدين. 

Abstract:

The content of this article, as indicated by its title, is to 

ask the possible existence of a project for the secularization 

of politics in Anglo-Saxon thought through the “Leviathan” 

of Thomas Hobbes. Given the nature of religion, its “natural 

seed” and the “transformation of religion” which results from 

it, as well as the incompatibility of the “structure of faith” with 

that of “political obligation”, Thomas Hobbes concludes his 

reflection by insisting on the establishment of a purely rational 
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policy, and this in order to regulate the 

relationship between politics and religion on 

the one hand and establish the foundations 

of civil state on the other. Given that political 

power is the result of the “social contract” 

established between men, it follows that all 

power is a secular political power, by which 

the sovereign retains the right to subjugate 

men and the clergy to “Leviathan” authority, 

that is, the state.

Keywords: Leviathan, Thomas Hobbes, 

civil state, secularism, religion. 

مقدمة: 

العلمانيــة  مصطلــح  ُيشــير 

بالدرجــة  إلــى ظاهــرة سياســية 

ــة  ــاد الدول ــى، وهــو يعنــي حي األول

تجــاه  ومؤسســاتها  المدنيــة 

الدينيــة  الطوائــف  مختلــف 

المكونــة  واالثنيــة  والثقافيــة 

للمجتمــع وعــدم االعتــراف بهــا. 

المصطلــح  هــذا  يشــير  كمــا 

التــي  التعبيــر  حريــة  إلــى  كذلــك 

العلمانيــة  الدولــة  تضمنهــا 

لــكل األفــراد بغــض النظــر عــن 

ــة.  ــة والديني انتماءاتهــم المذهبي

مصطلــح  اســتعمل  وقــد 

العلمانيــة ألول مــرة فــي فرنســا 

جملــة  ســياق  فــي   1871 ســنة 

التســاؤالت التــي تناولــت قضيــة 

مضمونــه  وإشــكالية  التعليــم 

الدينــي والطائفــي. إال أن فرنســا 

لــم تتبــنَّ العلمانيــة إال فــي بدايــة 

طريــق  عــن  العشــرين  القــرن 

إصدارهــا قانــون 09 مــن ديســمبر 

بيــن  بالفصــل  )المتعلــق   1905

الســلطتين الزمنيــة والروحيــة(، 

فــي  العلمانيــة  مبــدأ  إدراج  ثــم 

 1946 ســنة  الفرنســي  الدســتور 

ــه فــي دســتور 1958. ــد علي والتأكي

يمكــن أن نــؤرخ للعلمانيــة الفرنســية بتوقيــع 

 )1610-1553) )Henri IV) ملــك فرنســا هنــري الرابــع

بتاريــخ   )L’édit de Nantes) نانــت  مرســوم  علــى 

وقــف  بمقتضــاه  تــم  الــذي   1598 أبريــل  مــن   13

عرفتهــا  التــي  المســيحية  الدينيــة  الصراعــات 
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أوروبــا فــي القــرن الســادس عشــر بيــن الكاثوليــك 

والبروتســتانت. وقــد شــكل توقيــع مرســوم نانــت 

أحــد أهــم المحطــات فــي تاريــخ العلمانية في أوروبا 

كونــه -فضــًا علــى أنــه أضفــى إلــى وقــف الصــراع 

الدينــي والتأســيس لثقافــة التســامح الدينــي بمنــح 

األقليــة البروتســتانتية حريــة المعتقــد والمســاواة 

مــع األغلبيــة الكاثوليكيــة أمــام القانــون- قــد مهــد 

موقفــًا  باتخاذهــا  للدولــة  الدينــي  الطابــع  إللغــاء 

واإلقــرار  المتصارعتيــن  الطائفتيــن  تجــاه  محايــدًا 

بالحريــة الدينيــة لــكل منهمــا. 

ومــن  األنــوار  عصــر  فاســفة  أن  والواقــع 

أفــكار  زرع  فــي  كثيــرًا  أســهموا  قــد  ســبقهم 

ديــكارت  مــن  كل  ذهــب  حيــن  ففــي  العلمانيــة، 

بيــن  خــاف  وجــود  بعــدم  القــول  إلــى  وســبينوزا 

العقيــدة المســيحية والعقــل، وِمــن ثمــة نبذهمــا 

لفكــرة احتــكار رجــال األكليــروس للحقيقــة الدينيــة، 

العقــل  مــن  األنــوار جعلــت  فــإن فلســفة عصــر 

مصــدرًا وحيــدًا للحقيقــة، واعتبــرت الديــن ورجالــه 

هــؤالء  أدان  فقــد  لــذا  واألنــوار،  للعقــل  أعــداء 

األنظمــة السياســية المبنيــة علــى الفكــرة الدينيــة، 

أداة  والمدرســة  التعليــم  علمانيــة  مــن  وجعلــوا 

الديــن. اضطهــاد  مــن  الفكــر  لتحريــر 

أمــا فــي الفضــاء األنجلوساكســوني، فيعتبــر 

الفيلســوف اإلنجليــزي تومــاس هوبــز (1679-1588( 

أول فيلســوف فكــر فــي قيام »عقــد اجتماعي« بين 

األفــراد كضــرورة مــن أجــل وضــع أســس وأركان 

السياســة،  َعلَمنــة  طريــق  عــن  المدنيــة  الدولــة 

وهــو مــا يــؤول بالضــرورة إلــى التســامح الدينــي. 

وقــد ســبق هــذا األخيــر كل مــن مونتيســكيو وجــون 

جــاك روســو فــي التســاؤل حــول »القوانيــن« التــي 

تحكــم حيــاة المواطنيــن واألفــراد فــي المجتمعــات 

و«العقــد« الــذي ينشــأ بينهــم كضمــان للعيــش 

فــي ســام وحريــة.

فــي هــذا المقــال، ســنحاول تســليط الضــوء 

علــى جانــب واحــد مــن جوانــب االطــراد التاريخــي 

إثــره  فــي  تــم  الــذي  الديــن،  عــن  الدولــة  لفصــل 

َعْلَمَنــة السياســة فــي الغــرب المســيحي. فــي هــذا 

الســياق، نقتــرح معالجــة ارتبــاط الديــن بالسياســة 

أخــرى  جهــة  مــن  والكنيســة  والدولــة  جهــة  مــن 

مــن خــال كتــاب الفيلســوف اإلنجليــزي تومــاس 

أهميــة  تكمــن  إذ  »اللفياثــان(2(«،  المعنــون  هوبــز 

هــذا الكتــاب فــي كونــه يشــكل اإلرهاصــات األولــى 

للتفكيــر الفعلــي والتأمــل فــي العاقــة بيــن المجال 

السياســي والمجــال الدينــي، وكــذا شــروط قيــام 

سياســة علمانيــة فــي إطــار الدولــة الحديثــة. 

اإلشكال السياسي للدين: 

أصــدر تومــاس هوبــز مؤلفــه »اللفياثــان« فــي 

عــام 1651، أي خــال مرحلــة تاريخيــة حرجــة بالنســبة 

إلنجلتــرا التــي عرفــت حروبــًا سياســية ودينيــة منــذ 

1640. ويعتبــر هــذا الوضــع السياســي الــذي عرفتــه 

ــاء  ــر الفيزي ــى تأثي ــرا عامــًا مهمــًا -باإلضافــة إل إنجلت

الحديثــة- فــي بلــورة فكــر تومــاس هوبــز. فقــد عرفــت 

 Leviathan, or The Matter,« 2( أصــدر تومــاس هوبــز كتابــه(
 Forme and Power of Common-wealth Ecclesiasticall and
Civill «، فــي عــام 1651، وقــد ُترِجــَم إلــى اللغــة العربية تحت عنوان 
“اللفياثــان، األصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة”. 
واللفياثــان هــو وحــش بحــري ضخــم ذكــر فــي الكتــاب المقــدس 
العبــري (التــوراة(، وهــو يرمــز -عنــد تومــاس هوبــز- إلــى الدولــة، 
التــي ال بــد أن تثيــر الخــوف والرهبــة فــي نفــوس أفــراد المجتمــع 

حتــى يتســنى لهــا إحــال وضمــان األمــن والســام. 
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إنجلتــرا فوضــى سياســية عارمــة، عرفــت بداياتهــا 

األولــى بعــد معارضــة البرلمــان للســلطة الملكيــة 

 )Charles I of Angland) األول  شــارل  كان  التــي 

علــى  فعــل  كــرد  »مطلقــة«.  بصــورة  يمارســها 

 John) بيــم  جــون  للبرلمانــي  الحقــوق«  »عريضــة 

Pym( حــلَّ شــارل األول البرلمــان عــام 1629، وجمــع 

يــده، وحكــم  الســلطتين السياســية والدينيــة فــي 

لغايــة  وكانــت ســلطته مطلقــة  بمفــرده،  إنجلتــرا 

األهليــة  الحــرب  اندلعــت   ،1641 عــام  فــي   .1640

 Round) المســتديرة«  »الــرؤوس  بيــن  بإنجلتــرا 

heads( المواليــن للبرلمــان مــن جهــة، و«الفرســان« 

)Cavaliers( وهــم أنصــار الملــك، مــن جهــة أخــرى(3(.

مــا  وهــو  األول  شــارل  توقيــف  تــم   ،1646 فــي 

بتأســيس  وذلــك  الراديكاليــة؛  إلــى  بالثــورة  أدى 

رأســهم  وعلــى  البروســتنتانيين،  البرلمانييــن 

 )Olivier Cromwell) كرومويــل  أوليفــر  البرلمانــي 

 ،)New Model Army) »لجيــش النمــوذج الجديــد«

الــذي أصبــح القــوة األولــى فــي بريطانيــا. وقــد كان 

يؤمنــون  البروســتنتانيون  الجيــش  هــذا  أعضــاء 

بأنهــم وســيلة لتحقيــق إرادة اإللــه فــي بريطانيــا. 

فــي 30 مــن ينايــر 1949، ُأعــِدَم الملــك شــارل األول 

َســِت الجمهوريــة األولــى واألخيــرة فــي تاريــخ  وُأسِّ

تحــت  الحكــم  نظــام  خالهــا  تحــول  بريطانيــا، 

ســلطة كرومويــل إلــى دكتاتوريــة عســكرية. بعــد 

وفــاة هــذا األخيــر فــي عــام 1658، وإفشــال محاولــة 

توريــث الســلطة البنــه، تمكن البرلمانيــون الناجون 

مــن الفوضــى مــن إعــادة تأســيس الملكيــة فــي 

عــام 1660 لصالــح شــارل الثانــي. فــي هــذا الســياق 

(3) Dhilly, Olivier. Comprendre la philosophie, op.cit., p. 
152. 

التاريخــي والسياســي تشــكلت الرؤيــة السياســية 

هوبــز.(4(  لتومــاس 

لــم يقتصــر تومــاس هوبــز على َســْرد االدعاءات 

المتعارضــة التــي تتبادلهمــا الســلطتان، الزمنيــة 

والروحيــة، وتأييــد طــرف علــى حســاب طــرف آخــر 

ــل إن هــذا  ــى األخــر، ب بالقــول بشــرعية أحدهمــا عل

العاقــة  حــاول معرفــة حقيقــة وطبيعــة  األخيــر 

وتوصــل  بالديــن،  السياســة  تربــط  التــي  الوثقــى 

ــد »لمــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه  إلــى تصــور جدي

العاقــة«. 

يتــراءى  والكنيســة  الدولــة  بيــن  الفصــل  كان 

لتومــاس هوبــز علــى أنــه حــدث فريــد ومميــز فــي 

ــٌذ، ولكنــه  تاريــخ اإلنســانية، فهــو بالنســبة لــه ُمَحبَّ

تومــاس  فــإن  ثمــة،  ومــن  الحــدوث(5(.  ُمْســَتْبَعد 

شــرعية  تبيــان  علــى  فقــط  يحــرص  لــم  هوبــز 

الفصــل بيــن الســلطتين، بــل كذلــك علــى إمكانيــة 

التأســيس لــه. فــي هــذا الصــدد، يقتــرح هوبــز -مــن 

والديــن-  السياســة  بيــن  العاقــة  ضبــط  أجــل 

ضــرورة قيــام وإحــال سياســة عقليــة وعلمانيــة 

محضــة يتصورهــا كنتيجــة حتميــة لمجموعــة مــن 

العوامــل:

طبيعــة الديــن و«بذرتــه الطبيعيــة«، وهــو مــا ُيحيــل إلــى . 1

الدينــي«.  »التحــول  فكــرة 

تعارض »بنية اإليمان« مع »بنية االلتزام السياسي«. . 2

االجتماعــي« . 3 »للعقــد  كنتيجــة  الدولــة  أســس  إرســاء 

وعلمنة السياسة.  

(4) Dhilly, Olivier. Comprendre la philosophie, op.cit., p.152. 
(5) Dumouchel Paul, « La religion comme problème poli-
tique », Revue du MAUSS, 2003/2 (no 22), p. 236-247. 
DOI: 10.3917/rdm.022.0236. URL: https://www.cairn.
info/revue-du-mauss-2003-2-page-236.htm



45مرشوع َعلَْمَنة السياسة وتأسيس الدولة املدنية يف الغرب املسيحي

مــا المشــكل السياســي الــذي يطرحــه الديــن؟ 

يتجلــى  هوبــز،  تومــاس  عاصــر  لمــن  بالنســبة 

فــي  الديــن  يطرحــه  الــذي  السياســي  المشــكل 

تعــارض قوانيــن وأوامــر الحاكــم السياســي مــع 

يجــد  وبالتالــي  والاهوتيــة،  الدينيــة  التشــريعات 

إمــا مخالفــة وخــرق  أمــام خياريــن:  الفــرد نفســه 

علــى  أو  وانتهاكــه،  السياســي  (الَيِميــن(  االلتــزام 

تحفــظ  دون  يخضــع  أن  ذلــك،  مــن  العكــس 

لســلطة الحاكــم السياســي علــى حســاب قناعاتــه 

ومعتقداتــه الدينيــة. وعــاوًة علــى ذلــك، فــإن هــذا 

المشــكل السياســي الــذي يطرحــه الديــن يتجلــى 

مــن  البروســتونتاني  الفــرد  موقــف  فــي  كذلــك 

السياســي  الحاكــم  تجــاه  السياســية  التزاماتــه 

بحريــة  تمتعــه  -بحكــم  الفــرد  هــل  الكاثوليكــي؛ 

ــي ديانــة الحاكم السياســي؟  الضميــر- هــو ُمْلــَزٌم ِبَتَبنِّ

هــذا اإلشــكال السياســي الــذي يطرحــه الديــن هــو 

نابــع كذلــك عــن حالــة الغمــوض والريبــة والفوضى 

إجابــات  إعطــاء  علــى  القــدرة  عــدم  عــن  الناجمــة 

التســاؤالت. هــذه  لجملــة  ومقنعــة  حقيقيــة 

هوبــز  تومــاس  َيحصــر  لــم  اإلطــار،  هــذا  فــي 

شــكلت  التــي  القضيــة  هــذه  فــي  فقــط  تفكيــره 

إيجــاد  حــاول  بــل  لمعاصريــه،  بالنســبة  هاجســًا 

بحيــث  اإلشــكالية،  لهــذه  مجــردة«  »صيغــة 

تغــدو صراعــات أوروبــا المســيحية التــي مزقتهــا 

الحــروب الدينيــة بمثابــة حــدث فريــد ومميــز فــي 

تاريــخ البشــرية، بمعنــى أنهــا ُتحيــل إلــى معنييــن؛ 

بيــن  العاقــة  فــي  تكمــن  كونيــة«  »معضلــة 

فيكمــن  الثانــي  المعنــى  أمــا  والديــن؛  السياســة 

أوروبــا  مزقــت  التــي  الدينيــة  الحــروب  اعتبــار  فــي 

ــب  ــة »جانــب معــزول« مــن جوان المســيحية بمثاب

الديــن.  يطرحــه  الــذي  السياســي  اإلشــكال 

مــن  والكثيــر  األنثروبولوجيــا  علمــاء  يتفــق 

المختصيــن فــي الشــأن الدينــي علــى أن اإلنســان 

-حســب  إنــه  إذ   ،)Homo religiosus) دينــي  كائــن 

تومــاس هوبــز- متديــن بالضــرورة والديــن بالنســبة 

لإلنســان -الــذي يميــزه عــن الحيــوان- هــو حتميــة 

ال منــاص منهــا. نشــير هنــا إلــى أن تومــاس هوبــز 

ال يقصــد »بالضــرورة« ديانــة بعينهــا، وإنمــا يعنــي 

 the) »بذلــك مــا يســميه »بــذور الديــن الطبيعيــة

natural seed of religion(، التــي يعتبرهــا بمثابــة 

»المنبــع« الــذي تتدفــق منــه كل أنــواع »العبــادات 

 ceremonies so) المعتقــدات«  وأشــكال 

different(، وهــو مــا يفســر تحــوالت الدينــي التــي 

ليســت لهــا نهايــة وال أهــداف فــي حــد ذاتهــا؛ فقــد 

تــزول بعــض األديــان ولكــن ســرعان مــا تعوضهــا 

أبــًدا.  ال ينطفــئ  الدينــي  فالشــعور  أخــرى،  أديــان 

يقــول تومــاس هوبــز فــي هــذا الصــدد: “نظــرًا لعدم 

وجــود عامــات وال ثمــار للديــن إال فــي اإلنســان 

وحــده، ال ســبب يدعونــا للشــك فــي أن بــذرة الديــن 

هــي أيًضــا موجــودة فــي اإلنســان فقط، وهــي تقوم 

علــى صفــة مميــزة، أو علــى األقــل علــى درجــة عاليــة 

مــن هــذه الصفــة، ال وجــود لهــا فــي المخلوقــات 
الحيــة األخــرى”.(6(

ممــا ال شــك فيــه، أننــا نجــد فــي هــذا االقتبــاس 

اإلشــكال  أن  إلــى  هوبــز  تومــاس  مــن  إشــارة 

)6( تومــاس هوبــز، اللقياثــان؛ األصــول الطبيعيــة والسياســية 
لســلطة الدولــة، (ترجمــة ديانــا حبيــب حــرب وبشــرى صعــب(، 
العربيــة  اإلمــارات  كلمــة،  والتــراث،  للثقافــة  أبــو ظبــي  هيئــة 

المتحــدة، 2011، ص 114. 
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حلــه  يمكــن  ال  الديــن  يطرحــه  الــذي  السياســي 

والقضــاء عليــه عــن طريــق »إلغــاء الديــن«، فهــذا 

ــن،  ــة، فالدي ــه اإلخفــاق والفشــل ال محال الحــل مآل

بالنســبة لــه، هــو عامــل ســلبي، ولكنــه فــي الوقــت 

يمكــن  ال  و«أفيــون«  ضــروري«  »وهــم  نفســه 

إدمانــه(7(.  تقلــع عــن  أن  للبشــرية 

يباشــر هوبــز بحثــه فــي األســباب الكامنــة وراء 

لإلنســان،  بالنســبة  وضرورتــه  الديــن  “َحْتِميــة” 

بحيــث يبــدو كمرتكــز فــي طبيعــة اإلنســان ال يمكــن 

يتبوؤهــا  التــي  المنزلــة  يفســر  مــا  وهــو  اجتثاثــه، 

الديــن داخــل المجتمعــات. فــي هــذا اإلطــار، يؤكــد 

ألربعــة  نتــاج  هــو  الديــن  أن  علــى  هوبــز  تومــاس 

باألشــباح  االعتقــاد   ]...[“ كاآلتــي:  هــي  أمــور، 

)opinion of ghosts(، الجهــل باألســباب الثانيــة 

البشــر  تعبــد   ،)ignorance of second causes(

 devotion towards what) يخافونــه  مــا  تجــاه 

men fear(، واعتبــار األشــياء العرضيــة توقعــات 

 ،)taking of things casual for prognostics(

نمــت،  وقــد  للديــن؛  الطبيعيــة  البــذرة  تكمــن 

بســبب اختــاف تخيــات وأحــكام وأهــواء البشــر 

مختلفــة”(8(.  طقوســًا  لتصبــح  المختلفيــن، 

ولمــا كانــت “البــذرة الطبيعيــة للديــن” متجــذرة 

األديــان  وضعــت  فقــط،  اإلنســان  فــي  ومتأصلــة 

للطاعــة  اســتعدادًا  “أكثــر  األفــراد  جعــل  بهــدف 

القوانيــن والســام والرحمــة والمجتمــع  واحتــرام 

االرتبــاط  ذلــك  تاريخيــًا،  يفســر  مــا  المدنــي”، وهــو 

(7) Dumouchel Paul, « La religion comme problème poli-
tique », op.cit. 
)8( تومــاس هوبــز، اللقياثــان؛ األصــول الطبيعيــة والسياســية 

لســلطة الدولــة، ص119. 

والسياســة  الديــن  بيــن  والوثيــق  المفصلــي 

المنظمــة لحيــاة  وتحالفهمــا فــي إطــار األنســاق 

األفــراد، داخــل المجتمعــات المختلفــة. وانطاًقــا 

مــن هــذه الماحظــة، أمكــن القــول بــأن الديــن ال 

كــون  السياســة،  لمنظومــة  إشــكال  أي  يطــرح 

نفســه،  الهــدف  إلــى  تصبــوان  والكنيســة  الدولــة 

وهــو تحقيــق “الســلم المدنــي”. ولعــل هــذه الفكــرة 

تحيلنــا إلــى إمكانيــة اعتبــار كل مــن الدولة والكنيســة 

مؤسســتين متكاملتيــن، أو باألحــرى إمكانية احتواء 

إحداهمــا لألخــرى، ومــن ثمة تشــكيلهما لمؤسســة 

وبالتالــي  واحــد،  قالــب  فــي  وانصهارهمــا  واحــدة 

إعــادة النظــر فــي األطروحــات التــي تتعــرض غالبــًا 

بيــن  والصــدام  والصــراع  التعــارض  إشــكالية  إلــى 

والديــن.  السياســة  أو  والكنيســة  الدولــة 

بــأن  الصــدد،  هــذا  فــي  هوبــز  تومــاس  يقــر 

الدولــة والكنيســة كلتيهمــا، تبحثــان عــن الســلطة 

واالنفــراد بهــا، فرجــل الديــن ورجــل السياســة ال 

يمكنهمــا وال يريــدان اقتســام الســلطة، وهــو مــا 

يفســر الصــراع والصــدام الــذي غالبــًا مــا ينشــب 

الزمنيــة.  والســلطة  الروحيــة  الســلطة  بيــن 

وعــاوًة علــى ذلــك، فــإن هــذا الصــراع ناتــج كذلــك 

االلتــزام  “بنَيــة  مــع  اإليمــان”  “بنَيــة  تعــارض  عــن 

والســلطة  الروحيــة  فالســلطة  السياســي”؛ 

الزمنيــة، كل منهمــا، تقيمــان بيــن أفــراد المجتمــع 

الواحــد لروابــط تبعيــة وخضــوع غيــر متائمــة وغيــر 

متوافقــة، ومــن ثمــة فــكل محاولــة لتوحيــد هاتيــن 

المؤسســتين وانصهارهمــا فــي مؤسســة واحدة، 

االجتماعــي  االســتقرار  عــدم  حالــة  إلــى  ســيؤدي 

والفتنــة.  العصيــان  بــذور  وزرع 
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كتــاب “اللفياثــان” ُمقســم إلــى أربعــة أقســام: 

اإلنســان”  “فــي  موضــوع  عالــج  األول  القســم 

البشــرية  »الطبيعــة  يصــف  وهــو   )Of man(

كمــا هــي«، وفيــه يشــير هوبــز فــي الفصــل الثانــي 

عشــر (12( المعنــون بـ«فــي الديــن« إلــى االرتبــاط 

التاريخــي بيــن الديــن والسياســة، أو بعبــارة أخــرى 

»العاقــة بيــن الديــن والسياســة كمــا تــم تصورهــا 

كتــاب  مــن  األول  القســم  هــذا  فيهــا«.  والنظــر 

 Jean) اللفياثــان« يعتبــره الفرنســي جــون تيريــل«

 la partie) ــة القســم االنثروبولوجــي Terrel( بمثاب

 )strictement anthropologique du Léviathan

»اللفياثــان«(9(.  مــن 

بـ«فــي  معنــون  فهــو  الثانــي  القســم  أمــا 

الحكومــة« (Of common-wealth( ويعالــج فكــرة 

»الجماعــة السياســية كمــا يجــب عليهــا أن تكون«، 

أي أن هوبــز -فــي هــذا الفصــل الثانــي- يعالــج فكــرة 

االســتمرار  بمقدورهــا  التــي  المثاليــة  الحكومــة 

السياســية  المؤسســات  مقابــل  فــي  والــدوام، 

التــي عرفتهــا اإلنســانية علــى مــر  للــزوال،  اآليلــة 

المختلفــة. التاريــخ  مراحــل 

 أمــا القســم الثالــث، فجــاء عنوانــه »فــي الدولــة 

 ،)Of christian common-wealth) المســيحية« 

إلــى  هوبــز  تومــاس  يتعــرض  القســم،  هــذا  وفــي 

الكتابــات المقدســة، أو بعبــارة  موضــوع تفســير 

المســيحي كمــا يجــب أن يفهــم«،  أخــرى »الديــن 

يقــر  ال  األخيــر-  هــذا  -حســب  المســيحي  فالديــن 

(9) Cf. Jean Terrel, « L’anthropologie de la religion dans le 
Léviathan », in, KLESIS-Revue philosophique, n°12/2009. 
DOI: https://www.revue-klesis.org/pdf/4_Terrel_Hobbes.
pdf 

ُيــورث  لــم  المســيح  وأن  االكليــروس،  بســلطة 

ألتباعــه أي ســلطة سياســية، بــل علــى العكــس 

الخضــوع،  علــى  المســيح  حثهــم  فقــد  ذلــك  مــن 

بــدون أي تحفــظ، إلــى ســلطة الحاكم السياســي، إذ 

ــة أو حكومــة مســيحية؛ ألن  ــه ال وجــود لجمهوري إن

ــم األرضــي.  ــه فــي العال ــرب« ال وجــود ل »ملكــوت ال

معنــون  وهــو  واألخيــر،  الرابــع  القســم  فــي 

 Of the kingdome of) الظــام«  مملكــة  بـ«فــي 

darknesse(، يعالــج تومــاس هوبــز »الديــن كمــا 

ُفِهــَم تاريخيــًا«، أي ُفِهــَم بطريقــة خاطئــة ومزيفــة، 

الخاطئــة  التفســيرات  هــذه  عــن  أمثلــة  نجــد  إذ 

»للمؤسســة  الصــارخ  التعــدي  ومنهــا  للديــن، 

أوروبــا.  وأباطــرة  ملــوك  ســلطة  علــى  البابويــة« 

فــي هــذا اإلطــار، يتطــرق تومــاس هوبــز -فــي 

الفصــل الســابع مــن القســم األول- إلــى تعريــف 

اإليمــان ومــا يميــزه عــن المعرفــة العلميــة، بقولــه: 

»وبالتالــي، حيــن تتــم صياغــة الخطــاب فــي كام 

والبــدء بتعريــف الكلمــات، والمباشــرة بربطهــا في 

ــرة فــي أقيســة  تأكيــدات عامــة، وبربــط هــذه األخي

األخيــر  المجمــوع  أو  النهايــة  فــإن   ،)Syllogisms(

المســتدل  الذهــن  وفكــرة  االســتنتاج،  يســمى 

عليهــا هــي تلــك المعرفــة المشــروطة، أو معرفــة 

ترابــط الكلمــات، وهــي مــا يســمى بالعلــم«(10(. 

أن  االقتبــاس  هــذا  فــي  تقــدم  ممــا  يتضــح 

بالبراهيــن  المدعــم  الخطــاب  يتقبــل  اإلنســان 

والحجــج، وهــو مــا يطلــق عليــه »علــم« ُيعــرف فــي 

ــه اطــراد لمجموعــة مــن العاقــات  ــى أن جوهــره عل

)10(  تومــاس هوبــز، اللقياثــان؛ األصــول الطبيعيــة والسياســية 
لســلطة الدولــة، ص 73. 

https://www.revue-klesis.org/pdf/4_Terrel_Hobbes.pdf
https://www.revue-klesis.org/pdf/4_Terrel_Hobbes.pdf
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بيــن الفرضيــة والمنهــج واالســتنتاج، وهــو مــا يمكن 

مــن تحديــد ماهيــة ومحتــوى األشــياء. فــي المقابــل، 

األفــراد«،  بيــن  إلــى »عاقــة  اإليمــان يســتند  فــإن 

الــذي  هــو  العاقــة  هــذه  محتــوى  فــإن  وبالتالــي 

يحــدد شــدة وقــوة اإليمــان ويــزوده بالمســوغات 

الضروريــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن األفــراد يؤمنــون 

فالكثيــر  بهــا،  علــم  أدنــى  دون  يجهلونهــا  بأشــياء 

الكــون  -كأصــل  الميتافيزيقيــة  الموضوعــات  مــن 

ــه والمائكــة- يتقبلهــا  ــر والمســتقبل واإلل والمصي

علــم،  عــن  وليــس  اإليمــان،  عــن طريــق  اإلنســان 

ألنهــم يعتقــدون أنهــم غيــر قادريــن علــى فهمهــا 

اإلطــار:  هــذا  فــي  هوبــز  يقــول  أســرارها.  وســبر 

»وحيــن ال يبــدأ خطــاب إنســان بالتعاريــف، فإمــا أن 

يبــدأ بشــكل آخــر مــن التأمــل الخــاص به، وهــو عندئذ 

يســمى أيضــًا رأيــًا، وإمــا أن يبــدأ بقــول شــخص آخــر 

ال يشــك بقدرتــه علــى معرفــة الحقيقــة وال بنزاهتــه 

وال بلجوئــه إلــى الخــداع، وعندئــذ ال يتعلــق الخطــاب 

ويســمى  بالشــخص،  يتعلــق  مــا  بقــدر  بالشــيء 

الحــل تصديقــًا أو إيمانــًا: تصديــق لإلنســان، وإيمــان 

ــه معــًا. وبذلــك يكــون  باإلنســان، ويصــدق مــا يقول

فــي اإليمــان رأيــان؛ أحدهمــا يتعلــق بقــول اإلنســان، 

بفضيلتــه«(11(.  واآلخــر 

ولمــا كان اإليمــان عنــد هوبــز، يحيــل بالدرجة 

األولــى إلــى العاقــة التــي تنشــأ بيــن مجموعــة 

مــن األفــراد، فــإن طبيعــة هــذه العاقــة التــي 

تربــط المخلصيــن برجــال الديــن هــي نفســها 

التــي تفســر قــوة اإليمــان، وكــذا فقدانــه لــدى 

بعــض األفــراد، ومــن ثمــة »تحولهــم الدينــي«. 

)11(، نفسه، ص74.

فــي هــذا اإلطــار، نجــد فــي الفصــل الثانــي عشــر 

عرضــًا ألســباب التحــول الدينــي، وهــي تنحصــر 

فــي أربعــة عوامــل: الجمــع بيــن األضــداد فــي 

يوحــى  قــد  »اإلنســان  كــون  الواحــد  المعتقــد 

الطبيعــي،  العقــل  تفــوق  كثيــرة  بأمــور  إليــه 

ولكــن ليــس بــأي شــيء يناقضــه«، باإلضافــة 

إلــى ممارســة رجــال االكليــروس ألمــور منافيــة 

لمــا يدعــون لــه، أمــا العامــل الثالــث فيتعلــق 

وطبيعــة  االكليــروس  رجــال  بفضيلــة  كذلــك 

يجنــون  »الذيــن  كــون  باآلخريــن،  عاقتهــم 

فائــدة شــخصية إنمــا هــم يعملــون لحســابهم 

الخــاص، وليــس حبــًا باآلخريــن«؛ أمــا العامــل 

األخيــر، فهــو عــدم تدعيــم الديانــات بالمعجــزات 

والوحــي اإللهــي(12(. 

هــذه العوامــل األربعــة ُتحيــل إلــى مــا نســميه 

التــي  اإليمــان«،  »ببنيــة  المقــال-  هــذا  إطــار  -فــي 

ترتكــز أساســًا علــى طبيعــة العاقــة التــي تنشــأ 

بيــن مجموعــة مــن األفــراد، وبالتالــي، فــإن اإليمــان 

فــا  التزامــًا،  يشــكل  ال  هوبــز-  تومــاس  -حســب 

ففقــدان  االعتقــاد،  علــى  كان  إّي  إكــراه  يمكــن 

اإليمــان أو التحــول مــن ديــن لديــن آخــر ال يمكــن 

ــن  ــى الدي أن يشــكل مخالفــة؛ إذ إن المحافظــة عل

الكنيســة  مخلصــي  ووفــاء  طاعــة  علــى  ترتكــز  ال 

االكليــروس  رجــال  بمســؤولية  يتعلــق  مــا  بقــدر 

أنفســهم كالقساوســة والكهنــة، كــون هــؤالء هــم 

مــن يثيــرون مشــاعر اإليمــان فــي أنفــس األفــراد، 

مســؤولية  فقــط  يتحملــون  مــن  فهــم  وبالتالــي 

فقــدان اإليمــان والتحــول عــن الديــن، فــا بــد أن 

)12( نفسه، ص 74.
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مــن  التــي  والســلوكيات  التصرفــات  يتحاشــوا 

شــأنها أن تصــدم المخلصيــن. إن اإليمــان، يقــول 

ــز، ال يشــكل أمــرًا بــل هــو النصيحــة.  تومــاس هوب

فــي المقابــل، فــإن »بنيــة االلتــزام السياســي« 

جمــوع  بيــن  »الَعْقــد«  فكــرة  علــى  ترتكــز 

وإذا  الواجــب.  قضيــة  إلــى  وتســتند  المتعاقديــن 

كان اإليمــان هــو تصديــق بأشــياء نجهلهــا، فــإن 

»العقــد« هــو نتيجــة »لمعرفــة« األفــراد وإدراكهــم 

بعضهــم  يلحقــه  الــذي  واألذى  والســوء  للشــر 

بالبعــض اآلخــر فــي حالــة غيــاب ســلطة سياســية 

رادعــة قــادرة علــى منــع العنــف والمحافظــة علــى 

الحــق فــي الحيــاة، ومــن ثمــة خضوعهــم طواعيــة 

السياســي.  للحاكــم  المطلقــة  للســلطة 

يشــكل االلتــزام السياســي -حســب تومــاس 

يمكنهــم  ال  إذ  لألفــراد؛  بالنســبة  ضــرورة  هوبــز- 

عــن  االنعــزال  أو  »العقــد«  مــن  االنســحاب 

الجماعــة السياســية إال فــي حالــة زوال الســلطة 

السياســية بفعــل الحــروب علــى ســبيل المثــال. 

نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن الحاكــم السياســي 

-علــى خــاف رجــل الديــن- ال يســدي نصائــح بــل ُيقــر 

أوامــر قطعيــة. 

فــي  يكمــن  العــام  شــكله  فــي  المشــكل  إن 

العاقــة بيــن »اإليمــان كمــا هــو عليــه اآلن« مــن 

جهــة و«السياســة كمــا يجــب أن تكــون عليــه« مــن 

جهــة أخــرى، نقصــد بذلــك الفــارق أو البعــد بيــن 

ــن  ــه أن يكــون« بي ــه« و«مــا يجــب علي »مــا هــو علي

الديــن والسياســة المثاليــة. نستشــف مــن هــذا أن 

االرتبــاط التاريخــي بيــن الديــن والسياســة -حســب 

ــى جهــل البشــر بطبيعــة  ــز- ُيعــزى إل تومــاس هوب

وعــدم  السياســي  وااللتــزام  اإليمانــي  االلتــزام 

الماءمــة بيــن اإليمــان وااللتــزام السياســي، وهــو 

مــا يضعــف الدولــة. 

الجانــب  بيــن  التداخــل  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا 

وخيمــة  عواقــب  لــه  الدينــي  والجانــب  السياســي 

فعندمــا  ومؤسســاتها،  الدولــة  اســتقرار  علــى 

فــي  األول  الرجــل  السياســي  الحاكــم  يصبــح 

الكنيســة، فإنــه يخضــع بذلــك ســلطته السياســية 

الدينيــة  المعتقــدات  تمــس  التــي  التحــوالت  إلــى 

للتحــول  عرضــة  رأينــا-  -كمــا  فاإليمــان  لألفــراد، 

الدائــم والتغيــر المســتمر اللذيــن يفلتــان لرقابــة 

فــي  التحكــم  يمكنــه  ال  إذ  السياســي،  الحاكــم 

المعتقــدات الدينيــة والســيطرة عليهــا. وعــاوًة 

علــى ذلــك، فــإن أي محاولــة لتعزيــز قيمــة وقــوة 

جاذبيــة  إلــى  باالســتناد  السياســية  القوانيــن 

إلــى  السياســية  الســلطة  ُيعــرض  المقــدس 

الــذي ال  مصــدر مــن مصــادر التحــول االجتماعــي 

عــدم  إلــى  يــؤدي  مــا  فيــه، وهــو  التحكــم  يمكنهــا 

الدولــة.  أركان  فــي  االســتقرار 

في أصل ومصدر السياسية 
العلمانية »األبدية«: 

تفويــض  علــى  المواطنيــن  موافقــة  ُتشــكل 

يخضعــون  سياســية  ســلطة  إلــى  ســلطتهم 

سياســية،  ســلطة  لــكل  أساًســا  طواعيــة  لهــا 

»التمثيــل«  بقضيــة  مرتبــط  المفهــوم  وهــذا 

يتمتــع  الحاكــم  بــأن  فالقــول   ،)representation(

تنبــع  ســلطته  أن  يعنــي  التمثيليــة«  »بالصفــة 
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الحالــة،  هــذه  فــي  المواطنيــن،  وقبــول  رضــا  مــن 

للســلطة  بحتــة  علمانيــة  بنظريــة  األمــر  يتعلــق 

العلمانيــة  النظريــة  هــذه  أن  َبْيــد  السياســية. 

للســلطة السياســية تســتمد خلفيتهــا ومصدرهــا 

مــن الكنيســة؛ إذ إن الفكــرة التــي مفادهــا أن ســلطة 

الحاكــم السياســي وشــرعيتها متأتيتــان مــن موافقــة 

المواطنيــن نجدهــا خاصــة عنــد كبــار علمــاء الاهــوت 

اليســوعي  الاهــوت  عالــم  أمثــال  مــن  المســيحي 

والكاردينــال  ســواريز)13(  فرانسيســكو  اإلســباني 

اإليطالــي روبــرت بارميــن)14(، والمصلــح الفرنســي 

البروســتنتاني جــون كالفــن، بعبــارة أخــرى، فــإن هــذه 

الفكــرة تجــد أسســها النظريــة عنــد المدافعيــن عــن 

الســلطة  إخضــاع  إلــى  والداعيــن  الكنيســة  ســيادة 

السياســية إلــى الســلطة الدينيــة. نشــير إلــى أن تأكيــد 

هــؤالء علــى »الصنــع البشــري« المحــض للســلطة 

الســلطة  أن  علــى  البرهنــة  إلــى  يهــدف  السياســية 

الديــن. مــن  منزلــة  أدنــى  هــي  السياســية 

علــى  يؤكــدون  الذيــن  فــإن  المقابــل،  فــي   

ســيادة وســمو الســلطة السياســية علــى الديــن، 

أو علــى األقــل اســتقاليتها بالنســبة للديــن، مــن 

أمثــال الاهوتــي االنجليكانــي اإلنكليــزي ريتشــارد 

هوكر(15( والفيلســوف اإلنجليــزي روبــرت فيلمــر(16( 

)13( فرانسيســكو ســواريز (Francisco Suarez(: ولــد فــي عــام 
1548 بغرناطــة وتوفــي فــي 1617 بلشــبونة، وهــو فيلســوف عالــم 

الهــوت يســوعي إســباني. 

بتوســكانا  ولــد   :)Roberto Bellarmino) بارميــن  روبــرت   )14(
بإيطاليــا فــي عــام 1542 وتوفــي برومــا فــي عــام 1621، وهــو كاهــن 
يســوعي إيطالــي وعالــم الهــوت وكاتــب، وهــو مــن بيــن الذيــن 

شــاركوا فــي محاكمــة »برونــو جيوردانــو« فــي عــام 1600. 

 1554 عــام  فــي  ولــد   :)  Richard Hooker)هوكــر ريتشــارد   )15(
وتوفــي فــي عــام 1600، وهــو عالــم الهــوت إنجليــزي، ويعتبــر مــن 

الاهوتــي االنغليكانــي.  الفكــر  بيــن مؤسســي 

)16( روبــرت فيلمــر (Robert Filmer(: ولــد فــي عــام 1588 وتوفــي 
فــي عــام 1653، وهــو فيلســوف إنجليــزي. 

وملــك إنجلتــرا جــاك األول فهــم َيَدُعــون »األصــل 

اإللهــي« للســلطة السياســية. لقــد بقــي هــؤالء 

إلــى  تعــود  التــي  اإلمبرياليــة  للتقاليــد  أوفيــاء 

يعتبــرون  فهــم  ثمــة  ومــن  عشــر،  الثانــي  القــرن 

للســلطة  »ُمَمثــل«  بمثابــة  السياســي  الحاكــم 

اإللهيــة، وهــذه الســلطة تــؤول إليــه دون وســاطة 

الكنيســة، إذ إن الفكــرة التــي مفادهــا أن الحاكــم 

»اإللــه«  مــع  مباشــرة  تربطــه عاقــة  السياســي 

هــي التــي ُتؤســس للســلطة السياســية وُتعطيــه 

لنفوذهــا.  الكنيســة  إلخضــاع  الكاملــة  الشــرعية 

إن خصوصيــة طــرح تومــاس هوبــز فــي هــذا 

كــون  فــي  تكمــن  التــي  المفارقــة  هــي  النقــاش 

تومــاس هوبــز -المدافــع عــن حــق الملــك العلمانــي 

السياســة-  شــؤون  فــي  الكنيســة  تدخــل  ضــد 

الســلطة  ومصــدر  أصــل  -بخصــوص  تبنــى  قــد 

أن  يــرون  الذيــن  أولئــك  نظريــات  السياســية- 

الســلطة السياســية هــي أدنــى مرتبــة مــن الديــن. 

يمكننــا  »اللفياثــان«  كتــاب  مــن  الثالــث  القســم 

مــن فهــم هــذه المفرقــة، ففــي هــذا القســم الــذي 

يعالــج فيــه هوبــز »الديــن المســيحي كمــا يجــب 

أن يفهــم«، يدافــع هــذا األخيــر عــن الفكــرة التــي 

مفادهــا أن الديــن المســيحي ال ُيشــكل ســلطة 

فإننــا  هوبــز،  تومــاس  لهــا. حســب  ُيؤســس  وال 

فــي  للديــن  السياســي«  »بالقصــور  إقــرارًا  نجــد 

»العهــد القديــم«، ليــس الوحــي اإللهــي الــذي تلقاه 

ســلطته  أرســى  الــذي  الســام(  (عليــه  موســى 

السياســية علــى بنــي إســرائيل، بــل علــى العكــس 

لموســى  السياســي  فــإن خضوعهــم  ذلــك،  مــن 

(عليــه الســام( هــو مــن جعلهــم يعترفــون بــأن 
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علــى  وعــاوًة  الــرب.  وحــي  مــن  هــي  »الوصايــا« 

ذلــك، فــإن الثيوقراطيــة (theocracy( ال يمكنهــا 

اإلنســان  توظيــف  دون  واالســتمرار  النشــأة 

وخداعــه. وحنكتــه  السياســية  لحيلتــه 

 يشــدد تومــاس هوبــز علــى القــول بــأن الديانــة 

ال  التــي  الــرب«  »مملكــة  إلــى  تدعــو  المســيحية 

يمكــن أن يكــون لهــا وجــود فــي عالمنــا »األرضــي«، 

الســلطة  باســتثناء  لســلطة  وجــود  ال  أنــه  أي 

مــا،  ديانــة  بهــا  تتمتــع  فــكل ســلطة  العلمانيــة، 

هــي فــي الحقيقــة متأتيــة بالضــرورة مــن ســلطة 

الحاكــم السياســي أو الدولــة، فــإذا حظيــت الديانــة 

فذلــك  سياســية  بســلطة  أحيانــًا  المســيحية 

ــًا للحاكــم السياســي؛ هــذه  ــه الفضــل غالب يكــون ل

ــة  ــة التــي تتعلــق بقضي ــة األفــكار الهوبزي هــي جمل

العاقــة بيــن الدولــة والكنيســة، وكــذا »النصــوص 

الدينيــة« عندمــا تكــون قراءتهــا قــراءة صائبــة.

هوبــز  بهــا  جــاء  التــي  الــرؤى  هــذه  أن  بيــد 

تعترضهــا رؤى ومعتقــدات وقناعــات معاصريــه 

تكتنــف  التــي  الغمــوض  حالــة  وكــذا  جهــة،  مــن 

العاقــة بيــن السياســة والديــن مــن جهــة أخــرى، 

وبشــكل عــام، إذا كان اإلشــكال يتعلــق بالتعــارض 

تكــون«  أن  عليهــا  يجــب  كمــا  »السياســة  بيــن 

و«اإليمــان كمــا هــو«، فــإن الخــاف فــي هــذه الحالة 

»الوضــع  مواجهــة  فــي  المثالــي«  »الديــن  يضــع 

الفعلــي«.  السياســي 

هــذا  مــن  هوبــز  تومــاس  موقــف  مــا  لكــن، 

الكنائــس  مــن  الكثيــر  فيــه  تدعــي  الــذي  الوضــع 

المســيحية الكاثوليكيــة والبروســتنتانية تفوقهــا 

وســيادتها علــى الســلطة السياســية، التــي تحــاول 

الحــد مــن صاحيــات الحاكــم السياســي العلمانــي؟

يجــد  للديــن  السياســي  اإلشــكال  أن  بمــا 

جــذوره فــي كــون المعتقــدات الدينيــة ُتفلــت مــن 

الواضــح  مــن  فإنــه  السياســية،  الســلطة  رقابــة 

أن محاولــة الحاكــم السياســي حــل هــذا األشــكال 

بإرغــام اإلفــراد علــى التحــول الدينــي يجعلــه يقــع 

يقــر  أن  السياســي  الحاكــم  فعلــى  تناقــض.  فــي 

بــأن كل ســلطة هــي ســلطة سياســية علمانيــة 

وأن يخضــع بموجبهــا األفــراد ورجــال االكليــروس 

لســلطته، وأن كل ســلطة تتمتــع بهــا الكنيســة 

إذ  الدولــة،  مــن ســلطة  متأتيــة  هــي  وجــدت-  -إن 

إن الحاكــم السياســي هــو المؤهــل الوحيــد للبــت 

الســؤال  الدينيــة والدنيويــة. ولكــن  القضايــا  فــي 

الــذي يبقــى مطروحــًا هــو: كيــف للحاكــم السياســي 

أن ُيرغــم األفــراد علــى ضــرورة االنصيــاع ألوامــره 

ونواهيــه إذا كان هــؤالء يؤمنــون بــأن كل ســلطة 

اإللــه؟ مصدرهــا 

يرتكــز  المعضلــة،  لهــذه  حــل  إيجــاد  قصــد 

وخاصــة  التاريــخ  معطيــات  علــى  هوبــز  تومــاس 

األخيــر  القســم  فــي  التاريخــي؛  الاهــوت  علــم 

الدينــي  التاريــخ  هوبــز  يفســر  »اللفياثــان«،  مــن 

رومــا  مــع  القطيعــة  منــذ  إلنجلتــرا  والسياســي 

تحــت حكــم هنــري الثامــن (Henri VIII( إلــى غايــة 

إنجلتــرا  فــي  تــدور  كانــت  التــي  األهليــة  الحــرب 

بمثابــة  »اللفياثــان«-  كتابتــه  مــع  تزامنــت  -والتــي 

تاريخــي اســتطاعت مــن خالــه الســلطة  اطــراد 

تجــاه  »اســتقاليتها«  اســترداد  السياســية 

يتصــور  الصــدد،  هــذا  فــي  الدينيــة.  الســلطة 
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أنــه الوســيلة  تومــاس هوبــز تاريــخ إنجلتــرا علــى 

 Word) »ــه التــي مــن خالهــا تجســدت »كلمــة اإلل

of God( ووضعــت المؤسســات التــي تتوافــق مــع 

التفســير المنصــف والمناســب للديــن المســيحي. 

وقــد شــكل مطلــب التســامح الدينــي الــذي دعــت 

تحــت  المســتقلة  البروســتنتانية  الطوائــف  إليــه 

حكــم كرومويــل تتويجــًا لهــذا التاريــخ؛ ألنــه وضــع 

الفصــل  وكــرس  الدولــة«  »ديــن  لفكــرة  نهايــة 

والســلطات  العلمانيــة  الســلطات  بيــن  التــام 

الدينيــة. بيــد أن هــذا الطــرح ينطــوي علــى مفارقــة 

ــة  ــه يخضــع ظهــور سياســة علماني مــن جهــة؛ ألن

وهنــا  الدينــي،  التحــول  إلــى  محضــة  وعقليــة 

نقصــد تطــرف »اإلصــاح«، ومــن جهــة ثانيــة فــإن 

هوبــز يوحــي ضمنيــًا بــأن التحــول الدينــي هــو مــن 

مــن  هــو  اإللــه  فــإن  وبالتالــي  اإللــه«،  »تصميــم 

ممكنــة.  السياســية  الســلطة  يجعــل 

كانــت كل ســلطة هــي سياســية  حتــى وإن 

علمانيــة عنــد تومــاس هوبــز، فــإن هــذه الســلطة 

معيــن،  دينــي  وضــع  دون  قائمــة  لهــا  تكــون  ال 

أو  السياســية،  الســلطة  لرقابــة  ُيفلــت  بــدوره 

ــارة أخــرى، فــإن المعتقــدات الدينيــة لألفــراد  بعب

ســلطة  قيــام  إمكانيــة  ألي  الزم  شــرط  هــي 

يقترحــه  الــذي  الطــرح  هــذا  علمانيــة.  سياســية 

َتْطَبــُع  التــي  بالعاقــة  يذكرنــا  هوبــز  تومــاس 

»التراتبيــة الهرميــة« (Hiérarchie( حســب عالــم 

 Louis)االنثروبولوجيــا الفرنســي لويــس دامونــت

 l’englobement) الضــد«  »ضــم   :)17()Dumont

(17) Cf. Toffin Gérard. Louis Dumont (1911-1998). 
In: L’Homme, 1999, tome 39 n°150. De la différence et de 
l’exlcusion. pp. 7-13.

du contraire(. فالديــن -الــذي ال يتمتع بســلطة- 

ُيتيــح إمكانيــة قيــام ســلطة سياســية، وهــو مــا 

السياســة.  علــى  الديــن  وســمو  تفــوق  يفســر 

ففــي حيــن أن الديــن يتيــح إمكانيــة قيــام سياســة 

مــا، فــإن السياســة ال تفضــي إلــى قيــام الديــن، 

»تراتبيــة  وضــع  اســتحالة  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو 

هرميــة« بيــن السياســة والديــن، فضــًلا عــن أن 

الديــن ال يخضــع للســلطة العلمانيــة فــي النظــام 

السياســي؛ إذ إن الديــن والسياســة منفصــان. 

هــذا الموقــف يفســر تحيــز تومــاس هوبــز لصالــح 

عــن  التخلــي  إلــى  ودعوتــه  الدينــي«  »التســامح 

فكــرة »ديــن الدولــة«. 

ــى أن هــذا الحــل التاريخــي  تجــدر اإلشــارة إل

ــا،  ــز يبقــى حــًا طارًئ الــذي يقترحــه تومــاس هوب

ينبــع  التاريــخ  لحركــة  تفســيره  أن  تبيــن  فقــد 

مــن معتقداتــه وآمالــه، وليــس عــن »معرفــة«، 

لــم ينصــف رؤاه.  وهــو مــا يفســر أن التاريــخ 

فلقــد رفضــت حكومــة كرومويــل وكــذا النظــام 

التســامح  اســتعادته-  تمــت  -الــذي  الملكــي 

أنــه  المصادفــة  بــاب  مــن  إذن  ليــس  الدينــي. 

مــن ظهــور  مــرور ســبع عشــرة ســنة  -بعــد 

كتابــه- تــم إســقاط هــذا التفســير مــن النســخة 

»بهيمــوث«  وكــذا  »للفياثــان«  الاتينيــة 

الحــرب  تاريــخ  ضمنــه  الــذي   ،)Behemoth(

األهليــة مــا بيــن 1640 و1660.

حتــى  خيــارات  مــن  للحاكــم  إذن  تبقــى  مــاذا 

السياســي  للمشــكل  حــل  إيجــاد  مــن  يتمكــن 

للديــن؟ فــي الحقيقــة، يبقــى حــل هــذا المشــكل 

مســتعصيًا بالنســبة للحاكــم، وأن الخيــار الوحيــد 
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للدولــة«  »ديــن  فــرض  هــو  بيــده  يبقــى  الــذي 

الوضــع  هــذا  مــع  تعاملــه  فــي  حــذرًا  يكــون  وأن 

والصعــب.  الحســاس 

خاتمة: 

هوبــز  تومــاس  أفــكار  أصالــة  تكمــن 

كتابــه  فــي  مــرة  ألول  طرحــه  فــي  السياســية 

ســيادة«  ذات  »دولــة  لنظريــة  »اللفياثــان« 

»عقــد  عــن  ناتجــة  بحتــة  بشــرية  كصناعــة 

اجتماعــي«، إذ يمكــن اعتبــار التأســيس لشــرعية 

اجتماعــي«  »عقــد  علــى  السياســية  الســلطة 

-فــي مرحلــة تاريخيــة كانــت تعتبــر فيهــا ســلطة 

الملــك متأتيــة مــن اإللــه- بمثابــة ثــورة فــي مجــال 

علــم الاهــوت السياســي آنــذاك. ولعــل الســبب 

الــذي جعــل بعــض الدارســين يعتبــرون تومــاس 

هوبــز مؤســس الدولــة الحديثــة هــو أنه اســتطاع 

التفكيــر فــي الدولــة علــى أســاس أنهــا »صناعــة 

بشــرية«، يتمكــن بموجبهــا األفــراد مــن وضــع 

قوانينهــم ومؤسســاتهم بمنــأى عــن »التدخــل 

ــان« لغضــب  ــارة »اللفياث اإللهــي«. أمــا ســبب إث

يعــود  فذلــك  والخاصــة،  العامــة  ولســخط 

»الكتــاب  آيــات  بعــض  لتفســير  تضمنــه  إلــى 

المقــدس«، وبالتالــي انتقــاده الــاذع للكنيســة. 

فــي الواقــع، كان تومــاس هوبــز علــى وعــي بأثــر 

والــرؤى  المفاهيــم  علــى  الدينــي«  »المخيــال 

يفضلــون  فهــؤالء  لمواطنيــه،  السياســية 

الحاكــم  أن  كمــا  اإللــه،  عصيــان  علــى  المــوت 

ــأي ســلطة،  ــع ب ــذاك يتمت ــم يكــن آن السياســي ل

أنهــا  ُيفتــرض  كان  التــي  الســلطة  تلــك  عــدا 

تومــاس هوبــز يســعى  كان  اإللــه.  مــن  ُمتأتيــة 

إلــى إقنــاع مواطنيــه بــأن اإللــه ال يطالبهــم إال 

ببعــض  واإليمــان  السياســي  الحاكــم  بطاعــة 

المعتقــدات البســيطة. فــي الســياق ذاتــه، يوجــه 

هــذا األخيــر نقــدًا الذعــًا للكنيســة الرومانيــة التــي 

اســتغلت لعقــود طويلــة ســذاجة المجتمعــات 

األوروبيــة باختاقهــا لعقائــد ومعتقــدات جديــدة 

كفكــرة  »الحقيقــي«  للديــن  بصلــة  تمــت  ال 

»الجحيــم«، وأن الكنيســة هــي تجســيد »لمملكــة 

الــرب« فــي األرض، وهــذا بهــدف تحقيــق مــآرب 

شــخصية.  ومكاســب 

المعتقــدات  لهــذه  ودحضــه  باعتراضــه 

التــي يتقاســمها المســيحيون، عــّرض تومــاس 

هوبــز نفســه للخطــر؛ إذ إن إصــاح »المخيــال 

أنــه  علــى  لــه  يتهيــأ  كان  لمواطنيــه  الدينــي« 

أن  بــد  ال  األفــراد،  ثقافــة  لتعديــل  ضــروري 

الاعقانيــة«  »مخاوفهــم  عــن  هــؤالء  يتخلــى 

وأن  الرومانيــة،  الكنيســة  جبــروت  تغــذي  التــي 

ــة«  ــام »بالمخــاوف العقاني ــى وعــي ت ــوا عل يكون

كالمــوت والخطــر الــذي يحــدق بهــم فــي حــال 

غيــاب ســلطة سياســية رادعــة، وهــو مــا ُيمكــن 

المدنيــة.  الســلطة  مــن فهــم حقيقــي لجوهــر 

وأخيــًرا يقــر هوبــز بــأن الوعــي الشــعبي بضــرورة 

إقامــة سياســة علمانيــة فــي إطــار دولــة مدنيــة 

ال ُيمكــن أن ُيختــزل فقــط فــي توجيــه النقــد إلــى 

»الديــن الفاســد«، بــل ال بــد مــن إعــداد الضمائــر 

وغيــر الهوتيــة. لمجــيء سياســة عقليــة 
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الملخص التنفيذي:

المســألة  مقاربــة  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تســعى 

الدينيــة فــي الذهــن الكانطــي ال كمــا جــرى تصورهــا فــي 

كتــاب »الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل«، بــل كمــا تــم 

العــرض لهــا ضمنيًّــا فــي مشــروع النقــد الــذي خــص 

عبــر  الخالــص  العقــل  فــي  ســواء  العقــل.  كانــط  بــه 

النقــد االيبســتيمولوجي للعقــل بالكشــف عــن حــدوده 

الفهــم،  فــي  المشــروع  اســتعماله  بيــن  التمييــز  عبــر 

واســتعماله غيــر المشــروع فــي العقــل الخالــص الــذي 

فأفــكار  والديــن.  الميتافيزيقــا  مســألة  علــى  يفتحنــا 

العقــل الخالــص تشــكل المنطلــق النظري لــكل اعتقاد 

دينــي. وهــو مــا يقــال أيًضــا فــي النقــد األخالقــي للعقــل 

العملــي الــذي ينتهــي هــو اآلخــر إلــى معضلــة الديــن التــي 

وجــب التفكيــر فيهــا فلســفيًّا عبــر الســؤال عــن الغايــة 

النهائيــة للواجبــات األخالقيــة التــي تجــد تعبيرهــا فــي 

الكائــن األســمى أخالقيًّــا.

إن العــرض للمســألة الدينيــة مــن خــال مفهــوم النقــد في صوره 

االيبســتيمولوجية واألخاقيــة. يلزمنــا بالتســليم أن المســألة الدينيــة 

ســابقة فــي ذهــن كانــط علــى كتابــه الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل. 

مــا يعنــي ضمًنــا أن الديــن ليــس منفصــًلا عــن مشــروع النقــد فــي 

ا علــى كل القــراءات االختزاليــة التــي همشــت  ثاثيتــه النقديــة. ضــدًّ

َثــمَّ يصيــر الديــن المنطلــق  الديــن بالقيــاس لســؤال النقــد. وِمــن 

والغايــة فــي فلســفة كانــط.

يلــزم القــول إذن؛ أن افتــراض الديــن كمنطلــق أساســي فــي المشــروع 

الكانطــي هــو بمثابــة دعــوة إلــى إعــادة النظــر في قــراءة الفلســفة الكانطية، 

ــا فــي مشــروع النقــد. بــل واألكثــر مــن ذلك  حيــث يكــون الديــن معطــى جوهريًّ

إعــادة النظــر للفلســفة الحديثــة التــي تدعــي قطيعتهــا مــع الميتافيزيقــا 

والديــن لتأثرهــا الصريــح بالنزعــة العلمويــة. األمــر الــذي يكشــف عــن مفارقة 
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التهميــش، فالمســألة الدينيــة تعلــن عــن نفســها منــذ 

ديــكارت حينمــا جعــل هللا هــو الضامــن للحقيقــة إلــى 

هيغــل الــذي جعــل الديــن عتبــة االنتقــال للفلســفة التــي 

يتجســد فيهــا الــروح المطلــق.

الملخص باللغة اإلنجليزية:

This paper aims at approaching the issue 

of  religion  in  the  doctrine  of  Emmanuel 

Kant  ,not  as  it  has  been  approached  in 

the  book  of»  Religion  within  the  Bounds 

of  Bare  Reason  ,«but  rather  as  it  has  been 

implicitly  presented  in  Kant’s  critical 

scheme  of  mind/reason  .In  fact  ,criticism 

is  a  problematic  matter  as  long  as  it  can 

be  used  to  epistemologically  criticise  the 

legitimate  use  of  mind/reason  in  relation 

to  conception  ,and  also  to  criticise  its 

illegitimate  use  that  leads  us  to  question 

the  metaphysical  approach  in  relation  to 

the  concept  of  religion  .In  this  sense  ,the 

mind’s  representations  constitute  the 

theoretical  start  for  every  religious  belief;  

this is exactly what is being said about the 

ethical  criticism  of  mind  ,which  obviously 

calls for questionning ,from a philosophical 

perspective  ,the  enigma  of  religion  via 

questioning  basically  the  ultimate  end  of 

moral  duties  .Indeed  ,tackling  the  issue  of 

religion  through  the  epistemological  as 

well  as  ethical  criticism  shows  clearly  and 

undoubtedly  that  E  .Kant  has  previously 

thought  about  it  before  writing  his  book 

about  religion  in  relation  to  reason  ,which 

implicitly  demonstrates  that  religion  is 

tightly  related  to  the  scheme  of  criticism 

in  its  triangular  dimensions  .Thus  ,religion 

becomes ,at the same time ,the start and the 

end in E .Kant’s philosophical view .Hence, 

we should state that hypothesising religion 

as a salient starting point in Kant’s scheme 

is  somehow  a  call  for  reviewing  the  way 

his  philosophy  is  viewed  ,by  considering 

religion a crucial basic element in criticism. 

More  than  that  ,it  is  a  call  for  reviewing 

the  modern  philosophy  whose  advocates 

claim  a  clear  cut  with  metaphysics  and 

religion since they have a secular tendency; 

this  shows  a  sort  of  marginal  paradox  .So, 

the  issue  of  religion  has  been  declared 

since  the  era  of  Descartes  and  Hegel  .The 

former has considered God the only reliable 

source  of  truth  ,whereas  the  latter  has 

conceived  religion  as  a  threshold  to  move 

to philosophy whereby the absolute soul is 

embodied.
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مدخل إشكالي: المشروع 
الكانطي والمسألة الدينية:

يشــكل ســؤال الديــن فــي المشــروع الكانطــي 

اســتئناًفا لمفهــوم النقــد الــذي وضــع خطوطــه 

فــي  قبــل  ومــن  النقديــة  ثاثيتــه  فــي  العريضــة 

هــذا  عــن  الكشــف  أن  إال  األنــوار؟«.  »مــا  مقالــه 

البعــد النقــدي فــي التنــاول الكانطــي للديــن يطــرح 

أكثــر مــن صعوبــة. إن علــى مســتوى النســق العــام 

للفلســفة الحديثــة التــي جعلــت مــن الديــن مســألة 

الــذي  المعرفــة  مبحــث  إلــى  بالقيــاس  عرضيــة 

الفلســفية  لألنســاق  النظريــة  األرضيــة  يشــكل 

التــي  العلمويــة  النزعــة  لســيادة  نظــًرا  الكبــرى. 

كانــت تجــد تبريرهــا فــي اعتمــاد العلــم (الرياضيــات 

للفلســفة  والفيزيــاء( كخلفيــة منهجيــة تضمــن 

خصوًصــا  نتائجهــا.  واتســاق  النظريــة  قيمتهــا 

بعــد تهــاوي المنطــق األرســطي وفشــل الديــن 

ــم تفســير كامــل  والمؤسســة الكنســية فــي تقدي

التــي  العلميــة  الفتوحــات  ظــل  وفــي  للعالــم. 

النهضــة  عصــر  بيــن  الممتــدة  المرحلــة  طبعــت 

الفلســفة  جعلــت  الحديــث  العصــر  إلــى  وصــوًلا 

تنســحب لصالــح العلــم. واألكثــر مــن ذلــك أنهــا 

أصبحــت مطالبــة بمســايرة روحــه، وأقصــد بذلــك 

اتبــاع مناهجــه كأرضيــة نظريــة لــكل صــرح فلســفي 

ممكــن. كان ديــكارت مثــاًلا بــارًزا لســيطرة هــذه 

النزعــة العلمويــة التــي أخضعــت الــكل للبداهــات 

والبراهيــن الرياضيــة مختزلــة العالــم فــي شــكل 

مــادة أو آلــة يتحــدد فهــم حقيقتــه بفهــم العاقــات 

الســببية القائمــة بيــن أجزائــه. أمــام هــذه الصــورة 

الحديثــة  الفلســفية  طبعــت  التــي  العلمويــة 

كان الســؤال عــن الديــن بمثابــة »خيانــة« للــروح 

الحديــث.  العصــر  شــعار  شــكلت  التــي  العلميــة 

لكــن واقــع الحــال يكشــف عــن الحضــور الضمنــي 

الضامــن  هللا  صــورة  فــي  إمــا  الدينيــة  للمســألة 

صــورة  فــي  أو  ديــكارت.  عنــد  والحقيقــة  للوجــود 

جوهــر يشــكل قانــون العالــم كمــا هــو الحــال عنــد 

اســبينوزا... أو باعتبــار الديــن المحــرك الجوهــري 

العقــل  فــي  ســواء  كانــط  عنــد  النقــد  لســؤال 

العملــي.  أو  الخالــص 

لَنُقــل إذن؛ إن النزعــة العلمويــة لــم تســتطع 

طمــس معالــم المســألة الدينيــة كمعطــى ينتمــي 

فالقطيعــة  الوســيط،  للعصــر  الثقافيــة  للبيئــة 

االيبســتيمولوجية إن كانــت متاحــة علــى مســتوى 

الفكــر  مســتوى  علــى  متعــذرة  فإنهــا  العلــم 

الفلســفي. والتأمــل 

أمــا علــى مســتوى الفلســفة الكانطيــة فقــد 

أصبحــت هــي نفســها مطبوعــة بســلطة التراتــب 

التفاضــل  فــي  ــا  جليًّ يبــدو  مــا  وهــو  واالختــزال، 

والمعرفيــة  األخاقيــة  المفاهيــم  بيــن  الحاصــل 

أخــرى.  جهــة  مــن  الديــن  ومفهــوم  جهــة،  مــن 

والمعرفيــة  األخاقيــة  التحديــدات  حيــث  فمــن 

ثــورة  نجــد فــي الفلســفة الكانطيــة عامــة علــى 

ــة فــي مجــال المعرفــة الفلســفية،  ــة ثاني كوبرنيكي

مقــوالت  عــن  تصــدر  المعرفــة  أصبحــت  حيــث 

قبليــة تركيبيــة، فــي حيــن تصــدر األخــاق عــن الــذات 

العاقلــة والحــرة. األمــر الــذي يفضــي إلــى اســتبعاد 

الكانطــي،  النســق  فــي  أساســي  كمكــون  الديــن 

ســكوالئية  مدرســية  نظــرة  دعائــم  يرســي  ممــا 

المشــروع. لهــذا 
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جعــل  إلــى  االختزاليــة  القــراءة  هــذه  تســعى 

الديــن مســألة عرضيــة بالقيــاس للثاثيــة النقديــة. 

النقــد  يكــون فيــه  الــذي  بالمعنــى  وهــي اختزاليــة 

النظريــة  تمظهراتــه  فــي  العقــل  علــى  حكــًرا 

ــر  واألخاقيــة والجماليــة. دون أن يطــال هــذا األخي

الديــن كتمظهــر مــن تمظهــرات العقــل نفســه. 

وعليــه تنتهــي هــذه القــراءة إلــى إقــرار الفصــل بيــن 

ســؤال الديــن وســؤال النقــد فــي الذهــن الكانطــي، 

النســق  فهــم  فــي  قصــور  عــن  يحيــل  مــا  وهــو 

الكانطــي، فليســت فلســفة الديــن منفصلــة عــن 

باقــي الموضوعــات األخــرى كالمعرفــة واألخــاق... 

والعلــة فــي ذلــك أن فلســفة كانــط هــي فلســفة 

ــة ال  ــذي تترابــط عناصــره فــي وحــدة كلي النســق ال

إلــى  يمكــن أن نفهــم فيــه موضوًعــا إال باإلحالــة 

النســق العــام، ثــم إن مركــز الفلســفة الكانطيــة 

الموضوعــات  باقــي  ومــا  العقــل،  مفهــوم  هــو 

األخــرى إال تجليــات لهــذا العقــل علــى المســتويات 

والدينيــة. والجماليــة  واألخاقيــة  المعرفيــة 

إن البــث فــي الديــن علــى ضــوء ســؤال النقــد 

هــو معطــى نرمــي مــن خالــه بيــان البعــد النقــدي 

الــذي يطبــع مفهــوم الديــن والكامــن فــي التأصيــل 

والشــعائر  الطقــوس  نقــد  عبــر  لــه  األخاقــي 

هــذا  أن  لــه، غيــر  التاريخــي  اللبــاس  التــي تشــكل 

االيبســتمولوجية  فــي صــوره  أكثــر  يتضــح  النقــد 

واألخاقيــة للديــن ســواء فــي نقــد العقــل الخالــص 

أو نقــد العقــل العملــي، والغايــة مــن وراء الكشــف 

عــن النقــد فــي صــوره األخاقيــة وااليبســتمولوجية 

للديــن هــو التدليــل علــى أن المســألة الدينية تتخلل 

المشــروع الكانطــي منــذ بدايتــه. ســواء فــي مقــال 

»مــا األنــوار؟« الــذي يكشــف عــن ضــرورة التحــرر 

مــن ســلطة الوصايــة خصوًصــا فــي االعتقــادات 

الدينيــة كضــرورة لمحــو معنــى القصــور اإلنســاني، 

وفــي »نقــد العقــل الخالــص« الــذي يخلــص فــي 

نهايتــه إلــى تأســيس صــرح اإليمــان بوضــع حــدود 

نهائيــة لمملكــة العلــم فــي الفهــم، أو فــي »نقــد 

العقــل العملــي« و«أســس ميتافيزيقــا األخــاق«. 

فــي  الفعــل األخاقــي قائًمــا  الــذي يجعــل فيهــا 

الــذي يجعلــه مكتفًيــا  الخضــوع لصــوت الواجــب 

ممــا  الغايــة  بســؤال  يصطــدم  أنــه  غيــر  بذاتــه. 

ــا بامتيــاز مــن  يجعــل مــن الديــن مفهوًمــا أخاقيًّ
حيــث إنــه يســتنبط منــه.(2(

يلــزم إذن عــن هــذه المعطيــات القــول بــأن 

المســألة الدينيــة ســابقة فــي ذهــن كانــط عــن 

كتابــه »الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل«، وهــو 

مــا يعنــي أن الديــن شــكل غايــة مشــروعه، ومــا 

مقدمــات  إال  واألخــاق  المعرفــة  فــي  أعمالــه 

للقــول الدينــي. يبــدو هــذا األمــر واضًحــا فــي هاتــه 

األعمــال ذاتهــا فنهايتهــا تحيــل بشــكل ضمنــي 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  الدينيــة،  المســألة  علــى 

التمييــز بيــن الشــيء والشــيء فــي ذاتــه لفصــل 

)2( فــي تصديــر الطبعــة األولــى (1793( مــن كتــاب "الديــن فــي 
حــدود مجــرد العقــل". يســتنبط كانــط الديــن كضــرورة أخاقيــة 
مــن خــال االصطــدام بســؤال الغايــة، أي الغايــة النهائيــة مــن 
أفعالنــا األخاقيــة فبالرغــم مــن أن األخــاق مكتفيــة بذاتهــا وال 
تحتــاج إلــى غايــة خارجيــة عنهــا لتعيينهــا، فإنهــا ال تنقــل عــن 
الســؤال "ألجــل مــاذا نفعــل؟"، ممــا يجعــل الديــن مــن حيــث 
ــة المترتبــة عــن األخــاق،  ــات النتيجــة الضروري هــو مجــال الغاي
العكــس.  وليــس  للديــن  قاعــدة  األخــاق  تشــكل  وبذلــك 
"وهكــذا فــإن األخــاق إنمــا تقــود علــى نحــو ال بــد منــه إلــى الديــن، 
وغيــر ذلــك هــي تتوســع إلــى حــد فكــرة مشــروع خلقــي واســع 
القــدرة خــارج اإلنســان فــي إرادتــه تكمــن تلــك الغايــة النهائيــة 
ــة  ــة النهائي ــم(، التــي يمكــن ويجــب أن تكــون الغاي (لخلــق العال
لإلنســان". (إيمانويــل كانــط، الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل، 

ترجمــة: فتحــي المســكيني. ص: 49-48(.
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فــي  أو  الخالــص  والعقــل  الفهــم  بيــن  القــول 

مملكــة  باعتبارهــا  األخــاق  إقامــة  إلــى  الدعــوة 
الديــن.(3( الحريــة وبالتالــي قاعــدة 

العاقــة  وصــل  تعيــد  األســبقية  هــذه  إن   

ــَش والنســق الكانطــي فــي  بيــن الديــن الــذي ُهمِّ

الديــن موضوًعــا  يكــون  وبذلــك  العامــة،  صورتــه 

والمعرفــة.  األخــاق  فــي  الحــال  هــو  كمــا  للنقــد 

إلــى  النتيجــة يضطرنــا  إقــرار هــذه  وعموًمــا فــإن 

بيــان أســبقية البحــث الكانطــي فــي الديــن باعتبــاره 

واألخاقــي  االيبســتمولوجي  النقــد  فــي  كامًنــا 

للعقــل الخالــص والعملــي. األمــر الــذي يســتدعي 

ضــرورة النظــر فــي المعرفــة واألخــاق مــن حيــث 

النقــد فيهمــا  آليــة  إعمــال  عبــر  للديــن  تضمنهــا 

حتــى يتســنى لنــا فــي النهايــة البرهنــة علــى الطابــع 

للديــن. النقــدي 

الدين والنقد االيبستيمولوجي . 1
للعقل الخالص:

يعــرض كانــط نقــده االيبســتيمولوجي لنظريــة 

ــه »نقــد العقــل الخالــص« مــن  المعرفــة فــي كتاب

)3( انظــر نقــد العقــل الخالــص حينمــا يوضــح كانــط طبيعــة 
ميتافيزيقــي  طابــع  ذات  باعتبارهــا  الخالــص  العقــل  أفــكار 
أســمى  فكــرة  أو  العالــم  عــن  الكاملــة  السلســلة  كفكــرة 
بشــكل  تحيــل  األفــكار  فهــذه  النفــس،  فكــرة  أو  الكائنــات 
مباشــر إلــى المبــادئ الجوهريــة للديــن، التــي ال يمكــن إخضاعهــا 
التــي تنتــج يقيًنــا بصــدد موضوعاتهــا. أمــا  لمقــوالت الفهــم 
بخصــوص ارتبــاط الديــن باألخــاق فيمكــن العــودة إلــى تصديــر 
العقــل،  مجــرد  فــي  الديــن  كتــاب  مــن   1793 األولــى  الطبعــة 
كــون  إلــى  كانــط  يشــير  حينمــا  المســكيني.  فتحــي  ترجمــة: 
األخــاق إنمــا تقــود علــى نحــو ال بــد منــه إلــى الديــن، انطاًقــا 
مــن ضــرورة التفكيــر فــي الغايــة النهائيــة لألفعــال األخاقيــة 
ال باعتبارهــا شــرًطا للفعــل األخاقــي، بــل باعتبارهــا نتيجــة ال 
ــر  ــمَّ تصي يمكــن للعقــل تجاهلهــا وعــدم التفكيــر فيهــا. وِمــن َث
األخــاق بمــا هــي مملكــة الحريــة شــرط الديــن الــذي ينبــع هــو 

اآلخــر مــن الحريــة بعيــًدا عــن كل أشــكال العبوديــة.

محــاوًلا  أعــرف؟  أن  يمكننــي  مــاذا  ســؤاله:  خــال 

بذلــك بيــان إمــكان المعرفــة مــن خــال طابعهــا 

ــا لمســألة  التركيبــي القبلــي، الــذي يتطــرق ضمنيًّ

الميتافيزيقــا ولمــاذا فشــلت فــي أن تكــون علًمــا 
دقيًقــا كمــا هــو الحــال فــي الرياضيــات والفيزيــاء.(4(

ــا.  نقديًّ طابًعــا  للمعرفــة  كانــط  تصــور  يتخــذ 

ا مــن األســاس القبلــي  وهــو نقــدي ألنــه ينتقــد كلًّ

والتجريبــي للمعرفــة، كونهمــا ال يعبــران إال عــن 

دوغمائيــة فلســفية حينمــا يؤســس الواحد منهما 

للمعرفــة فــي اســتقال ونفــي تــام لآلخــر. لــذا فــإن 

إعمــال النقــد فــي ســؤال المعرفــة ينتهــي بنــزع 

والتجربــة.  العقــل  فــي  الكامــن  اإلطاقيــة  وهــم 

وِمــن َثــمَّ يجعــل المعرفــة قائمــة علــى نقــد العقــل 

مــن جهــة، ونقــد التجربــة مــن جهــة أخــرى، وهــو 

مــا يعبــر عنــه بالقــول: »تبــدأ كل معرفتنــا مــع 

التجربــة، وال ريــب فــي ذلــك البتــة ألن قدرتنــا 

المعرفيــة لــن تســتيقظ إلــى العمــل إن لــم يتــم 

حواســنا  تصــدم  موضوعــات  خــالل  مــن  ذلــك 

ــا،  فتســبب مــن جهــة حــدوث التصــورات تلقائيًّ

ويحــرك مــن جهــة أخــرى نشــاط الفهــم عندنــا 

أو فصلهــا. وبالتالــي  إلــى مقارنتهــا وربطهــا 

إلــى  الحســية  النطباعــات  خــام  تحويــل  إلــى 

معرفــة بالموضوعــات تســمى التجربــة. إذن ال 

تتقــدم أي معرفــة عندنــا زمنيًّــا علــى التجربــة، 

أقــدم  أنهــا  رغــم  كعلــم  الميتافيزيقــا  قيــام  إمــكان  عــدم   )4(
فشــل  وهــي  أساســية  مســألة  يعنــي  المعرفــة،  ضــروب 
اليقيــن  إقامــة  إلــى  تســعى  التــي  العقليــة  االســتدالالت 
قضايــا  تظــل  التــي  الميتافيزيقــا  القضايــا  علــى  الدوغمائــي 
ــن.  ــم تحــوز اليقي ــا عل تســليم أخاقــي ترتبــط باإليمــان ال قضاي
هــذا الحضــور الضمنــي للديــن فــي قضايــا العقــل الخالــص هــو 
مــا يدفعنــا إلــى اعتبــار المســألة الدينيــة فــي فكــر كانــط تبــدأ فــي 

الخالــص. العقــل  كتابــه 
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التجربــة  جعــل  إن  جميًعــا«(5(،  تبــدأ  معهــا  بــل 

المصــدر األول للمعرفــة مــن الناحيــة الزمانيــة هــو 

نقــد ضمنــي لألصــل العقلــي للمعرفــة الــذي يدعــي 

وجــود أفــكار فطريــة ســابقة علــى التجربــة، لكــن 

ــي  ــى النقــد ال يكتمــل إال بنقــد األصــل التجريب معن

كذلــك، »فعلــى الرغــم مــن أن كل معارفنــا تبــدأ 

بالتجربــة فإنــه مــع ذلــك ال ينبثــق بأمرهــا مــن 

معرفتنــا  تكــون  أن  الجائــز  مــن  ألنــه  التجربــة 

مــن  نتلقــاه  ممــا  مركبــة  عينهــا  التجريبيــة 

االنطباعــات الحســية، ومــن قدرتنــا بالمعرفــة 

الحســية(  االنطباعــات  وحســب  )المحفــزة 

يصــدر تلقائيًّــا، ويشــكل إضافــة ال نفرقهــا مــن 

المــادة األوليــة قبــل أن يكــون طــول التمــرن قــد 

ــا ماهريــن فــي تمييزهــا منهــا«(6(. ــا وجعلن نبهن

مــن الواضــح إذن أن كانــط ال يقصــر المعرفــة 

شــرط  مجــرد  تصبــح  إذ  وحدهــا  التجربــة  علــى 

المعرفــة  فقيــام  لهــا،  أصــًلا  وليســت  للمعرفــة 

يقتضــي االســتناد إلــى شــرط قبلــي يضفــي علــى 

المعرفــة طابــع الضــرورة، وبالتالــي فــإن المعرفــة 

مــزدوج  أصــل  علــى  تتأســس  النقــد  بموجــب 

ــة  (العقــل – التجربــة( يتضمــن مبــادئ قبلية-بعدي

اآلن نفســه. فــي 

إن التأســيس النقــدي للمعرفــة القصــد منــه 

ترجمــة: موســى  الخالــص،  العقــل  نقــد  كانــط،  إيمانويــل   )5(
بيــروت، ص 45. لبنــان  القومــي،  وهبــة، مركــز اإلنمــاء 

)6( نفسه – ص 10.

إنهــا  حيــث  المعرفــة (7(مــن  قيــام  إمــكان  بيــان 

مــا  وهــو  كلــي،  طابــع  وذات  ويقينيــة  ضروريــة 

يتناولــه فــي تصــوره للمعرفــة التــي تنحــل إلــى ثــاث 

المنطــق   – الترســندالية  »االســتطيتقا  ملــكات: 

الترســندالي«(8(. الديالكتيــك   – الترســندالي 

الترســندالية  باإلســتطيتقا  المعرفــة  تبتــدئ 

التــي يعرفهــا »بالقــدرة علــى )تلقــي( التصــورات 

بالموضوعــات  تتأثــر  التــي  بالطريقــة 

علــى  القــدرة  المعنــى  بهــذا  فهــي  الوافــدة«(9( 

تســلم اإلحساســات وتركبيهــا فــي حــدوس هــي 

وبذلــك  تجربــة،  كل  علــى  ســابقة  قبليــة  صــور 

(حــدوس  قبلــي  امتــداد  الحساســية ذات  يجعــل 

خــال  مــن  بعــدي  امتــداد  وذات  الحساســية( 

مــا  وهــو  الــذات،  تتســلمها  التــي  اإلحساســات 

يوضحــه مــن خــال مفهومــي المــادة والصــورة(10(. 

حيــث تشــكل االنطباعــات الحســية مــادة المعرفة 

)7( إدخــال المقــوالت القبليــة فــي تصــور المعرفــة الغايــة منــه 
إضفــاء الضــرورة والكليــة علــى األحــكام المعرفيــة، مــن أجــل 
اســتعادة يقيــن العلــم الــذي ســلبه هيــوم بنفــي الضــرورة بيــن 
الحــوادث (الســببية( وإرجاعهــا لعــادات الفكــر، وعموًمــا فــإن 
الفــرق بيــن القبلــي والبعــدي هــو الفــرق بيــن الضــرورة والكليــة 
مــن جهــة والفرضيــة الجزئيــة مــن جهــة أخــرى. "إذن، أوًلا: إن 
مًعــا فســتكون حكًمــا  هــي وضرورتهــا  تفكــر  وجــدت قضيــة 
ــا، فــان كانــت هــذه القضيــة، إلــى ذلــك غيــر مشــتقة إال مــن  قبليًّ
ــا:  ــا. وثانًي قضيــة ضروريــة هــي األخــرى فســتكون قبليــة إطاًق
إن التجربــة ال تعطــي قــط أحكامهــا كليــة حقيقيــة وصارمــة. 
بــل كليــة مفترضــة ومقارنــة (مــن خــال االســتقراء....(". (نقــد 

العقــل الخالــص، ص 46(.

)8( المقصــود بهــا علــى التوالــي: الحساســية – الفهــم – العقــل 
الخالص.

)9( نفسه، ص 59.

)10( تشــكل المــادة العنصــر البعــدي فــي المعرفــة فــي حيــن 
الحــدود  يتضمــن  الــذي  القبلــي  العنصــر  الصــورة  تشــكل 
والمــكان  الزمــان  بتعبيرهــا  تجــد  التــي  الســابقة،  المحضــة 
مــع  يتناســب  "فمــا  الحســي،  للحــدس  قبلتيــن  كصورتيــن 
اإلحســاس فــي الظاهــرة أســميه مادتهــا، أمــا مــا يمكــن متنــوع 
الظاهــرة مــن أن ينســق بموجــب عاقــات معينــة، فأســميه 

.)59 ص  (نفســه،  الظاهــرة".  صــورة 
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فــي حيــن يشــكل المــكان وزمــان صورتهــا(11(، لكــن 

قيــام المعرفــة المطبوعــة بالضــرورة والكليــة ال 

تتــم إال بوحــدة االســتطيقا والمنطــق الترســندالي 

أي  يعطينــا  لــن  الحساســية  دون  »فمــن 

موضــوع، ومــن دون الفاهمــة لــن يفكــر شــيء. 

واألفــكار مــن دون مضمــون فارغــة، والحــدوس 

مــن دون أفاهيــم عميــاء«(12(.

بيــن  الوحــدة  بهــذه  إذن  المعرفــة  تقــوم   

تســلم  بقابليــة  تزودنــا  التــي  الحساســية 

مــن  ينقلنــا  الــذي  والفهــم  اإلحساســات 

بالشــكل  الذهنــي  دائــرة  إلــى  الحســي  دائــرة 

العقــل  قــدرة  هــو  الفهــم  فيــه  يكــون  الــذي 

علــى توليــد إدراكات مــن ذاتــه، »إذا شــئنا أن 

نســمي قــدرة تلقــي ذهننــا. أي القــدرة التــي 

حيــث  مــن  التصــورات  اســتقبال  علــى  لــه 

يتأثــر بهــا علــى نحــو مــا، حساســية، فيجــب 

علينــا بالمقابــل أن نســمي قــدرة التوليــد 

المعرفــة،  تلقائيــة  أو  للتصــورات  الذاتــي 

فاهمــة«(13(.

)11( يقــدم كانــط مجموعــة مــن األدلــة والبراهيــن علــى أن الزمــان 
والمــكان حدســين قبلييــن، انظــر الفصــل األول والثانــي مــن 
الجــزء األول المعنــون بـــ: االســتطبقا الترســتدالية، مــن كتــاب 
نقــد العقــل الخالــص، وبذلــك فــإن الزمــان والمــكان ال عاقــة 
لهمــا بالتجربــة بــل هــي األطــر التــي تفهــم مــن خالهــا التجربــة، 
"يعتقــد كانــط أنــه مهمــا اختلفــت انطباعاتنــا (أو حدوســنا( فــا 
بــد أن تظهــر إلينــا فــي المــكان، أي موجــودة مًعــا جنًبــا إلــى جنــب، 
أو فــي الزمــان أي الواحــدة بعد األخــرى. وعليه فالمكان والزمان 
همــا الصورتــان القبليتــان لحساســيتنا... وال يؤلفــان جــزًءا مــن 
مــادة التجربــة، وهمــا ليســا أفــكاًرا مســتمدة مــن التجربــة كمــا 
ــا فــي عالــم  اعتقــد هيــوم فليــس المــكان والزمــان وجــوًدا حقيقيًّ
الواقــع، بــل همــا األطــر التــي نــدرك بهــا األشــياء بقــدر مــا تؤثــر 
فــي حواســنا". (كريــم متــى، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، مرجــع 

ســابق، ص 242(.

)12( إيمانويــل كانــط، نقــد العقــل الخالــص، مصــدر ســابق، ص 
.75

)13( نفسه.

ال تتخــذ المعرفــة صورتهــا اليقينيــة إال عبــر 

االنتقــال مــن بحــث إمــكان قيــام التجربــة فــي 

بتطبيــق  اليقيــن  تأســيس  إلــى  الحساســية 

المقــاوالت علــى التجربــة وفــق المبــدأ التالــي: 

للشــروط  يخضــع  أن  موضــوع  كل  »علــى 

الحــدس  متنــوع  تأليــف  لوحــدة  الضروريــة 

فــي تجربــة ممكنــة«(14(، وبذلــك تقــوم وظيفــة 

فــي  الحســية  اإلدراكات  توحيــد  فــي  الفهــم 

فيــه  يعطــي  الــذي  بالشــكل  كليــة  مقــوالت 

مختلــف  ينســق  الفعــل  »وحــدة  الفهــم 

مشــترك«(15(،  تصــور  تحــت  التصــورات 

وِمــن َثــمَّ ففعــل التأليــف فــي الفهــم هــو مــا 

يجعلنــا ننتقــل مــن متنــوع اإلحساســات إلــى 

اليقيــن  يتيــح  الــذي  األمــر  العقليــة.  الوحــدة 

فــي المعرفــة التــي تصيــر ضروريــة مــن خــال 

والمقــوالت. األحــكام  مفهومــي 

لمقــوالت  خاضعــة  الموضوعــات  جميــع 

يقينيــة  معرفــة  نحصــل  بهــا  إذ  الفهــم(16(؛ 

ال ســبيل للشــك فيهــا، وال يتأتــى هــذا الطابــع 

مــن  أيًضــا  بــل  المقــوالت،  مــن  فقــط  اليقينــي 

انطبــاق هــذه المقــوالت علــى التجربــة، وبذلــك 

)14( موســى وهبــة، المشــكلة الكانطيــة، مجلــة الفكــر العربــي، 
1987، العــدد 48، ص 20.

)15( إيمانويل كانط، نقد العقل الخالص، ص 75.

المنهــج  وفــق  المقــوالت  كانــط  يســتنبط  ال   )16(
ومعاينــة  جمــع  حاصــل  يكــون  الــذي  االســتقرائي 
ــل يســتنبطها علــى نحــو قبلــي  الموضوعــات الحســية، ب
تتمــدد  المعــادن  (كل  مثــًلا:  نقــول  فعندمــا  ضــروري، 
بالحــرارة، فأنــا ال أحصــي جميــع المعــادن ألن االنتقــال 
مــن معــدن واحــد إلــى كل المعــادن هــو أمــر ال تيســره 
لنــا التجربــة، بــل إن هــذا القــول يســتند لمــا هــو قبلــي 
الشــروط  هــي  المقــوالت  فــإن  َثــمَّ  وِمــن  كالســببية. 

التجربــة(. قيــام  إلمــكان  الفعليــة 
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فــإن الفهــم هــو انتقــال مــن إمــكان التجربــة إلــى 
المعرفــة.(17( يقيــن 

معرفــة  ينتــج  الفهــم  فــي  العقــل  كان  إذا 

فــإن  التجربــة  علــى  ينطبــق  كونــه  يقينيــة 

ينتــج  ال  للعقــل  الترونســدونتالي  االســتقال 

ــه علــى  ــه يســعى لتعميــم قدرت إال األغاليــط كون

(الظواهــر(،  الطبيعــة  مملكــة  خــارج  المعرفــة 

وضروريــة،  يقينيــة  معرفتــه  تكــون  ال  وبذلــك 

بــل ميتافيزيقيــة. كيــف ال والميتافيزيقــا »هــي 

تماًمــا  المعزولــة  االعتباريــة  المعرفــة 

التجــارب«(18(. دروس  عــن  والمترفعــة 

عنــد هــذا الحــد تطــرح مشــكلة الميتافيزيقــا 

العقــل  مشــكل  عــن  تعبــر  التــي  المعرفــة  فــي 

الترنســدونطالي  بالوهــم  المدفــوع  نفســه 

الشــيء  نحــو  الظاهــر  لتجــاوز  الطبيعــي  والميــل 

فــي ذاتــه. وال يعبــر مثــل هــذا التجــاوز عــن إشــكال 

العقــل  مــا يعبــر عــن طبيعــة  بقــدر  العقــل  فــي 

مــن  نــوع  فــي  البشــري  »فللعقــل  نفســه: 

ــا  معارفــه، هــذا القــدر الخــاص: أن يكــون مرهًق

بأســئلة ال يمكــن ردهــا؛ ألنهــا مفروضــة عليــه 

بطبيعــة العقــل نفســه، وال يمكنــه أيًضــا أن 

ــا قــدرة العقــل  يجيــب عنهــا؛ ألنهــا تتخطــى كليًّ

)17( االنتقــال مــن الحساســية إلــى الفهــم ال يتــم إال عبــر توســط 
تشــبه  متوســطة  مــدركات  هنــاك  كانــت  إذا  "ال  خطاطــات: 
المقــوالت مــن حيــث إنهــا قبليــة خاليــة مــن المحتــوى، وتشــبه 
المــدركات الحســية مــن حيــث إنهــا فــي الزمــان والمــكان. يطلــق 
كانــط علــى هــذه المــدركات المتوســطة اســم المخططات (أي 
المقــوالت الخالصــة بعــد إضافــة المــكان والزمــان إليهــا( فهــي 
مقــوالت مخططــة وهــي واســطة االتصــال بيــن المقــوالت 
والظواهــر الحســية". (كريــم متــى، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، 

عــرض نقــدي، ص 252(.

)18( كانط – نقد العقل الخالص، ص 33.

بــدون  المــأزق  هــذا  فــي  يقــع  وهــو  البشــري، 

يقترفــه«(19(. ذنــب 

المعرفــة  يقيــن  بيــن  االلتبــاس  هــذا  ضمــن 

اســتعمالين  بيــن  التمييــز  نســتطيع  وغيابــه 

للعقــل: اســتعمال منطقــي، وهــو الــذي نجــده فــي 

التجربــة.  علــى  المقــوالت  تنطبــق  حينمــا  الفهــم 

العقــل  يتوســل  حينمــا  جدلــي  واســتعمال 

خــارج  اليقيــن  طلــب  فــي  نفســها  المقــوالت 

ــمَّ يكــون االســتعمال األول  دائــرة التجربــة، وِمــن َث

الثانــي غيــر مشــروع؛  مشــروًعا، فــي حيــن يكــون 

ألنــه ال ينتــج إال األغاليــط؛ نظــًرا لكونــه: »يضطــر 

اســتعمال  تتخطــى كل  بمبــادئ  إلــى االســتعانة 

مــن  خالصــة  تبــدو  أنهــا  مــع  ممكــن،  تجريبــي 

الشــبهة إلــى درجــة أن العقــل البشــري العامــي 

فــي  يقــع  وهكــذا  معهــا.  متفًقــا  نفســه  يجــد 

تعميــة وتناقضــات ال يمكنــه كشــفها... ذلــك 

أن المبــادئ التــي يســتخدمها لــم تعــد تعتــرف 

حــدود  تخطــت  أن  بعــد  للتجربــة،  محــك  بــأي 

التــي  التناقضــات  جملــة  ومــن  تجربــة«(20(.  كل 

المفكــرة  الــذات  فكــرة  هــي:  العقــل،  فيهــا  يقــع 

المطلقــة أو النفــس. فكــرة السلســلة الكاملــة 

عــن العالــم. فكــرة أســمى الموجــودات أو الكائــن 

الامتناهــي(21(، فأفــكار العقــل الخالــص هــذه ليــس 

)19( كانط، نقد العقل الخالص، ص 25.

)20( نفسه، ص 25.

الفصــل  فــي  الخالــص  العقــل  لنقائــض  كانــط  يعــرض   )21(
ــنقيضة العقــل المحــض،  الثانــي مــن البــاب الثانــي المعنــون بـ
يبســط  بالتتالــي، حيــث  النقائــض  هــذه  كانــط  يعــرف  وفيهــا 
فيهــا القضيــة ونقيضهــا ويقيــم الدليــل علــى كل منهمــا مبدًيــا 
ماحظــات علــى كل فكــرة فــي القضيــة والنقيــض. (انظــر: نقــد 

الخالــص، ص 243-227(. العقــل 
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فــي  نجــد  َثــمَّ  وِمــن  تجريبــي،  اســتعمال  أي  لهــا 

كل فكــرة مــن هــذه األفــكار تناقًضــا بيــن اإلثبــات 

ذاتهــا. فــي  نقيضهــا  تحمــل  حيــث  والنفــي 

علــى  الترنســندنتالي  االســتعمال  يحيــل 

العلــم  مملكــة  مغــادرة  وهــي  أساســية،  قضيــة 

متســًما  العلــم  كان  فــإذا  اإليمــان،  نحــو مملكــة 

بالضــرورة واليقيــن حيــث تكــون أحكامــه التأليفيــة 

القبليــة ضروريــة ممــا يعنــي اســتحالة الجــدل فــي 

العلــم، فــإن اإليمــان فــي المقابــل ال ينبــع مــن أي 

ــو  ــه ل ــج عــن مقــوالت الفهــم؛ ألن تســليم قبلــي نات

كان كذلــك لــكان اإليمــان واحــًدا بمفهومــه الكلــي، 

عمليــة  مســلمة  يجعلــه  الــذي  المعطــى  وهــو 

والديــن. األخــاق  عليهــا  ــس  ُتؤسَّ

لنظريــة  الترونســدونطالي  النقــد  يؤســس 

المعرفــة المدخــل للقــول الفلســفي فــي الديــن، 

الضــرورة  عــن  تكشــف  التــي  المقدمــة  فهــو 

مــن  انطاًقــا  واالعتقــاد،  لإليمــان  الفلســفية 

مــن  فيــه.  المعرفــة  وبنــى  العقــل  معماريــة 

الخالــص،  العقــل  إلــى  وصــوًلا  الحساســية 

صــرح  داخــل  كانــط  يقيمهــا  التــي  فالتمييــزات 

المعرفــة بيــن الشــيء والشــيء فــي ذاتــه، وبيــن 

ومملكــة  الفهــم،  فــي  واليقيــن  العلــم  مملكــة 

الجــدل واإليمــان فــي العقــل الخالــص، هــو إعــان 

لقيــام المســألة الدينيــة مــن داخــل بنيــة المعرفــة 

والعقــل الخالــص. وهــو األمــر الــذي يكشــف عنــه 

كانــط فــي تصديــر الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب نقــد 

العلــم  علقــت  »إنــي  بالقــول:  المحــض  العقــل 

لإليمــان«.  المجــال  ألفســح 

يكشــف هــذا القــول أن الهاجــس األساســي 

عنــد كانــط كان هــو تعييــن العلــم وتحديــده بقيود 

المشــروعية  إعطــاء  لــه  يتســنى  حتــى  التجربــة 

بنيــة  داخــل  مــن  الدينــي  واالعتقــاد  لإليمــان 

العقــل، إذ ينبئنــا كانــط بــأن مملكــة اإليمــان تقــع 

جنًبــا لجنــب إلــى مملكــة العقــل، غيــر أن الفــارق 

بينهمــا هــو حضــور التجربــة فــي العلــم وانتفاؤهــا 

فــي اإليمــان. إن هــذا التســويغ لإليمــان انطاًقــا 

مــن الحــدود الفاصلــة بيــن العلــم والميتافيزيقــا 

بنقائــض  األخاقــي  التســليم  هــو  منــه  القصــد 

هــذا  لتأســيس  تمهيــًدا  الخالــص؛  العقــل 

التســليم علــى الحريــة واإلرادة، وهــو مــا يعنــي 

ــا إعمــال كانــط النقــد فــي الحقــل الدينــي  ضمنيًّ

صريــح.  بشــكل  الدينيــة  المســألة  تنــاول  قبــل 

الخالــص  العقــل  نقــد  كتــاب  إن  أخــرى  وبلغــة 

عنــد كانــط ينتهــي بإشــكالية دينية-ميتافيزيقيــة. 

الفصــل  وغيــاب  الترابــط  يعنــي  الــذي  الشــيء 

بيــن ســؤال النقــد فــي العقــل وبيــن الديــن، الــذي 

ســيكون العقــل هــو جوهــره وأساســه كتتمــة 

العقــل. نقــد موضوعــات  لمشــروع 

تضميــن النقــد فــي الديــن يبــدو واضًحــا مــن 

الطقــوس  بــدل  األخــاق  علــى  تأسيســه  خــال 

والشــعائر، وبذلــك ينتقــد كانــط الصــورة التاريخيــة 

للديــن بالتأكيــد علــى صورتــه األخاقيــة، لكــن مثــل 

هــذا النقــد هــو نقــد أخاقــي، غيــر أنــه ال يكتســب 

مشــروعيته إال مــن داخــل العقــل الخالــص عبــر 

تكــون فيهــا  التــي  الســببية  بيــن مملكــة  التمييــز 

التــي  الفهــم  لمقــوالت  خاضعــة  الموضوعــات 

الحريــة  ومملكــة  يقينيــة.  بهــا  معرفتنــا  تجعــل 
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الشــيء  فيهــا  ننتــج  التــي  الخالــص  العقــل  فــي 

ونقيضــه، وبذلــك فــإن منطلــق الصياغــة النظريــة 

مفهــوم  هــو  ســواء  حــد  علــى  والديــن  لألخــاق 

خــارج  الجدلــي  اســتعماله  فــي  الخالــص  العقــل 

مملكــة العلــم. وِمــن َثــمَّ يمكــن أن نفهــم تأســيس 

للحريــة. المفهــوم األخاقــي  الديــن علــى 

معطيــات  المعنــى  بهــذا  واألخــاق  الديــن 

وكاهمــا  الخالــص.  العقــل  مــن  مســتنتجة 

بالوهــم  المدفوعــة  الحريــة  إلــى  يســتندان 

ضــرورة  مــن  ينقلنــا  الــذي  الترونســدونطالي 

يكــون  ال  وبذلــك  التجريبيــة،  الطبيعيــة  الظواهــر 

األســاس النظــري األول للديــن هــو االســتعمال 

االســتعمال  هــو  مــا  بقــدر  للعقــل  األخاقــي 

االيبســتمولوجي لــه. الناتــج عــن عــدم قدرتــه فــي 

معرفــة الشــيء فــي ذاتــه نظــًرا لحــدود التجربــة. 

وعليــه »فإلغــاء المعرفــة، إبطالهــا، محوهــا، 

كلمــات  كلهــا  إســقاطها،  إزالتهــا،  نســخها، 

مرادفــة للعبــارة األلمانيــة )aufheben(، التــي 

اســتعملها كانــط: تلــك هــي مهمــة نقــد العقل 

إلغــاء  إليهــا:  يصبــو  التــي  والغايــة  المحــض 

اإليمــان«(22(. أمــام  المجــال  وفتــح  المعرفــة 

يلــزم التســليم إذن بأســبقية المســألة الدينيــة 

فــي الذهــن الكانطــي انطاًقــا مــن معمــار العقــل 

وحــدوده. فإمــكان قيــام الديــن مــن الناحية النظرية 

مشــروط بالتمييــز بيــن الشــيء والشــيء فــي ذاتــه. 

الدينــي  القــول  التمييــز يســتحيل  بانتفــاء هــذا  إذ 

الحريــة،  فكــرة  فــي  قائــم  جوهــره  إن  حيــث  مــن 

)22( محمــد المزوغــي، مانويــل كانــط – الديــن فــي حــدود العقــل 
الطبعــة  بيــروت،   – لبنــان  الســاقي،  دار  الناقــص،  التنويــر  أو 

األولــى 2007، ص 30.

وِمــن َثــمَّ لــم يكــن باإلمــكان الحديــث عــن فلســفة 

التصــور  عــن  انفصــال  فــي  كانــط  عنــد  الديــن 

االيبســتمولوجي للعقــل، »فالنقــد أفضــى أخيــًرا 

إلــى اإليمــان، وقــد تمســك كانــط بمــا وعــد بــه. 

أي أنــه رغــب فــي إضعــاف العقــل مــن أجــل فتــح 

البــاب لإليمــان«(23(.

النقد األخالقي وسؤال الدين:. 2

تتخــذ األخــاق بمــا هي موضوع للعقل العملي 

التمفصــل نفســه للعقــل الخالــص. وأقصــد بهــذا 

التمفصــل وحــدة الرؤيــة والمنهــج فــي النقديــن، 

فــإذا كان نقــد العقــل الخالــص يجيــب عــن إشــكال 

إمــكان قيــام المعرفــة، فــإن العقــل العملــي هــو 

ــام الفعــل  اآلخــر يتطــرق بالســؤال عــن إمــكان قي

وغاياتــه.  منافعــه  عــن  النظــر  بغــض  األخاقــي 

لألخــاق  الكانطــي  التصــور  فهــم  يكــون  وعليــه 

العقــل  نقــد  فــي  العقــل  بمعماريــة  محكوًمــا 

الخالــص.(24( فالمســألة األخاقيــة بهــذا المعنــى 

كانــت متضمنــة فــي العقــل الخالــص انطاًقــا مــن 

قضايــاه التــي توحــي بالضــرورة وتفتــرض الحريــة 

خــارج نســق العلــل الــذي يحكــم مملكــة الظواهــر.

ــرن الفهــم الكانطــي لألخــاق بــكل مــا هــو  يقت

)23( نفسه، ص 50-49.

الظواهــر  عالــم  خــارج  عالــم  وجــود  كانــط  يفتــرض   )24(
المحكــوم بالعليــة والضــرورة، ويبقــي عليــه رغــم أن معرفتنــا 
المســألة  أســاس  االفتــراض  هــذا  ويشــكل  مســتحيلة،  بــه 
األخاقيــة وجوهرهــا لديــه. "فإلــى جانــب األســباب الميتافزيقيــة 
وااليبســتيمولوجية التــي حــدت بكانــط أن يفتــرض وجــود عالــم 
خــارج عالــم الظواهــر، هنــاك ســبب أخاقــي الفتــراض وجــود هذا 
العالــم... فلــو اقتصــر الوجــود علــى العالــم الحســي الســتحالة 
الحريــة. والســتحالة، بالتالــي، األخــاق؛ ألن األخــاق بنظــر كانــط 
عنــد  األخــاق  نصــر، فلســفة  (وضــاح  الحريــة".  "قوانيــن  هــي 

كانــط، مجلــة الفكــر العربــي، 1987، العــدد 48، ص: 137-136(.
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ــى  ــة بالمعن ــة التجريبي خالــص مــن األشــياء المادي

عقلــي  أســاس  ذات  األخــاق  فيــه  تكــون  الــذي 

تنبثــق فيــه مــن مبــادئ قبليــة (25(، منفصلــة عــن 

كل مــا هــو تجريبــي أنثروبولوجــي (26(. وبذلــك يكــون 

َثــمَّ  ِمــن  الفعــل األخاقــي هــو الفعــل الخالــص. 

فــكل فعــل يــزاوج بيــن مــا هــو تجريبــي ومــا هــو 

ــا، »فالفلســفة  عقلــي ال يمكــن أن يكــون أخاقيًّ

التــي تخلــط تلــك المبــادئ الخالصــة بالمبــادئ 

فلســفة...  تســمى  أن  تســتحق  ال  التجريبيــة 

وال تســتحق حتــى أن تســمى فلســفة أخالقيــة، 

ألنهــا بهــذا الخلــط إنمــا تفســد نقــاء األخــالق 

وتتعــارض مــع الهــدف الــذي تريــد هــي نفســها 

ينهــل  األخاقــي  الفعــل  دام  ومــا  تحقيقــه«(27(، 

مــن معماريــة العقــل فــإن تعيينــه يقتضــي بحــث 

الفلســفة  بيــن  )25( يعــرض كانــط لذلــك مــن خــال تمييــزه 
كل  نســمي  أن  "نســتطيع  الخالصــة.  والفلســفة  الماديــة 
فلســفة تقــوم علــى أســاس مــن التجربــة فلســفة ماديــة، وكل 
فلســفة تأخــذ نظرياتهــا عــن مبــادئ قبليــة فلســفة خالصــة. 
هــذه األخيــرة، حيــن تكــون صوريــة فحســب تســمى منطًقــا؛ 
فــإن كانــت مقصــورة علــى موضوعــات بعينهــا مــن موضوعــات 
الفهــم. فتســمى عندئــذ بالميتافزيقــا. علــى هــذا النحــو تتكــون 
فكــرة ميتافيزيقــا مزدوجــة؛ ميتافيزيقــا الطبيعــة، وميتافيزيقــا 
األخــاق. وهكــذا يكــون للفيزيقــا جانبهــا التجريبــي، باإلضافة إلى 
الجانــب العقلــي؛ ومثــل ذلــك األخــاق، وإن كان مــن الممكــن 
هنــا أن يســمى الجانــب التجريبــي خاصــة باألنثروبلوجيــا العملية 
والجانــب العقلــي باســم األخــاق". (إيمانويــل كانــط، تأســيس 
ميتافيزيقــا األخــاق، ترجمــة: عبــد الغفــار مــكاوي، منشــورات 

الجمــل، الطبعــة األولــى 2002، ص: 24-21(.

)26( يقصــد كانــط باألنتروبولوجيــا علــم الطبيعــة اإلنســانية 
كمــا تقدمهــا التجربــة وكمــا تظهــر فــي التاريــخ.

األخــاق، مصــدر  تأســيس ميتافيزيقــا  كانــط،  إيمانويــل   )27(
.28 ســابق، ص: 

الشــروط التــي تتيــح إمكانيــة قيامــه (28(. وهــو مــا 

كأســاس  اإلرادة  خــال  مــن  كانــط  لــه  يعــرض 

تعييــن  كيفيــة  أن  غيــر  األخاقــي.  الفعــل  لقيــام 

األخــاق  صــورة  تحــدد  التــي  هــي  اإلرادة(29(  هــذه 

فــإذا  الخالــص.  والتحديــد  المــادي  التحديــد  بيــن 

ــا كان الفعــل األخاقــي  كان هــذا التعييــن تجريبيًّ

ينبــع مــن التصــورات القيميــة والغائيــة التــي تربــط 

الفعــل بمنفعتــه وقيمتــه. وإذا كان هــذا التعييــن 

ــا فمعنــاه البحــث عــن المبــادئ الخالصــة التــي  ذاتيًّ

األخــاق.  تؤســس 

تتخــذ اإلرادة عنــد كانــط طبيعــة ذاتيــة صوريــة. 

وبذلــك نجــده ينفــي كل مــا لــه عاقــة بالتحديــدات 

الماديــة للفعــل األخاقــي، وهــو مــا عبــر عنــه كانــط 

فــي التحديــد الســلبي لألخــاق باســتبعاد المبــادئ 

)28( يكشــف الســؤال عــن إمــكان قيــام الفعــل األخاقــي عــن 
األمــر  وهــو  العملــي،  والعقــل  الخالــص  العقــل  بيــن  تناظــر 
الــذي يمكــن أن نلحظــه مــن خــال منهــج البحــث المتبــع فــي 
يبــدأ  ال  الخالــص  العقــل  فــي  كانــط  كان  فــإذا  النقديــن.  كا 
بالتســاؤل عــن إمكانيــة المعرفــة، كــون المعرفــة فــي نظــره 
الشــروط  بحــث  إلــى  إال  فيهــا  نحتــاج  وال  وقائمــة  ممكنــة 
القبيليــة التــي تضفــي عليهــا الضــرورة، فــإن األمــر نفســه نجــده 
فــي األخــاق، بحيــث ال ُيبتــَدأ بالســؤال عــن إمــكان قيــام األخــاق 
ألن األخــاق -بحســبه- موجــودة، وهــو مــا يعــرض لــه مــن خــال 
نمــاذج األخــاق الشــعبية واألخــاق الفلســفية. فإمــكان قيــام 
عــن  يبحــث  كانــط  جعــل  متحقــق  هــي معطــى  بمــا  األخــاق 
الشــروط القبيليــة التــي يصيــر بموجبهــا الفعــل األخاقــي فعــًلا 
أساســه  يكــون  الــذي  المنهجــي  التقــارب  هــذا  لكــن  خالًصــا. 
يبــدأ  ال  (بحيــث  واألخــاق  للمعرفــة  الترنســندتالي  التســويغ 
تكــون  حيــث  فروقــات  وجــود  ينفــي  ال  االســتقرائي(،  بالبحــث 
التجربــة والحــس، فــي حيــن تكــون  المعرفــة مرتبطــة بإطــار 

األخــاق منفصلــة عــن هــذه المعطيــات.

)29( تعييــن اإلرادة كموضــوع للعقــل العملــي هــو األســاس 
فــي  هنــا  العقــل  "ينظــر  األخاقــي.  الفعــل  قيــام  يتيــح  الــذي 
المبــادئ المعينــة لــإلرادة، وهــي ملكــة قــادرة إمــا علــى إنتــاج 
موضوعــات مناظــرة لامتثــاالت، وإمــا علــى تعييــن نفســها 
القــدرة  بنفســها لتحقيــق هــذه الموضوعــات (ســواء كانــت 
الطبيعيــة كافيــة أم ال( أي تحديــد علتهــا". (إيمانويــل كانــط، 
نقــد العقــل العملــي، ترجمــة: غانــم هنــا، المنظمــة العربيــة 
التعييــن  هــذا  لكــن   .)59 2008، ص:  األولــى  الطبعــة  للترجمــة، 
لكــي يؤســس للفعــل األخاقــي يجــب أن يكــون خالًصــا مــن 

المــادي. المضمــون 
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التــي ال تشــكل أســاس األخــاق:

تفتــرض 	  التــي  العمليــة  المبــادئ  »كل 

موضوًعــا )مــادة( لملكــة الرغبــة كونهــا ســبًبا 

تجريبيــة  بجملتهــا  هــي  اإلرادة،  لتعييــن 

قوانيــن  تكــون  ألن  تصلــح  أن  يمكــن  وال 

.)30) عمليــة«

هــي 	  الماديــة  العمليــة  المبــادئ  »كل 

بعينــه  واحــد  نــوع  مــن  كذلــك،  بوصفهــا 

حــب  )مبــدأ(  العــام،  المبــدأ  تحــت  وتنــدرج 

الشــخصية«(31(. الســعادة  أو  الــذات 

يفكــر 	  أن  عاقــل  كائــن  علــى  كان  »لــو 

بمســلماته علــى أنهــا قوانيــن شــاملة، لمــا 

اســتطاع أن يفكــر فيهــا إال كونهــا مبــادئ 

بصورتهــا،  وإنمــا  بمادتهــا  ليــس  تحتــوي 

لــإلرادة«(32(. المعيــن  المبــدأ  علــى 

تكشــف هــذه القضايــا الثــاث التــي يعــرض لهــا 

كانــط فــي أنالوطيقــا العقــل المحــض العملــي علــى 

فــي  األخاقــي  للفعــل  العــام  الفلســفي  التحديــد 

ــة  التصــور الكانطــي. فهــو ليــس فعــًلا يختــص بالرغب

فــي تحقيــق الموضــوع. ألن ذلــك يعنــي أن الموضــوع 

الحريــة  تنتفــي  وعليــه  للفعــل.  شــرًطا  يصيــر  ذاتــه 

وبالتالــي الفعــل األخاقــي، ثــم إن هــذا الفعــل ال يمكــن 

الفعــل ســيتعين  ذا طابــع شــخصي؛ ألن  يكــون  أن 

بغايــة ذاتيــة متعلقــة بتحقيــق المتعــة واللــذة، الشــيء 

ــا، وهــو مــا ال يتفــق  الــذي يجعــل هــذا الفعــل فعــًلا أنانيًّ

والمنظــور األخاقــي. وعموًمــا فــإن مــا يرمــي كانــط 

)30( المصدر نفسه، ص: 68.

)31( نفسه، ص: 69.

)32( نفسه، ص: 77.

قولــه هــو أن المســلمات األخاقيــة التــي يتــم تداولهــا 

والمتعلقــة بالتجربــة ال يمكــن أن تكــون أخاقيــة إال 

فمثــل  الكلــي،  الطابــع  تتضمــن  صوريــة  صــارت  إذا 

هــذا الطابــع هــو مــا يجعــل الفعــل األخاقــي متعلًقــا 

يكــون.  أن  يجــب  مــا  يحــدد  الــذي  بالقانــون األخاقــي 

حيــث تكــون األخــاق هنــا تلبيــة لنــداء الواجــب عبــر ربــط 
األخــاق بمفاهيــم اإلرادة والقانــون والحريــة.(33(

فعــل  قيــام  إلمــكان  األساســي  المبــدأ  إن 

الشــوائب  كل  مــن  الخالــص  بمعنــاه  أخاقــي 

الماديــة التجريبيــة هــو اإلرادة الخيــرة. »فمــن بيــن 

األمــور التــي يمكــن تصورهــا فــي هــذا العالــم، أو 

خارجــه ال يوجــد شــيء يمكــن عــده خيــًرا علــى وجــه 

واحــًدا:  شــيًئا  إال  اللهــم  قيــد،  ودون  اإلطــالق 

اإلرادة الخيــرة«(34( فــا العواطــف وال االنفعــاالت 

للفعــل  مبــادئ  تكــون  أن  تصلــح  الفضائــل  وال 

األخاقــي، ذلــك أنهــا ماديــة ومتغيــرة مــن جهة، وقد 

تنقلــب لنقيضهــا مــن جهــة أخــرى. ومــا يعطــي مثــل 

هــذه اإلرادة قيمتهــا التأسيســية للفعــل األخاقــي 

هــو اســتقالها عــن المعطيــات الخارجيــة وعــدم 

ارتباطهــا باآلثــار الناتجــة عــن الفعــل. وبذلــك يظهــر 

المعنــى الخالــص للفعــل األخاقــي. »إن اإلرادة 

الخيــرة ال تكــون خيــرة بمــا تحدثــه مــن أثــر أو بمــا 

تحــرزه مــن نجــاح، ال وال بصالحياتهــا للوصــول 

لهــذا الهــدف أو ذاك، بــل إنهــا تكــون كذلــك عــن 

الفعــل  لمبــادئ  عرضــه  فــي  كانــط  أن  الواضــح  مــن   )33(
ا لألخــاق  األخاقــي يقــدم تحديديــن لهــذا الفعــل: تحديــًدا ســلبيًّ
ينفــي االعتبــارات التــي ال تدخــل فــي ماهيــة الفعــل األخاقــي 
(الطابــع مــادي، مصلحــي، غائــي ذاتــي(. وتحديــد إيجابــي يكشــف 
المبــادئ التــي تجعــل الفعــل األخاقــي ممكًنــا. وعموًمــا فــإن 
 - الواجــب  بـــ: اإلرادة الخيــرة – الحريــة –  ترتبــط  هــذه المبــادئ 

األخاقــي. القانــون 

مصــدر  األخــاق،  ميتافزيقــا  تأســيس  كانــط،  إيمانويــل   )34(
.37 ص:  ســابق، 
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طريــق فعــل اإلرادة وحــده، أعنــي أنهــا خيــرة فــي 

ذاتهــا وأنهــا إذا نظــر إليهــا فــي ذاتهــا فــال بــد لنــا 

-بــال وجــه للمقارنــة- أن نقدرهــا تقديــًرا يرتفــع 

بهــا درجــات عــن كل مــا مــن شــأنه أن يتحقــق 

أيًّــا  الميــول  مــن  ميــل  لمصلحــة  بواســطتها 

كان. ال بــل لمصلحــة كل الميــول مجتمعــة«(35(.

يتضــح أن اإلرادة ال يتســنى لهــا أن تكــون مبــدأ 

للفعــل األخاقــي إال حينمــا تعيــن ذاتهــا بشــكل 

مســتقل عــن كل الميــول الحســية وبشــكل كلــي، 

متضمًنــا  فيهــا  األخاقــي  الفعــل  يكــون  بحيــث 

القوانيــن  مــن  مجموعــة  عبــر  والكليــة  للضــرورة 

المشــرع  اإلرادة  مــن  تجعــل  التــي  األخاقيــة 

التــي  بإطــالق،  الخيــرة  اإلرادة  »إن  األخاقــي، 

يجــب أن يكــون مبدؤهــا أمــًرا أخالقيًّــا مطلًقــا، 

بالنســبة  متعينــة  غيــر  إرادة  عندئــذ  ســتكون 

لجميــع الموضوعــات. ولــن تشــتمل إال علــى 

بوصفــه  عــام،  بوجــه  اإلرادة  فعــل  صــورة 

المســلمة  صالحيــة  أن  أي  ذاتيًّــا،  اســتقاللًا 

مــن نفســها  إرادة خيــرة ألن تجعــل  عنــد كل 

قانونـًـا كليًّــا عامًّــا، هــذه الصالحيــة هــي نفســها 

القانــون الوحيــد الــذي تلتــزم بــه إرادة كل كائــن 

أو منفعــة  إلــى أي دافــع  نلجــأ  عاقــل دون أن 

لتجعــل منــه مبــدأ ترتكــز عليــه«(36(.

)35( المصدر نفسه، ص: 40.
•_ اســتقال اإلرادة هــو المبــدأ العــام للفعــل األخاقــي؛ إذ فــي 
اســتقالها يصيــر الفعــل متأصــًلا فــي الــذات الحــرة المســتقلة 
عــن مملكــة العلــل. وعليــه "فاســتقال اإلرادة هــو الخاصيــة 
ــا لنفســها (بصــرف النظــر عــن جميــع  التــي تجعــل منهــا قانوًن
موضوعــات الفعــل اإلرادي(. مبــدأ اســتقال اإلرادة إذن هــو 
متضمنــة  اختيارنــا  مســلمات  تكــون  بحيــث  دائًمــا  نختــار  أن 
فــي الوقــت نفســه كقوانيــن كليــة فــي فعــل اإلرادة نفســه". 

(نفســه، ص: 131(.

)36( نفسه، ص: 141.

يخضــع الفعــل األخاقــي للقانــون مــن حيــث 

بيــن  الربــط  هــذا  إن  وكلــي.  عــام  طابــع  ذو  هــو 

األخــاق والقانــون يعنــي قضيــة أساســية وهــي أن 

األخــاق الكانطيــة هــي أخــاق الواجــب، حيــث يكــون 

الفعــل األخاقــي هــو احتــرام للقانــون المنبعــث 

مــن اإلرادة المشــرعة لألوامــر األخاقيــة باعتبارهــا 

أوامــر مطلقــة تخــص كل كائــن عاقــل. فــإذا كانــت 

اإلرادة هــي المبــدأ العــام للفعــل األخاقــي فــإن 

الــذي  بالشــكل  المبــدأ  هــذا  جوهــر  هــو  الواجــب 

يكــون فيــه الواجــب هــو »ضــرورة القيــام بالفعــل 

الســؤال  يغــدو  وعليــه  للقانــون«(37(.  احتراًمــا 

بصيغــة  الموجــه  الواجــب  ســؤال  هــو  األخاقــي 

أن  إمــا  األوامــر  وهــذه  عليــك«(38(،  »يجــب  األمــر 

تظهــر  وال  مطلقــة(39(.  تكــون  أو  شــرطية  تكــون 

الخيــرة  تنبــع مــن اإلرادة  التــي  األوامــر األخاقيــة 

وتحــدد مــا يجــب أن يكــون إال فــي صــورة قوانيــن 

تعبــر عــن تماهــي اإلرادة الذاتيــة مــع الطابــع الكلي، 

حيــث ال يتعــارض فيــه الذاتــي مــع الكونــي، وعــدم 

لــإلرادة  الصــوري  للطابــع  مــرده  هــذا  التعــارض 

فهــذه  الحســية.  الميــول  كل  عــن  المســتقلة 

الصوريــة (صــورة اإلرادة( هــي التــي تتيــح للقانــون 

)37( نفسه، ص: 51.

مطلــوب  فعــل  عــن  يعبــر  الــذي  هــو  المطلــق  "األمــر   )38(
ضــرورة  وضــروري  آخــر،  بهــدف  صلــة  تربطــه  ال  ذاتــه،  ألجــل 
موضوعيــة". (إيمانويــل كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا األخــاق، 

)80 ص: 

المطلقــة  األخاقيــة  األوامــر  بيــن  تمييــًزا  كانــط  يقيــم   )39(
واألوامــر األخاقيــة الشــرطية بنــاًء علــى االختــاف بيــن الفعــل 
األوامــر  "فجميــع  اإلرادة،  بموجــب  والفعــل  غايــة  بموجــب 
الفعــل  تحديــد  بهــا  يتــم  المطلقــة صيــغ شــكلية  األخاقيــة 
الــذي يكــون فعــًلا ضرورًيــا بمقتضــى مبــدأ إرادة خيــرة علــى نحــو 
مــن األنحــاء. فــإذا كان الفعــل خيــًرا لمجــرد أنــه وســيلة لتحقيــق 
ا. أمــا  شــيء آخــر، فــإن األمــر المطلــق يكــون عندئــذ أمــًرا شــرطيًّ
إذا تصورنــاه بوصفــه خيــًرا فــي ذاتــه، وبالتالــي ضرورًيــا فــي إرادة 
تكــون فــي ذاتهــا مطابقــة للعقــل، كمبــدأ لتلــك اإلرادة، فإنــه 

يكــون عندئــذ أمــًرا مطلًقــا". (نفســه، ص: 81(
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وعموًمــا  الكلــي،  الطابــع  يتضمــن  أن  األخاقــي 

فيمكــن أن نعبــر عــن ماهيــة القانــون األخاقــي مــن 

خــال األوامــر األخاقيــة الثاثــة:

تصــرف بحيــث تعتبــر اإلنســانية فــي شــخصك  •

ــة ال كوســيلة. ــن كغاي واآلخري

تصــرف بحيــث تكــون إرادتــك المشــرع لقانــون  •

أخاقــي عــام.

إنــك  • حيــث  مــن  يكــون فعلــك  بحيــث  تصــرف 

األخاقــي. للفعــل  قاعــدة  حــرة  إرادة  ذو  كائــن 

إن صيــغ األوامــر األخاقيــة هاتــه هــي بمثابــة 

حــد وتعريــف للفعــل األخاقــي الــذي ال يتعــارض 

ــي، وعليــه  فيــه الفعــل الذاتــي مــع اإلنســاني الكون

فــي  إذن  تكمــن  »األخالقيــة  أو  األخــاق  فــإن 

الــذي  القانونــي  بالتشــريع  فعــل  كل  عالقــة 

الغايــات  مملكــة  يجعــل  أن  وحــده  يســتطيع 

ممكنــة. ولكــن هــذا التشــريع ينبغــي أن يوجــد 

مــن  ينبثــق  وأن  نفســه  العاقــل  الكائــن  فــي 

إرادتــه التــي يكــون مبدؤهــا حينئــذ هــو المبــدأ 

التالــي: أال يقــدم اإلنســان علــى فعــل إال بمــا 

يتفــق مــع مســلمة مــن شــأنها أن تكــون قــادرة 

علــى أن تصبــح قانونًــا كليًّــا عامًّــا، وأال يفعــل 

اإلرادة  تعــد  حتــى  كذلــك  الفعــل  اإلنســان 

نفســها فــي عيــن الوقــت واضعــة تشــريع كلــي 

عــن طريــق مســلماتها«(40(. عــام 

خــال  مــن  إذن؛  األخاقــي  الفعــل  يتحــدد 

جملــة المبــادئ التــي تتيــح إمكانيــة قيامــه. ولعــل 

لذاتهــا  متضمنــة  هــي  بمــا  الخيــرة  اإلرادة  أبرزهــا 

)40( نفسه، ص: 118.

ومســتقلة عــن جميــع الميــول الحســية فخيريتهــا 

تشــريع  أســاس  يجعلهــا  مــا  هــو  واســتقاليتها 

تتضمــن  مطلقــة  كأوامــر  األخاقيــة  القوانيــن 

األبعــاد الصوريــة والكونية. إال أن مجموع الخواص 

والحريــة.  الذاتيــة  بمفهومــي  إال  تكتمــل  ال  هــذه 

فالحريــة عنــد كانــط مازمــة للفعــل األخاقــي فهــي 

يكــون  حيــث  بــاإلرادة،  جوهــري  نحــو  علــى  ترتبــط 

انتفاؤهــا إعاًنــا لغيــاب الفعــل األخاقــي. وعليــه ال 

تكــون اإلرادة مبــدأ للفعــل األخاقــي إال مــن حيــث 

حيازتهــا فكــرة الحريــة. فاألخــاق بهــذا المعنــى هــي 

مملكــة الحريــة، ألن الفعــل األخاقــي هــو الفعــل 

المســتقل عــن الضــرورات وعــن سلســلة العلــل 

الخارجيــة التــي تفــرض علــى الــذات مبــدأ الفعــل، 

فــإذا كانــت مملكــة الطبيعــة والمعرفــة علــى حــد 

األخــاق  مملكــة  فــإن  بالعليــة،  محكومــة  ســواء 

يكــون  ال  فيهــا  الفعــل  ألن  بالحريــة؛  محكومــة 

ــا يرتــد للــذات مــن حيــث  ا وذاتيًّ ــا إال إذا كان حــرًّ أخاقيًّ

هــي  حيــث  مــن  ال  للفعــل،  المســبب  المبــدأ  هــي 

األخاقــي  الفعــل  خارجــي. فجعــل  لســبب  تنفيــذ 

مطبوًعــا بالحريــة معنــاه أن هــذا الفعــل يرتــد قبــل 

كل شــيء إلــى الــذات.

لألخــاق  الكانطــي  التنــاول  أن  إذن  يبــدو 

ينهــل مــن النقــد االيبســتيمولوجي الــذي صاغــه 

(الظاهــر(  الشــيء  بيــن  العقــل  اســتعمال  فــي 

وبيــن الشــيء فــي ذاتــه. فاألخــاق محمولــة علــى 

عالــم  مــن  منفلتــة  يجعلهــا  الــذي  التمييــز  هــذا 

-حيــث  والضــرورة  بالعليــة  المحكــوم  الظاهــر 

لمقــوالت  خاضعــة  فيــه  الموضوعــات  تكــون 

بعالــم  الحساســية- ومرتبطــة  وحــدوس  الفهــم 
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الشــيء فــي ذاتــه؛ إذ تصيــر أفــكار العقــل الخالــص 

ال  الحريــة  علــى  تتأســس  أخاقيــة  مســلمات 

علــى االســتدالالت العقليــة. وانطاًقــا مــن هــذا 

النقــد االيبســتيمولوجي تكــون األخــاق بمعناهــا 

الكانطــي هــي مملكــة الحريــة. وهــو مــا يوضحــه 

مــن خــال تقديــم تحديديــن لألخــاق، تحديــد ســلبي 

قيــام  إمــكان  تتيــح  ال  التــي  األســس  فيــه  ينفــي 

الفعــل األخاقــي (المصلحــة، األنانيــة، الغائيــة(. 

وتحديــد إيجابــي يجعــل مبــادئ الفعــل األخاقــي 

قائمــة فــي الصــورة الخالصــة لــإلرادة المكتفيــة 

بذاتهــا والمتعينــة بطريقــة حــرة ومســتقلة. هــذه 

التحديــدات تعبــر عــن الخلفيــة النقديــة فــي صياغــة 

المــادي  المضمــون  رفــض  خــال  مــن  األخــاق 

الواجــب  فــي  المتجــذر  الصــوري  الطابــع  وتأكيــد 

واإلرادة. والحريــة  والقانــون 

2_ الدين على ضوء النقد 
األخالقي.

تشــكل األخــاق المدخــل النظــري للتأســيس 

الديــن عنــد كانــط. ويأتــي هــذا  النقــدي لمفهــوم 

فــي  األخــاق  اســتناد  مــن  انطاًقــا  التأســيس 

قيامهــا علــى اســتعماالت العقــل بيــن الضــرورة 

(الظاهــر( والحريــة (الشــيء فــي ذاتــه(، التــي تتيــح 

افتــراض عالــم خــارج نســق العلــل ينــد عــن اليقيــن، 

أفــكار  فــإن  وبذلــك  للحريــة.  مجــاًلا  يجعلــه  ممــا 

العقــل الخالــص تعبــر عــن ضــرورة األخــاق كمــا 

تعبــر هــذه األخيــرة عــن ضــرورة الديــن. فالضــرورة 

األولــى تنبــع مــن االنفــات مــن التجربــة والمقوالت 

–الحريــة-، فــي حيــن تنبــع الثانيــة مــن االصطــدام 

المتكــرر لألخــاق بســؤال الغايــة رغــم أنهــا ال تدخل 

عــن  تعبــر  وإنمــا  األخاقــي،  الفعــل  فــي شــروط 

النتيجــة الضروريــة لألخــاق التــي نســأل فيهــا عــن 

الغايــة النهائيــة ألفعالنــا األخاقيــة »ألجــل مــاذا 

فــي  النقــدي  اإلشــكال  يصيــر  وعليــه  نفعــل«.(41( 

الكانطــي فــي شــقه األخاقــي  العقــل  معماريــة 

كمعطــى  األخــالق  اعتبــار  يمكــن  كيــف  هــو: 

عملــي أساًســا نظريًّــا للديــن؟

العــودة  يقتضــي  القــول  هــذا  نفــي  أو  إثبــات 

بالتصــور  ومقارنتــه  األخاقــي  الفعــل  جوهــر  إلــى 

الكانطــي للديــن مــن جهــة، والبــث فــي األســاس 

الــذي يســتند إليــه الديــن مــن جهــة أخــرى. بالنســبة 

يتأســس  األخاقــي  الفعــل  فــإن  األول:  لاعتبــار 

بشــكل صميمــي علــى مفهــوم الحريــة والعقــل، 

القبليــة  الشــروط  بمثابــة  هــي  المفاهيــم  فهــذه 

إلمــكان قيــام الفعــل األخاقــي. إن ارتــكاز األخــاق 

يجــد  الــذي  الحريــة والعقــل، هــو األســاس  علــى 

امتــداده فــي مفهــوم الديــن عنــد كانــط، وهــو مــا 

حــدود  فــي  »الديــن  الكتــاب  عنــوان  عنــه  يكشــف 

مجــرد العقــل« نفســه إذ يحيــل إلــى نظــرة جديــدة 

للديــن تتأســس فــي جوهرهــا علــى العقل المســند 

األخــاق  فــي  النقــد  كان  فــإذا  وعليــه  بالحريــة. 

يكشــف عــن تحديديــن، حيــث يســتبعد العناصــر 

الماديــة (األنانيــة، المصلحــة، المنفعــة، الغائيــة( 

فــي  المتجــذر  لألخــاق  الصــوري  الطابــع  ويؤكــد 

)41( يــرى كانــط فــي تصديــر الطبعــة األولــى (1973( مــن كتــاب 
"الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل" أن األخــاق تقــود علــى نحــو ال 
بــد منــه إلــى الديــن. فاألخــاق رغــم أنهــا مكتفيــة بذاتهــا وتعــرف 
كيفيــة الفعــل طبًقــا للواجــب والقانــون األخاقــي فإنهــا تنتهــي 
بالســؤال عــن الغايــة التــي نفعــل مــن أجلهــا، ممــا يقتضــي 
ضــرورة افتــراض الديــن مــن خــال وجــود كائــن أســمى أخاقــي 

هــو الغايــة النهائيــة ألفعالنــا.
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الــذات الحــرة. فــإن األمــر نفســه نجــده فــي الديــن؛ 

إذ يعــرض لــه فــي شــكلين: شــكل تاريخــي ينهــل 

مــن الطقــوس والعبــادات ويكــون مصــدره هــو 

التعييــن الخارجــي لفكــرة الكائــن األســمى. وشــكل 

للديــن(42(.  العقليــة  النــواة  فــي  يتجــذر  أخاقــي 

وعليــه فــإن كشــف اإلمكانــات العقليــة واألخاقيــة 

الكامنــة فــي الديــن هــو إعــان عــن الديــن األخاقــي 

الخالــص الــذي يتجــذر فــي كيفيــة اســتخدام الحريــة 

التــي بانتصــار الخيــر فيهــا وســيادته علــى اإلنســان 

ومــن  الكونيــة(43(.  األخاقيــة  الجماعــة  تتأســس 

هــذا المنطلــق يكــون التأســيس الفلســفي للديــن 

وإمــكان قيامــه بشــكل خالــص مرتبًطــا بالشــروط 

الفلســفية لقيــام الفعــل األخاقــي.

يمثــل الفهــم الكانطــي للديــن ثــورة فلســفية؛ 

ألنــه نقــل مركــز اإليمــان مــن النــص إلــى العقــل؛ 

إذ أصبــح محــور اإليمــان هــو الحريــة بــدل الوحــي. 

لصالــح  والحريــة  العقــل  يغيــب  الوحــي  ففــي 

كان  كلمــا  يحضــران  حيــن  فــي  والنــص،  الطاعــة 

تنتفــي  التــي  للوصايــة  تجــاوز  جوهــره  فــي  الديــن 

فيهــا فعاليــة الــذات فــي فهــم الديــن. وِمــن َثــمَّ 

فــإن التفكيــر الكانطــي فــي المســألة الدينيــة يجــد 

)42( يشــكل العقــل النــواة التــي يتأســس عليهــا الديــن. لــذا ال 
يمكــن ألي ديــن بمعنــاه الخالــص أن يأتــي مناقًضــا لمعطيــات 
مــن دون  العقــل  علــى  الحــرب  يعلــن  ديًنــا  أن  "ذلــك  العقــل؛ 
تفكــر فــي العواقــب، لــن يتمكــن مــع طــول المــدة مــن الصمــود 
أمامــه". (إيمانويــل كانــط. الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل. ص: 
ــمَّ عمــل كانــط علــى نقــد الصــورة التقليديــة للديــن  54(. وِمــن َث
بإبــراز النــواة واإلمكانــات العقليــة فيــه عــن طريــق إزاحــة لباســه 

التاريخــي.

)43( يجعــل كانــط الحريــة قــوام الديــن؛ إذ إن الوصــول للمعنــى 
للحريــة  اســتخدامنا  كيفيــة  علــى  يتأســس  للديــن  األخاقــي 
-فليــس هنــاك خيــر أو شــر، بــل كل مــا هنــاك هــو اســتعمال 
للحريــة إمــا بتأصيــل الخيــر فينــا أو النــزوع للشــر- إذ أن هــذا 
بيــن  الديــن  إلــى اختــاف شــكل  يــؤدي  الــذي  االســتخدام هــو 
ــة الحــرة. ــه األخاقي ــه الطقوســية الخارجيــة وبيــن صورت صورت

القائمــة  النظريــة فــي فلســفة األخــاق  أسســه 

هــذه  كانــت  فــإذا  وعليــه  والعقــل،  الحريــة  علــى 

المفاهيــم تشــكل األســس القبليــة إلمــكان قيــام 

نقــول  نفســه  بالتعبيــر  فإننــا  األخاقــي،  الفعــل 

إنــه ال ســبيل إلمــكان الحديــث عــن الديــن إال عبــر 

باعتبارهــا  والعقــل  الحريــة  قبيــل  مــن  مفاهيــم 

الديــن. قيــام  شــروًطا إلمــكان 

كانــط  يرفــض  ففيــه  الثانــي؛  االعتبــار  أمــا 

النــص  ســلطة  علــى  للديــن  فهمــه  تأســيس 

هــو  ليــس  بحســبه  الديــن  فأســاس  وقداســته. 

النــص ألن مرتكــزات النــص الدينــي (هللا – النفــس 

ــم( التــي هــي أفــكار العقــل الخالــص ليــس  - العال

ينتــج  العقــل فيهــا ال  يقينــي؛ ألن  لهــا أي وجــود 

فقــط،  أخاقــي  تســليم  محــط  فهــي  أغاليــط  إال 

»فبالنســبة إلــى الرجــل المؤمــن فــإن... ال ينكــر 

مركــز  منهــا  ويجعــل  يدعمهــا  بــل  األلوهيــة 

القانــون األخالقــي ولكنــه فــي الوقــت نفســه، 

يتــرك  بــأن  ينصحــه  أخــرى،  إلــى  ومــن صفحــة 

نهائيًّــا يقينــه بالوجــود الخارجــي لتلــك الكيانــات 

فــي  البحــث  عــن  التــام  واإلعــراض  المتعاليــة 

وجودهــا أو عــدم وجودهــا، فمــن زاويــة نظريــة 

بحتــة، تلــك الكيانــات تبقــى إلــى األبــد بعيــدة 

بعــًدا ســحيقا عــن إدراكنــا اإلنســاني«(44(. فمــا 

معنــى هــذا القــول؟

إنه يعني قضية أساســية مفادها أن التســليم 

األخاقــي هــو جوهــر اإليمــان والديــن، حيــث يكــون 

ويبــدو  النــص.  بــدل  األخــاق  هــو  الديــن  جوهــر 

ــا فــي التأســيس الفلســفي للديــن علــى  ذلــك جليًّ

)44( المرجع نفسه، ص: 49.
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ــي  ــه بعــده الكون ــي تعطي ــة(45( الت القاعــدة األخاقي

األخاقيــة  الجماعــة  كانــط  يســميه  مــا  ضمــن 

الشــوائب  مــن  خالًصــا  الديــن  فيهــا  يكــون  التــي 

الطقوســية التــي تهــدم فكــرة الحريــة، وفــي هــذا 

فــي  الفلســفية  كانــط  قيمــة  تكمــن  التأســيس 

محاولــة صياغــة الديــن علــى غــرار األخــاق.

إن هــذا الترابــط النســقي بيــن الديــن والنقــد 

فــي صــوره االيبســتيمولوجية واألخاقيــة يمكننــا 

معــه العــودة بالمســألة الدينيــة إلــى مقــال »مــا 

األنــوار؟«، الــذي يضــع فيــه كانــط الديــن فــي صلــب 

خطابــه األنــواري، الــذي يعلــن فيــه مركزيــة العقــل 

أساًســا  فاألنــوار  الوصايــة.  بــدل  التفكيــر  وحريــة 

هــي »خــروج اإلنســان مــن قصــوره الذاتــي الــذي 

هــو نفســه مســؤول عنــه. قصــور يعنــي عجــزه 

عــن اســتعمال عقلــه دون إشــراف الغيــر«(46(.

تكــون  الــذي  العقــل  علــى  كانــط  تأكيــد  إن 

ــن  ــد للدي ــه هــو تأســيس لفهــم جدي ــة ماهيت الحري

يقــوم علــى فكــرة الحريــة بــدل الوصايــة واإلخضــاع 

الحضــور  فــي  األمــر واضًحــا  هــذا  يبــدو  والعنــف. 

القــوي للمشــكلة الدينيــة فــي أكثــر مــن موضــع(47( 

فــي مقالــه إلــى حــد أصبــح معــه خــروج اإلنســان 

)45( يبــدو هــذا التأســيس األخاقــي للديــن واضًحــا فــي كل مــن 
القطعــة األولــى والثانيــة مــن كتابــه الديــن فــي حــدود مجــرد 
الخيــر  بمفهومــي  للديــن  تصــوره  كانــط  يبــدأ  حيــث  العقــل. 
والشــر مــن أجــل إبــراز الحريــة كقاعــدة للديــن الخالــص التــي 

تنقلنــا مــن ديــن الشــعائر إلــى الديــن األخاقــي.

)46( إيمانويــل كانــط، جــواب عــن ســؤال مــا األنــوار؟، ترجمــة: 
حســين حــرب، مجلــة الفكــر العربــي، 1987، العــدد 48، ص: 129.

)47( يتخلــل مقــال مــا األنــوار؟ حديًثــا لكانــط عــن الديــن فــي أكثــر 
مــن مناســبة، وفيــه يأتــي حديثــه محمــوًلا علــى الحريــة بشــكل 
تازمــي. وهــو حديــث يقــال علــى مجاليــن: مجــال دينــي: الحريــة 
الدينيــة لرجــل الديــن فــي التعبيــر عــن آرائــه. ومجــال سياســي: 
وفيــه يتحــدث عــن وجــوب امتنــاع تدخــل الحاكــم فــي األمــور 

ــة لألفــراد. ــرك الحري ــة وت الديني

الهــم  الدينــي  المجــال  فــي  الذاتــي  قصــوره  مــن 

فــي  االهتمــام  ركــزت  »لقــد  لكانــط،  األساســي 

مجــيء األنــوار علــى تلــك التــي بهــا يخــرج النــاس 

عنــه،  مســؤولون  أنفســهم  قصورهــم  مــن 

وبخاصــة فــي مســائل الديــن. ألنــه فيمــا يتعلــق 

بالفنــون والعلــوم، ليــس ألســيادنا أي مصلحــة 

فــي لعــب دور األوصيــاء علــى رعاياهــم. أضــف 

هنــا  عالجتــه  الــذي  القصــور  أن  ذلــك  إلــى 

الوقــت  وفــي  ضــرًرا  القصــور  أنــواع  أكثــر  هــو 

نفســه أكثرهــا عــاًرا«(48(. وعليــه يكــون الخــروج 

مــن القصــور الذاتــي مرهوًنــا باســتعمال العقــل 

بطريقــة حــرة (49(؛ إذ يكــون الديــن تمظهــًرا لهــذا 

الدينيــة  الحريــة  فــي  ســواء  (الحريــة(  األســاس 

المتمثلــة فــي حــق تعبيــر الفــرد عــن آرائــه عانيــة 

وبحريــة أو بالحريــة السياســية التــي يكفــل فيهــا 

الحاكــم حريــة االعتقــاد، بحيــث ال يتدخــل وال يفــرض 

طقوًســا علــى رعايــاه. وهــو مــا يعبــر عنــه كانــط 

بالقــول: »إن أميــًرا ال يجــد غضاضــة فــي القــول 

بــأن الواجــب يقضــي بعــدم إمــالء أي شــيء علــى 

النــاس فــي أمــور الديــن، بــل أن يتــرك ذلــك إلــى 

حريتهــم«(50(. مــلء 

)48( نفسه، ص: 133.

الدينــي هــو  تأكيــد كانــط علــى أهميــة األنــوار فــي المجــال   )49(
رفــض للوصايــة التــي يمارســها اإلنســان علــى اإلنســان، وهــو 
العقــل  أساســه  يكــون  للديــن  جديــد  لفهــم  تأســيس  بذلــك 
بــدل  الحريــة  فكــرة  فــي  مرتكــزه  يجــد  الــذي  الذاتــي  واالقتنــاع 
الخضــوع للطقــوس المرعيــة المتبعــة فــي التنظيــم الكنســي. 
فالقــول بالحريــة هــو خــروج مــن مجــال النــص (الدينــي( وحتميتــه 
إلــى مجــال العقــل والحريــة. حيــث ال يكــون الديــن مرتبًطــا فقــط 
ولعــل  واالقتنــاع.  بالعقــل  أيًضــا مســنوًدا  يكــون  بــل  بالنــص، 
هــذا هــو منطلــق القــول الكانطــي فــي فلســفة الديــن فــي كتــاب 
"الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل" الــذي يكــون الديــن فيــه محــدوًدا 
فــي  تعبيرهــا  تجــد  التــي  الحريــة  فــي  كامــن  وجوهــره  بالعقــل 
األخــاق، فالديــن كأخــاق فــي فكــر كانــط يجــد أساســه النظــري 

فــي مقــال "مــا األنــوار؟" باعتبــار الديــن فــي جوهــره حريــة.

)50( نفسه، ص: 132.
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يلــزم القــول إذن؛ أن المســألة الدينيــة فــي 

فكــر كانــط ليســت مســتقلة وال متأخــرة وال 

منفصلــة عــن مشــروعه الفلســفي. فكانــط 

باعتبــاره فيلســوف النســق يقيــم مفهومــه 

تعبيراتــه  يجــد  الــذي  الوحــدة  علــى  للعقــل 

فــي مواضيــع مختلفــة كالمعرفــة واألخــاق 

والديــن... وهــذه التعبيــرات المتعــددة تجعــل 

القــول فــي الديــن متعــذًرا دون العــودة إلــى 

واألخــاق.  المعرفــة  فــي  النقــد  مفهــوم 

فــي  والوصايــة  القصــور  أشــكال  ونقــد  بــل 

مقــال »مــا األنــوار؟«. تعكــس هــذه القــراءة 

االتصاليــة بيــن الديــن وإشــكال نقــد العقــل 

فــي اســتعماالته المعرفيــة واألخاقيــة عــن 

علينــا  يحتــم  للديــن. ممــا  النقــدي  األســاس 

يكــن  لــم  الديــن  بــأن ســؤال  القــول  ضــرورة 

الكانطــي.  النقــدي  المشــروع  عــن  منفصــًلا 

على سبيل الختم:

القــراءات  كل  وضــد  القــول  خاصــة 

الكانطيــة  الفلســفة  فــي  للديــن  االختزاليــة 

للثاثيــة  بالقيــاس  عرضيــة  مســألة  باعتبارهــا 

النقديــة التــي تعبــر عــن مشــروع نقــد العقــل. 

ــا  يمكننــا القــول بــأن ســؤال الديــن لــم يكــن ترًف

ــا أو اســتراحة مــن رحلــة النقــد التــي تســم  نظريًّ

المشــروع الكانطــي، بــل هــو المولــود الشــرعي 

يكــون  الــذي  بالشــكل  هــذا  النقــد  لمخــاض 

المعرفــة  فــي  للنقــد  الفلســفي  التأســيس 

للمشــروع  فلســفية  عتبــات  مجــرد  واألخــاق 

األساســي. وِمــن َثــم َّيمكــن الجهــر بخــاف مــا 

تبديــه البنيــة االيبســتيمية للفلســفة الحديثــة 

التــي حاولــت المطابقــة بيــن العقــل والعالــم 

مــن جهــة وإقصــاء الديــن كأنــه نشــاز مــن ريــاح 

فــي  اليقيــن  غــرور  يفســد  الوســطى  القــرون 

يمكننــا  أخــرى.  جهــة  مــن  الحديثــة  الفلســفة 

القــول بــأن الفلســفة الحديثــة مســكونة بــروح 

الميتافيزيقــا رغــم الجهــد الجهيــد الــذي بذلتــه 

األنســاق  فــي  وتهميشــه  الديــن  إخفــاء  فــي 

الكبــرى. الفلســفية 

العقــل  مــن  يجعــل  أن  كانــط  يحــاول 

وســؤال النقــد الواجهــة البــارزة لعملــه. حيــث 

نفســه  هــو  بنــا  يفضــي  العقــل  بــأن  يقنعنــا 

إلــى تناقضــات تعبــر عــن طبيعتــه. المعطــى 

والديــن.  األخــاق  فــي  تباًعــا  يســتأنفه  الــذي 

لكــن أال يمكننــا اعتبــار ذلــك هــو الفــخ نفســه 

حــد  علــى  والعقــل  النقــد  فيــه  يســقط  الــذي 

ســواء حينمــا يحــاوالن مًعــا إخفــاء اإليمــان أو 

المســألة الدينيــة كشــرط مســبق للمشــروع 

الكانطــي؟

نيتشــه  نجــد  بالــذات  النقطــة  هــذه  عنــد 

انطاًقــا مــن خلفيتــه الجينيالوجيــة منقًبــا عــن 

هــذه الحقيقــة. حقيقــة أســبقية اإليمــان عــن 

رهــان النقــد فــي العقــل الخالــص والعملــي. 

البدايــة،  منــذ  كانــط  »كان  اعتبــاره  ففــي 

كأي ألمانــي طيــب، متشــائًما؛ كان مؤمًنــا 

هــذه  اإليمــان  فأســبقية  باألخــالق«(51(. 

حاجــة  نفهــم  تجعلنــا  التــي  هــي  ذهنــه  فــي 

)51( فردريــك نيتشــه، الفجــر، ترجمــة: محمــد الناجــي، إفريقيــا 
.10 الشــرق، 2013. ص: 
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قابــل  هــو  مــا  بيــن  التناقــض  إلقامــة  كانــط 

للمعرفــة (الفهــم( وبيــن مــا هــو غيــر قابــل 

لــإلدراك العقلــي. لــم يكــن هــذا التناقــض مــن 

تبريــًرا  مــا كان  بقــدر  العقــل نفســه  صميــم 

إليمانــه المســبق. وهــو مــا عبــر عنــه نيتشــه 

قائــًلا: »لكــي يفســح المجــال لـ«اإلمبراطوريــة 

إضافــة  عليــه  كان  يريدهــا  التــي  األخاقيــة« 

»مــا  عالــم  عليــه،  البرهنــة  يمكــن  ال  عالــم 

ورائــي« معقــول -وهــو مــا تطلــب منــه نقــد 

لــو  ليحتاجــه  يكــن  لــم  أي:  الخالــص.  العقــل 

حظــي  الــذي  الشــيء  ذلــك  هنــاك  يكــن  لــم 

»العالــم  جعــل  غيــره-  مــن  أكثــر  باهتمامــه 

لــإلدراك  قابــل  غيــر  بــل  منيًعــا،  األخاقــي« 

مــن طــرف العقــل«(52(. وعليــه يســعنا القــول 

بــأن مشــروع نقــد العقــل الخالــص لــم يكــن 

والقضايــا  اإليمــان  لتبريــر  محاولــة  ســوى 

الازمــة للديــن مــن داخــل العقــل نفســه. إن 

هــذه الحاجــة توجــد بشــكل مســبق فــي ذهــن 

المســاءلة  أن  يــدرك  كان  ألنــه  ربمــا  كانــط 

النقديــة لموضوعــات العقــل لــم تكــن لتتــرك 

ــراض  ــك االفت ــاب ذل مســاحة لإليمــان فــي غي

الــذي يلــزم العقــل بالتمييــز بيــن عالــم الشــيء 

والشــيء فــي ذاتــه. وِمــن َثــمَّ يتأكــد القــول مــرة 

أخــرى بأســبقية المســألة الدينيــة فــي الذهــن 

النقــد.  مشــروع  فــي  وحضورهــا  الكانطــي 

فكانــط ناقــض نفســه حســب نيتشــه حينمــا 

ــة المعرفــة؛  أدخــل شــهوة اإليمــان فــي نظري

األداة  مــن  أن نطلــب  الغريــب  ألنــه »مــن 

أن تنتقــد كمالهــا وأهليتهــا؟ ومــن العقــل 

)52( نفسه، ص: 10-9.

وحــدوده؟  وقوتــه  قيمتــه،  يعــرف«  »أن 

معقــول؟«(53(.  غيــر  شــيًئا  ذلــك  أليــس 

علــى هــذا األســاس يصبــح كانــط غارًقــا فــي 

المســألة  ندخــل حتميــة  لــم  مــا  التناقضــات 

الدينيــة فــي ذهنــه، وأنهــا كانــت تســير بالخطــى 

نفســها إلــى جانــب مشــروع النقــد لديــه.

إن مــا يمكــن أن نســتفيده مــن درس النقــد 

هــذا وصلتــه بالديــن. هــو أن هــذا األخيــر ال يمكــن 

فهــم ماهيتــه إال بتشــريح العقــل نفســه عبــر 

تعييــن مملكتــه مــن جهــة ونــزع طابــع اإلطاقيــة 

التــي يريــد أن ينســبها لقضايــاه مــن جهــة أخــرى؛ 

الحقيقــة  مجــال  مــن  ينتقــل  الديــن  فــإن  لــذا 

إلــى  العالــم(  فــي  (العقــل  المطلقــة  النظريــة 

مجــال التســليم األخاقــي الــذي نعيــد فيــه فهــم 

األخاقيــة  الحريــة  علــى  بنــاًء  وتقويمــه  الديــن 

واحتــرام العقــل. وهــو مــا يعنــي ضــرورة القــراءة 

ــه  ــن محــدوًدا ب ــن، حيــث يكــون الدي ــة للدي العقلي

ومؤسًســا عليــه.

لَنُقــل إذن: إن معركــة الدين والنقد واحدة. 

وال تســتوجب هــذه المعركــة مــن أجــل تحقــق 

مقاصــد العقــل والحريــة فيهــا ســوى الكــف 

ــه  ــي تجعل ــن الت عــن النظــرة الســكوالئية للدي

خــارج متنــاول النقــد واهتمامــه.

)53( نفسه، ص: 9.
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ملخص البحث: 

يُعنــى هــذا البحــث المســمى »مداخــل التجديــد الكالمــي 

نحــو رؤيــة تجديديــة تكامليــة« ببيــان أهــم المداخــل التــي 

وركائــز  الــكالم،  علــم  لتجديــد  تكــون مدخــًلا  أن  ينبغــي 

أساســية يجــب مراعاتهــا حيــن الحديــث عــن تجديــده 

تنظيــًرا وتطبيًقــا، وتشــمل المداخــل التجديديــة:

 مدخــل التجديــد فــي الموضــوع باعتبــاره هــو المضمــون الــذي 

ينبغــي أن تنطلــق منــه المداخــل األخــرى، وهــو مدخــل أريــد بــه تثبيــت 

مــا يمكــن البنــاء عليــه واالســتفادة منــه، وتجــاوز مــا لــم يعــد مفيــًدا 

مــن مســائل كانــت لهــا ظروفهــا التاريخيــة، بمنهــج وســط ومســلك 

حميــد بيــن الغاليــن والجافيــن.

الواقــع،  اعتبــار  ضــرورة  الباحــث  يؤكــد  الثانــي:  المدخــل  وفــي   

ومراعاتــه، ودراســة مشــكاته، واســتدعاء قضايــا العصــر للمباحــث 

الكاميــة التــي مــن شــأنها أن تجيــب عــن إشــكاالت عالقــة، وتلتمــس 

تكــون قاصــرة أصــًلا عــن  أخــرى قــد  لــدن مناهــج  لهــا أجوبــة مــن 

الخــوض فــي مســائل لهــا صلــة بالعقيــدة اإلســامية.

 وفــي المدخــل الثالــث: رام الباحــث التأكيــد علــى أمــر غالًبــا مــا 

تتجــاوز  فــا  بالتنظيــر،  والعنايــة  بالــردود  االنشــغال  يتــرك بســبب 

رؤى التجديــد أصــوًلا نظريــة ومســائل فكريــة قــد ال تامــس الواقــع، 

بــه، ممــا ينــدرج تحتــه العمــل ويؤثــر  مغفلــة مــا ينبغــي االهتمــام 

فــي الســلوك، أو مســتغرقة فــي تحليــل مــاٍض مضــى واســتدعاء 

مســائل للســاحة العلميــة مــن أجــل التــرف الفكــري، وفــي الواقــع مــا 

هــو أولــى وأهــم بالمدارســة والنظــر والتجديــد.

الكلمــات المفتاحيــة: علــم الــكام، التجديــد الكامــي، التكامــل 

المعرفــي، العقيــدة، التجديــد.
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Research Summary:

This research, entitled »The Entries of 

Speech Renewal towards an Integrative 

Renewal Vision,« refers to the most important 

approaches that should be an outlet for the 

renewal of speech science, and basic pillars 

that must be taken into consideration when 

talking about its renewal in theory and 

practice.

 The entrance of innovation in the 

subject: as the content from which the 

other approaches should be launched. This 

is an approach that I want to consolidate 

and benefit from, and to overcome what is 

no longer useful for matters that had their 

historical conditions.

 In the second entrance, the researcher 

emphasizes the need to consider the reality 

and take into consideration the problems 

and call the issues of the age of verbal 

discourse, which would answer the problems 

of puzzling or absent from the search, and 

seek answers from other approaches may be 

limited to the first to go into these issues.

 In the third entrance: Ram, the researcher, 

the emphasis on an order is often left because 

of preoccupation with the responses and 

attention to the theory does not exceed the 

visions of innovation theoretical assets and 

intellectual issues may not touch the reality 

is not overlooked what should be taken into 

account, which falls under the work and 

affect the behavior, or required in the analysis 

of the past and For the scientific arena for 

intellectual luxury, and in fact what is the first 

and most important school, consideration 

and innovation. 

مقدمة:

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام 

وصحبــه  آلــه  وعلــى  المرســلين  أشــرف  علــى 

يــوم  إلــى  أجمعيــن، وعلــى مــن تبعهــم بإحســان 

وبعــد:  الديــن، 

غنــى  ال  ضــرورة  الــكام  علــم  تجديــد  كان  إذا 

عنهــا؛ فــإن هــذا التجديــد حتــى يؤتــي أكلــه ال بــد أن 

يكــون شــامًلا لمختلــف المجــاالت، حتــى تأتــي تلــك 

الجهــود كاملــة شــاملة، محققــة لمقاصــد التجديــد 

المنشــود.

علــم  تجديــد  مجــاالت  فــي  والمطلــوب 

مرشــًدا  المجــاالت  هــذه  تكــون  أن  الــكام: 

العقيــدة  أصــول  تقتضيــه  مــا  وفــق  للحيــاة 

متجــددة  الحيــاة  أن  وبمــا  اإلســامية، 

باعتبــاره علًمــا  الــكام  فــإن علــم  ابتاءاتهــا، 

يعنــى بالعقيــدة والدفــاع عنهــا؛ فإنــه ينبغــي 

عــن  مجيًبــا  للتطــورات،  مواكًبــا  يكــون  أن 
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تلــك االبتــاءات، وهــو مــا يقتضــي أن تكــون 

واســعة.  الــكام  علــم  مجــاالت 

التراثيــة،  صورتــه  وصلتنــا  كمــا  فيــه  والناظــر 

العلــم  هــذا  أن  يجــد  اليــوم  معــروض  هــو  وكمــا 

عــن  مجيًبــا  حينــه  فــي  كان  واقــع  علــى  اســتقر 

إشــكاالت زمانــه، ويحتــاج اليــوم إلــى نظــر يمكــن 

مــن متابعــة التطــورات المتســارعة، واإلجابــة عمــا 

التطــورات مــن األســئلة، وهــو مــا  تلــك  تطرحــه 

ــا فــي مجــاالت هــذا العلــم؛  يقتضــي نظــًرا تجديديًّ

المســلمين،  حيــاة  مســايرة  فــي  فاعــًلا  ليكــون 

الحضــاري  الشــهود  تحقيــق  نحــو  وتوجيههــا 

المنشــود.

وهنــاك نقــاش بيــن المهتميــن حــول مجــاالت 

التجديــد، بيــن اعتبــار تجديــد علــم الــكام ال يعنــي 

واســتيعابها  الجديــدة  المســائل  إلحــاق  ســوى 

الــكام،  لعلــم  الموروثــة  المنظومــة  إطــار  فــي 

وبيــن اعتبــار مفهــوم تجديــد علــم الــكام ال يقتصــر 

علــى ضــم مســائل جديــدة فحســب، وإنمــا يتســع 

والهــدف،  المســائل،  فــي:  التجديــد  ليشــمل 

واللغــة. والموضــوع،  والمنهــج، 

فالتجديد في المســائل، يعني: إنشــاء مســائل 

جديــدة، تســتوعب الشــبهات المســتحدثة، ينجــم 

عنهــا نمــو وتطــور علــم الــكام نفســه، أمــا التجديــد 

فــي الهــدف؛ فيعنــي: تجــاوز الغايــات المعروفــة 

عــن  الدفــاع  فــي  تتلخــص  التــي  العلــم،  لهــذا 

المعتقــدات، إلــى تحليــل حقيقــة اإليمــان ومجمــل 

العلميــة  بالقضايــا  وربطهــا  العقيــدة  قضايــا 

ــا. والتجديــد فــي الموضــوع، يعنــي:  ــا وعمليًّ علميًّ

إعــادة النظــر فيمــا لــه أولويــة العنايــة واالهتمــام، 

ومــا ينبغــي أن يتنــاول؛ وذلــك بالخــروج مــن الحيــز 

يتجــاوز مناقشــة مســائل  يــكاد  الــذي ال  الضيــق 

إلــى نطــاق واســع يســتوعب القضايــا  معلومــة 

بعمومهــا  النصــوص  فــي  كافــة  الموجــودة 

الطارئــة،  المســتجدات  يائــم  بمــا  وشــمولها، 

اللغــة:  فــي  والتجديــد  فيهــا.  الغليــل  ويــروي 

يتحقــق باالنتقــال مــن لغــة المتكلميــن القديمــة، 

وغوامضهــا وألغازهــا، إلــى لغــة حديثــة تعبــر بيســر 

وســهولة عــن المضاميــن، ويفهمهــا المخاطــب 

مــن دون عنــاء؛ ضماًنــا ألوقــات وجهــود تصــرف 

فــي فهــم مصطلــح مــن أجــل المصطلــح؛ لــذا ال بد 

أيًضــا مــن تجديــد المصطلحــات، والنظــر فيهــا؛ 

ويمكــن  خلــت،  قــرون  فــي  اســتحدث  فبعضهــا 

تلــك  ســيما  وال  بهــا،  أيســر  هــو  مــا  اســتبدال 

التــي ال داعــي لثبوتهــا، والتــي قــد  المصطلحــات 

تكــون دخيلــة أحياًنــا؛ فتســتبدل مــا هــو أصيــل بهــا، 

والمتكلمــون فــي العصــور الســابقة كانــت تأثيــرات 

المنطــق األرســطي عليهــم واضحــة والفلســفة 

كلــه  وذلــك  حاضــرة؛  أطروحاتهــم  فــي  اليونانيــة 

علــم  مصطلحــات  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  يدعــو 

الــكام؛ ألن التجديــد فــي المســائل، والموضــوع، 

والهــدف، والمناهــج، واللغــة، يتطلــب تجديــًدا فــي 

المصطلحــات.

التــي  المجــاالت  التجديــد جميــع  فــإذا شــمل 

كام  علــم  أمــام  حينئــذ  فســنكون  إليهــا،  أشــرنا 

ــي أنشــئ مــن أجلهــا  ــات الت ــي المقاصــد والغاي يلب

نســيًجا  تشــكل  علــم  كل  أبعــاد  ألن  األمــر؛  أول 

متكامــًلا فيمــا بينهــا، ويوحدهــا التأثيــر المتبــادل؛ 
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أي أن أي تحــول فــي مجــال يســتتبعه تحــول فــي 

ســائر المجــاالت، وال يعنــي هــذا طمــس مســائل 

علــم الــكام أو لغتــه أو مصطلحاتــه، بــل ينبغــي 

أن يوضــع كل مجــال فــي ســياقه، ويراعــي عاقتــه 

ــاء بعــض المســائل فــي  ــره بالواقــع، ويعــاد بن وأث

إطــار يســتجيب للتحــوالت المعاصــرة فــي مختلــف 

مجــاالت التجديــد، وذلــك يســتدعي درايــة واســعة 

بشــروط  متعلقــة  قضيــة  وتلــك  العلــم،  بهــذا 

المجــدد نفســه، ومــا يجــب أن يكــون فيه مــن أهلية 

الدكتــور  عقــب  وقــد  ذلــك،  فــي  للخــوض  علميــة 

محمــد الكتانــي عقــب إيــراده مناهــج تجديــد علــم 

الــكام بالقــول: »نســتخلص مــن هــذه المناهــج 

نوعيــة  فــي  تتطــور  أنهــا  المطــاف  نهايــة  فــي 

مــن  المخاطبيــن  تطــور  مــع  العقلــي  الخطــاب 

جيــل إلــى جيــل؛ ألن أجيــال المجتمعــات اإلســامية 

القــرن  هــذا  وأوائــل  الماضــي  القــرن  نهايــة  فــي 

مــن  أعقبتهــا  التــي  الاحقــة  األجيــال  دون  كانــت 

حيــث التأثــر بالفكــر األوروبــي، وبالفكــر الوضعــي، 

كان  فمــا  والسياســي؛  واالجتماعــي،  الفلســفي، 

مائًمــا لمخاطبــة جيــل االنبعــاث لــم يعــد مائًمــا 

لخطــاب جيــل عصــر النهضــة....«(2(. وهــذا التطــور 

الــذي تحــدث عنــه الكتانــي لــو تــم اســتيعابه مــن 

لــدن بعــض مــن يلمــز مســائل الــكام القديمــة؛ 

ألدرك أنهــا مســائل طبيعيــة وآنيــة بــل وتجديديــة 

األجيــال  ومســؤولية  عصورهــا،  إلــى  بالنظــر 

الاحقــة تقتضــي إنشــاء مــا يناســبها، انطاًقــا مــن 

عــن  واإلجابــة  المتوفــرة،  والمرجعيــات  األصــول 

عصورهــا. تحديــات 

)2( محمــد الكتانــي، جــدل العقــل والنقــل فــي مناهــج التفكيــر 
اإلســامي، ج: 2، ص: 263.

عنــه  تحــدث  الــذي  التطــور  هــذا  جانــب  وإلــى 

تختلــف  أخــرى  اتجاهــات  هنــاك  الكتانــي،  الدكتــور 

رؤيتهــا ووســائلها لكــن غايتهــا متفقــة، فهنــاك 

مــن يــرى أن منهــج التجديــد ينبغــي أن يســترجع 

ــا، وهــذا  ولــو نظريًّ يقــرره اإلســام  التوحيــد كمــا 

االتجــاه مســتنده أن العقيــدة تواجــه تحدًيــا متمثــًلا 

فــي اســتعاء اإللحــاد، وانتشــار نزعــات التشــكيك، 

اليــوم  الديــن؛ كمــا هــو ذائــع  واالســتخفاف بأمــر 

ومواقــع  واإللكترونيــة،  الورقيــة،  الصحــف  فــي 

المجدديــن  أن  يــرى  اتجــاه  وهنالــك  التواصــل. 

مقاييــس  وضعــوا  قــد  كانــوا  وإن  المســلمين 

مفهومــه  أو  النــص  بظاهــر  األخــذ  فــي  دقيقــة 

أو تأويلــه؛ فإنهــم ظلــوا متوقفيــن تجــاه قضايــا 

تحتمــل  تكــن  لــم  العقيــدة،  قضايــا  مــن  خاصــة 

تلــك المرونــة فــي تأويــل النــص إال علــى حســاب 

العقيــدة نفســها. وهنــاك اتجــاه يــرى أن األهــم في 

عمليــة التجديــد، هــو: اســترجاع التوحيــد النظــري 

بــكل مــا بــذل فيــه مــن جهــود فكريــة لــم تكــن تعنــى 

بخطــاب الجماهيــر المســلمة العريضــة، التــي لــم 

تكــن لهــا المــدارك العقليــة التــي تتمكــن معهــا 

ومنطــق  االســتدالل،  منطــق  اســتيعاب  مــن 

الثقافــة  لهــا  تتوافــر  وال  والســجال،  الحجــاج 

المتكلميــن  خطــاب  مــن  تقربهــا  التــي  العامــة 

الجــدد، فضــًلا عــن كونهــا لــم تكــن متأثــرة بتيــارات 

الفلســفية  التشــكيك  بنزعــات  وال  اإللحــاد، 

كان  التأثــر  الغربيــة، فهــذا  الثقافــة  مــع  الوافــدة 

وقًفــا علــى الفئــات المثقفــة بالثقافــة العصريــة، 

وهــذه الفئــات لــم تكــن تهتــم بالخطــاب اإلســامي 

بإعــداد  عنــه  مصروفــة  كانــت  ألنهــا  الجديــد؛ 

للعمــل  العصريــة  الثقافــة  طريــق  عــن  نفســها 
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فــي تنميــة المجتمــع تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

وعلميــة، ولــم يكــن الديــن والثقافــة الدينيــة لهمــا 

تكــن  لــم  لذلــك  فيهــا؛  المســاهمة  فــي  حــظ  أي 

المحــاوالت الكاميــة ذات تأثيــر واســع في أوســاط 

إنــه لــم يكــن لهــا تأثيــر  َنُقــل  لــم  المســلمين، إن 

مطلًقــا إال فــي دوائــر طــاب الثقافــة اإلســامية، 

وهــم أقــل مــن طــاب الثقافــة العصريــة؛ فضــًلا 

عــن أن يكــون لهــا األثــر المنشــود فــي اســترجاع 

التوحيــد اإلســامي بمفعولــه الوجداني والســلوكي 

فــي الحيــاة العمليــة للمســلمين؛ بحيــث يحملهــم 

هــذا التوحيــد علــى تغييــر مــا بأنفســهم، وينقلهــم 

مــن حــال إلــى حــال(3(.

هــذا، وتحقيًقــا لمــا رمتــه فــي هــذا الموضــوع 

تناولتــه مــن خــال المداخــل التاليــة:

المدخل األول: التجديد في الموضوع.

المدخل الثاني: ربط علم الكام بالواقع.

المدخل الثالث: ربط علم الكام بالسلوك.

 المدخل األول:
التجديد في الموضوع

فــي  الــكام  علــم  تجديــد  عــن  نتحــدث  لمــا 

موضوعــه ومضمونــه ال بــد مــن التمييــز بيــن مــا 

يدخلــه التجديــد ومــا ال يدخلــه؛ فهنالــك مســائل 

ال يمكــن أن يدخلهــا التجديــد فــي المضمــون، لكــن 

يمكــن أن يكــون فيهــا تجديــد فــي األســلوب، كتلــك 

المســائل التــي هــي فــوق الطاقــة البشــرية وليــس 

)3( المرجع نفسه، ج: 2، ص: 263.

بمقــدور العقــل البشــري إدراك كنههــا، وهــي التــي 

مخلوقــة  »إدراكاتنــا  بقولــه:  ابن خلــدون  عناهــا 

محدثــة، وخلــق هللا أكبــر مــن خلــق النــاس، والحصــر 

مجهــول، والوجــود أوســع نطاًقــا مــن ذلــك، وهللا 

مــن ورائهــم محيــط، فاتهــم إدراكك ومدركاتــك في 

الحصــر، واتبــع مــا أمــرك الشــارع بــه مــن اعتقــادك 

وعملــك فهــو أحــرص علــى ســعادتك وأعلــم يمــا 

ينفعــك، ألنــه مــن طــور فــوق إدراكك، ومــن نطــاق 

بقــادح  ذلــك  وليــس  عقلــك،  نطــاق  مــن  أوســع 

ــح؛  ــزان صحي ــل العقــل مي فــي العقــل ومداركــه، ب

فأحكامــه يقينيــة ال كــذب فيهــا، غيــر أنــك ال تطمــع 

أن تــزن بــه أمــور التوحيــد واآلخــرة وحقيقــة النبــوة 

وحقائــق الصفــات اإللهيــة وكل مــا وراء طــوره؛ 

فــإن ذلــك طمــع فــي محــال، ومثــال ذلــك مثــل 

رجــل رأى الميــزان الــذي يــوزن بــه الذهــب فطمــع 

ــدرك«(4(. ــال وهــذا ال ي ــه الجب ــزن ب أن ي

والعقــل لمــا يحجــب عــن التجديــد في هــذا ليس 

حجــًرا عليــه وال تضييًقــا لواســع؛ بــل هــو مراعــاة 

البشــري  العقــل  وحــدود  والممكــن،  للحقائــق 

ــه، أمــا  بالبعــد عمــا ال قــدرة عــن البحــث والنظــر في

ــه  ــر في إعمــال العقــل فيمــا بمقــدور العقــل التفكي

فمطلــوب، وكيــف يمنــع الناظــر مــن النظــر والتأمــل 

الوحــي مليئــة بذلــك؟، وإذا  فــي حيــن أن نصــوص 

تعــذر النظــر فــي ذلــك فتعــذر التجديــد فيــه أولــى؛ 

الثابتــة  القطعيــة  فإنــه ال يمكــن تجديــد األصــول 

التــي ال تتبــدل وال تتغيــر؛ كحقيقــة اإليمــان والبعــث 

وغيــر ذلــك، ولكــن وســائل إثباتهــا متغيــرة وينبغــي 

أن يراعــى فيهــا مــا يناســب كل عصــر لتحقيقــه. 

)4( ابن خلدون، المقدمة، ص: 120.
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موضوع علم الكالم: 

المتقدميــن  بيــن  التبايــن  بعــض  هنالــك 

الــكام  علــم  لموضــوع  بالنســبة  والمتأخريــن 

تعالــى  هللا  ذات  المتقدميــن:  عنــد  »فموضوعــه 

وصفاتــه، وبعضهــم يقــول: موضوعــه الوجــود مــن 

حيــث هــو موجــود...، وعنــد المتأخريــن: موضوعــه 

المعلــوم الشــامل للموجــود والمعــدوم؛ مــن حيث 

إثبــات العقائــد الدينيــة أو وســائل إثباتهــا؛ فالبحــث 

فــي الممكنــات واألمــور العدميــة وســيلة للغايــة 

القصــوى وهــي معرفــة هللا تعالــى«(5(. 

وتبًعــا لذلــك تعــددت آراء العلمــاء فــي تحديــد 

موضــوع علــم الــكام »فقيــل هــو ذات هللا تعالــى، 

الدنيــا  فــي  وأفعالــه  صفاتــه  عــن  فيــه  يبحــث  إذ 

ــم، وفــي اآلخــرة كالحشــر، وأحكامــه  كحــدوث العال

فيهمــا كبعــث الرســول ونصــب اإلمــام والثــواب 

والعقــاب«(6(.

واإليجــي يعتبــر المنطــق جــزًءا مــن علــم الــكام، 

ولعــل ســبب عــدم فصلــه بيــن العلميــن كونــه يرى 

مخالفــة  ذاتهــا  فــي  ليســت  المنطــق  مبــادئ  أن 

اســتخرجه  ممــا  كانــت  وإن  العقــل،  أو  للشــرع 

الفاســفة أوًلا ودونــوه فــي علومهم، والذي يظهر 

يكــون  قــد  مســائله  بعــض  فــي  الــكام  علــم  أن 

ليتقــوى  بمباحــث منطقيــة،  إثباتهــا  إلــى  محتاًجــا 

المنطــق ال  إلــى  يحتــاج  الــكام  بهــا؛ وكــون علــم 

بــل  الــكام،  علــم  مــن  جــزء  المنطــق  أن  يعنــي 

)5( محمــد هشــام ســلطان، العقيــدة والفكــر اإلســامي، ص: 
.18

)6( اإليجي، المواقف، ج:1، ص: 26.

المنطــق علــم مســتقل، وهــو علــم مــن العلــوم 

الخادمــة لــه، وهــذا التكامــل حاصــل بيــن مختلــف 

ــًلا متوقــف علــى علــم  العلــوم؛ فعلــم التفســير مث

اللغــة العربيــة، وال يمكــن أن تعتبــر اللغــة جــزًءا 

منــه لكونــه يفتقــر إليهــا، وكــذا مــا شــاكلها مــن 

بيــن  الفــرق  فــي  حصــل  نفســه  واألمــر  العلــوم. 

علــم الــكام والفلســفة، ولعــل هــذا الخــاف فــي 

الفصــل بيــن مســائل الــكام والفلســفة مــرده إلــى 

مــا حصــل أيًضــا مــن مــزج كبيــر بيــن مســائل هذيــن 

وصــارت  مباحثهمــا،  اختلطــت  حتــى  العلميــن، 

علــى  اشــتماله  لــوال  الفلســفة  عــن  تتميــز  ال 

المميــزة  القضايــا األخــرى  الســمعيات، وبعــض 

لــه، وهنالــك مــن يــرى أن »الفــرق بيــن علــم الــكام 

والفلســفة يتجلــى فــي كــون علــم الــكام يبحــث 

عــن ذات هللا تعالــى، وصفاتــه، وعــن النبــوات فــي 

دائــرة الشــرع؛ فهــو يعتمــد علــى النظــر العقلــي 

فــي أمــر العقائــد الدينيــة، وذلــك بإثباتهــا بالبراهيــن 

العقليــة؛ كمــا أنــه يدافــع عنهــا ويزيــل الشــبهة 

أمــا  والســنة،  بالكتــاب  اإلســامية  العقائــد  عــن 

الوجــود  أحــوال  عــن  فيهــا  فالبحــث  الفلســفة 

مقتضــى  علــى  الكائنــات  علــل  وعــن  المطلــق، 

العقــول مــن غيــر ربــط بشــرع أو غيــره؛ فموقــف 

إليــه  الــكام أصــوب، رغــم النقــد الموجــه  علمــاء 

وذلــك ألنهــم ال يؤسســون العقيــدة علــى العقــل 

العقــل«(7(. يدعمــه  فالنقــل  الفاســفة  مثــل 

ومــن الفــروق التــي تذكــر بيــن الفلســفة وعلــم 

الــكام أن المتكلــم ال ينطلــق فــي بحثــه مجــرًدا عــن 

أي معتقــد أو خلفيــة مســبقة، بــل هــو يبــدأ وفــي 

)7( محمد هشام سلطان، العقيدة والفكر اإلسامي، ص: 18.
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قلبــه معتقــد معيــن يســعى إلثباتــه والدفــاع عنــه، 

عبــره  يتحــرك  الــذي  الفلســفي  االتجــاه  ويقابلــه 

ا مــن كل التــزام مســبق بــأي فكــرة  الفيلســوف حــرًّ

الفيلســوف  بعكــس  فالمتكلــم  مضمــون؛  أو 

قضايــا  عــن  بالدفــاع  متعهــًدا  نفســه  يعتبــر 

معتقــدة، ويســعى للتدليــل لهــا وإثباتهــا، فــي حيــن 

أن البحــث الفلســفي معتقــده ليــس معيًنــا ســلًفا 

بــأن يدافــع عــن عقيــدة مــا »فالفليلســوف يبــدأ 

بحثــه دون عقيــدة أو رأي ســابق عليــه أن يثبتــه؛ بــل 
يبــدأ بالعقــل وينتهــي إلــى مــا ينتهي إليــه العقل«(8( 

وهــذا ليــس علــى اإلطــاق؛ بــل الفيلســوف أيًضــا 

ومنطلقــات  توجهــه  معينــة  خلفيــات  لــه  تكــون 

تحكمــه وإن لــم يصــرح بهــا.

الــكام والفلســفة كليهمــا يصنــف  أن  ومــع 

فرًقــا  هنــاك  فــإن  العقليــة،  المعــارف  خانــة  فــي 

يتعاطــاه  الــذي  المنهــج  نــوع  فــي  شاســًعا 

الفيلســوف،  الــذي يتعاطــاه  المتكلــم، والمنهــج 

فالثانــي: ينتهــج البرهــان الــذي يرتكــز علــى مســائل 

مســلمة تســتند إلــى مقدمــات يقينيــة، ويــرى أن 

الحقيقــة هــي مــا ينتهــي إليــه البرهــان؛ بمعنــى أنــه 

ــة خــارج إطــار البحــث  ــاك مســلمات أولي ليــس هن

منهًجــا  المتكلــم  يتعاطــى  حيــن  فــي  والبرهــان؛ 

مختلًفــا ينبنــي علــى اإليمــان بمســلمات ينطلــق 

مــن  منطلًقــا  لهــا،  لاســتدالل  ويســعى  منهــا 

يعتبــر  لذلــك  يقينيــة؛  غيــر  أو  يقينيــة  مقدمــات 

القيــاس المتبــع لــدى المتكلــم فــي البحــث الكامــي 

ــا، يســتند علــى مقدمــات تتألــف مــن  قياًســا جدليًّ

مســلمات ومقبــوالت، بغيــة إثبــات مــا هــو مســلم 

اإلســامية  الكاميــة  الفــرق  مغربــي،  الفتــاح  عبــد  علــي   )8(
.115 ص:  ودراســة،  مدخــل 

عنــده أصــًلا، أمــا القيــاس المتبــع لــدى الفيلســوف 

والمســتعمل فــي البحــث الفلســفي، فهــو قيــاس 

برهانــي -وهــو القيــاس الفلســفي- معتمــد علــى 

مبــدأ مــن مبــادئ العقــل، يعتمــد علــى مقدمــات 

يقينيــة، بغيــة إثبــات الحقيقــة، التــي هــي مــا ينتهــي 

إليــه الدليــل العقلــي، ال مــا هــو مســلم قبــل البحث، 

وبهــذا يمكــن القــول بأن الفيلســوف ينطلق من ال 

شــيء ليصــل إلــى شــيء؛ أمــا المتكلــم فهــو انطلق 

مــن مســلمات ثابتــة بالنقــل، ويدفــع الشــبه عنهــا، 

وال ريــب أن مســلم النقــل؛ ليــس كمســلم العقــل، 

وفــي هــذا المعنــى قــال ابــن خلــدون: »وبالجملــة 

فموضــوع علــم الــكام عنــد أهلــه إنمــا هــو العقائــد 

اإليمانيــة، بعــد فرضهــا صحيحــة مــن الشــرع، مــن 

حيــث يمكــن أن يســتدل عليهــا باألدلــة العقليــة؛ 

فترفــع البــدع، وتــزول الشــكوك والشــبه عــن تلــك 

العقائــد(9(«.

الفصــل  علــى  قائــم  خلــدون  ابــن  ومذهــب 

الموضــوع،  حيــث  مــن  والفلســفة،  الــكام  بيــن 

ليســت  العقائــد  أن  ويــرى  والغايــة،  والمنهــج 

وفــي  والمنطــق،  الفلســفة  تعضيــد  إلــى  بحاجــة 

ذلــك يقــول: »وصــار علــم الــكام مختلًطا بمســائل 

الحكمــة وكتبــه محشــوة بهــا، كأن الغــرض مــن 

موضوعهمــا ومســائلهما واحــد، والتبــس ذلــك 

علــى النــاس وهــو غيــر صــواب؛ ألن مســائل علــم 

الــكام إنمــا هــي عقائــد متلقــاة مــن الشــريعة كمــا 

نقلهــا الســلف مــن غيــر رجــوع فيهــا إلــى العقــل 

بــه؛  إال  تثبــت  ال  أنهــا  بمعنــى  عليــه،  تعويــل  وال 

تحــدث  ومــا  الشــرع،  عــن  معــزول  العقــل  فــإن 

)9( ابن خلدون، المقدمة، ص: 128.
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ــا  فيــه المتكلمــون مــن إقامــة الحجــج فليــس بحًث

عــن الحــق فيهــا؛ فالتعليــل بالدليــل بعــد أن لــم 

يكــن معلوًمــا هــو شــأن الفلســفة، بــل إنمــا هــو 

اإليمــان  عقائــد  تعضــد  عقليــة،  حجــة  التمــاس 

ومذاهــب الســلف فيهــا، وتدفــع شــبه أهــل البــدع 

عقليــة،  فيهــا  مداركهــم  أن  زعمــوا  الذيــن  عنهــا 

وذلــك بعــد أن تفــرض صحيحــة باألدلــة النقليــة 

واعتقدوهــا«(10(. الســلف  تلقاهــا  كمــا 

وهــذا المنهــج فــي الفصــل بيــن العلميــن هــو 

الــذي يؤتــي أكلــه فــي جهــود التجديد، ومن شــأنه أن 

يحفــظ الجهــود ويطــور المســائل؛ بتميــز مســائل 

كل علــم عــن األخــرى، وبإضافــة مــا يمكــن إضافتــه 

إزالتــه، وهــذا ال ينافــي مســألة  وإزالــة مــا يمكــن 

التكامــل بيــن العلــوم؛ فالتمييــز بيــن مســائل كل 

علــم ال يعنــي القطيعــة بينهــا، والتكامــل شــيء، 

والخلــط شــيء آخــر.

ويــرى ابــن خلــدون أن بعــض المســائل ينبغــي 

أن تحــذف مــن علــم الــكام، إذ يقــول: »وأمــا النظــر 

بالتصحيــح  واإللهيــات  الطبيعيــات  مســائل  فــي 

وال  الــكام  علــم  موضــوع  مــن  فليــس  والبطــان 

مــن جنــس أنظــار المتكلميــن؛ فاعلــم ذلــك لتميــز بــه 

ــن فــي  ــد المتأخري بيــن الفنيــن فإنهمــا مختلطــان عن

الوضــع والتأليــف، والحــق مغايرة كل منهما لصاحبه 

مــن  االلتبــاس  جــاء  وإنمــا  والمســائل،  بالموضــوع 

اتحــاد المطالــب عنــد االســتدالل، وصــار احتجــاج أهــل 

الــكام كأنــه إنشــاء لطلــب االعتــداد بالدليــل وليــس 

كذلــك؛ بــل إنمــا هــو رد علــى الملحديــن، والمطلــوب 

)10( ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج: 1، ص: 495.

مفــروض الصــدق معلومــه«(11(.

المســائل  يتنــاول  الــكام  علــم  كان  ولمــا 

االعتقاديــة الكبــرى، التــي أساســها التوحيــد؛ اتضحــت 

طبيعــة الموضوعــات التي يتناولهــا والمتعلقة بذات 

تنــاول موضوعــات  فــإن  وبالضــرورة  هللا وصفاتــه، 

األلوهيــة يســتتبعه تنــاول موضوعــات أخــرى تتصــل 

بــه...، كمــا أن األدلــة التــي اســتخدمها علمــاء الــكام 

ــة اإلســامية قــد دعتهــم  لتدعيــم األصــول االعتقادي

موضوعــات  تنــاول  إلــى  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 

فــي  وغيرهــا،  والســببية  الفــرد  كالجوهــر  طبيعيــة 

إطــار خدمــة المســائل الكبــرى للعقيــدة اإلســامية، 

العقليــة(12(.  بالبراهيــن  وتأييــًدا 

وخالصــة القــول فــي الفــرق بيــن علــم الكالم 

والفلســفة أن: »المتكلــم يســتند إلــى مــا جــاء بــه 

الديــن مــن اعتقــادات، ثــم يلتمــس الحجــج العقليــة 

بعقلــه  فيبحــث  الفيلســوف  أمــا  تدعمهــا،  التــي 

ــا مــا توصــل إليــه بالدليــل دون نظــر إلــى  ويــرى حقًّ

ــه الديــن، فالمتكلــم يعتقــد ثــم يســتدل،  مــا جــاء ب

أمــا الفيلســوف فيســتدل ثــم يعتقــد«(13(.

علــم  موضوعــات  بيــن  الخلــط  وقــع  ولمــا 

عنــد  -خصوًصــا  الفلســفة  وموضوعــات  الــكام 

مشــكلة  عرضــت  المتكلميــن-  مــن  المتأخريــن 

تحديــد موضــوع علــم الــكام: هــل يشــمل مســائل 

االعتقــاد فقــط بغيــة إثباتهــا؟ أم إنــه يشــمل أيًضــا 

)11( المصدر السابق، ج: 1، ص: 496.

)12( ابــن خميــر الســبتي، مقدمــات المراشــد إلــى علــم العقائــد 
فــي دفــع شــبهات المبطليــن والملحديــن، ضبــط وتحقيــق: 

أحمــد عبــد الرحيــم الســايح/توفيق علــي وهبــة، ص: 10.

ــاح الســيادة،  ــاح الســعادة ومصب )13( طــاش كبــرى زادة، مفت
ج: 2، ص: 20.
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فيدخــل  اإلثبــات؟  هــذا  إلــى  المؤديــة  الوســائل 

ــه الفاســفة مــن  فــي نطــاق موضوعــه مــا يتداول

ــه مــن فنــون البحــث  موضوعــات، ومــا يصطنعون

المنطقــي؟(14(. والدليــل  العقلــي، 

الــكام وغيــره  بيــن علــم  وفائــدة هــذا التمييــز 

أن ننظــر إلــى مباحــث علــم الــكام؛ كعلــم مســتقل، 

َثــمَّ تحــدد القضايــا التــي تحتــاج إلــى تجديــد.  وِمــن 

بيــن  التمييــز  هــذا  دون  التجديــد  فــي  واالنطــاق 

ــة،  ــد فــي خلــط آخــر ال محال ــوم ســيوقع التجدي العل

والتسلســل؛  الــدور  مــن  نــوع  هنالــك  وســيقع 

فــأي تجديــد يكــون ومباحــث العلــم قــد اختلطــت 

بغيــره، ودون التمييــز بيــن مســائله! وهــو تمييــز ال 

ــد لعلــم الــكام وقطــع الصلــة  ــًدا التجري يقتضــي أب

العلميــة  فالصلــة  األخــرى؛  العلــوم  وبيــن  بينــه 

والتكامــل ال يمكــن االســتغناء عنــه بحــال »وعلــم 

الــكام هــو الــذي أظهــر قــدرة تداخليــة قــل نظيرهــا 

فــي الممارســة التراثيــة، فقــد تداخــل مــع العلــوم 

األصليــة مثــل: الفقــه، والتصــوف، والباغــة، واللغة، 

والنحــو، وعلــم األصــول، كمــا تداخــل مــع العلــوم 

المنقولــة نحــو اإللهيــات والمنطــق واألخــاق«(15(.

ويمكــن تلخيــص تجديــد موضــوع علــم الــكام، 

فيمــا يلــي:

أولًا: تطويــر البحــث الكامــي وإضافــة الجديــد 

لمســائله، وذلــك بتجاوز مســائل تحــول دون العناية 

بمــا هــو أهــم، ولتحقيــق هــذه الغايــة يقتــرح إنشــاء 

)14( أبــو الوفــاء التفتازانــي، علــم الــكام وبعــض مشــكاته، ص: 
.25

)15( طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، ص: 
.142

غايتــه  مــن  األساســية  مبادئــه  يســتمد  علــم كام 

التــي وضــع مــن أجلهــا، ووضــع آليــات للتعامــل مــع 

ــدة، وذلــك يقتضــي: ــة الجدي ــا الكامي القضاي

أ-   مواصلة خدمة التراث الكامي.

ب- كتابــة علــم الــكام بمنهــج جديــد؛ بــدل االكتفــاء 

بالدعــوة إليــه أو التحذيــر منــه.

جـ- ربط الدراسات الكامية بحاجيات العصر.

د- مراجعــة الفكــر الكامــي القديــم، واالســتفادة 

مــن منهــج بنائــه واالســتئناس بالنافــع منــه؛ 

مــع إدراك أن النقــد أو تجــاوز بعــض المســائل 

ال يقتضــي تجريًحــا.

هـــ- توجيــه البحــث حــول بعــض المســائل الكاميــة 

وإبــراز وظيفتهــا فــي حيــاة األمــة.

و- وضــع معالــم أمــام المهتميــن بقضيــة التجديــد، 

تفيــد فــي تحقيــق االســتثمار األمثــل لقضايــا 

علــم الــكام، وتحقيــق مبتغــاه.

ثانًيــا: إعــادة بنــاء علــم الــكام، ويعتمــد هــذا 

علــى:

أ -   إعــادة تبويــب المــادة الكاميــة بكيفيــة تســمح 

بــإدراج علــم الــكام ضمــن التصــور العــام الــذي 

كنظــام  للشــريعة  الكبــرى  المعالــم  يرســم 

قانونــي وحقوقــي.

الــكام  علــم  بيــن  منهجــي  تكامــل  تحقيــق  ب-  

العلــوم. مــن  وغيــره 
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ج-  تخليــص علــم الــكام مــن زوائــده، أو ممــا لــم 

تعــد الحاجــة ماســة إليــه.

د-   توسيع وتعميق البحث الكامي.

تكــون  مقاصديــة،  كاميــة  منظومــة  اعتمــاد  هـــ- 

ومراعــاة  التوجيــه،  فيهــا  المقاصــد  وظيفــة 

وغاياتهــا.  المســائل  مــآالت 

مــن  بالواقــع،  الــكام  علــم  صلــة  تحديــد  و- 

المنهجيــة  المشــكات  مــع  تفاعلــه  خــال 

. ة لمســتجد ا

يمكــن  فيهــا  ذكــر  مــا  واعتبــار  المراحــل  وبهــذه 

تلبيــة  فــي  الكامــي  المــوروث  اســتثمار 

عامــة  رؤى  وهــي  المتجــددة.  الحاجيــات 

مســتقلة،  دراســات  إلــى  يحتــاج  وتفصيلهــا 

تســاعد علــى اســتثمار ثروتنــا المنهجيــة فــي 

واقعنــا. لفهــم  جديــدة  مناهــج  توليــد 

 المدخل الثاني:
ربط علم الكالم بالواقع

ــا  إذا كانــت الشــريعة وضعــت لتكــون نظاًم

فــي  واقعيــة  -وهــي  حياتــه  تنظــم  لإلنســان 

نظمهــا وتشــريعاتها- فحــري بالنظــم المتصلــة 

اإلنســان  لحاجيــات  مســتجيبة  تكــون  أن  بهــا 

مــن  علــم  أي  وفائــدة  الواقعيــة،  ومشــكاته 

النــاس  بواقــع  اتصالــه  بمقــدار  تــزداد  العلــوم 

وحياتهــم، ومــا لــم يربــط العلــم بالواقــع فإنــه 

ترجــى  فائــدة  ال  ومثــل،  نظريــات  مجــرد  يبقــى 

مــن ورائهــا ســوى النظــر الفكــري؛ ولذلــك لمــا 

نتحــدث عــن التجديــد ينبغــي أن نتصــور أن تجديــد 

علــم الــكام معنــاه فــي هذا الســياق هــو العودة 

إلــى نظريــات علــم الــكام اإلســامي األصيلــة، 

التــي مــن أجلهــا وضــع هــذا العلــم.

 وبســبب مــا طــرأ علــى علم الكام مــن انفصال 

عــن الواقــع فــي التأليــف والتدريــس صــار يخاطــب 

العقــل وال يحــرك الوجــدان، فنضــب تأثيره النفســي 

جــدل  مجــرد  وغــدا  والمجتمــع،  الفــرد  حيــاة  فــي 

عقيــم ومماحــكات وتحليــات معقــدة، لنظريــات 

ال يمكــن أن تغيــر شــيًئا فــي حيــاة المســلمين، أو 

تحــدث فــي نفوســهم أثــًرا، فتخلــى علــم الــكام عــن 

لــه فــي مراحلــه األولــى، حيــن  مكانتــه التــي كانــت 

كان يــرد علــى خصــوم اإلســام بالحجــج الدامغــة، 

ويحفــظ للعقيــدة تماســكها ووحدتهــا(16(.

فقــط  منصًبــا  يكــون  أن  ينبغــي  ال  فالتجديــد 

فــي  أو  اإلســامي،  الــكام  علــم  صياغــة  علــى 

مســائل فكريــة نظريــة، ومناقشــة مســائل معينة 

الــركام  رفــع  ينبغــي  بــل  معيــن،  بزمــن  متعلقــة 

عــن العقيــدة لتفعــل فعلهــا فــي النفــوس، كمــا 

فعلــت مــن قبــل؛ إذ كانــت هــي المحــرك والضابــط 

الموجــه لحيــاة النــاس؛ بهــا تســتقيم حياتهــم وهــي 

مســتندهم فــي تحقيــق الخافــة وعمــارة األرض 

باإلنســان.  المنوطــة 

وإذا كانــت مســائل الــكام القديــم خوطبــت بهــا 

ومباحــث  بمذاهــب  شــغلت  معينــة،  مجتمعــات 

ــا،  ناشــئة أو دخيلــة، وكان أمــر مواجهتهــا واجًبــا دينيًّ

فــإن الواجــب اليــوم تجديــد علــم الــكام لمواجهــة 

)16( محمــد الكتانــي، جــدل العقــل والنقــل فــي مناهــج التفكيــر 
اإلســامي، ج: 2، ص: 270.
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االنحرافــات الحادثــة اليــوم -ومــا أكثرهــا- واســتمداد 

علــم الــكام مــن التصــور اإلســامي األصيــل، بعيــًدا 

عــن تأثيــرات الفلســفات األخــرى، التــي لهــا أثــر عليــه 

فــي مراحــل متباينــة مــن تاريــخ علــم الــكام.

ويمكــن أن نســتدعي فــي هــذا المقــام مثــال 

كانــت  التــي  األقصــى  المغــرب  علمــاء  مؤلفــات 

النــاس  الغالــب ملبيــة لحاجيــات  فــي  مقاصدهــا 

فالعقيــدة  مجملهــا؛  فــي  عصرهــم  وظــروف 

البرهانيــة للســالجي (ت: 574هـــ( »كانــت مطلًبــا 

العصــر،  ظــروف  صدورهــا  اســتوجب  ملًحــا 

الفكــري  التطــور  ألــزم  وعقديــة  ثقافيــة  وحاجــات 

والكامــي للمغــرب انبعاثهــا مــن أجــل مســايرة 

الخــط الفكــري الجديــد الــذي ســلكه الفكــر العربــي 

بالمشــرق«(17(. واإلســامي 

وعلــم الــكام فــي ظهوره ونشــأته كان مرتبًطا 

بالمشــكات الواقعيــة وبالمعطيــات السياســية 

واالجتماعيــة وحــاول معالجتهــا وحــل إشــكاالتها، 

فــي  بــدت  مهمــا  الكامــي  الفكــر  وموضوعــات 

حقيقتهــا  فــي  فإنهــا  مجــردة،  عقليــة  ظاهرهــا 

إنمــا هــي معالجــة جــادة لمشــكات واقعيــة حيــة، 

رامــت حلهــا علــى أســاس عقــدي بصــرف النظــر 

عمــا لحــق بتلــك المعالجــة مــن مابســات وعمــا 

شــابها أحياًنــا مــن مغــاالة وشــطط(18(.

فلــو نظرنــا علــى ســبيل المثــال إلــى مؤلفيــن 

المؤلــف  األقصــى،  المغــرب  علمــاء  مــن  لعلــم 

)17( جمــال عــال البختــي، الســالجي ومذهبيتــه األشــعرية، ص: 
.97

الدراســات  فــي  األردنيــة  المجلــة  العمــري،  خيــر  محمــد   )18(
األصالــة  بيــن  الــكام  »علــم  بعنــوان:  بحــث  اإلســامية، 

.240 ص:   ،3 عــدد:   ،5 ج:  والتجديــد«، 

الثانــي:  والمؤلــف  المراشــد«  »مقدمــات  األول: 

»تنزيــه األنبيــاء عمــا نســب إليهــم حثالــة األغبيــاء« 

أللفينــا مســائل كل منهمــا منبثقــة مــن مشــكات 

وهــذان  ومنتشــرة،  المجتمــع  فــي  ذائعــة  كانــت 

المؤلفــان يــدالن علــى مكانــة ابــن رشــيد العلميــة، 

ويشــهدان بمشــاركته المتميــزة فــي تلكــم الحركــة 

الفكريــة الكبيــرة التــي عرفتهــا مدينــة ســبتة فــي 

عصرهــا الذهبــي خال القرنين الســادس والســابع 

الهجرييــن، وذلــك مــا جعــل أحــد شــعرائها يصــل 

نســبها بمكــة والمدينــة(19( إذ يقــول: 

سام على سبتة المغرب*** أخية مكة أو يثرب(20(

ومقدمــات ابــن خميــر ال تتميــز بكونهــا تقــدم 

العقيــدة بأســلوب يتوخــى اإلقنــاع فحســب، وإنمــا 

تتميــز أيًضــا بكــون مؤلفهــا يعــرض أقــوال بعــض 

فــي  ويقــول  ووقتــه،  بلــده  أهــل  مــن  »الزنادقــة« 

معــرض رده عمــن زعــم أن عجــز العــرب عــن اإلتيان 

كان  إنمــا  منــه،  آيــة  أو  ســورة،  أو  القــرآن،  بمثــل 

مانعهــم هــو الخــوف مــن الســيف؛ فيــرد علــى ذلــك 

بقولــه: »ولعمــري لقــد قــال هــذه القولــة غيــر واحــد 

ولقــد قالهــا فاجــر مــن الفجــرة هنــا فــي جمهــور 

مــن النــاس؛ فســكتوا عنــه إمــا غيــر منكريــن أو غيــر 

مكترثيــن؛ فياللــه مــن عــدم الزاجــر وقلــة الغيــرة فــي 

الديــن علــى أن هــؤالء الفجــرة إذا زجــروا قالــوا: إنمــا 

ــُم  ُه حكينــا فيتراوغــون بالحكايــة عــن الســيف ﴿َقَٰتلَ

ــوَن ٣٠﴾ التوبــة: 30« (21(. ٰ يُؤۡفَُك نَّ
َ
ۖ أ ُ ٱللَّ

ــة دار الحديــث الحســنية، عــدد: 10،  )19( محمــد بنشــريفة، مجل
ص: 44.

بــن المرحــل (ت:  )20( البيــت مطلــع قصيــدة طويلــة لمالــك 
699هـــ(.

)21( ابــن خميــر الســبتي، مقدمــة المراشــد، تحقيــق: جمــال عــال 
البختــي، ص: 298.
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يــورد مــن المســائل إال  ابــن خميــر  ولــم يكــن 

مــا كثــر فيهــا الخصــام والجــدال، وتثــار لتشــكيك 

كان  ذلــك  ســوى  ومــا  عقيدتهــم،  فــي  النــاس 

يعــرض عنــه؛ لئــا يكثــر مــن إيــراد المســائل وهــذه 

هــي مســايرة الواقــع وتلبيــة احتياجاتــه بمســائل 

فيمــا  متحدًثــا  قولــه  ذلــك  ومــن  العلــم،  هــذا 

يجــوز علــى األنبيــاء »واعلــم أيهــا المسترشــد أن 

لــوال  بــك،  أولــى  كان  األمــور  هــذه  عــن  اإلضــراب 

غــاة مــن الجهــال المتعصبيــن فــي صــد التنزيــه 

يريــدوا أن يخرجوهــم مــن  لهــم بغيــر علــم؛ حتــى 

الربوبيــة«(22(.  بحــال  ويلحقوهــم  العبوديــة  ربقــة 

التجديــد  نبرهــن أن  وغايــة هــذا االستشــهاد أن 

التــي  الســالفة  العصــور  فــي  ســارًيا  كان  الكامــي 

غيــر  تجزيئيــة  برؤيــة  بالجمــود  أحيانهــا  نرميهــا  قــد 

وتأمــل  فيهــا  وبالنظــر  يومئــذ،  للواقــع  مســتوعبة 

مســائلها نســتيقن أنهــا دليــل ومرشــد فــي مســار 

التجديــد، وذلــك هــو المبتغــى والمطلــوب مــن علــم 

الواقعيــة  للحيــاة  ومرشــًدا  هادًيــا  يكــون  أن  الــكام 

أحوالهــا  متطــورة  الحيــاة  أن  وبمــا  للمســلمين، 

يكــون  أن  يقتضــي  ذلــك  فــإن  ابتاءاتهــا،  مســتأنفة 

علــى  مجيًبــا  التطــورات،  لتلــك  مواكًبــا  الــكام  علــم 

تلــك االبتــاءات، خاصــة أن النصــوص القطعيــة فــي 

ا، وهــو مــا يقتضــي أن يكــون  هــذا الشــأن محــدودة جــدًّ

مجــال المتابعــة العقديــة لمتجــددات األوضــاع مجــاًلا 

واســًعا، ولكــن الناظــر فــي تــراث علــم الــكام، وكمــا 

هــو معــروض اليــوم يجــد أن هــذا العلــم يســتقر علــى 

واقــع ال يقــدر بــه علــى متابعــة المســتجدات، واإلجابــة 

علــى مــا تطرحــه تلــك التطــورات مــن األســئلة، وهــو 

جمــال  تحقيــق:  المراشــد،  مقدمــة  الســبتي،  خميــر  ابــن   )22(
.316 ص:  البختــي،  عــال 

ليكــون  العلــم  هــذا  فــي  ــا  تجديديًّ نظــًرا  يقتضــي  مــا 

فاعــًلا فــي مســايرة الحيــاة وتوجيههــا نحــو ســمتها 

الدينــي الصحيــح، والمتأمــل مثــًلا فــي حــال مؤلفــات 

ــذ نشــأتها  ــة ياحــظ أنهــا من علمــاء المغــرب الكامي

»كانــت قائمــة علــى أمريــن أساســين: همــا: 

أوًلا: أدلــة تتناســب مــع عقــول مــن يوجــه إليهم 

هــذا العلــم مــن مختلــف أصنــاف النــاس، بهــدف 

الوصــول إلــى اليقيــن بالعقيــدة اإلســامية.

لهــا  التــي  المخالفــة  الفــرق  علــى  الــرد  ثانًيــا: 

فيــه(23(. أنتــج  الــذي  الزمــن  فــي  فعــًلا  وجــود 

وإذا كان علــم الــكام بصفــة عامــة قــد أصابــه 

بعــد فتــرة مــن ازدهــاره حــال مــن الجمــود تعطــل 

فيــه التجديــد لزمــن غيــر قصيــر، فإنــه فــي زماننــا 

أصابــه مــن ذلــك الحــظ األوفــر، ســواء مــن حيــث 

الفتــرة الزمنيــة التــي اســتمر فيهــا الجمــود، أو مــن 

حيــث اغترابــه عــن الحيــاة وغيــاب التجديــد، حتــى 

ليمكــن القــول إن هــذا العلــم مــا يــزال إلــى حــد اآلن 

فــي شــطر كبيــر منــه يرســف فــي قيــود الماضــي 

ســوى  الفاعــل  التجديــد  حركــة  تنالــه  أن  دون 

اســتثناءات قليلــة، فــي حيــن حــرك االجتهــاد فروًعــا 

عديــدة مــن فــروع العلــوم األخــرى ممــا أفضــى إلــى 

تجديــد مثمــر فــي تلــك الفــروع.

وقــد ظهــرت بعــض البحــوث تنحــو منحــى 

علــى  للجــواب  للتصــدي  تســعى  ــا  تجديديًّ

المســلمين  علــى  اليــوم  المطروحــة  األســئلة 

فــي القضايــا العقديــة إال أن ذلــك لــم يصبــح 

)23( مقدمــة تحقيــق »التنبيــه واإلرشــاد فــي علــوم االعتقــاد«، 
تحقيــق: ســمير قوبيــع، محمــد العمرانــي، نــور الديــن شــعيبي، 

ص: 7.
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ــا لتحقيــق وظيفــة علــم الــكام،  بعــد منحــى عامًّ

وذلــك  الواقعيــة،  المشــكات  معالجــة  وفــي 

ــر مــن تفاعلــه  ــى الماضــي أكث جــراء انشــداده إل

مــع الواقــع واستشــرافه للمســتقبل، ومتــى 

تحقــق شــرط االســتيعاب لمــا كان، واإلفــادة 

الــكام  لعلــم  أمكــن  كائــن،  هــو  فيمــا  منــه 

لتقويــم  والجــاد  النافــع  »الســبيل  يكــون  أن 

المنهجيــة  واالختيــارات  الفكريــة  النزعــات 

العميقــة  التغيــرات  فــي  للنظــر  المســتجدة 

فــي  والتقنــي  العلمــي  التقــدم  أحدثهــا  التــي 

المســلم«(24(.  المجتمــع  مكونــات 

يــردد  الــكام  لعلــم  الراهــن  الواقــع  إن 

المقــوالت نفســها التــي نشــأت منــذ قــرون خلــت، 

ســواء مــن حيــث المحتــوى أو مــن حيــث التعابيــر 

العلــم  هــذا  بيــن  الهــوة  فــإذا  والمصطلحــات، 

وبيــن الواقــع تــزداد اتســاًعا، وقــد ظــل التأليــف فــي 

علــم الــكام ينحــو منحــى التقريــر النظــري الــذي ال 

يتفاعــل مــع مجريــات الحيــاة الفعليــة، إذ انفصــل 

علــم الــكام عــن الحيــاة الواقعيــة منــذ وقــت مبكــر، 

عمــا  مختلفــة  فتــرات  فــي  الــكام  علمــاء  ونــأى 

يجــري فــي الواقــع، فــإذا بعــض القضايــا الكاميــة 

تفقــد حيويتهــا وتجددهــا بهــذا االنفصــال. 

وقــد ورث عصرنــا الراهــن هــذا الوضــع، الــذي 

انحســرت فيــه القضايــا الكاميــة وبقيــت حبيســة 

التــراث، وحتــى بعــض المســائل التــي تحــدث فيهــا 

عــن التجديــد بقيــت حبيســة النظــر المجــرد، ولــم 

تتفاعــل مــع الواقــع، وهكــذا انتهــى األمــر فــي علــم 

)24( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 157.

ــا، ال يؤثــر  الــكام إلــى كونــه فــي مجملــه علًمــا نظريًّ

إلــى  بــه األمــر  بــل بعضهــم أفضــى  الواقــع،  فــي 

الدعــوة إلــى تركــه جملــة »وقــد كان األولــى بهــم 

أن يطلبــوا القيــم المشــروعة لتوجيهــه، وتصويــب 

النظــر العقلــي فيــه«(25(.

التــي  والتاريخيــة  العلميــة  المؤثــرات  ومختلــف 

مــرت بهــا األمــة أفضــت إلــى تــراٍخ فــي مرجعيتهــا 

العقديــة، وغــدت حقائــق العقيــدة تشــبه أن تكــون 

تصديقــات ذهنيــة غايتهــا تنحصر فــي ذاتها، وقد أدى 

هــذا إلــى تضييــق مفهــوم العقيــدة؛ حيــث انفصلــت 

والنبــوة،  باأللوهيــة،  القلبيــة  التصديقــات  فيــه 

ــة، وقــد  ــاة االجتماعي والبعــث عــن أبعادهــا فــي الحي

بيــن  االنفصــال  يشــبه  مــا  إلــى  الوضــع  هــذا  أدى 

العقديــة،  مرجعيتهــا  وبيــن  الفرعيــة  االجتهــادات 

وهــذا الواقــع يحتــم علــى العلمــاء إحيــاء العقيــدة 

فــي  الســلوكية  األحــكام  وصياغــة  النفــوس،  فــي 

إطــار المبــادئ العقديــة، وهــذا يســتلزم إحيــاء البحــث 

فــي األبعــاد العمليــة للمبــادئ العقديــة؛ فــإن لــكل 

عقديــة،  أصــوًلا  المختلفــة  الســلوك  مجــاالت  مــن 

بــأن  العقــدي  إطــاره  مثــًلا  االقتصــادي  فالســلوك 

الملكيــة الحقيقيــة لــكل شــيء إنمــا هــي للــه، وأن 

اإلنســان مــا هــو إال مســتخلف علــى مــا بيــن يديــه مــن 

مقــدرات، وفــي هــذا اإلطــار ينبغــي أن يتنــزل ســلوكه 

فــي المجــال االقتصــادي. وأن الســلوك االجتماعــي 

بكرامــة  اإليمــان  العقــدي  إطــاره  العــام  بمعنــاه 

إنســانيته(26(. بمقتضــى  قيمتــه  وعلــو  اإلنســان 

)25( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 73.

)26( عبد المجيد النجار، فقه التدين فهًما وتنزيًلا، ص: 195.



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 88

وقــد كان المســلمون األوائــل يتــم التصديــق 

ذواتهــم  فــي  كافــة  بالطاقــات  عندهــم  واإلذعــان 

عقليــة وروحيــة وعاطفيــة، فمــا أن ينبلــج اإليمــان 

مــدارك  تحملــه  علــى  تتضافــر  حتــى  النفــس  فــي 

العقــل مــع أشــواق الــروح ومنــازع العاطفــة، فــإذا 

هللا تعالــى فــي نفــوس المؤمنيــن يســلم العقــل 

إلــى  العواطــف  وتنـــزع  وصفاتــه،  بوجــوده  جازًمــا 

محبتــه وخوفــه ورجائــه، وتهفــو الــروح إلــى لقائــه، 

وهكــذا األمــر فــي كل عقيــدة، ومــن هــذا الوضــع 

فــي تحمــل اإليمــان تتكــون شــدة لــه فــي النفــوس 

ــا إلــى  فيأخــذ بمجامعهــا، ويدفــع بــاإلرادة دفًعــا قويًّ

العمــل واإلنجــاز وذلــك ســر مــن أســرار تلــك القفزة 

الحضاريــة المشــهودة فــي ذلــك الزمــن القصيــر(27(.

تخــل  لــم  الواقــع  مــع  الكامــي  التأليــف  وتفاعــل 

منــه مراحــل مختلفــة مــن التاريــخ، ونضــرب مثــًلا لذلــك 

بمؤلــف مــن مؤلفــات علمــاء المغــرب األقصــى خــال 

فــي  العقــول  »لبــاب  وهــو:  الهجــري،  الســابع  القــرن 

الــرد علــى الفاســفة فــي علــم األصــول« والكتــاب يعبــر 

الكتــاب إذ صــدر  تعبيــًرا دقيًقــا عــن حقيقــة مضمــون 

فيــه المكاتــي عــن موقــف أصولــي تبينــت معالمــه منــذ 

البدايــة، بجعــل موضوعاتــه مســائل ماســة بالعقيــدة 

كان الحديــث عنهــا ســائًدا فــي عصــره؛ مثــل: القول بقدم 

العالــم، وغيــر ذلــك مــن أباطيــل الفلســفة التــي دحضهــا 

يقــول:  حيــث  أهلهــا؛  طريقــة  علــى  عقليــة  بأســاليب 

»فشــننا علــى رؤوس الفاســفة الغــارة، وكلمناهم على 

دور  المعرفــة،  إســامية  مجلــة  النجــار،  المجيــد  عبــد   )27(
اإلصــاح العقــدي فــي النهضــة اإلســامية، العــدد األول، ص: 
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موجــب اصطاحهــم وأغراضهــم، فأنصفنــا القــارة«(28(. 

بالنســبة  الكتــاب  فــي  تناولهــا  التــي  المســائل  وتلــك 

لذلــك العصــر تعتبــر مثــاًلا وغايــة فــي التجديــد؛ ومــن 

القصــور العلمــي أن يتصفــح بعــض الباحثيــن مثــل هــذا 

ــم يزعــم أنهــا كتــب  ــراث؛ ث الكتــاب وســواه مــن كتــب الت

مغرقــة فــي التجريــد والنظريــات البعيــدة عــن الواقــع، 

لكونهــا  واقعنــا؛  عــن  بعيــدة  تكــون  قــد  أنهــا  صحيــح 

ألفــت فــي ظــروف وعصــور مختلفــة؛ لكنهــا بالنســبة 

عــن  وأجابــت  إشــكاالت  بهــا  حلــت  العصــور  لتلــك 

تعقيــدات؛ فالعيــب ليــس فــي تلــك الكتــب بــل فيمــن 

يعجــز اآلن عــن كتابــة مــا يائــم عصــره؛ علــى غــرار مــا 

فعــل الفضــاء مــن علمــاء األمــة الســابقين؛ فكتبهــم 

بالنســبة لعصورهــم تجديــد ومواكبــة للعصــر، ينبغــي أن 

نســتفيد مــن منهجهــم، لنحــذو حذوهــم، وجديــر بالباحــث 

المنصــف أن يتعــرف علــى ظــروف العصــر قبــل قــراءة 

مواضيــع تلــك الكتــب؛ ليتعــرف علــى أســباب وخلفيــات 

كانــت هــي الدافــع لاهتمــام بتلــك المواضيــع، وقــد تذكــر 

تلــك األســباب عنــد بيــان بعــض المســائل وقــد ال تذكــر 

اكتفــاء بمــا هــو شــائع ومعــروف مــن الجــدل حولهــا بيــن 

العامــة والخاصــة. وقــد خلــص الدكتــور طــه عبــد الرحمن 

ــا كامــًلا  إلــى »أن المتكلميــن اســتوعبوا اســتيعاًبا منهجيًّ

مــن  والتاريخيــة  العلميــة  عصرهــم  أســباب  مختلــف 

وســائل نظريــة وأوضــاع ظرفيــة، فــي حيــن ال نجــد مثــل 

هــذا االســتيعاب المنســق لوســائل العصــر العلميــة 

الدراســات  مــن  أنجــز  فيمــا  التاريخيــة  والمعطيــات 

المعاصــرة التــي تحــاول تطويــر الفكــر اإلســامي، بــل 

علــى  الــرد  فــي  العقــول  لبــاب  المكاتــي،  الحجــاج  أبــو   )28(
ــة حســن محمــود،  ــق: فوقي ــم األصــول، تحقي الفاســفة فــي عل
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»تثويــره« أو علــى النقيــض تجــاوزه وابتغــاء غيــره«(29(.

العقيــدة  أن  النجــار  المجيــد  الدكتــور عبــد  ويقــرر 

إنمــا تدفــع إلــى العمــل بحســب مــا تكــون عليــه فــي 

أوًلا،  العــام  مدلولهــا  حيــث  مــن  المســلمين  تصــور 

ومــن حيــث مفرداتهــا التفصيليــة، إذ النفــوس تنفعــل 

بالصــورة التــي تحصــل فيهــا عــن الحقائــق ال بالحقائــق 

فــي  العقيــدة  صــورة  تحصــل  وحينمــا  ذاتهــا.  فــي 

الــذي  النحــو  علــى  اليــوم  المســلمين  لــدى  مدلولهــا 

وصفنــاه مــن الشــمول، فإنهــا ســتغير ال محالــة فــي 

هيئــة انفعــال بهــا: إذ ستتنـــزل قضايــا عديــدة ذات 

صلــة بالواقــع الكونــي واالجتماعــي فــي الوعــي العقــدي 

بالفعــل  مقتضياتهــا  تحقيــق  بذلــك  ويصبــح  لألمــة 

محــددا مــن محــددات الفصــل بيــن اإليمــان والكفــر، 

ممــا يكــون لــه أثــر بالــغ فــي النـــزوع إلــى العمــل واإلنجــاز 

والتعميــر، ويتكــون مــن ذلــك أوبــة عامــة إلــى الفعــل 

فــي الحيــاة العمليــة بمــا وقــر فــي النفــس مــن أن ذلــك 

هــو مقتضــى مــن مقتضيــات االعتقــاد الــذي أصبــح ذا 

أبعــاد عمليــة فــي العاقــات الكونيــة واالجتماعيــة(30(.

والــذي يقــرأ فــي بعــض المؤلفــات الكاميــة 

يــرى أنهــا ال تــكاد تقــوي عقيــدة، وال تزيــد إيماًنــا، وال 

تبعــث فــي النفــس خشــية هللا ودوام مراقبتــه، وال 

تدفــع إلــى إخــاص فــي عبــادة، وال تذيــق صاحبهــا 

وال  بالمنطــق،  العقــل  تخاطــب  اإليمــان  حــاوة 

تخاطــب العقــل بالشــعور، وربمــا انتهــت إلــى جــدل 

عقيــم، ال يلــد فائــدة وال ينتــج نفًعــا(31(.

)29( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 72.

دور  المعرفــة،  إســامية  مجلــة  النجــار،  المجيــد  عبــد   )30(
اإلصــاح العقــدي فــي النهضــة اإلســامية، العــدد األول، ص: 
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)31( علي الطنطاوي، فصول إسامية، ص: 151.

ــى االبتعــاد عــن الواقــع، وإغــراق  ومــرد ذلــك إل

المؤلفــات الكاميــة بنظريــات ظروفهــا التاريخيــة 

عــن  بعيــدة  فيهــا  للناظــر  تظهــر  انقرضــت،  قــد 

الواقــع، معرضــة عــن مناقشــة مشــكات واقعيــة 

انطاًقــا  رصيًنــا  ــا  علميًّ وتنــاوًلا  حلــوًلا  تقتضــي 

الــكام مهًمــا  مــن قضايــا كاميــة، واعتبــار علــم 

ــا إنمــا هــو بالنظــر للوظيفــة المنوطــة بــه  وضروريًّ

فــي الواقــع ومســايرته للمشــكات، وذلــك لكونــه 

وســيلة دفاعيــة راقيــة توظــف العقــل بــكل قــواه 

وتعمقاتــه لتفســير العقيــدة اإلســامية، ودحــض 

الملحديــن والمشــككين. شــبهات 

الواقــع  عــن  يغتــرب  أن  الــكام  لعلــم  وكيــف 

ووظيفتــه الدفــاع عــن الطارئ من الشــبهات لحماية 

عقائــد المســلمين مــن التشــويش والتشــكيك، كمــا 

بعلــم  ابتــدأت  إنــي  »ثــم  الغزالــي:  حامــد  أبــو  يقــول 

الــكام فحصلتــه وعقلتــه، وطالعــت كتــب المحققين 

منهــم وصنفــت فيــه مــا أردت أن أصنــف، فصادفتــه 

علًمــا وافًيــا بمقصــوده، غيــر واٍف بمقصــودي، وإنمــا 

وحراســتها  الســنة،  أهــل  عقيــدة  حفــظ  مقصــوده 

عــن تشــويش أهــل البدعــة«(32(. فعلــم الــكام مــن 

وظائفــه مواجهــة مشــكات الواقــع، وبذلــك يبقــى 

ويقــي  الشــبهات،  بحســب  ويطــور  يوظــف  ســاًحا 

ينكــر دور  مــن الشــك والريبــة »وال يمكــن ألحــد أن 

غيــر  االعتقاديــة  التيــارات  فــي مواجهــة  المتكلميــن 

اإلســامية -المنزلــة منهــا وغيــر المنزلــة- واالتجاهــات 

الفكريــة القائمــة علــى العقانيــة الماديــة والنظــر غيــر 

الضــال، تحقيــق: محمــد محمــد  مــن  المنقــذ  الغزالــي،   )32(
.14 جابــر، ص: 
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التوحيــدي المعاصــرة لهــم«(33(.

وإلــى جانــب الربــط بالواقع يمكــن توظيف المنهج 

الكامــي واالســتفادة منــه، فــي جانبــه الوظيفــي وآلياته 

الحجاجيــة، فــي الــرد علــى كثيــر مــن الشــبه المعاصــرة، 

كتابــه  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  العامــة  أفــاد  وقــد 

»أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام« طــرق وأســاليب 

الــكام  علــم  فــي  المناظــرة  منهــج  مــن  االســتفادة 

ومــا انطــوت عليــه مــن فوائــد جمــة لــم يســتفد منهــا 

الكامــي  الفكــر  فــي  المناظــرة  ينبغــي، فمجــال  كمــا 

فــي  ــا  ثريًّ ومنطلًقــا  خصًبــا  مرجًعــا  يكــون  أن  يمكــن 

نقــد وإبطــال أو إثبــات الكثيــر مــن القضايــا الشــائكة 

اســتعملها  التــي  االســتدالل  وطــرق  المعاصــرة، 

المتكلمــون فــي مجــال المناظــرة طــرق بديعــة ترتكــز 

علــى قوانيــن العقــل وصميــم االســتدالل المنطقــي.

 المدخل الثالث:
ربط علم الكالم بالسلوك

مــن المؤاخــذات التــي انتقــد بهــا علــم الــكام أنــه ال 

يوقــظ العاطفــة فهــو خطــاب للعقــل فقــط وإيقــاظ 

العاطفــة  بإثــارة  يهتــم  واإلســام  الذهنيــة،  للقــوة 

وقــد  الفكريــة،  القــوى  مــع  النفســية  واالنفعــاالت 

يكــون هــذا النقــد لعلــم الــكام بأنــه متصــل بالعقــل 

ــة أو  ــة بالفــؤاد منحصــًرا فــي مراحــل معين قليــل الصل

مؤلفــات محصــورة، واألصــل فــي علــم الــكام التكامــل 

بيــن منهجــه العقلــي والعاطفــة حتــى يثمــر ذلــك نتائــج 

فــي الســلوك، وهــذا األصــل مأخــوذ مــن كونــه ينبغي أن 

يكــون فيــه مــا فــي العقيــدة التــي يعنــى بالدفــاع عنهــا، 

)33( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 71.

والعقيــدة اإلســامية ال تقتصــر علــى اعتقــاد القلــب 

لمــا  ذلــك مطلــب وشــرط  بــل  والتصديــق فحســب، 

ســيترتب عليــه مــن عمــل، فاعتقــاد القلــب مطلــوب، 

وقــول اللســان مطلــوب، وعمــل الجــوارح مطلــوب، 

والســلوكية،  االعتقاديــة  ثمرتهــا  العقيــدة  لتؤتــي 

فالعقيــدة اإلســامية ليســت جملــة مــن المعتقــدات 

أو األفــكار النظريــة المجــردة، بــل هــي عقيــدة غايتهــا 

ظهــور أثرهــا فــي الســلوك وحيــاة النــاس، واإليمــان 

بهــا قــول باللســان، واعتقــاد بالجنــان، وعمــل بالجوارح، 

وال يغنــي تحصيــل أحــد هــذه األشــياء عــن األخــرى، بــل 

هــي كل مترابــط »وحينمــا ينتظــم فهــم العقيــدة؛ فــإن 

ذلــك ال محالــة ســينعكس رشــاًدا فــي تصــور العقيــدة 

التصــور الصحيــح كمــا عليــه فــي مصادرهــا، وكمــا كانــت 

والتابعيــن،  الصحابــة  مــن  الســلف  عهــد  فــي  عليــه 

األرض  يعمــرون  ذاك  بتصورهــم  اندفعــوا  حيــن 

تعميــًرا شــامًلا، ويبنــون حضــارة إنســانية، فالعقيــدة 

فــي  قيمتهــا  تنحصــر  مفاهيــم  ليســت  اإلســامية 

التصديــق القلبــي بهــا، وإنمــا ذلــك هــو جــزء مــن اإليمــان 

بهــا فحســب، والمطلــوب بعــد االعتقــاد هــو مــا يحدثــه 

اإليمــان بالعقيــدة مــن أثــر شــامل فــي حيــاة اإلنســان 

الفكريــة والعمليــة، وتلــك هــي النقطــة الفارقــة بيــن 

ولــو  األخــرى.  العقائــد  وســائر  اإلســامية  العقيــدة 

يصدقــون  لرأيتهــم  اليــوم  المســلمين  حــال  تأملــت 

بالقلــب ولكــن أثــر ذلــك فــي الســلوك قليــل، فيجــري 

مــن  ولعــل  االعتقــاد،  مقتضــى  غيــر  علــى  الســلوك 

أســباب ذلــك مــا ذاع مــن كــون اإليمــان هــو التصديــق 

كماالتــه  مــن  كمــال  بمقتضــاه  العمــل  وأن  بالقلــب 

الصحابــة  مــن  األمــة  ســلف  أن  والحــال:  فحســب. 

والتابعيــن لــم يكونــوا إال معتبريــن اإليمــان تصديًقــا 

ــؤول  ــر تفصيــل وال فصــل قــد ي وإقــراًرا وعمــًلا فــي غي
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إلــى مــا وصــل إليــه المســلمون اليــوم«(34(.

وربمــا كان الخلــل األفــدح الــذي يصيــب المســلمين 

منــذ زمــن هــو انقطــاع األعمــال عــن موجباتهــا العقديــة 

أكثــر ممــا هــو انقطــاع فكرهــم عنهــا، ولعــل هــذا هــو أحــد 

ــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن  ــه النب ــذي تعــوذ في ــي الحديــث النبــوي ال معان

علــم ال ينفــع(35(؛ فهــو تعــوذ مــن صــورة ذهنيــة صحيحــة 

فــي ذاتهــا مبنيــة علــى مقتضيــات عقديــة، ولكــن العمــل 

عنــد حاملهــا ال يجــري علــى حســبها؛ بــل يجــري منحرًفــا 

عنهــا مقطــوع الصلــة بموجبهــا العقــدي؛ فــا يكــون 

للعلــم حينئــذ نفــع. وال ينصلــح هــذا الخلــل إال بتعديــة 

التوجيــه العقــدي إلــى العمــل أيًضــا بعــد تعديتــه إلــى 

ا دائًمــا  الفكــر، وذلــك بحضــور المعانــي العقديــة حضــوًر

فــي ضميــر المســلم حــال مباشــرته العمــل ســواء كان 

ــا علــى  ــا عامًّ ــا بالمعنــى الخــاص أو عمــًلا تعميريًّ تعبديًّ

مســتوى الفــرد والمســتوى الجماعــي العــام(36(.

ومتــى حصــل هــذا التصــور فــي األذهــان، وســلم 

ــدة  ــرى ثمــرات العقي ــا أن ن ــه فــي الواقــع؛ أمكنن تنزيل

فــي الحيــاة، وأن نعيــش التغييــر المنشــود والتطــور 

الذي تدعو إليه شــريعة اإلســام بعقيدته الســمحة، 

وقــد ابتليــت األمــة اإلســامية فــي تاريخهــا بطوائــف 

والعمــل  العقيــدة  بيــن  الفصــل  علــى  حرصــت 

)34( عبــد المجيــد النجــار، دور اإلصــاح العقــدي فــي النهضــة اإلســامية، 
مجلــة إســامية المعرفــة، العــدد األول، ص: 74. (بتصــرف(.

)35( المقصــود حديــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن 
العجــز والكســل والجبــن والبخــل والهــرم وعــذاب القبــر، اللهــم 
وليهــا  أنــت  زكاهــا  مــن  خيــر  أنــت  وزكهــا  تقواهــا  نفســي  آت 
وموالهــا، اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن علــم ال ينفــع ومــن قلــب ال 
يخشــع ومــن نفــس ال تشــبع ومــن دعــوة ال يســتجاب لهــا«. 
صحيــح مســلم، بــاب التعــوذ مــن شــر مــا عمــل ومــن شــر مــا 
لــم يعمــل، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ج: 4، ص: 2088، 

حديــث: 2722.

(دور  المعرفــة  إســامية  مجلــة  النجــار،  المجيــد  عبــد   )36(
اإلصــاح العقــدي فــي نهضــة األمــة(، العــدد األول، ص: 84.

وتبنــت الفكــر اإلرجائــي الــذي كان يزعــم أن اإليمــان 

َعــت أوقــات  هــو المعرفــة بــا قــول وال عمــل، وُضيِّ

وأعمــار فــي جــدل نتــج عــن ذلــك لم يفــد األمــة، بــل 

جعــل أبناءهــا شــيًعا وطوائــف، تمضــي كل طائفــة 

عمرهــا فــي نقــض مــا لــدى األخــرى. 

والعقيــدة اإلســامية جــاءت بمفاهيــم متميــزة 

فــي التزامهــا تجمــع بيــان االعتقــاد، والقــول، والعمــل، 

وذلــك حتــى يتحقــق االنتفــاع بالعقيــدة انتفاًعــا حســًنا 

العقيــدة  وتؤتــي  واألحســن،  األكمــل  وجهــه  علــى 

ثمرتهــا فــي حيــاة النــاس، وتعيــن األمــة علــى اســترجاع 

قيادتهــا وريادتهــا المفقــودة، وتقديــم العقيــدة علــى 

هــذا النحــو هــي وظيفــة علــم الــكام المنشــود، حســب 

حاجــات النــاس ومتطلبــات شــهودهم الحضــاري.

وقــد كانــت األجيــال األولــى مــن المســلمين تتنــزل 

يدفــع  بمــا  مباشــًرا  تنــزًلا  نفوســهم  فــي  العقيــدة 

إرادتهــم إلــى األعمــال بمــا تقتضيــه العقيــدة فــي الواقــع 

فــي وجوهــه جميًعــا، ثــم خلفــت أجيــال بعــد ذلــك وقعــت 

العقيــدة فــي نفوســهم موقًعــا ال يمتــد أثــره إلــى اإلرادة 

ليحركهــا لتدفــع الجــوارح إلــى العمــل، وتراجعــت صلــة 

المعتقــدات  مــن  كثيــر  وجنحــت  بالعمــل،  المعتقــد 

عنــد البعــض لتكــون أقــرب إلــى ظاهــرة عقليــة مجــردة، 

وآراء فكريــة متداولــة، فيهــا مغــاالة التفصيــل والتقريــر 

والمجادلــة، وليــس فيهــا مــا يؤثــر فــي مجامــع النفــس 

وكيــان اإلنســان كلــه لتدفعــه إلــى إنجــاز األعمــال، ولذلــك 

ليشــمل عاقــة  االعتقــاد  ترشــيد  يمتــد  أن  لزاًمــا  كان 

العقيــدة بــاإلرادة الفاعلــة لتثمــر إنجــاز العمــل الصالــح 

المؤســس للنهضــة.

وربما يكون هذا الترشيد متمثًلا فيما يلي:
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تكــون  أن  وذلــك  االعتقــادي؛  الجــزم  أولهمــا: 

اســتنهاض  يصحبــه  باقتنــاع  راســخة  العقيــدة 

الفطــرة االســتداللية الكامنــة فــي النفــوس علــى 

اليــوم  االســتنهاض  وهــذا  بينهــا،  مشــترك  قــدر 

توفــرت وســائله أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ فآيــات 

هللا فــي األنفــس واآلفــاق، تتجــدد يوًمــا بعــد يــوم، 

ومــع كل تقــدم علمــي تتجلــى آيــات هللا للعالميــن. 

يتصــل  أن  وذلــك  الروحــي،  اإلحيــاء  ثانيهمــا: 

العقليــة  اإلنســانية  بالطاقــات  للعقيــدة  التصديــق 

الوضــع  مــن  عــزز  فقــد  كافــة؛  والعاطفيــة  والروحيــة 

الــكام علًمــا  العقيــدة نشــوء علــم  المختــزل لتحمــل 

ــا لــرد الهجــوم العقلــي علــى أصــول الديــن، ثــم تطــور  عقليًّ

إلــى المقايســة العقليــة الصرفــة فــي شــيء كثيــر مــن 

التجريــد والجفــاف(37(. وحــري بالمشــتغلين بهــذا العلــم 

الراغبيــن فــي تجديــده تصويــب النظــر نحــو هــذا المجــال 

وضــرورة العنايــة بهــذا اإلحيــاء، بــل وبيــان مــا يتميــز بــه 

»اليقيــن الــذي ينبنــي عليــه الجــدل وهــو يقيــن عملــي، 

صناعــي،  نظــري،  يقيــن  هــو  المنطقــي  اليقيــن  بينمــا 

التوجيــه وأقــدر  أقــوى علــى  صــوري، واليقيــن العملــي 

علــى التغييــر مــن اليقيــن النظــري، هــذا اليقيــن الــذي ال 

والقرطــاس«(38(. القــول  بــه ويظــل حبيــس  ينتفــع 

وقــد كانــت العقائــد فــي المذاهــب والملــل القديمــة 

متجــذرة فيهــا مشــكلة الفصــل بيــن العقيــدة والعمــل، 

أثــر فــي تلــك المجتمعــات؛  فلــم يكــن لتلــك العقيــدة 

يطبعهــا  أخــرى  وتصــورات  أفــكاًرا  ذلــك  واســتدعى 

النقــص والقصــور، ال تصلــح ألن تكــون نظاًمــا يهتــدى 

)37( المرجع السابق، ص: 88. بتصرف.

)38( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 70.

بــه فــي واقــع النــاس وحياتهــم، ومــا تــزال تلــك اآلثــار 

باقيــة إلــى يومنــا هــذا تأثــر بهــا الفكــر والســلوك علــى حــد 

ســواء؛ فقــد كانــت مذاهــب اليونــان الفلســفية تعتبــر 

معرفــة الحــق فضيلــة قائمــة بذاتهــا، وال تضفــي علــى 

آثارهــا العمليــة قيمــة تذكــر، وذلــك بمــا هــي فــي عمومهــا 

مذاهــب نازعــة إلــى التجريــد، عازفــة عــن األعمــال، ولكــن 

العقيــدة اإلســامية جــاءت بمفهــوم آخــر لاعتقــاد يحدد 

بقيمتــه وآثــاره العمليــة، فأصبــح فيــه التصديــق الذهنــي 

ــا  بالعقيــدة غيــر كاٍف وحــده، وإنمــا قيمتــه تكتمــل حقًّ

بمــا يــؤدي إليــه مــن األعمــال، وذلــك مــا أشــار إليــه ابــن 

خلــدون فــي قولــه معبــًرا عــن العقيــدة بالتوحيــد: »إن 

المعتبــر فــي هــذا التوحيــد ليــس هــو اإليمــان فقــط الــذي 

هــو تصديــق حكمــي، وإنمــا الكمــال فيــه حصــول صفــة 

منــه تتكيــف بهــا النفــس«(39(. والمقصــود بهــذه الصفــة 

ــذي يكــون  ــك الســلطان ال ــي تتكيــف بهــا النفــس ذل الت

للعقيــدة علــى اإلرادة فيوجههــا فــي طريــق األعمــال(40(.

شــعاب  ببعــث  بالواقــع  ترتبــط  والعقيــدة 

التذكيــر  عبــر  النفــوس،  فــي  الســاكنة  اإليمــان 

بأصــول الديــن، وتمثلهــا واقًعــا، وإصــاح األفــكار 

ــر وجــدان األمــة مــن الخرافــات،  الفاســدة، وتطهي

ــد  ــور طــه عب ــرى الدكت وربــط االعتقــاد بالعمــل، وي

الرحمــن أن مميــزات المنهــج العقلــي فــي الــكام 

بصفــة عامــة، هــي: »أنــه منهــج عملــي؛ إذ تصبــح 

الســلوكية  بالقيــم  متصلــة  صفــة  العقانيــة 

ــة ليســت  ــة الكامي ــه فالعقاني ــة...، وعلي والخلقي

مســتقلة  المعرفيــة  المضاميــن  مــن  مجموعــة 

بذاتهــا مميــزة ألهــل الــكام بقــدر مــا هــي جملــة 

)39( ابن خلدون، المقدمة، ج: 1، ص: 120.

)40( عبــد المجيــد النجــار، دور اإلصــاح العقــدي فــي النهضــة 
اإلســامية، مجلــة إســامية المعرفــة، العــدد األول، ص: 81.
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مــن المناهــج التــي تتســم بـ«الفعل«و«المفاعلــة« 

المعرفــة«(41(. تحصيــل  فــي 

ــة  ــل فــي ضعــف الصل ــل المتمث ومــن مظاهــر الخل

بيــن العقيــدة والعمــل فــي واقــع األمــة اإلســامية مــا 

يلقــاه هــذا العلــم الجليــل مــن إعــراض وتنفيــر، فــي حيــن 

بــه؛ كعامــل  إلــى إحيائــه واالهتمــام  أن الحاجــة ماســة 

الدكتــور طــه  ويــرى  التحضــر.  إلــى  الدفــع  مــن عوامــل 

عبــد الرحمــن أن عاقــة علــم الــكام باألخــاق والســلوك 

ــاح  ــا وأن »االنفت ــاًء قيميًّ ــه بن ينبغــي أن تنطلــق مــن بنائ

لتأســيس »االختيــار  الخصــوم مناســبة  الكامــي علــى 

اإلســامي« تأسيًســا يكــون فــي مســتوى مــا أحــدث مــن 

تحويــل فــي البنيــات الفكريــة والمجتمعيــة لإلنســان، أي 

ــا علــى المعاييــر والقيــم الجديــد التــي ابتدعهــا  يكــون مبنيًّ

هــذا التحويــل الحضــاري«(42(. 

الحفــظ  لهــا  كتــب  اإلســامية  العقيــدة  أن  ورغــم 

مستمســكين  المســلمون  وظــل  كتابهــا،  بحفــظ 

بكتابهــم وعقيدتهــم، غيــر أن هــذا اإليمــان فقــد إشــعاعه 

فــي  يتجســد  فلــم  فاعليتــه؛  مــن  وتجــرد  االجتماعــي، 

التوحيــد  عقيــدة  أن  باعتبــار  المســلم،  المجتمــع  حيــاة 

توحــد المجتمــع، فــي التصــورات، والغايــات، والشــعور، 

إلــى  المجتمــع  تعــرض  وإنمــا  الســلوك،  وأنمــاط 

انقســامات شــتى، وأمســى جماعــات متعــددة، أهــدرت 

إلــى  أفضــت  ســجاالت  فــي  األمــة  قــدرات  مــن  الكثيــر 

أهليــة  حــروب  فــي  األمــة  وأقحمــت  عدائيــة،  مواقــف 

أهلكــت الحــرث والنســل، وهكــذا يضمحــل أثــر العقيــدة 

حيــث تفــرغ مــن محتواهــا االجتماعــي، فــا تحــول دون 

)41( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 157.

)42( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
ص: 158.

اقتتــال األمــة الواحــدة »وبعــد مــدة مــن تحقــق وحــدة 

العقيــدة والعمــل فــي أذهــان المســلمين طــرأ علــى هذه 

ــا ثــم اســتفحل مــع مــرور األيــام،  الوحــدة انفصــام بــدأ خفيًّ

فــي  تمثــل  االنفصــام  مــن مظاهــر  أول مظهــر  ولعــل 

تلــك النـــزعة التجريديــة التــي نـــزع إليهــا علــم الــكام الــذي 

اختــص بالبحــث فــي العقيــدة اإلســامية، فــإذا هــو يوغــل 

افتراضيــة  نظريــة  وجهــة  مــن  العقديــة  المباحــث  فــي 

تعتمــد المحاجــة العقليــة فــي غيــر صلــة تذكــر باآلثــار التــي 

تحدثهــا العقيــدة فــي الحيــاة العمليــة«)43(. واســتعادة 

تلــك الوحــدة والصلــة ينبغــي أن تكــون اســتعادة شــاملة، 

معبــرة عمــا بلغــه المســلمون فــي القــرون الســالفة مــن 

قــوة فكريــة نظريــة أثمــرت قــوة علميــة وعمليــة، وســارتا 

ــا إلــى جنــب، دون تخــٍل عــن إحداهمــا، فــي اســتيعاب  جنًب

شــامل لوظيفــة علــم الــكام وغاياتــه األساســية.

ويــرى الدكتــور عبــد المجيــد النجــار أن اإلصــاح 

العقــدي مداخلــه ثاثــة عناصــر أساســية:

اإلســامية  للعقيــدة  الفهــم  ترشــيد  أولهــا:   

ترشــيًدا تســتقر بــه هــذه العقيــدة فــي النفــوس 

جازمــة.  صحيحــة صافيــة 

بحيــث  الشــامل،  العقــدي  التأطيــر  وثانيهــا: 

التــي  المرجعيــة األساســية  العقيــدة هــي  تكــون 

وعملــه جميًعــا. المســلم  فكــر  عنهــا  يصــدر 

 والثالــث: هــو التفعيــل اإلرادي لاعتقــاد، حيــث 

فاعلــة  إرادة  إلــى  مؤدًيــا  المســلم  اعتقــاد  يكــون 

تنطلــق فــي إنجــاز العمــل الصالــح(44(.

)43( عبــد المجيــد النجــار، دور اإلصــاح العقــدي فــي النهضــة 
اإلســامية، مجلــة إســامية المعرفــة، العــدد األول، ص: 75.

)44( عبــد المجيــد النجــار، دور اإلصــاح العقــدي فــي النهضــة 
اإلســامية، مجلــة إســامية المعرفــة، العــدد األول، ص: 58.
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ألمعنــا  الــذي  واالنفصــام  الفصــل  ومــن مظاهــر 

إليــه مــا هــو حاصــل فــي منهــج التعامــل مــع األســماء 

فيــه  وردت  الــذي  ســياقها  عــن  وفصلهــا  والصفــات 

خــال  مــن  الكامــي،  الجــدل  ســياق  فــي  وعرضهــا 

كان  وقــد  ذلــك،  علــى  واالقتصــار  الفــرق  شــبهات 

الصحابــة فــي التعامــل مــع النصــوص يتوجهــون إلــى 

المعانــي العمليــة دون الجــدل فــي المعانــي النظريــة 

فــإذا ســمعوا مثــًلا حديــث النــزول، ســارعوا إلى الســؤال 

والدعــاء، وإن ســمعوا أن هللا يبســط يــده للتائــب، لــم 

ينشــغلوا بكيفيــة البســط؛ بــل بــادروا إلــى التوبــة، وقــد 

هــذا  الصحايــة  منهــج  إلــى  478ه(  (ت  الجوينــي  أشــار 

بقولــه: »وقــد درج صحــب الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ورضــي عنهــم 

وهــم  فيهــا  مــا  ودرك  لمعانيهــا  التعــرض  تــرك  علــى 

صفــوة اإلســام والمســتقلون بأعبــاء الشــريعة«(45(.

فــا بــد مــن إعادة صلتنا بأســماء هللا الحســنى 

وصفاتــه إلــى وضعهــا الصحيــح؛ فمناهــج بعــض 

البحــوث فــي االشــتغال بالصفــات يثبــت الشــك 

ويفســد اليقيــن، أكثــر ممــا يرســخ اإليمــان بتلــك 

الصفــات والترغيــب فــي تأملهــا. 

فــي  العقيــدة  فاعليــة  أســباب ضمــور  أهــم  ومــن 

مــع أســماء  المغلــوط  التعامــل  المســلمين  نفــوس 

هللا الحســنى، فــا بــد مــن إعــادة صلتنــا بأســماء هللا 

الحســنى وصفاتــه وتأمــل آثارهــا فــي حياتنــا، بــدًلا مــن 

جــدل المتكلميــن العقيــم الذي دار حول الطرف المقابل 

مــن هــذه المعادلــة وهــو عاقــة الــذات بالصفــات، الــذي 

ال نملــك أداة البحــث عــن كثيــر مــن تفاصيلهــا ألنهــا مــن 

أمــور عالــم الغيــب، إن ســر التنــوع والتعــدد فــي األســماء 

اإلســامية،  األركان  فــي  النظاميــة  العقيــدة  الجوينــي،   )45(
.32 ص:  الســقا،  حجــازي  أحمــد  وتقديــم:  تحقيــق 

اإلنســان  حركــة  وتشــمل  تقابــل  أنهــا  هــو  والصفــات 

فــي  بهــا  اإلنســان  ليتعلــق  اســتثناء  غيــر  مــن  جميعــا 

ــاه.  ــه فــي واقعــه ودني ــي تعــرض ل ــه الت جميــع حاالت

العاقــة  هــذه  علــى  الســلبي  التأثيــر  أثــر  وممــا 

االهتمــام بالمتشــابه واإلفــراط في اســتخراج المعاني، 

صــارت  حتــى  تحتملهــا؛  ال  مــا  النصــوص  وتحميــل 

الواضحــات متشــابهات، فتغيــر األمــر مــن االهتمــام 

ابــن  العامــة  قــال  بالمعانــي،  التعلــق  إلــى  بالعمــل 

عاشــور: »وكان الســلف فــي القــرن األول ومنتصــف 

ــي يمســكون عــن هــذه المتشــابهات؛ لمــا  القــرن الثان

االشــتغال  مصلحــة  مــن  اإلمســاك  ذلــك  فــي  رأوا 

بإقامــة األعمــال التــي هــي مــراد الشــرع مــن النــاس«(46(.

خاتمة

ــم  ــة لعل ــة التجديدي ــى أن الرؤي نخلــص ممــا ســبق إل

الــذي  والشــمول  العمــوم  ســماتها  أهــم  مــن  الــكام 

يحقــق مقاصــد التجديــد وغاياتــه األساســية ومن شــأنها 

إعــادة بعــث وإحيــاء علــم الــكام ليكــون إحــدى ركائــز البنــاء 

أن  ينبغــي  مــا  برســم  المنشــود،  اإلســامي  الحضــاري 

يكــون عليــه علــم الــكام فــي مختلــف المجــاالت.

والتجديــد  عامــة  التجديــد  بأمــر  ضــر  مــا  أشــد  ومــن 

الكامــي خاصــة الــرؤى الجزئيــة التــي تقتصــر علــى االهتمــام 

ــا عــرض بعــض مــا يمكــن أن  بجانــب دون آخــر، وقــد حاولن

يتجــاوز بــه ذلــك إســهاًما فــي التأســيس لهــذه الرؤيــة، وكل 

مدخــل مــن تلــك المداخــل بحاجــة إلى دراســات مســتفيضة 

تحقــق مقاصــده العامــة والخاصــة، وتتوخــى طرائــق تنزيلــه 

والخــروج مــن الحيــز النظــري إلــى الحيــز التطبيقــي.

)46( ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 197.
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 وهــي مداخــل غيــر كافيــة وحدهــا مــا لــم يضــف 

ممــا  والمجــدد  التجديــد  فــي  يشــترط  مــا  إليهــا 

وتكــون  ســديدة  الرؤيــة  تكــون  كــي  معلــوم،  هــو 

المعالــم علــى بينــة وبصيــرة، وتتبــع الرؤيــة النظريــة 

والوســائل،  المنافــذ  مختلــف  عبــر  بالتطبيــق، 

بمســؤولية مشــتركة يتحملهــا الجميــع كل حســب 

موقعــه ومــا آتــاه هللا مــن األمــر والعلــم والحكمــة.

والحمــد للــه رب العالميــن، وصلــى هللا علــى 

النبــي األميــن.
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الملّخص:

مــن  خلــدون  ابــن  لمنهــج  المقــال  هــذا  عــرض 

الفكــري  لإلبــداع  نموذًجــا  باعتبــاره  المقّدمــة  خــالل 

ن ثَمَّ بحث في ســبل وكيفية 
ِ
والموضوعية العلمية، وم

اســتناًدا  وذلــك  الخلدونيــة،  التجربــة  وتعميــم  تجديــد 

الكلــي  مفهــوم  أ-  همــا:  منهجتيــن  ركيزتيــن  أهــم  إلــى 

القــدرة  المتــالك  مفتاًحــا  طبيعتــه  واعتبــار  باعتبــاره 

العلمــي  التحقيــق  آليــات   -2 المعرفــي،  اإلبــداع  علــى 

باعتبارهــا األدوات الضروريــة التــي يــؤدي االلتــزام بهــا 

إلــى القــدرة علــى اإلبــداع العلمــي، وقــد انتهــت الورقــة 

إلــى أن التمثــل األمثــل للمنهــج الخلدونــي ســيؤدي إلــى 

تقديــم اإلســهام فــي إضــاءة مــا عجــزت عــن تفكيــك 

المتعلقــة  تلــك  خاصــة  الحديثــة،  المعرفــة  ألغــازه 

بالشــأنين اإلنســاني والدينــي ومكانتهمــا فــي الوجــود، 

وذلــك اســتناًدا إلــى التصالــح الضمنــي بيــن المعرفتيــن 

العقليــة والنقليــة عنــد ابــن خلــدون، وكــذا التمييــز بيــن 

المقــّدس الــذي يؤخــذ كمــا جــاء لغلبــة الظــن بصحتــه، 

وبيــن االجتهــادات التاريخيــة التــي ال بــد مــن إخضاعهــا 

إلــى منهــج علــم العمــران الموضوعــي لتفكيكــه وإعــادة 

صياغتــه مجــدًدا وفًقــا لمتطلبــات كل عصــر. 

Abstract:

This article illustrates the methodology of Ibn-Khaldun, 

through his Muqaddimah, as a model of scientific objectivity 

and creative knowledge. We propose ways to reestablish 

the methodology and to make it available today to young 

researchers in applying two main characteristics:
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1. The  concept  of  holism  as  a  source  of 

creative  thought.

2. The  application  of  investigative 

scientific tools that provide the potential for 

scientific  discovery.

Finally  ,we  propose  that  mastery  of  the 

Khaldunian  Method  can  lead  researchers  to 

resolving  some  religious  and  problematic 

human  topics  by  means  of  Khaldunian 

epistemology ,based on coherence between 

rational  facts  and  religion  .This  article  also 

distinguishes  between  the  religious  holy 

texts  and  prophesy  ,and  its  human  and 

historical  understanding. 

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فــرض أساســي مفــاده 

أن علــم العمــران كمــا أسســه ابــن خلــدون ُيعــّد فــي 

وجهــه المنهجــي إضافــة نوعيــة فــي طريــق اســتكمال 

الــذي  األمــر  اإلســام،  فــي  االســتداللي  العقــل  بنــاء 

ــا مهًمــا  يجعــل مــن العلــم الــذي أحدثــه َمعيًنــا معرفيًّ

الثقافــة  واإلبــداع  التجديــد  آليــات  اســتخاص  فــي 

اإلســامية راهًنــا، وذلــك لمــا اســتند إليــه علــم العمــران 

التــي  مــن اســتحضار ضمنــي لفكــرة الكلــي الفلســفي 

ــا عــن  أعــاد ابــن خلــدون صياغتهــا بشــكل ُمختلــف جذريًّ

التــي  البحثيــة  إلــى اآلليــات  اليونانيــة، إضافــة  نظيرتهــا 

معرفــة  لتحقيــق  إجــراءات ضروريــة  بوصفهــا  حددهــا 

بالعالــم. موضوعيــة 

فــي  تمثلــت  للمقّدمــة  الرئيســة  الميــزة  إن 

وصريــح  أحياًنــا  ضمنــي  اســتدخال  بيــن  الجمــع 

األســاس  ذات  الدينيــة  للثقافــة  أخــرى  أحياًنــا 

الروائــي  المنهــج  لحصــر  ســعيه  وبيــن  الروائــي، 

مشــروع  كان  فقــد  الشــرعية،  حــدوده  أدنــى  فــي 

شــرعي  تكويــن  عــن  يصــدر  النقــدي  خلــدون  ابــن 

ــا فــي بعــض تفاصيــل المقّدمــة،  راســخ يتضــح جليًّ

وبعبــارة أخــرى فــإن نزعتــه الجامحــة إلــى تأســيس 

رفــض  نزعــة  تقابلهــا  لــم  للوقائــع  نقــدي  علــم 

تاريخيــة  أم  دينيــة  كانــت  للروايــة، ســواء  مطلــق 

بقــدر مــا عمــل علــى تقنينهــا ضمــن أطرهــا الدنيــا.

ابــن  راهنيــة  مأتــى  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 

فــي  يتمثــل  المعاصــر  الســياق  ضمــن  خلــدون 

انفصــام  علــى  َســت  ُأسِّ الحديثــة  المعرفــة  كــون 

االســتداللية  العقليــة  المعرفــة  بيــن  تــام  شــبه 

والمعرفــة الدينيــة الروائيــة، وذلــك مــا ســيجعل 

مــن علــم العمــران مرجًعــا مــن خــال مشــاركته 

الفاعلــة فــي عــاج المســائل اإلنســانية المعرفيــة 

مــن  انطاًقــا  راهًنــا،  المســتعصية  واألخاقيــة 

قيــام علــم العمــران علــى الجمــع بيــن المعطييــن 

العقلــي والروائــي دون تعــارض ظاهــر أو باطــن. 

1- الرواية بداية واالستدالل غاية: 

إن القــول بــأن منطلــق ابــن خلــدون فــي تأسيســه 

علــم العمــران كان نقــد »الثقافــة الروائيــة« الســائدة فــي 

عصــره يشــمل معنييــن: أ- المدلــول المباشــر للثقافــة 

الروائيــة المتعلــق بعلــم التاريــخ القائــم علــى الروايــة، 

ب- المدلــول غيــر المباشــر للثقافــة الروائيــة المتعلــق 
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بعلــم الديــن القائــم علــى الروايــة أيًضــا(2(، فهــو وإن كان 

قــد اســتبعد بالحــرف إدخــال النــص الدينــي الخــام فــي 

مجــال الدراســات العمرانيــة فإنــه اقتصــر علــى النــص 

األصلــي فقــط، ولــم يســتثن الديــن كمعطــى تاريخــي مــن 

أن يخضــع للــدرس العمرانــي(3(، وذلــك مــن جانبيــن همــا: 

أ- كــون الثقافــة الدينيــة التــي صاغــت النظــرة الوجوديــة 

لإلنســان المســلم عامــة هــي ثقافــة روائيــة وتاريخيــة 

أساًســا باعتبارهــا قائمــة علــى تأويــل النــص المؤســس 

لهــا، ب- أن الثقافــة الدينيــة التــي صاغــت الواقــع الفعلي 

لإلنســان المســلم هــي جــزء ال يتجــّزأ مــن العمــران. 

ومعنــى ذلــك أن ابــن خلــدون فصــل بشــكل صريــح 

بيــن الديــن الخــام أو المثالــي، وأّكــد علــى اســتثنائه مــن 

ذا  لكونــه  وغالًبــا  العمــران،  لعلــم  يكــون موضوًعــا  أن 

مصــدر علــوي أوًلا، ولئــا يتعــرض النــص المقــّدس ألي 

الزمــان والمــكان،  تشــويهات باعتبــاره التاريخــي فــوق 

فــي حيــن أن العمــران الناتــج عــن اإلســقاطات التاريخيــة 

للمســاءلة  معّرضــة  بالطبــع  فهــي  الوحــي  لنصــوص 

العقليــة لحتميــة اختاطهــا بالواقــع اإلنســاني المحكوم 

التــي يهــّم  لــه مــن العوامــل واألســباب  بمــا ال نهايــة 

استكشــافها أوًلا ونقدهــا ثانًيــا. 

إن مــا ســينتج عــن إقحــام الواقــع والثقافــة الدينييــن 

ــاح داخلــي«  فــي مجــال دراســة علــم العمــران هــو »انفت

للثقافــة اإلســامية علــى المنطــق االســتداللي بمــوازاة 

الكريــم  (القــرآن  للديــن  األساســيان  المصــدران  يقــوم    )2(
ــة، ويشــتغل علمهمــا  والحديــث النبــوي الشــريف( علــى الرواي
بالنســبة  القــراءات  علــم  أ-  وهمــا:  ونقدهــا  الروايــة  بدراســة 

للحديــث.  بالنســبة  الرجــال  2- علــم  للقــرآن، 

ابــن خلــدون  )3(  مــن المهــم إيضــاح أن األمــر متعّلــق عنــد 
بالتمييــز بيــن: أ- النــص المؤســس بشــقيه: القــرآن والحديــث، 
النــص  علــى  ُأســقطت  التــي  التاريخيــة  الفهــوم  ب-  وبيــن 
المؤســس  النــص  تــؤول  التــي  الدينيــة  العلــوم  المؤســس: 
ــا، والظــروف االجتماعيــة والسياســية التــي يحصــل فيهــا  نظريًّ

ــا.  تأويــل الديــن عمليًّ

ــي، وأن هــذا االنفتــاح ســيكون دعامــة  مــع الســرد الروائ

وســنًدا للثقافــة الفقهيــة المرتبطــة بالتشــريع، ولقــد 

قــّرر ابــن خلــدون أن علــم العمــران كان يســري بالَعــَرض 

ألهــل العلــوم فــي المقاصــد واألصــول وإثبــات النبــوة 

والبرهــان(4(،  االســتدالل  إلــى  جمعيهــا  احتاجــت  التــي 

ــا فــي  وهــذا يعنــي أن ابــن خلــدون جعــل مــا كان َعَرضيًّ

البشــري  العمــران  لعلــم  مؤسًســا  جوهــًرا  العلــوم 

واالجتمــاع اإلنســاني، ويكــون ابــن خلــدون هنــا تحديــًدا 

وأداة  محــض،  عقلــي  كفعــل  االســتدالل  التقــط  قــد 

ســبق إليهــا الفاســفة فاســتعارها منهــم ليبنــي بهــا 

علمــه الــذي لــم يســبقه إليــه أحــد مــن الخليقــة، لذلــك 

فقــد تصــور الكوســت أن االســتدالل الخلدونــي ليــس 

ا محًضــا لكنــه معضــود بالتاريــخ، وذلــك اســتناًدا  فلســفيًّ

إلــى كــون ابــن خلــدون مطلًعــا حــق االطــاع علــى آثــار 

يظهــر  ال  نصــه  أن  وميزتــه  عصــره(5(،  فاســفة  كبــار 

تلــك المقابســة وذلــك التركيــب، أعنــي االقتبــاس مــن 

الــذي  والتاريــخ  االســتدالل  بيــن  والتركيــب  الفلســفة 

أفضــى بــه إلــى ابتــكار العلــم الجديــد. 

والمقصــود باالنفتــاح الداخلــي للثقافــة اإلســامية 

علــى االســتدالل هــو مــا تميــز بــه التأصيــل الخلدونــي 

لمفهــوم االســتدالل، أعنــي نظرتــه النقديــة للمــوروث 

اليونانــي الــذي كان االتصــال بــه شــرًطا رئيًســا لبنــاء 

ا  اســتمراًر بوصفــه  جهــة،  مــن  االســتداللي  العقــل 

ــا للتقــّدم العلمــي والمعرفــي للبشــر، ومــن جهة  طبيعيًّ

َســت علــى االحتــراز  أخــرى فــإن النظــرة النقديــة تلــك ُأسِّ

المفاهيــم  خاصــة  الوافــدة  الكليــة  المفاهيــم  مــن 

)4( عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة، دار الفكــر للطباعــة 
.49 2004، ص  بيــروت  والتوزيــع،  والنشــر 

ابســتمولوجية،  مقاربــة  خلــدون:  ابــن  البوســطجي،  )5( صبــا 
مجلــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة منتــوري قســنطينة، العــدد 

46، ديســمبر 2016، ص 276.
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الشــاملة الســاعية لمطابقــة المعرفــة بالوجــود، وهــو 

الــذي جعــل مــن الخلفيــة العقديــة اإلســامية َحَكًمــا 

إبطــال  فصــل  فــي  بوضــوح  ذلــك  أورد  كمــا  عليهــا 

الفلســفة(6(.

ــخ  ــه فيلســوًفا للتاري إن جمــع ابــن خلــدون بيــن كون

وبيــن رفضــه الصريــح للفلســفة ســيبدو مفارقــة عصيــة 

علــى الحــل إذا لــم نصــل إلــى ســبر أغــوار طبيعــة الخلفيــة 

أوًلا، واختــاف مرجعيتــه  التــي يصــدر عنهــا  المعرفيــة 

االجتهاديــة التــي انطلــق منهــا عــن منهــج التقليــد الــذي 

ســار فيــه أغلــب فاســفة المســلمين ثانًيــا، وذلــك مــا 

جعــل البوســطجي تتســاءل بحيــرة عــن موقفــه الســلبي 

للمفاهيــم  اســتعماله  مقابــل  الفلســفة  مــن  ا  جــدًّ

خشــية  أنــه  علــى  األمــر  فّســرت  حيــث  الفلســفية، 

وتقيــة مــن ابــن خلــدون نحــو عصــره الــذي حّرمــت فيــه 

ــا  ــدون لم يكــن مقتنًع ــن خل ــمَّ فــإن اب ــن َث الفلســفة، وِم

بذمــه للفلســفة والفاســفة حســب تصورهــا(7(، وهــذا 

مجانــب للصــواب، ذلــك أن المفارقــة مــا هــي بمفارقــة 

أصــًلا، وأن تضّلــع ابــن خلــدون فــي الفلســفة ورفضــه 

ا عندمــا نــدرك أن ابــن خلــدون  لهــا ســيكون متســاوًقا جــدًّ

لــم يرفــض الفلســفة بوصفهــا آليــة مســتقلة إلعمــال 

العقــل وحريــة الســؤال، بقــدر مــا رفضهــا كتقليــد جامــد 

ذلــك  اليونــان،  فاســفة  صاغــه  كمــا  التفكيــر  لمنهــج 

أنــه رأى أن التفلســف قــد اصطبــغ بمنهــج فاســفة 

مرجعيــة  وأن  أرســطو،  وخاصــة  التفكيــر  فــي  اليونــان 

يكــون  أن  عليــه  يجــب  لمــا  تماًمــا  مفارقــة  منهجهــم 

أتباعــه  فيــه  وذم  المســلمين،  عنــد  العقلــي  التفكيــر 

)6( العنــوان الكامــل للفصــل هــو: »فصــل في إبطال الفلســفة 
وفســاد منتحلهــا« وهــو الفصــل الحــادي والثاثــون مــن البــاب 

الرابــع مــن المقدمــة الصفحــة 532 مــن طبعــة بيــروت 2004.

)7( صبا البوسطجي، المرجع السابق، ص 278.

بأنهــم حــذوا رأيــه حــذو النعــل بالنعــل إال فــي القليــل(8(، 

وهــو موقــف تماهــى فيــه تماًمــا مــع موقــف الغزالــي 

فــي إنــكاره علــى فاســفة عصــره، فهــو لــم ينكــر عليهــم 

التفكيــر العقلــي وحريــة المســاءلة، لكنــه نعــى عليهــم 

وجمودهــم. تقليدهــم 

لــم تقتصــر فقــط علــى الجمــود عنــد  والمشــكلة 

ــن  ــان مــن فاســفة المســلمين، فاألمــر ل ــدة اليون مقّل

يقتصــر علــى فســاد العقــل، إنمــا ســيمتد إلــى فســاد 

الديــن، فقــال فــي بدايــة فصــل إبطــال الفلســفة: »هــذا 

الفصــل ومــا بعــده مهــم، ألن هــذه العلــوم عارضــة فــي 

العمــران كثيــرة فــي المــدن وضررهــا فــي الديــن كثيــر، 

المعتقــد  عــن  ويكشــف  بشــأنها  ُيصــدع  أن  فوجــب 

الحــق فيهــا. وذلــك أن قوًمــا مــن عقــاء النــوع اإلنســاني 

زعمــوا أن الوجــود كلــه، الحســي وما وراء الحســي، تدرك 

الفكريــة  باألنظــار  وعللهــا  بأســبابها  وأحوالــه  ذواتــه 

اإليمانيــة  العقائــد  وأن تصحيــح  العقليــة،  واألقيســة 

مــن جهــة النظــر ال مــن جهــة الســمع، فإنهــا بعــض 

فاســفة  أن  بذلــك  ويعنــي  العقــل«(9(،  مــدارك  مــن 

اليونــان وأتباعهــم مــن الفاســفة المســلمين جعلــوا 

العقــل مرجًعــا وحيــًدا فــي بنــاء العقائــد اإليمانيــة، وهــو 

مــا رفضــه ابــن خلــدون موجًبــا ضــرورة اعتبــار الحــس 

والتجربــة فــي بنــاء العقيــدة. 

أمــا صلــة علــم العمــران الخلدونــي بالثقافــة الدينيــة 

فيتجلــى واضًحــا فــي كونهــا منتميــة إلــى مجــال العمــران 

البشــري، وِمــن َثــمَّ فهــي خاضعــة لمنهجــه، وذلــك علــى 

الرغــم مــن تحييــده المبدئــي إلخضــاع النــص إليــه وتقديم 

الجــرح والتعديــل عليــه إذ يقــول: »وإنمــا كان التعديــل 

)8(  عبد الرحمن ابن خلدون، المرجع السابق، ص 534.

)9( المرجع نفسه، ص 532.
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والتجريــح هــو المعتبــر فــي صحــة األخبــار الشــرعية، ألن 

معظمهــا تكاليــف إنشــائية أوجــب الشــارع العمــل بهــا 

النــص  حتــى حصــل الظــن بصدقهــا«،(10( فالواضــح أن 

فــي أصالتــه الروائيــة هــو مــا اســتثناه ابــن خلــدون مــن 

الدينيــة  الثقافــة  ذلــك  يشــمل  أن  دون  فقــط  علمــه 

المنتميــة بمقتضــى الحــال إلــى العمــران وعلمــه، وربمــا 

ــة العلــم الدينــي  ــر المباشــرة هــي تنقي كانــت النتيجــة غي

والفقــه  االســتدالل  مــن  خــاٍل  روائــي  قــول  كل  مــن 

الروايــة فــي  العمــران، والمحّصلــة هــي حصــر  بأحــوال 

الخبــر الشــرعي دون غيــره، وإخضــاع كل مــا عــداه إلــى 

االســتدالل العقلــي.

ويــرى الجابــري أن ابــن خلــدون عــزل طريقــة 

إحــدى  فــي  َمــت  ُعمِّ التــي  والتعديــل«  »الجــرح 

المراحــل بســحبها مــن علــم روايــة الحديــث إلــى 

كانــت  أن  بعــد  التاريخيــة  الروايــة  فــي  اعتمادهــا 

علــى  أكــد  عندمــا  وذلــك  األول،  علــى  مقتصــرة 

اختصاصهــا باألخبــار الشــرعية بوصفهــا تكاليــف 

إنشــائية، حيــث يكفــي فيهــا الثقــة بالــرواة عدالــة 

فــي  األصلــح  الطريقــة  أن  حيــن  فــي  وضبًطــا، 

المطابقــة«،  »اعتبــار  هــي  إنمــا  األخبــار  تمحيــص 

واعتبــار المطابقــة يعنــي توافــق مضاميــن األخبــار 

العمــران(11(. طبائــع  مــع 

ــدأ،  ــا مــن حيــث المب ــر ممكًن ــم يكــن الخب فــإذا ل

ُرِفــَض جملــة ومــن البدايــة قبــل النظــر فــي الــراوي 

وهويتــه، عــدًلا أم ليــس بعــدل، بمعنــى التأكــد أوًلا 

ــر  ــة الخب ــر، ومعقولي ــة مضمــون الخب مــن معقولي

)10( المرجع نفسه، ص 48.

)11( محمــد عابــد الجابــري، فكــر ابــن خلــدون، العصبيــة والدولــة: 
معالــم نظريــة خلدونيــة فــي التاريــخ اإلســامي، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة بيــروت، الطبعــة السادســة 1994، ص 99. 

تعنــي عنــد ابــن خلــدون: العلــم بقواعــد السياســة 

واألماكــن  األمــم  واختــاف  الموجــودات  وطبائــع 

والتقاليــد  واألخــاق  األعــراف  فــي  والبلــدان 

األحــوال(12(.  وســائر  والمذاهــب  والتوجهــات 

إلــى  ــا  َعَرضيًّ انتهــى  العمــران  علــم  أن  والخاصــة 

والمشــترك  جزئيــة،  والثانيــة  كليــة  األولــى  مســألتين 

بالديــن، فمســألة  ذاتــا عاقــة وطيــدة  أنهمــا  بينهمــا 

علــى  ينســحب  الــذي  العقلــي  بالمبــدأ  ُعنيــت  الكلــي(13( 

كمنهــج  االســتدالل  وهــو  والمعــارف  العلــوم  جميــع 

فــي ترجيــح وتحقيــق المســائل الجزئيــة فــي كل علــم، 

ذلــك أن القــول بــأن كتــاب المقدمــة هــو كتــاب منهــج 

قبــل أن يكــون تأسيًســا لعلــم العمــران كمــا أعلــن عنــه 

ابــن خلــدون يمكــن فهمــه علــى النحــو التالــي: لمــا كان 

)12( المرجع نفسه، ص 100.

)13( قــّدم أبــو يعــرب المرزوقــي فــي كتابــه: (تجليــات الفلســفة العربية: 
منطــق تاريخهــا مــن خــال منزلــة الكلــي، دار الفكــر دمشــق، الطبعــة 
األولــى 2001(، تعريًفــا معّمًقــا بموضــوع الكلــي باعتبــاره اآللــة الممّكنــة 
مــن اإلبــداع فــي كل العلــوم، ومعّرًفــا بالفــارق المعرفــي العميــق فــي 
باعتبــاره  المحدثــة  والحنيفيــة  المحدثــة  األفاطونيــة  الُســّنتين  كا 
الشــهود  بيــن  فــرق  وهــو  الكلــي،  منزلــة  علــى طبيعــة  يقــوم  فارًقــا 
ــق أساًســا بطبيعــة  ــى، فالكلــي متعّل ــد األول ــد الثانيــة والجحــود عن عن
إمــا  فهــي  لهــا،  اإلنســان  وإدراك  والمعرفــة  الوجــود  بيــن  العاقــة 
طبيعــة جحوديــة تعتبــر إمــكان اإلحاطــة بالوجــود وأن المعرفــة هــي إما 
معرفــة جحوديــة محايثــة للوجــود تعتبــر القوانيــن الطبيعيــة ســارية 
ســريان الحتــم والضــرورة، وإمــا طبيعــة شــهودية تــدرك الفــارق بيــن 
ــي تحكــم الوجــود تحــدث  ــات الت ــر أن الحتمي المعرفــة والوجــود، وتعتب
حــدوث اإلمــكان ال حــدوث الضــرورة، وذلــك مــا نعنــي بــه بالمقاربــة 
الخلدونيــة لمفهــوم الكلــي التــي هــي مقاربــة شــهودية، وعموًمــا فــإن 
ــداع  للمســألة مســتويين همــا: أوًلا: إدراك الكلــي بوصفــه مصــدر اإلب
مطلًقــا وهــو كــدح عقلــي، ثــم طبيعــة إدراك الكلــي هــل هــو إدراك 
يكــون  األنانــي  فــاإلدراك  عقــدي،  كــدح  وهــو  رســالي  إدراك  أم  أنانــي 
فيــه صاحبــه مــدرًكا للكلــي وآلياتــه، لكــن يســعى الحتــكاره بإضمــاره 
ــا، وذلــك مــن خــال تقديــم معرفــة  عــن غيــره ليكونــوا تبًعــا لــه فكريًّ
ــدة يكــون فيهــا صاحبهــا هــو المركــز، واآلخــرون مريديــن  ــدة وُمقيِّ مقيَّ
وأتباًعــا دائميــن، أمــا اإلدراك الرســالي فيســعى صاحبــه إلــى تقديــم 
رة تســهم فــي إيضــاح ســبل اإلبــداع التــي هــي  معرفــة مَتحــررة َمحــرِّ
ــا نابعــة مــن االنفتــاح علــى الكلــي، وهــذا يعنــي أن طبيعــة الكلــي  حتًم
الشــهودي تكشــف عــن نفســها فــي مــدى الرغبــة، ليــس فــي االبــداع 
فحســب، إنمــا فــي الســعي إلقــدار اآلخريــن علــى اإلبــداع. والعكــس 
بالعكــس فــي الكلــي الجحــودي القائــم علــى اإلبــداع إللجــام اآلخريــن أو 

الســعي إللجــام اآلخريــن عــن اإلبــداع بإتباعهــم بإبــداع آخريــن. 
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ــا متقدًمــا حتــى علــى اإلســام  االســتدالل منهًجــا تقليديًّ

لــم يكــن أمــام ابــن خلــدون إال الــكام فــي علــم موضوعــي 

يعــد تجلًيــا مــن تجليــات خصوصيــة تصــوره لمفهــوم 

الكلــي يتجــاوز بــه الميتافيزيقيــات غيــر الواقعيــة، لذلــك 

كان ابــن خلــدون واضًحــا فــي إعانــه تأســيس العلــم، 

فــي حيــن لــم يناقــش موضــوع الكلــي باعتبــاره موضوًعــا 

مــن  اليــوم  يمّكننــا  بمــا  ــا  ضمنيًّ وّظفــه  بــل  ا،  مســتقلًّ

الحكــم بأنــه كان ميــاًدا غيــر صريــح، لكنــه تــام ومكتمــل 

للعقــل االســتداللي فــي اإلســام.

وأمــا المســألة الجزئيــة التــي تحققــت عرًضــا أيًضــا 

فــي المقّدمــة هــي تحريــره للنــص الروائــي بحصــر إمكانــه 

الســّنة خاصــة  الشــرعي دون غيــره،  الخبــر  فــي مجــال 

الديــن،  فــي  التشــريع  مصــادر  مــن  مصــدًرا  بوصفهــا 

باعتبــار القــرآن أوثــق ثبوًتــا وروايــة، ومــا عــدا ذلــك مــن 

لــن  فهــي  واإلجمــاع  القيــاس  مــن  التشــريع  مصــادر 

تســتثنى مــن منهــج االســتدالل العمرانــي، خاصــة منــه 

باالجتهــاد  ارتباًطــا  األكثــر  المصــدر  بوصفــه  القيــاس 

الخلدونــي واإلجمــاع بوصفــه حقيقــة اســتقرائية ال داللــة 

عقليــة عليهــا إال بكونهــا مــن بديهيــات العمــران، لذلــك 

فليــس مــن فضــل القــول بــأن ابــن خلــدون أتــم تجهيــز 

واســتكمال البنــاء العــام للفكــر اإلســامي عامــة وصيــره 

جاهــًزا للتفاعــل اإليجابــي األمثــل لعالــم مــا بعــد النبــوة. 

2- علم العمران بوصفه مدخًلا 
إلى عالج األزمة الراهنة: 

ُشــرط التقــّدم الغربــي بالتخلــي عــن الســؤال الدينــي 

االســتقرائي  للمنهــج  الفرصــة  تتــاح  حتــى  وتجميــده 

الباهــرة  بنتائجــه  النهايــة  وإلــى  بالســير قدًمــا  د  المجــدَّ

علــى المســتويين العلمــي والتقنــي، وذلــك مــا تجلــى فــي 

جانبيــن همــا: أ- الجانــب السياســي: حيــث إزاحــة الديــن 

قدًمــا  للســير  مؤسســية  كضــرورة  العلمنــة  وبــروز 

نحــو مــا كانــت المؤسســة الدينيــة تقيــده خوًفــا علــى 

حيــث  الفلســفي:  الجانــب  ب-  االجتماعــي،  ســلطانها 

ــة، تمثلــت  اســتعاضت الروحانيــات الدينيــة ببدائــل مادي

فــي دعــم حريــة األفــراد الدينيــة والدنيويــة، وكــذا اكتســاح 

فــي  الروحــي  للمشــهد  الجماهيــري  االتصــال  تقنيــات 

فــي  يســتندون  خبــراء  وراءهــا  يقــف  التــي  المجتمــع، 

ــد الوعــي  ــى توحي هندســة وتنفيــذ خططهــم الهادفــة إل

الجمعــي وتوجيهــه، علــى مــا حصلــه االســتقراء التجريبــي 

خاصــة فــي مجــال علــم وظائــف األعضــاء، وهــو مــا أنتــج 

فــي النهايــة مجتمًعــا جمــع بيــن السياســة العلمانيــة 

مــن  بديــًلا  نموذًجــا  حقــق  بمــا  العلميــة،  والخبــرة 

وجهــه  فــي  الدينــي  والتشــريع  اإلقطاعيــة  السياســة 

التســلطي(14(. الكهنوتــي 

فقــدان  هــو  الحديــث  المجتمــع  فــي  فمــا حصــل 

الديــن دوره مــن عــدة جوانــب: أ- فقدانــه دوره كســلطة 

اجتماعيــة، ب- فقدانــه أهميتــه كأســلوب خــاص بحيــاة 

الديــن  فقــدان  وبالتالــي  الوعــي،  علمنــة  ج-  األفــراد، 

أثــره الرمــزي علــى الوعــي، د- أخيــًرا فقدانــه دوره كقــوة 

موجهــة للحيــاة االجتماعيــة، وهــو مــا أدى إلــى فصــل 

المدنيــة،  والحقــوق  الدينيــة  المعتقــدات  بيــن  تــام 

وأصبحــت العضويــة المدنيــة مفصولــة عــن أي التــزام 

ذلــك  شــكل  وقــد  بعينــه(15(.  مذهــب  أو  ديــن  تجــاه 

التــي  األدبيــات  خــال  مــن  ذلــك  إلــى  الخلــوص  يمكــن   )14(
تمحــورت حــول عاقــة التاريخيــن الفكــري واالجتماعــي بمــا هــي 
تحليــات زاوجــت بيــن التناوليــن الفلســفي والسياســي، ولعــل 
برترانــد  اإلنكليــزي  والرياضــي  الفيلســوف  محــاوالت  أبرزهــا 
ــه الثــاث: النظــرة العلميــة وحكمــة  راســل خاصــة فــي مؤلفات

الغــرب وتاريــخ الفلســفة الغربيــة. 

فــي  والعلمانيــة  المســيحية  مــأزق  كونزلــن،  جوتفرايــد   )15(
مصــر  نهضــة  دار  عمــارة،  محمــد  وتعليــق:  تقديــم  أوروبــا، 

.26  25 ص   ،1999 القاهــرة  والنشــر،  للطباعــة 
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يتنبــأ  فيبــر  الظهــور جعلــت ماكــس  فائقــة  ســيرورة 

بــأن المصالــح الماديــة -البديلــة عــن الحاجــات الروحيــة- 

علــى  الســيطرة  فيهــا  تكتســب  درجــة  إلــى  ســتتزايد 

ــا، وأفــرد نيشــه تعليًقــا  البشــر حتــى تصبــح واقًعــا حتميًّ

ذا داللــة علــى ذلــك، بــأن أفــراد المســتقبل سيعيشــون 

ــا لــكل مــا يتجــاوز نطاقهــم -ســواء في الشــأن  جهــًلا تامًّ

السياســي-  العــام  الشــأن  فــي  أم  الدينــي  األخــروي 

ويصــف ذلــك بتعبيــر شــعري: »ســيفقدون نجمهــم 

الــذي فوقهــم«، بمــا ســيجعل الحديــث عــن النهايــات 

والحقائــق األخرويــة موضوعــات غريبــة وغيــر معقولــة 

ألعــداد متزايــدة مــن النــاس(16(.

لكــن هنــا ال بــد مــن االنتبــاه إلــى مســألة جوهريــة، 

وهــي أنــه وبالقــدر الــذي كانــت فيــه العلمنــة ضــرورة 

حتميــة وحيويــة فــي مســار المجتمــع الغربــي الحديــث 

ــة  ــه العلمن ــذي كانــت في ــذات القــدر ال باتجــاه التقــّدم، ب

مــا  وهــو  المســيحية،  وجوهــر  الديــن  لجوهــر  حاملــة 

ســيفهمنا لمــاذا أمكــن ظهــور ابــن خلــدون قبــل أوانــه 

آفلــة  بيئــة حضاريــة  فــي  أي  اإلســامية،  الثقافــة  فــي 

ابتكــره  الــذي  العقلــي  غيــر ناهضــة، حيــث كان للعلــم 

كتلــك  اإلســامي  المجتمــع  فــي  مرحلــة  يناســب  أن 

كمــا  أوروبــا،  فــي  التنويــري  العقــل  فيهــا  تفتــق  التــي 

يفهمنــا لمــاذا تعــّذر العقــل التنويــري -مــن خــارج الديــن- 

تنويريــة  إن  حيــث  الظــام،  عصــور  خــال  أوروبــا  فــي 

األكوينــي مثــًلا ظهــرت مــن داخــل الديــن وليــس مــن 

)16( المرجع نفسه، ص 32.

خارجــه(17(، أو بقــول آخــر إن طبيعــة الديــن اإلســامي هــي 

التــي ســمحت بظهــور ابــن خلــدون وعلمــه، وطبيعــة 

مثــًلا  االجتمــاع  علــم  جعلــت  التــي  هــي  المســيحية 

للعلمنــة  مفتتًحــا  التــي شــكلت  الثــورة  قبــل  متعــذًرا 

التقــّدم والنهــوض. فمــا  الحتميــة فــي أوروبــا باتجــاه 

كفكــرة؟ العلمنــة  أصــل 

يمكــن فهــم العلمنــة بأنهــا عمليــة تحــول مــا هــو 

فــي األصــل معتقــدات مســيحية إلــى مفاهيــم دنيويــة 

عــن البشــر وعــن العالــم، وحســب فريدريــك غوغارتــن 

فــإن العلمنــة هــي نتيجــة لتوجهــات تشــكل العقيــدة 

ــا منهــا، كمــا يعتبــر المذهــب  المســيحية جــزًءا جوهريًّ

مشــروعة  نتيجــة  أنهــا  علــى  العلمنــة  البروتســتانتي 

وأخيــًرا  المســيحية،  العقيــدة  نتائــج  مــن  وضروريــة 

التاريــخ  فلســفة  لويــت  كارل  وصــف  آخــًرا  وليــس 

الصيغــة  بأنهــا  الطوبــاوي  المنــزع  ذات  الماركســية 

األخرويــة(18(.  للدراســات  المعلمنــة 

لعلمنــة  المباشــر  الداعــي  فــإن  ذلــك  عــن  فضــًلا 

نفســه،  الديــن  فــي  المذهبــي  االنشــقاق  كان  الحيــاة 

التعــدد  فيهــا  تســبب  التــي  والمآســي  فالحــروب 

المذهبــي دفــع إلــى أن الحــل هــو فــي تأســيس نظــام 

سياســي غيــر مذهبــي، مــا جعــل مــن تقديــم السياســي 

علــى الدينــي الشــرط الضــروري والوحيــد نحــو بنــاء نظــام 

سياســي ســلمي، فتحققــت المعادلــة: ديــن بــا سياســة 

علــى  أقــدم  كوبيرنيكــوس  بــأن  معتــرض  يعتــرض  وقــد   )17(
ثورتــه الفلكيــة قبــل الثــورة االجتماعيــة والسياســية علــى الدين، 
وهــذا الصحيــح، لذلــك فــإن القصــد بخــارج الديــن هــو األفــكار 
الطبيعــي  العلــم  بالتحديــد، وليــس  االجتماعيــة والسياســية 
ــا، تماًمــا كطبيعــة العلــم الخلدونــي الــذي هــو  حتــى وإن كان ثوريًّ
علــم اجتماعــي سياســي صــرف حقــق ثــورة معرفيــة دون صــدى 
اجتماعــي فــي حينهــا نظــًرا لطبيعــة الوضــع الحضــاري اآليــل 

إلــى األفــول... 

)18( جوتفرايد كونزلن، المرجع السابق، ص 22 23.
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وسياســة بــا ديــن، مــا دفــع هوبــز للقــول بــأن الســلطة 

وليســت الحقيقــة هــي التــي تصنــع القانــون، وبمــا قلــب 

الوضــع إلــى أن أصبحــت الدولــة المدنيــة هــي التــي تمنــح 

الواســع  بمعناهــا  الدينيــة  والحريــة  الدينيــة،  الحريــة 

ــن، لكنهــا تشــكل أيًضــا  ــار الدي ــة اختي ليســت فقــط حري

حريــة عــدم التدّيــن بإطــاق(19(.

هكــذا، فقــد وّلــد االنفصــال بيــن الدينــي والدنيــوي 

مــع مــرور الزمــن شــروًخا بنيويــة بيــن الطبيعــي الفطــري 

والثقافــي المكتســب انتهــى إلــى أزمــة أخاقيــة كبــرى 

المعطــى  بيــن  تــام  شــبه  بانفصــال  راهًنــا  نعايشــها 

داخــل  النفعــي  العملــي  والســلوك  المبدئــي  األخاقــي 

ــا، وأن إصــاح الشــرخ  ــا ومحليًّ المؤسســات الكبــرى دوليًّ

الدينــي  الســؤال  اســتعادة  إلــى  رأًســا  يعــود  البنيــوي 

بمــا يمّكــن مــن فتــح منافــذ أساســية فــي االنســدادات 

الشــافي،  العــاج  وعاجهــا  واألخاقيــة  العقليــة 

فاالعتــراف بالحاجــة إلــى اســتعادة الســؤال الديني يعتبر 

َثــمَّ يكــون مدخــًلا  أوًلا اعتراًفــا بجوهــر اإلشــكال، وِمــن 

ا للحــل، فضــًلا عــن أن المدخــل المضمونــي للحــل  شــكليًّ

ال يجــب أن يرضــى بأقــل مــن نقــد المبــدأ الفلســفي األول 

أو قــل المنطلــق الكلــي، وهــو مــا يفتــرض مراجعتيــن 

أساســيتين شــكلية ومضمونيــة: 

القدســية  اعتبــار  الشــكلية:  المراجعــة  أولًا: 

فــي  يتجلــى  مــا  وهــو  الدينــي،  للمبــدأ  الحقــة 

افتقــاد  ألن  للتشــريع؛  أوًلا  ا  مصــدًر محفوظيتــه 

مــن  والناتجــة أساًســا  لقدســيته،  الدينــي  النــص 

التغييــر الــذي يطالــه فــي شــكله اللغــوي، هــو الــذي 

الدينــي.  الســؤال  عــن  التخلــي  لمبــدأ  كــّرس 

)19( المرجع نفسه، ص 27 28.

إلــى  العــودة  المضمونيــة:  المراجعــة  ثانًيــا: 

للنــص  المضمونــي  االســتلهام  تمــام  لحظــة 

ــل فــي الصياغــة النهائيــة للعقــل  الدينــي، الــذي تمثَّ

هــذه  دراســتنا  فــي  إليــه  نشــير  كمــا  االســتداللي 

عنــد ابــن خلــدون، أعنــي إتمــام الصياغــة الفلســفية 

الزعــم  دون  اإلســام  فــي  التشــريع  لمصــادر 

مــن  لهــا  تحريــر  األقــل  علــى  ولكنهــا  بنهائيتهــا، 

خطــر التحريــف الروائــي وخطــر الجمــود الفلســفي 

يتهددهــا. الــذي 

ســبيل  فــي  ا  جــدًّ ضروريــة  تعتبــر  العــودة  وهــذه 

الوعــي بالحــدود الخلفيــة للنــص الدينــي؛ كــون الروايــة 

الخــاق  الخيــال  بضبــط  حدودهــا  تضمــن  أن  يجــب 

التشــريع  مصــادر  وتنــاول  مقاربــة  فــي  وتقنينــه 

واســتعاضتها باالســتدالل العقلــي، وانتهــاء إلــى حفــظ 

الجامــح  العقــل  ضبــط  خــال  مــن  األماميــة  الحــدود 

فــي حــدوده لئــا يتحــول إلــى أداة قاضيــة علــى مصــادر 

الحــدود  اختــراق  بلجــم  الوعــي  كان  لذلــك  التشــريع، 

الخلفيــة (الروايــة( ضــرورة ال بــد منهــا لتحقيــق الوعــي 

بلجــم اختــراق الحــدود األماميــة (التأويــل((20( ومحصلــة 

الوعييــن هــو فقــه وإدراك لحــدود العقــل، روايــًة وتأويــًا، 

إطاقــه. أوهــام  مــن  تحريــري  كاشــتغال 

وذلــك كلــه باعتبــار أن اإلســام جــاء نفًيــا ألوهــام 

العقــل المطلــق أو دحًضــا لـ«المزاعــم الميتافيزيقيــة 

مــن  جعــل  القــرآن  ظهــور  وأن  البشــرية«،  للمعرفــة 

إلــى  اســتناًدا  التحقــق  أمــًرا ممكــن  االجتهــادي  الفكــر 

تعــذره قبــل ذلــك، وِمــن َثــمَّ فهــو يؤســس لتصــور جديــد 

)20( المقصــود بســيط هنــا، وهــو أنــه علــى المشــتغل بروايــة 
ــا بقــدر مســتطاعه، وأن علــى  الديــن أن يضبــط مروياتــه عقليًّ
أيًضــا  ــا  عقليًّ تأوياتــه  يضبــط  أن  الديــن  بفهــم  المشــتغل 
ــي  ــى حــد خلفــي للنــص الدين ــة إل بقــدر مســتطاعه، حيــث الرواي

والتأويــل حــد أمامــي للديــن. 
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»الثــورة  هــي  وتلــك  والعمليــة،  العلميــة  للســلطتين 

القرآنيــة« التــي اســتبدلت الوحــي المختــوم والســلطة 

الدينيــة بمؤسســتين، يــرى أبــو يعــرب المرزوقــي أنهمــا 

لــم تتحققــا لســببين تمثــا فــي تقليــد الموجــود والجبــن 

التواصــي  مؤسســة  وهمــا:  المنشــود  اإلبــداع  أمــام 

فــي  بالصبــر  التواصــي  العلــم ومؤسســة  فــي  بالحــق 

مــن  المســتثنيين  الشــرطين  بوصفهمــا  العمــل 

الخســر، وباعتبارهمــا شــرطي اإليمــان الســوي والعمــل 

فــي  االجتهــادي  الفكــر  فلســفة  فــإن  لذلــك  الصالــح، 

مجالــي العلــم والعمــل ونتائجــه كانــت هــي ذاتهــا مــا 

الجديــد، وهــذا  فــي علمــه  ابــن خلــدون صوغــه  حــاول 

لوظائــف  الجوهــري  المميــز  يعــّدان  ونتائجــه  الضميــر 

فــي  القــرآن  فلســفة  منظــور  مــن  اإلنســاني  الفكــر 

خلــدون  ابــن  صياغتهــا  حــاول  كمــا  والعمــل،  العلــم 

العمــران(21(. تنظيــم  فــي  وانعكاســاتها 

ــا هنــا إلــى كــون الفلســفة  يبقــى التوضيــح إذن مهمًّ

مــن  قرًبــا  وأكثرهــا  التعبيــرات  أفضــل  مــن  الخلدونيــة 

ا للتشــريعين النظــري  فلســفة القــرآن بوصفهــا مصــدًر

فــي  المؤســس  الفعــل  لحظــة  وأن  مًعــا،  والعملــي 

الوحــي  نــزول  لحظــة  بوصفهــا  اإلســامية  الحضــارة 

تطلبــت بالضــرورة لحظــة ترجمــة عقليــة لهــذا الفعــل 

التــي  التاريخيــة  الضــرورة  إلــى  اســتناًدا  المؤســس، 

التأســيس  لحظــة  بيــن  كبــرى  فــوارق  عــن  تكشــف 

ــا(22(. النموذجيــة ولحظــة ترجمــة ذلــك التأســيس عقانيًّ

)21( أبــو يعــرب المرزوقــي، فلســفة التاريــخ الخلدونيــة، الــدار 
المتوســطية للنشــر تونــس، الطبعــة األولــى 2007، ص 94.

)22( ال تســمح طبيعــة المقــال بإيــراد تفصيــل تلــك الفــوارق 
أميــة  لحظــة  األولــى  اللحظــة  بــأن  اختصارهــا  يمكــن  لكــن 
دينيــة وقائــد أوحــد هــو النبــي صلــى هللا عليــه وســلم الجامــع 
للســلطتين الروحيــة والسياســية، وأمــا اللحظــة الثانيــة فهــي 
الــذي  أوًلا،  السياســي  المســتوى  علــى  افتــراق  مــن  نتــج  مــا 
ــا مّثــل ابــن خلــدون مركــًزا رئيًســا فــي  انتهــى ليكــون اختاًفــا فكريًّ

اســتيعابه العقلــي بشــكل شــامل.

ثنايــاه  فــي  العمــران حمــل  يتبيــن أن علــم  بهــذا 

تحديــد  فــي  خفيــة  مركزيــة  كآلــة  الكلــي«  »مفهــوم 

الشــكل المعرفــي للعقــل المســلم، وأنهــا اآللــة التــي 

تصوغ مقدمات المراحل التاريخية الكبرى للحضارات 

التــي مــن خالهــا تبســط ســلطانها المعرفــي علــى 

بقيــة األمــم، وتبّيــن أيًضــا أن كلــي ابــن خلــدون ارتبــط 

حــدد  الــذي  القــرآن،  أي  الثقافــة اإلســامية،  بمصــدر 

ــه بمــا يخــول عــاج األزمــة المعرفيــة الكونية  وجهــة ُكليِّ

الراهنــة مــن خال اســتعادة الســؤال الديني اســتعادة 

ُتصلــح مــا فســد مــن العاقــة بيــن المســارين الُخلقــي 

ا جعــل الطبيعــي حكًمــا علــى  والطبيعــي؛ إذ بلــغ حــدًّ

الُخلقــي وقاضًيــا عليــه.

ولمــا ثبــت أن إقصــاء الســؤال الدينــي فــي الغــرب 

كانــت اســتعادته الحــل الوحيــد لتحقيــق التقــدم، وكان 

المعضلــة  مصــدر  ذاتــه  الوقــت  فــي  الدينــي  الســؤال 

ــا، وذلــك مــن  األخاقيــة التــي باتــت تهــدد البشــرية وجوديًّ

خــال انتهائهــا راهًنــا إلــى مفاصلــة حــادة جعلــت مــن 

المبــدأ الطبيعــي قاضًيــا علــى المبــدأ الخلقــي، فصــار بّيًنــا 

أن المهمــة الراهنــة الملقــاة علــى العقــل االجتهــادي 

هــي محاولــة اســتدراك الفــراغ الُخُلقــي الــذي خّلفــه غياب 

وتغييــب التــراث المقــدس الــذي تبّقــى بحــوزة البشــرية 

إلــى غايــة اللحظــة الراهنــة، مــن حيــث ســواد االتفــاق 

علــى وحدتــه النصيــة(23(، وِمــن َثــمَّ التأهــل لتفكيــك أســرار 

الدينيــة  التنويــر  لحظــة  بوصفهــا  الخاتمــة  الشــريعة 

المتّممــة للحظــة التنويــر الدنيويــة التــي تمــت منــذ أزيــد 

)23( ذلــك مــا أثبتنــاه فــي مقالنــا المنشــور علــى موقــع الملتقــى 
الفكــري لإلبــداع بتاريــخ 2016/08/01 وعنوانــه: »فــي مســألة تحــول 
فيــه  أثبتنــا  إنســانية«،  نصــوص  إلــى  المقدســة  النصــوص 
بإجمــاع  محفــوظ  نــص  هــو  اإلســامي  النــص  أن  حقيقتيــن: 
المؤمنيــن عليــه، وأنــه النــص األوحــد المتصــف بالقدســية بيــن 
يجمــع  التــي  بالمحفوظيــة  لتميــزه  األخــرى  األديــان  نصــوص 

عليهــا المؤمنــون إلــى اللحظــة.
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مــن أربعــة قــرون فــي الغــرب.

ولتحقيــق تلــك اللحظــة المنتظــرة شــرطان: أوًلا: 

الوعــي التــام بمــا أسســه علــم العمــران الخلدونــي مــن 

الدينيــة  العلــوم  مجــال  فــي  االســتداللي  العقــل  بنــاء 

الملــكات  علــى  العقــل  ترويــض  وثانًيــا:  اإلســام،  فــي 

الضروريــة التــي حددهــا علــم العمــران الخلدونــي للبحــث 

عــن الحقيقــة والســير فــي تحقيــق اليقيــن العلمــي(24(، 

وإن مــا تقــدم يحيلنــا إلــى البحــث فــي كيفيــات تفعيــل 

الفــروض  بعــض  وفتــح  مجــدًدا،  الخلدونــي  العمــران 

االجتهــادي  العقــل  عليهــا  ســينفتح  التــي  الممكنــة 

ا. ــا إســاميًّ بوصفــه عقــًلا كونيًّ

3- كيف يمكن استثمار علم 
عمران ابن خلدون راهًنا؟

لعــل االجتهــاد الخلدونــي قــد انتهــى اليــوم بيــن يــدي 

العلــوم االجتماعيــة الحديثــة، وســاد تصــور يقصــره علــى 

علــم االجتمــاع دون غيــره وفًقــا للفصــل الصــارم بيــن 

التخصصــات، كمــا صــار االجتهــاد الخلدونــي ُيــرى علــى 

أنــه مجانــب للمجــال الفقهــي، وِمــن َثــمَّ ال تكــون بــه حاجــة 

إليــه، وهــي تصــورات ال تجانــب فقــط حقيقــة الســعي 

بمــا  علمــه  أعمــاق  إلــى  النفــاذ  تعــوق  بــل  الخلدونــي، 

يمكننــا مــن اســتيعاب آليــات االجتهــاد التــي صاغهــا، 

بكونهــا  بــل  العمــران  بعلــم  خاصــة  بوصفهــا  ليــس 

أدوات عامــة ال بــد ألي مجتهــد أن يتمكــن منهــا(25(.

)24(  ينظــر مقالنــا: االجتهــاد وأخاقيــات البحــث العلمــي عنــد 
ابــن خلــدون فــي ضــوء مبــادئ المعرفــة الحديثــة، مجلــة العلــوم 
االجتماعيــة، المركــز العربــي الديمقراطــي، العــدد 06 أكتوبــر 2018، 

ص 105 ص 115.

)25(  تنقســم اآلليــات إلــى قســمين: 1- مفهــوم الكلــي المتــواري 
تحــت ظاهــر نــص المقدمــة، 2- المقتضيــات األساســية األربــع 
لتحقيــق معرفــة موضوعيــة بالعمــران: الحيــاد والشــك والنقــد 

واالستقراء. 

وهنــا ال بــد مــن الوقــوف والتأكيــد علــى أن اآلليــات 

ابــن  عــن  الســابق  المقــال  فــي  تقــّدم تفصيلهــا  -كمــا 

خلــدون- ليســت مجــرد تقنيــات محــددة تحديــًدا دقيًقــا 

وصارًمــا بقــدر مــا هــي »جملــة أخاقيــات« َقْبليــة وَبْعديــة 

علــى أي باحــث أن يتحلــى بهــا، لذلــك كان مــن المفيــد 

إلــى  المتقّدمــة  الموضوعيــة  تقســيم شــروط تحقيــق 

التزامــات قبليــة، هــي: الحيــاد والشــك، والتزامــات بعديــة 

هــي النقــد واالســتقراء.

ُقَبْيــل  ابتــداًء  يكــون  باأُلوَلَيْيــن  التحلــي  أن  ذلــك 

ليــس  البحثــي  االشــتغال  معتــرك  فــي  الدخــول 

محــررة  آليــات  بوصفهــا  وإنمــا  مســلمات،  بوصفهــا 

مــن المســلمات، أعنــي أنهمــا تحــددان شــكل المعرفــة 

وتمنحانهــا البعــد الموضوعــي، فــي حيــن أن االلتــزام 

ِخضــم  فــي  يكــون  أن  يقتضــي  التالييــن  بالُخُلقيــن 

أداتيــن عاصمتيــن  ليــس بوصفهمــا  البحثــي  العمــل 

مــن الخطــأ، بــل بوصفهمــا أداتيــن تحقيقيتيــن تكفــان 

المعرفــة،  مضمــون  وتحــددان  الموضــوع،  تعّمــق 

وأداتيــن لبلــوغ المــرام فــي تحقيــق المقاصــد الكبــرى 

فــي موضــوع البحــث التــي ال تنفــك عــن -أو هــي ليســت 

المطلقــة  الحقيقــة  كليــات  عــن-  فرعيــة  تجليــات  إال 

الثاويــة فــي ديــن الفطــرة (اإلســام(، والكائــن المخلوق 

علــى هديهــا (اإلنســان(، باعتبارهمــا الحقيقتيــن اللتيــن 

ممارســة  لــكل  الوجــودي  الرحــى  قطــب  تشــكان 

مســتخرًجا  اإلنســاني  الفكــر  يحــوم  فيهمــا  معرفيــة 

التشــريعي  الفقهــي  المجاليــن  فــي  مكنوناتهــا 

يلــي:  كمــا  الحضــاري  واإلنســاني 

أوًلا: فــي المجــال الفقهــي التشــريعي: لقــد كانــت 

المعرفيــة  اآلليــات  تقّمــص  مــن  الممكنــة  الغايــة 

-المســتّلة مــن العمــل الخلدونــي- داخل المجال الفقهي 
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تتمثــل فــي التحــرر مــن كل الحوائــل العرضيــة العائقــة 

عــن تحقيــق المقاصــد مــن جهــة، والتســلح بــاألدوات 

التــي تكفــل النفــاذ إلــى عمــق »الظاهــرة الفقهيــة« التــي 

غايتهــا اســتصدار الُحكــم الفقهــي األقــرب إلــى الُمــراد 

اإللهــي مــن تنزيــل الشــرع ذاتــه، وِمــن َثــمَّ التخلــص مــن 

الشــريعة  فــي  المســبقة  الَعَرضيــة  التحديــدات  وهــم 

وإســنادها إلــى ضميــر المجتهــد الفقيــه ذاتــه فــي كل 

مــرة يصــِدر فيهــا الُحكــم.

الممارســة  مــن  القصــوى  الغايــة  تكــون  وال  هــذا 

الفقهيــة فــي اإلســام أقــل مــن تحقيــق مناطيــن اثنيــن: 

األول فــردي يــراد بــه تزكيــة اإلنســان الفــرد لذاتــه، وذلــك 

مــن خــال التفّقــه الفعلــي للوقائــع التــي تســتجد فيهــا 

الكلــي  بمفهــوم  االلتــزام  تكفلــه  مــا  وذلــك  النــوازل، 

باآلليــات  االلتــزام  وكــذا  خلــدون،  ابــن  عنــد  تحــدد  كمــا 

التــي حددهــا فــي المقدمــة بمــا يضمــن االنســجام بيــن 

والثانــي جماعــي  البشــرية،  والنفــس  الدينــي  التشــريع 

ــه تنزيــل قيــم الديــن علــى الواقــع ليــس تنزيــل  ُيقصــد ب

تحقيــق  إلــى  األقــرب  تحــّري  وإنمــا  تطّبــق،  أحــكام 

االســتخاف بوصفــه الغايــة األســمى مــن خلــق البشــر 

كمــا هــو وارد فــي التنزيــل الحكيــم، ولعــل جوهــر الغايــة 

مــن الفقــه كلــه يتمحــور حــول تزكيــة الفــرد روًحــا وتثبيــت 

الجماعــة فاعليــًة فــي الحيــاة الدنيــا، فــا يجــب أن تأتــي 

ا بالفــرد أو إخــاًلا بفاعليــة األمــة.  األحــكام دنــوًّ

ــا: فــي المجــال اإلنســاني الحضــاري عامــة:  ثانًي

مــا يمكــن أن تحققــه المنطلقــات الموصوفــة فــي 

البحــث مــن توحيــد علــى المســتوى المنهجــي أمــر 

عظيــم الغايــة وحــده، فضــًلا عــن أن تكــون وســيلة 

إلقامــة صــرح معرفــي تكاملــي يضــم جميــع علــوم 

الــروح التأويليــة فــي الشــريعة واألدب واالجتمــاع 

معــارف  أكانــت  ســواء  والسياســة،  والنفــس 

(مثــل  المؤسســة  بالنصــوص  تتعلــق  نظريــة 

الوحــي والقانــون والعــرف( أو بالمعــارف العمليــة 

تنزيــل  (كيفيــات  النصــوص  تلــك  بتطبيــق  تعنــى 

النصــوص والمعتقــدات علــى الواقــع(.

غاياتــه  فــي  يحيلنــا  الخلدونــي  االجتهــاد  أن  ذلــك 

ــة  ــي تحــت مظل ــن الشــرعي والعمران ــى وحــدة العلمي إل

الطبيعيــة  التفســير  ومظلــة  االجتهاديــة  التأويــل 

للقيــم  تنزيــًلا  بوصفهمــا  مًعــا  الضروريــة، والعلميــن 

التاريــخ  أعــراف  مــن  يشــوبها  بمــا  للديــن  المطلقــة 

هــي  وليســت  األزمــان،  كل  فــي  الســلطان  وقوانيــن 

ذاتهــا القيــم النموذجيــة الــواردة فــي الديــن، فــإذا كان 

ــا للشــرع يصبــح بمجــرد تحققــه  التشــريع تنزيــًلا قيميًّ

ــا ال يمكــن تجــاوزه، فــإن  ــا حتميًّ فــي أرض الواقــع عمراًن

العمــران بوصفــه الحاضــن الواقعــي للقيــم النموذجيــة 

ا ال يجــوز  يصبــح بمجــرد احتضانــه القيــم واجًبــا شــرعيًّ

الخــروج عليــه، فتــؤول العلــوم التأويليــة كلهــا إلــى ضــرب 

القيــم  تحقيــق  كيفيــات  فــي  المطلــق  االجتهــاد  مــن 

ومقاصدهــا.

خاتمة: 

إلــى  االجتهــاد  يســتحيل  هــي:  إذن  المحّصلــة 

مفهــوم موحــد ضمــن أفــق التأويــل باعتبــاره تراًثــا 

علــى  اإلبقــاء  يجــدي  ال  ظرفيــة  اجتهــادات  مــن 

االجتهــاد  يتضمــن مفهــوم  أنــه  أعنــي  أعراضهــا، 

المقاصديــة  مــن  ضــرب  إلــى  ويحيلــه  الفقهــي 

الصرفــة التــي تراعــي التزكيــة والفاعليــة كمــا تقــّدم، 

اللذيــن ليســا إال أهــم مقاصــد العمــران ذاتــه. 
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بنــاء اجتهــاد علــى كل  إمــكان  الجــواب علــى  يبقــى 

هــذا الصــرح المنهجــي الــذي خّلفــه ابــن خلــدون فــي هــذه 

ــا للحظــة ابــن خلــدون بمــا  اللحظــة الراهنــة المفارقــة كليًّ

احتوتــه مــن تراكــم عمرانــي خاصــة، إذ يبقــى الســؤال عــن 

التراكــم الفقهــي الــذي بقــي هــو هــو لــم تحصــل ضمنــه 

كانــت اإلضافــة  إذا  لكــن  »إضافــة منهجيــة« معتبــرة، 

العمرانيــة قــد حصلــت فــي المجــال الغربــي بمــا هــي 

تحــوالت نوعيــة فــي االجتمــاع البشــري، فمــا كان مصيــر 

ــده؟  ــي عن االجتهــاد الدين

االجتهــاد  مجــال  فــي  الغــرب  فــي  حصــل  مــا  إن 

الدينــي كان ذا منحييــن: منحــى القطيعــة التــي جمــدت 

الديــن بشــكل شــبه نهائــي فــي المعابــد أو هــي جعلتــه 

تبقــى  مــا  لتفكيــك  الوضعيــة  العلــوم  تصــرف  تحــت 

بــه  والذهــاب  الديــن  عقلنــة  ومنحــى  قدســيتها،  مــن 

إلــى أقصــى الغايــة العقليــة الممكنــة، وكــذا التعامــل 

معــه بوصفــه واقًعــا ال بــد مــن االعتــراف بــه وبتأثيــره 

الفعلــي، ولعــل أفضــل األمثلــة علــى ذلــك تأكيــد ماكــس 

المجــال  مــن   )Beruf) العمــل  مفهــوم  بتســرب  فيبــر 

الدينــي إلــى المجــال الدنيــوي، بمــا جعــل مــن رجــل الديــن 

المحــدث  الرأســمالي  الواقــع  فــي  المؤثريــن  أقــوى 

تأســيس علــوم  الغربــي(26(، فضــًلا عــن  المجتمــع  فــي 

بمــا  (هوســرل(،  الظاهريــات  وعلــوم  (دلثــاي(  الــروح 

مثــل ثــورة حقيقيــة فــي مجــال الدراســات التأويليــة(27( 

الرأســمالية،  البروتســتانتية والــروح  )26( ماكــس فيبــر، األخــاق 
ترجمــة: محمــد علــي مقلــد، مركــز اإلنمــاء القومــي بيــروت، ص 51 52.

)27( لكونهــا تضاهــي الثــورة التــي حصلــت فــي مجــال العلــوم 
ومــا  الفيزيــاء  فــي  ونيوتــن  الفلــك  فــي  كوبيرنيــك  التحليليــة 
الثــورة  إلــى  اإلشــارة  ا  جــدًّ المهــم  مــن  كان  لذلــك  بعدهمــا، 
التأويليــة بوصفهــا مقابــًلا للثــورة العلميــة فــي إطــار الدراســات 
ــى  ــة إل ــؤدي فــي النهاي ــخ العلــم الحديــث حتــى ت المتعلقــة بتاري
نظــرة تكامليــة تفتــح إمــكان تجــاوز النمــاذج الحاصلــة وإبــداع 
نمــاذج علــى غيــر ســابق مثــال، ممــا يؤســس لعــاج األزمــات 

األخاقيــة والمعرفيــة الراهنيــة علــى المســتوى الكونــي.

عندمــا عملــت علــى وصــل جوهــري بيــن العالــم التاريخــي 

والتجربــة المعيشــة، وبيــن علمــي الواقعــات والماهيات 

القطيعــة  تهــدف إلحــداث  كانــت  التوالــي، فكمــا  علــى 

مــع علــوم الطبيعــة فإنهــا أحدثــت الوصــل مــع علــوم 

لمســاعي  تماًمــا  معاكــس  منحــى  فــي  الشــريعة، 

العلــوم الوضعيــة التــي نــادت بالقطيعــة مــع الشــريعة 

والوصــل مــع علــوم الطبيعــة.

اإلنســانية  للعلــوم  االعتبــار  بإعــادة  دلتــاي  ُشــغل 

التأويلــي،  أساســها  إلــى  ردهــا  محاولــة  مــن  انطاًقــا 

وهــو مــا جعــل التأويــل منهًجــا لعلــوم اإلنســان، وذلــك 

فلســفة  خلفتهــا  التــي  الفجــوة  لســد  منــه  محاولــة 

كانــط التــي اقتصــرت فــي نظــره علــى تحديــد مقتضيــات 

الموضوعيــة فــي العلــوم الصّمــاء، لذلــك انتقــل دلثــاي 

األصلــي  المجــال  باعتبــاره  التاريخــي«  »العالــم  صــوب 

للعلــوم اإلنســانية، وذلــك بتوجيــه مــن الســؤال: كيــف 
التاريخيــة ممكنــة؟(28( المعرفــة  تكــون 

إلصــرار  التصــدي  فــي  كلــه  دلثــاي  جهــد  انصــب 

الوضعييــن علــى تطبيــق المنهــج التجريبــي بصرامتــه 

علــى دراســة اإلنســان، فانتهــى بــه البحــث إلــى تأســيس 

بعلــوم  الخــاص  التفســير  عــن  بديلــة  الفهــم كمقولــة 

الطبيعــة(29(، فالتركيــز علــى تاريخيــة الوجــود اإلنســاني 

الطبيعــة  علــوم  بيــن  االبســتمولوجي  التمايــز  يؤكــد 

وعلــوم اإلنســان، فضــًلا عــن أنهــا تقحــم الــذات التــي 

المنهــج  صلــب  فــي  معيشــة«  »تجربــة  داخــل  تحيــا 

التأويلــي، حيــث فهــم اإلنســان لوجــوده يقتضــي وعًيــا 

التاريخــي.  االجتماعــي  العالــم  فــي  الخــاص  بوجــوده 

)28( ســمير جــواق، دلتــاي وصياغــة التأويليــة كأســاس منهجــي 
للعلــوم اإلنســانية، بحــث محّكــم، قســم العلــوم اإلنســانية، 05 

جويليــة 2016، موقــع مؤمنــون بــا حــدود، ص 05.

)29( المرجع نفسه، ص 06.
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أمــا عنــد هوســرل فالعالــم هــو جملــة الموضوعات 

الفكــر  تجربــة  أســاس  علــى  المعرفــة  تقبــل  التــي 

النظــري الفعليــة، ولئــن كانــت علــوم العالــم بمعنييهــا 

الطبيعــة  بعلــوم  مــا يســمى  هــي  والواســع  الضيــق 

الماديــة، فإنهــا ال تقتصــر عليــه، ذلــك أن علــوم الجواهــر 

الحيــة هــي أيًضــا مــن علــوم العالــم بمــا لهــا مــن طبيعة 

عضويــة نفســية شــاملة لعلــم وظائف األعضــاء وعلم 

وعلــوم  كالتاريــخ  الــروح  علــوم  عــن  فضــًلا  النفــس، 

ــي بفضلهــا نتمكــن  ــم االجتمــاع الت ــون عل الثقافــة وفن

مــن تحصيــل علــم أولــي(30(.

خــال  مــن  تتمثــل  أن  الخالصــة  للماهيــة  يمكــن 

الحــدس انطاًقــا مــن معطيــات اإلدراك الحســي، كما 

يمكــن أن تتمثــل معطيــات وهميــة مجــردة،   ويتصــور 

هوســرل أنــه باإلمــكان اإلحاطــة بالماهيــات الخالصــة 

إحاطــة أصليــة انطاًقــا مــن حــدوس تجريبيــة مناســبة، 

غيــر  بحــدوس  نعيهــا  أن  يمكننــا  أنــه  يتصــور  كمــا 

تجريبيــة وغيــر مدرِكــة للوجــود، فهــو إدراك منطلــق 

فيــه  وّطــد  الــذي  القــدر  إن  تخّيليــة(31(.  حــدوس  مــن 

هوســرل منهجــه الظاهراتــي ضمــن عالــم الواقعــات 

والحــس هــو ذاتــه القــدر الــذي وّطــن فيــه منهجــه فــي 

كل  عــن  المتعاليــة  الخالصــة  والماهيــات  الحــدوس 

تعييــن، ذلــك الــذي ضمــن فيــه مكانــة محوريــة فــي 

ا ال بــد  نقــد العلــم المعاصــر بوصــف الظاهراتيــة حــلًّ

منــه للخــروج مــن أزمــة الحضــارة الغربيــة.

قــد  وهوســرل  دلثــاي  منهجــي  أن  والواضــح 

الظاهريــات  لعلــم  ممهــدة  أفــكار  هوســرل،  إدمونــد   )30(
يعــرب  أبــو  ترجمــة:  الظاهرياتيــة،  وللفلســفة  الخالــص 
المرزوقــي، جــداول للنشــر والتوزيــع بيــروت، الطبعــة األولــى 

.30 ص   ،2011

)31( المرجع نفسه، ص 34.

مــن  اإلنســانية  للعلــوم  صلبــة  أرضيــة  أسســا 

خالهــا يمكــن تصــور للعلــوم االجتماعيــة، وِمــن 

ــمَّ تصــور متحــرر لإلنســان مــن النمــط الوضعــي  َث

فيــه  يحــوز  تصــور  آفــاق  إلــى  اآللــي،  والتجريبــي 

الئقــة  مكانــة  اإلنســان  فــي  المتعالــي  المعنــى 

األشــياء.  طبائــع  مــع  تتناســب 

أخيــًرا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى الضــرورة الســياقية 

ضمــن  الشــريعة«  »علــوم  إلــى  أشــرنا  بهــا  التــي 

ســياق غربــي، وذلــك حتــى نربطهــا مباشــرة باالجتهــاد 

الخلدونــي الــذي مثــل المقّدمــة الضروريــة لتلــك القفــزة 

النوعيــة التــي حصلــت فــي المجــال الغربــي (الجرمانــي 

جديــدة  حقبــة  إلــى  المــرور  يتعــّذر  وبحيــث  خاصــة((32(، 

دون  مــن  راهًنــا  اإلســامية  الدراســات  مجــال  فــي 

واســتيعابها،  الهامــة  الغربيــة  اللحظــة  بتلــك  المــرور 

للقــارئ  التــام  الوعــي  علــى  هــو  التعويــل  فــإن  لذلــك 

إلدراك ســياق النــص، أعنــي التأكيــد علــى فــرادة النــص 

الدينــي اإلســامي الــذي يبقــى التــراث المقــّدس الوحيــد 

بحــوزة  صــار  الــذي  للقدســية(  المتعالــي  (بالمعنــى 

البشــرية، والــذي يكفــل اســتئناف االجتهــاد علــى أســس 

ــا. نوعيًّ جديــدة 

)32( ليــس المقصــود هنــا أقنمــة التــراث الفلســفي األلمانــي بقــدر هــو 
إشــارة إلــى التضايــف الموجــود بينــه وبيــن الثقافــة العربيــة اإلســامية، 
خاصــة بتأكيدهــا علــى البعــد المثالــي المتعالــي، إًذا المعلــوم أن ألب 
المثاليــة هيغــل مثــًلا كبيــر األثــر علــى كل رواد الفلســفة الاقاريــة، 
لذلــك  يــده،  علــى  والتتلمــذ  االقتبــاس  مــن  الحــظ  لــه  كان  فكلهــم 
كان مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن تقــّدم الفكــر الغربــي فــي شــقه 
الاقــاري هــو مديــن كثيــًرا للجرمــان، وأن حركــة الفكــر الراهنــة تتضمــن 
فــي أحشــائها بصمــة الفكــرة المثاليــة األلمانيــة، نذكــر منهــا خاصــة 
فلســفة الرمــز عنــد بيــرس ومــا تــاه مــن االجتهــادات الجاريــة فــي 
مجــال الفلســفة الحيويــة، خاصــة أن المثاليــة الجرمانيــة ليســت فقــط 
الشــق الضــروري المكمــل فــي الفلســفة الغربيــة، إنمــا هــي الشــق 
الــذي يكفــل حيويــة الفكــر واإلبــداع إذا مــا تلقينــاه بعيــون خلدونيــة 
التوراتيــة  األفاطونيــة  الفلســفة  بيــن  العميقــة  للتمايــزات  مدركــة 
الجرمانيــة المحدثــة والفلســفة الحنيفيــة المحدثــة المتمايزتيــن علــى 
أســاس المطابقــة بيــن المعرفــة والوجــود إطاًقــا أو تنســيًبا، بنــاًء 

علــى أن التنســيب هــو َمعيــن كل إحيــاء واســتئناف للفكــر. 
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الملخص

فــي إطــار تعــدد الدراســات التــي اعتنــت بالمصطلــح 

العلــم  مــع  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  وخصوًصــا  القرآنــي 

أن هــذا االهتمــام ليــس وليــد العصــر الحالــي، بــل هــو 

متجــذر فــي كتــب التــراث اإلســالمي، وقــد بيــن علمــاء 

المصطلحيــة  الدراســات  أن  قاطبــة  الشــأننأ  هــذا 

القرآنيــة هــي الســبيل الموصلــة لفهــم مــراد هللا مــن 

َكمــه، كمــا أنهــا تَقــي الــدارس 
ِ
ــه وح

ِ
كتابــه، وبيــان أحَكام

المذهبيــة،  التفســيرات  مــن  وجــل  عــز  هللا  لكتــاب 

العقديــة. والتجاذبــات 

وفــي هــذا الســياق ينطلــق هــذا البحــث الــذي ال يدعــي الكمــال أو 

االكتمــال بقــدر مــا يســعي لرســم إطــار نظــري لدراســة المصطلــح 

القرآنــي مــن خــال مــا ســطره رواد هــذا الشــأن مــن الدراســات، بــدًءا 

ِبَبَيــان معنــى المصطلــح عامة، وإبراز المقصــود بالمصطلح القرآني 

خاصــة، وبيــان أهميتــه ومشــروعية دراســته، وتســليط الضــوء علــى 

أنواعــه، كمــا يــدرس هــذا البحــث أهــم األســس المعرفيــة والمنهجية 

التــي ال ينبغــي للمشــتغل بالمصطلــح القرآنــي أن يعـــــــــدل عنهــا. 

كلمــات مفتاحيــة: األســس، المصطلــح، المصطلــح القرآنــي، 

األســس المعرفيــة، األســس المنهجيــة.

The resume 

In the context of the multiples studies that have been 

interested in the Quranic terminology especially in the last 

period, and with fact that this interesting is not the progeny 

of our present era, but it is rooted in the books of Islamic 

heritage. the scientists of this branch have proved that most 

of the Quranic terminological studies are the pathway to 
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understand what is God’s intentions in his 

holly book, and to clear he’s provisions and 

wisdoms, moreover, well knowing of the 

Quranic terminology protect the studier of 

God’s book from doctrines explanations, and 

from creeds conflicts (or attractions).

In this context this study starts without 

any claims of perfection or completion, 

indeed, is trying as much as possible 

to create a theoretical frame to study 

the Quranic terminology trough the 

contributions of the pioneers of this field, 

and this by the clarification of the meaning 

of terminology generally, the meaning of 

Quranic terminology especially, showing 

the importance and the legality of studying 

it, and to shed light in its types. moreover, 

this research study the cognitives and 

the approaches basics that should not be 

avoided by the person how is dealing with 

the Quranic terminology.

Key words: The principles, the 

terminology, the Quranic terminology, the 

cognitive basics, the approaches basics.

مقدمـــــــــة

الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب علــى خيــر العبــاد، 

تبصــرة ألولــي األلبــاب، وأودعــه مــن فنــون العلــوم 

الكتــِب  أجــل  وجعلــه  العجــاب،  العجــب  والحكــِم 

ا، وأغزرهــا علًمــا، وأعذبهــا نظًمــا، وأبلغهــا فــي  قــدًر

الخطــاب: قــــرآنًا عــــربيًّا غيــر ذي عــوج. وأشــــهد 

أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، رب األربــاب، 

المبعــوث  ورســوله  عبــده  محمــًدا  أن  وأشــهد 

ــر  ــى خي مــن أكــرم الشــعوب وأشــرف الشــعاب، إل

وســلم  هللا  صــــــــــــــــــــــــــــلى  كتــاب،  بأفضــل  أمــة 

عليــه وعلــى آلــه وصحبــه األنجــاب صــاة وســاًما 

دائميــن إلــى يــوم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآب.

وبعـــد:

فــإن العلــم بحــر زخــار، ال يــدرك لــه قــرار، وطــود 

شــامخ ال يســلك إلــى قمتــُه وال يصــار، مــن أراد 

ذلــك  إلــى  يبلــغ  لــم  اســتقصائه  إلــى  الســبيل 

وصــوًلا، ومــن رام الوصــول إلــى إحصائــه لــم يجــد 

إلــى ذلــك ســبيًلا، كيــف وقــد قــال الحــق ســبحانه: 

ومــا أوتيتــم مــن العلــم إال قليــًلا.

العلــوم  مفجــر  لهــو  العظيــم  القــرآن  وإن 

أودع  ومطلعهــا،  شمســها  ودائــرة  ومنبعهــا، 

فــن  ذي  كل  فتــرى  شــيء،  كل  علــم  فيــه  هللا 

ذلــك  أعظــم  منــه يســتمد وعليــه يعتمــد، ومــن 

بــرزت معــه أهميــة دراســة  الــذي  علــم التفســير 

دقيقــة. علميــة  بمنهجيــة  القرآنــي  المصطلــح 

علــم  كل  مفتــاح  المصطلــح  يعتبــر  بحيــث 

ومعرفــة، فــإذا أردنــا الغــوص فــي أعمــاق العلــوم 

مصطلحــات  اســتعملنا  المختلفــة،  والمعــارف 

وبوصلــة  لهــا،  موصــًلا  مفتاًحــا  لتكــون  محــددة 

العظيــم  القــرآن  اعتنــى  وقــد  نحوهــا.  تقــود 

وداللــة  صناعــة  خاصــة  عنايــة  بالمصطلحــات 
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وتوظيًفــا، وذلــك وفــق مــا يميــزه عــن غيــره، إال أن 

انحــراف الفهــم، واعوجــاج القصــد، وكثــر التســيب 

مصطلحيــة  فوضــى  أثــارت  االنضبــاط،  وقلــة 

المصطلــح  مــن  المقصــود  عكــس  اتجهــت 

ســليًما. صحيًحــا  فهًمــا  وفهمــه  القرآنــي 

التــي  األهميــة  مــن  تقــدم  مــا  علــى  وعطًفــا 

يتمتــع بهــا المصطلــح القرآنــي بيــن ســائر العلــوم 

باألســِس  موســوًما  هــذا  بحثنــا  كان  والفنــون 

المعرفيــِة والمنهجيــِة للتعامــل مــع مصطلحــات 

القــرآن. وقــد تعــددت الدوافع المحفزة الشــتغالنا 

علــى هــذا البحــث منهــا مــا هــي موضوعيــة ومنهــا 

فيعلــوا  الذاتيــة  فأمــا  ذاتيــة،  شــخصية  هــي  مــا 

غيــره  مــن  أكثــر  الكريــم  بالقــرآن  تعلقنــا  عــرش 

الدينــي  الجانــب  فــي  ســواء  المقدســة  لمكانتــه 

رســم  علــى  الســير  وكذلــك  العلمــي،  الجانــب  أو 

طريــق عــام لاشــتغال علــى الدراســات القرآنيــة 

الموضوعيــة  الدوافــع  أمــا  غيرهــا،  مــن  أكثــر 

فالحاجــة الماســة لدراســات المصطلــح القرآنــي 

بالدقــة  تتميــز  ومنهجيــة  معرفيــة  أســس  وفــق 

والموضوعيــة والضبــط، وذلــك ســيكون مــن خال 

رســم إطــار نظــري لمعنــى األســس والمصطلــح 

عامــة والمصطلــح القرآنــي خاصــة وبيــان أهميتــه، 

ومشــروعية دراســته، وأنواعــه، ثــم االنتقــال إلــى 

للتعامــل  والمنهجيــة  المعرفيــة  األســس  بيــان 

مــع مصطلحــات القــرآن، وذلــك مــن خــال اإلجابــة 

عــن إشــكالية هــذا البحــث التــي تتمثــل فــي:

فــي  والمنهجيــة  المعرفيــة  األســس  مــا 

القرآنيــة؟ المصطلحــات  دراســة 

كمــا تظهــر أهـــــــمية هــذا البـــــــحث مــن خــال 

رصــد وتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف الرئيســة 

ــي: ــما يل ــل فيـــــــ ــي تتمث الت

وتقريبــه 	  القرآنــي  المصطلــح  مفهــوم  بيــان 

مبســطة. بصــورة 

القرآنــي 	  للمصطلــح  الدراســة  أهميــة  بيــان 

أنواعــه. فــي  والتفصيــل 

التعــرف علــى األســس المعرفيــة والمنهجيــة 	 

لدراســة المصطلــح القرآنــي.

توطئة

 إن القــرآن العظيــم هــو كام هللا تعالــى أنزلــه 

تكفــل هللا  وقــد  أقــوم،  هــي  للتــي  ليكــون هدايــة 

للعالميــن،  وبشــارته  هدايتــه  لتســتمر  بحفظــه 

وينعــم بفضلــه كل مــن بلغــه، وأدرك مفاتيحــه، 

الكريــم  القــرآن  مــع  تازمــه  فــي  اإلنســان  لكــن 

تتنازعــه مؤثــرات متعــددة جعلتــه أحيانــًا ينطلــق 

وأســبقيات  مقدمــات  مــن  النــص  دراســة  فــي 

أو  لهــا  يســتدل  أن  يريــد  خارجيــة  ومحــددات 

زاويــة  القرآنــي مــن خــال  النــص  عليهــا، فُفســر 

محــدودة وضيقــة للمذهــب أو الجماعــة أو التيــار 

القرآنــي مــن قواعــد  النــص  الفكــري، كمــا فســر 

التســيب  علــى مصراعيــه، فغلــب  البــاب  فتحــت 

وغــاب االنضبــاط للقواعــد والضوابــط واألســس 

والمنهجيــة. المعرفيــة 

القرآنــي  النــص  بمفهــوم  االعتنــاء  وإن 

ومصطلحاتــه يعتبــر النــواة األولــى لفهــم القــرآن 

الكريــم، والطريــق األقــوم والســليم لبلــوغ مــراد 
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العلــوم والمعــارف  الشــارع الحكيــم؛ ألنــه منبــع 

علــى مــر األزمــان والدهــور، ولهــذا ُخــصَّ بالرعايــة 

ذروة  بلــغ  كمــا  تنزيلــه،  فتــرات  فــي  الكاملــة 

االعتنــاء بــه بعــد تمــام نزولــه. وال جــرم أن األمــة 

مثيــل  لهــا  يســبق  لــم  مســتجدات  تشــهد  اآلن 

فــي شــتى المجــاالت، وال ســبيل إلــى مواكبــة هــذه 

التطــورات فــي ظــل الشــريعة اإلســامية إال مــن 

خــال االنطــاق مــن مفهــوم القــرآن الكريــم، بــدًءا 

بمفرداتــه باعتبارهــا الحلقــة األولــى لفهــم الخطاب 

القرآنــي ومعرفــة مقاصــده ومراميــه، كمــا تعتبــر 

هــذه المفــردات بريــد االجتهــاد، ومفـــــــــــــــــتاح العلم 

المواكبــة  وبوصــــــــــلة  الصــواب،  إلــى  الموصــل 

لــم  ومــن  لألمــة،  والثــــــــــــــقافي  العلمــي  للتطــور 

يســتوعب معناهــا أشــكل عليــه فهــم الخطــاب 

جملــًة فضــًلا عــن التفصيــل. وخصوًصــا أن أصبــح 

تتنازعــه  القرآنيــة  المفاهيــم  لدراســة  التعاطــي 

مؤثــرات مذهبيــة وتجاذبــات عقديــة، وقــد أســس 

لمشــروعيتها وأصالتهــا مــن مقــوالت فضفاضــة 

عظيًمــا  وعــاًء  القرآنــي  النــص  مفــردات  جعلــت 

يحتمــل كل مــا يقــال فيــه أو عنــه، كقــول إن القــرآن 

واالعتبــار  الفهــم  أوجــه، فصــار ســلطان  حمَّــال 

هــو منطلــق النظــر فــي النــص ال النــص نفســه، 

المســلمين  وحــدة  إطــار  يعتبــر  مــا  تحــول  حتــى 

قاطبــة محــل تأويــل. كمــا ال نضــرب صفًحــا أو ننكــر 

المســاحات التــي تحتمــل فيهــا المفــردات القرآنيــة 

الفهــم والتفســير. تنــوع  ومعانيهــا 

ــاء بالمفــردات  ــل فــي االعتن ــد الهائ  ومــع التزاي

القرآنيــة فقــد اعترتهــا تحــوالت وتغيــرات مختلفــة 

ــا، إذ ُأفرغــت  ومتنوعــة علــى مــدى أربعــة عشــر قرًن

مــن مضمونهــا ومحتواهــا القرآنــي إمــا بإســقاط 

معانيهــا، أو إدراج مــا ليــس فيهــا، أو حملهــا علــى 

غيــر مقصدهــا، وتضمنــت دالالت تاريخيــة فــي كثيــر 

مــن األحيــان وصــارت هــي المؤطــرة لفهــم األمــة 

بــدل المعانــي القرآنيــة، وصــارت هــذه المفــردات 

العقــل  أنتجــه  بمــا  والمفاهيــم مقيــدة وموجهــة 

البشــري المحــدود مــن تطــورات علميــة أو مذهبيــة 

أو فكريــة، وغــاب عنهــا لــب الداللــة وروح المعانــي 

القرآنيــة الربانيــة التــي تســمو وترقــى عــن محــددات 

الزمــان والمكان واألشــخاص باســتمرارية مرتبطة 

أكثــر بالمقاصــد واألهــداف، الشــيء الــذي نتــج عنــه 

تراجــع ملحــوظ والمكشــوف، وتعثــر علــى مســتوى 

اســتئناف الســير الحضــاري، وتبعثــر فــي تحقيــق 

اســتخاف العمرانــي، وتقهقــر لــدى البعــض علــى 

مســتوى التعامــل مــع النــص القرآنــي. 

وعطًفــا علــى ســياق حديثنــا عــن التعامــل مــع 

النــص القرآنــي دون تضييــع أو تمييــع، فــا بــد مــن 

والمنهجيــة  المعرفيــة  األســس  بعــض  وضــع 

التــي تكشــف عــن معطيــات يمكنهــا أن تســهم 

مــن  مســتمد  منهجــي  معرفــي  إطــار  رســم  فــي 

القــرآن العظيــم نفســه ولغتــه، لــكل مــن أقبــل 

علــى دراســة المصطلحــات القرآنيــة، وأراد فهــم 

مدلولهــا ومعانيهــا ورام تنزيلهــا وفــق مقاصدهــا.

مــع  التعامــل  األســس  عــن  نتحــدث  ونحــن 

مفــردات النــص القرآنــي، نجــد أن القــرآن العظيــم 

نفســه هــو قــد نهــج هــذا النهــج فــي التعامــل مــع 

غيــر  علــى  حملهــا  أو  تنزيلهــا  وعــدم  مصطلحاتــه 

معانيهــا المقصــودة منهــا، مــع ضــرورة اســتحضار 

والخاصــة،  العامــة  والمعانــي  بينهــا  الفــوارق  أدق 
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ــل  ــاۖ قُ ــرَاُب َءاَمّنَ ۡع
َ
ــِت ٱۡلأ الَ يقــول هللا عــز وجــل: ﴿۞قَ

ــا يَۡدُخــِل ٱۡلإِيَمٰــُن  ۡمَنا َولَّمَ ۡســلَ
َ
ـُـوٓاْ أ ول ــۡم تُؤِۡمُنــواْ َوَلِٰكــن قُ ّلَ

ــۡن  ا يَلِۡتُكــم ّمِ ُهۥ لَ َ َورَُســولَ لُوبُِكــۡمۖ ِإَون تُِطيُعــواْ ٱلّلَ فِــى قُ
َ َغُفــورٞ رَِّحيٌم ١٤ ﴾ الحجــرات:14  ــاۚ إِّنَ ٱلّلَ ۡعَمٰلُِكۡم َشۡيـًٔ

َ
أ

إلــى  تبــارك وتعالــى  اآليــات وجهنــا هللا  ففــي هــذه 

عــدم اســتبدال ألفــاظ بألفــاظ أخــرى وكــذا إلــى حســن 

الدقــة والتمييــز بينهــا. 

كمــا أن الســنة النبويــة دلــت علــى ذلــك مــن 

طــرف خفــي فــي العديــد مــن المواضيــع، فقــد ورد 

فــي الحديــث النبــوي الشــريف التأكيــد علــى ضــرورة 

تســمية األشــياء بمســمياتها حتــى ال تخــرج عــن 

مضمونهــا، فعــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه، عــن 

َواَل  الَكــْرَم  َنــَب 
ِ
الع تَُســمُّوا  »اَل  قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي 

الدَّْهــر«(2(،  ُهــَو  اللَّــَه  نَّ 
ِ
َفــإ  ،

ِ
الدَّْهــر َخْيَبــَة  تَُقولُــوا 

العشــاء،  المغــرب  ى  ُتَســمَّ أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  ونهــى 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  المزنــي أن  بــن مغفــل  فعــن عبــد هللا 

ُكــُم 
ِ
 َصاَلت

ِ
َبنَُّكــُم اأَلْعــَراُب َعَلــى اْســم

ِ
قــال: »اَل تَْغل

 قــال وتقول األعراب هــي العشــاء«(3( 
ِ

ب
ِ
الَمْغــر

وعــن عائشــة رضــي هللا عنهــا عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 

َيُقــْل 
ِ
ــْن ل

ِ
ــي، َولَك

ِ
»اَل يَُقولَــنَّ َأَحُدُكــْم َخُبثَــْت نَْفس

ــي«.(4(
ِ

َســْت نَْفس
ِ
لَق

علــى شــمس هــذا المنهــج الربانــي الســاطعة 

تجنــد العلمــاء فــي كل العصــور واألمصــار قديًمــا 

ذلــك  مــن  قاصديــن  وســعهم  وبذلــوا  وحديًثــا، 

التعامــل  فــي  الربانــي  المنهــج  هــذا  علــى  الســير 

)2( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال تسبوا الدهر. 

)3( صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــاة، بــاب مــن كــره أن 
يقــال للمغــرب العشــاء.

)4( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال ُيقل خبثت نفسي.  

المامــح  بــدأت  حيــث  القرآنــي،  المصطلــح  مــع 

األولــى لهــذا الفــن تظهــر مــع الصحابــة والتابعيــن 

شــرحوا  إذ  أجمعيــن،  عليهــم  هللا  رضــوان 

المفــردات وتعاملــوا معهــا معاملــة خاصــة، وقــد 

وهــي  الغريــب،  المرحلــة مصنفــات  هــذه  أنتجــت 

القرآنيــة  بالمصطلحــات  لاعتنــاء  األولــى  النــواة 

فــي  المفســرين  جهــود  بــرزت  ثــم  وبياًنــا،  شــرًحا 

بحكــم  منهــم،  اللغوييــن  خاصــة  المضمــار،  هــذا 

اللغــوي  البنــاء  مــن  التفســيري  الجهــد  انطــاق 

ومعانيهــا  األلفــاظ  ودالالت  القرآنــي،  للنــص 

اللغويــة واالصطاحيــة، واســتعماالتها العرفيــة 

والواقعيــة،  الشــرعية  ومرتباتهــا  والتخصصيــة، 

بقــدر  مــراده  وكشــف  هللا  كام  لفهــم  ســعًيا 

ــة  الطاقــة البشــرية، ويمكــن عــد التفاســير اللغوي

وتأويــل  والغريــب  واإلعــراب  المعانــي  وكتــب 

المشــكل أسًســا للــدرس المصطلحــي، ومــؤدى 

ذلــك أن القــرآن لــه لغتــه الخاصــة التــي تميــزت عــن 
الجاهلييــن.(5( العــرب  لغــة 

وال تــزال الجهــود مبذولــة مــن طــرف العلمــاء 

فــي عصرنــا الحديــث، وتتوالــى تباًعــا فــي خدمــة 

المصطلــح القرآنــي، محاوليــن االعتنــاء بــه أكثــر 

ــا ورؤى متعــددة ومتنوعــة  ــر مــن خــال زواي فأكث

ضمــن مــدارس ومؤسســات ومشــاريع علميــة، 

الدكتــور  فضيلــة  العامــة  جهــود  ت  ُعــدَّ وقــد 

دراســة  والحديــث:  القــرآن  مفهــوم  البــوزي،  محمــد   )5(
البحــوث  مؤسســة  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة 
(ص/11(. 2011م،  الفــاس،  القاهــرة،  الســام،  دار  والدراســات، 
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مركــز  تأســيس  فــي  البوشــيخي(6(  الشــاهد 

الدراســات المصطلحيــة بكليــة اآلداب بفــاس، 

العلميــة  والدراســات  البحــوث  ومؤسســة 

المؤسســاتي  للعمــل  ناجًحــا  أنموذًجــا  (مبــدع( 

القرآنــي  المصطلــح  خدمــة  فــي  واألكاديمــي 

هاتــه  أعمــال  صــارت  بحيــث  وتطبيًقــا،  تنظيــًرا 

اإلســامي  العالــم  فــي  ممتــدة  المؤسســات 

فــي  المغربــي  العامــة  أســهم  كمــا  قاطبــة. 

ــن المتخصصيــن فــي  ــة مــن الباحثي ــن عصب تكوي

المصطلحيــة. الدراســات 

 ويخلــص ممــا ســبق أن جهــود العلمــاء 

المصطلــح  خدمــة  فــي  القــدم  مــن  مبذولــة 

أكثــر  الحديــث  فــي عصرنــا  وازدادت  القرآنــي، 

مــن أي عصــر مضــى، بحيــث قدمــوا العديــد 

التــي  والمشــتركة  الخاصــة  الدراســات  مــن 

ال يمكــن االســتغناء عنهــا لمــن رام إدراك 

هــذا الفــن واإلحاطــة بــه. وعلــى هــذا المنــوال 

الكمــال  يدعــي  الــذي ال  البحــث  هــذا  ينطلــق 

إطــار  لرســم  يســعي  مــا  بقــدر  االكتمــال  أو 

نظــري لدراســة المصطلــح القرآنــي، وذلــك 

القرآنــي  بالمصطلــح  التعريــف  خــال  مــن 

وأهميتــه ومشــروعية دراســته وأنواعــه، كمــا 

المعرفيــة  األســس  علـــــــــى  الضــوء  يســلط 

)6( الدكتــور الشــاهد محمــد البوشــيخي مــن مواليــد ســنة 1945م 
بالحريشــة، بقريــة بــا محمــد المجــاورة لمديمــة فــاس، تابــع 
مســيرته العلميــة حتــى أصبــح معلمــة حيــة نابضــة بهمــوم 
العلــم والثقافــة ليــس فــي الواقــع المغربــي فقــط، وإنمــا فــي 
فــي  متميــزة  إســهامات  عــدة  ولــه  اإلســامية،  األمــة  واقــع 
تحريــك الحــس الحضــاري، وإيقــاظ الشــعور الجماعــي لألمــة 
مــن خــال مــا يكتــب ومــا يحاضــر بــه فــي المحافــل الثقافيــة 
المصطلــح  فــي  نظــرات  الكثيــرة:  مؤلفاتــه  ومــن  والعلميــة، 
القرآنيــة  للمصطلحــات  تاريخــي  معجــم  ونحــو  والمنهــج، 

وغيرهــا.  المصطلحيــة،  والدراســات  والقــرآن  المعرفــة، 

للمشــتغل  ينبغــي  ال  التــي  والمنهجيــة 

عنهــا. يعـــــــــِدل  أن  القرآنــي  بالمصطلــح 

* * * * 

  الفصل األول:
اإلطار النظري لألسس 

والمصطلح 

األســس  بيــان  فــي  الشــروع   وقبــل 

الوقــوف  مــن  ال بــد  والمنهجيــة  المعرفيــة 

التــي  البحــث  مصطلحــات  أهــم  إطــار  علــى 

تعتبــر المفتــاح لهــذا البحــث، وهــي األســس 

والمصطلــح، وذلــك وفــق مــا هــو متعــارف 

عليــه فــي حقــل البحــث العلمــي، بــدًءا بالشــق 

اللغــوي للمفــرد ثــم االنتقــال إلــى االســتعمال 

االصطاحــي لــه، ثــم عــرض المفــردة مــن خال 

اســتعماله المركــب وفــق المقصــود بهــا مــن 

البحــث.

 المبحث األول:
تعريف األساس

األساس لغًة:

أصــل  »األســاس  أســاس،  جمــع  األســس   

وهــذه  أســس.«(7(  األســاس  وجمــع  البنــاء، 

المــادة مــن الهمــزة والســين تــدل علــى األصــل 

البنــاء،  أصــل  فــاألس  الثابــت،  الوطيــد  والشــيء 

اللغــة،  تهذيــب  منصــور،  أبــي  علــي  بــن  محمــد  األزهــري   )7(
تحقيــق: أحمــد عبــد الرحمــن مخبــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

.)96/  13) ه1425،2004م.  األولــى،  الطبعــة  لبنــان، 
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وجمعــه آســاس.(8( فــاألس أصــل البنــاء، وكذلــك 

األســاس، واألســس مقصــور منــه. وقــد أسســت 

البناء تأسيًســا. وأسَّ البناء يؤســه أســًا، وأسســه 

حدودهــا  بنيــت  إذا  ا  داًر وأسســت  تأسيســًا، 

ورفعــت مــن قواعدهــا.(9( فــاألس مــا يبتنــى عليــه.

أمــا مــا ذكــر مــن تســوية بيــن القاعــدة واألصــل 

واألســاس، إنمــا أخــذ علــى عمومياتــه، ممــا دعــا 

أبــا هــال العســكري لبيــان الفــروق بيــن مدلــوالت 

فقــال:  عشــر  الحــادي  البــاب  فــي  األلفــاظ  هــذه 

وليــس كل أصــل أســًا.(10( وعلــى كل حال فاألســس 

لغــًة مــا يبتنــى عليــه الشــيء بالجملــة، ويســتوي 

فــي هــذا األمــور الحســية والمعنويــة، فهــي فــي 

كل شــيء بحســبه،(11( ومنــه قولــه تعالى: ﴿لََّمۡســِجٌد 

ــى:  ــه تعال ــة :108 وقول ــوَٰى﴾ التوب ۡق ــى ٱلّتَ ــَس َعلَ ّسِ
ُ
أ

ــَوٍٰن  ِ َورِۡض ــَن ٱللَّ ــوَٰى ِم ٰ َتۡق ــُهۥ َعَ ــَس ُبۡنَيَٰن سَّ
َ
ــۡن أ َفَم

َ
﴿أ

ــارٖ  ــرٍُف َه ــَفا ُج ٰ َش ــُهۥ َعَ ــَس ُبۡنَيَٰن سَّ
َ
ــۡن أ م مَّ

َ
ــۡرٌ أ َخ

ــَمۗ ﴾ التوبــة: 109 وفــي هاتيــن  ــارِ َجَهنَّ ــاَر بـِـهِۦ ِف نَ ٱۡنَه فَ
اآليتيــن شــاهد علــى صــدق األســاس علــى األمــر 

التقــوى  الحســي واألمــر المعنــوي، فالبنــاء علــى 

معنــوي والمشــبه بــه وهــو البنــاء علــى جــرف هــارٍ 

أمــر حســي وفــي كا الحالتيــن يعتمــد عليــه البنــاء، 

إذ علــى قــدر األســاس يشــيد علــو صــرح البناءـ وهو 

)8( ابــن فــارس أبــي الحســن أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، 
تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، 1979ه، 1399م، (14/1(.

عطــار،  الغفــار  عبــد  أحمــد  تحقيــق:  الصحــاح،  الجوهــري،   )9(
بــن مكــرم علــي  ابــن منظــور  1402ه، (903/3(.  الثانيــة،  الطبعــة 
أبــو الفضــل جمــال الديــن، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، 

.)6/6) (دط(،(دت( 

)10( الحســن بــن عبــد هللا بــن ســهل بــن ســعد أبــو الهــال 
العســكري، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 

.)162/ العلــم والثقافــة، (دط(، (ص  دار 

)11( قواعــد التفســير جمًعــا ودراســًة، خالــد بــن عثمــان الســبت، 
دار عثمــان بــن عفــان، الطبعــة األولــى، 1421م، (22/1(.

ــا ورتبــًة -األســاس-، ولــذا قيــل:  المتقــدم عليــه زمًن
»األســاس هــو القاعــدة التــي يبنــى عليهــا«.(12(

األسس اصطالًحا:

الضوابط والقواعــد  لفــظ  علــى  يطلــق  قلمــا 

أطلــق  مــا  بقــدر  األســس،  مصطلــح  بهــا  ويــراد 

عليهــا لفــظ أصــول، كمــا أن كلمــة )أســس( وإن 

تحفــظ  لــم  فإنهــا  المــورد  هــذا  غيــر  فــي  ُأطِلَقــت 

بتعريــف اصطاحــي بعــد اإلضافــة والتركيــب، فــا 

لألســس،  ــا  اصطاحيًّ تعريًفــا  الباحــث  يجــد  يــكاد 

ولعــل مرجــع ذلــك يعــود لاكتفــاء بالمعنــى الداللــي 

فــي  االصطاحــي  المعنــى  يطابــق  الــذي  اللغــوي، 

يــرى  المتعمــق  الباحــث  أن  إال  األحيــان،  مــن  كثيــر 

فــي  عــام  اللغــوي  المعنــى  ألن  كاٍف؛  غيــر  ذلــك 

دالالتــه، وإن االكتفــاء بالمعنــى العــام أنتــج التداخــل 

ــة بيــن األســس وبيــن عــدة مصطلحــات  فــي الدالل

أخــرى كالقواعــد واألصــول، فيكــون الباحــث عرضــة 

للخلــط بيــن الــدالالت عنــد االســتعمال، فــي حيــن أن 

القاعــدة تســتند إلــى األســس فــي وجودهــا، واألصل 

قــد يكــون منشــأ لمــا يتولــد عنــه مــن فــروع.

إًذا األســاس هــو األرضيــة التــي تبتنــى عليهــا 

لألمــور  الشــامل  اإلطــاق  أيًضــا  وهــو  القواعــد، 

بيــان  فــي  كمــا  المعنويــة،  أو  كانــت  الحســية 

المعنــى اللغــوي، واألســاس ممــا تقــدم فــي بحثنــا 

هــو التعريــف المعنويــة؛ ألنــه يأخــذ مجــرى مــا تــم 

تقييــده بمــا يتركــب منــه التعريــف. 

)12(عبــد الــرؤوف المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعريــف، 
العلميــة،  الكتــب  دار  حمــدان،  صالــح  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 

(ص/47(. 1410ه/1990م،  األولــى،  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت، 
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إًذا األســاس هــو األرضيــة المعرفية التي تبتنى 

المنظومــة  أو  الفعــل،  الفكــر قبــل  عليهــا حركــة 

الفكريــة التــي تســعى للوصــول إلــى إنتــاج حقيقــة 

فعليــة أو الظــن بهــا. 

الحاجة إلى األساس

فــي  األســاس ضــرورة، ســواء  إلــى  والحاجــة 

عــن  عبــارة  إنــه  إذ  والحســية؛  المعنويــة  األمــور 

البنيــان  علــو  أن  شــك  وال  ثابــت،  رصيــن  بنــاء 

علــى قــدر توثيــق األســاس وإحكامــه »ومتــى كان 

األســاس وثيقــًا حمــل البنيــان واعتلــى عليــه، وإذا 

تهــدم شــيء مــن البنيــان ســهل تداركــه، وإذا كان 

األســاس غيــر وثيــق لــم يرتفــع البنيــان ولــم يثبــت، 

وإذا تهــدم شــيء مــن األســاس ســقط البنيــان 

مــا  فكريــة  منظومــة  كل  حــال  وكــذا  كاد«(13(.  أو 

تهــاوت  ومتيــن  رصيــن  أســاس  علــى  تبتــَن  لــم 

وأصبحــت علــى شــفا جــرف هــارٍ، أساســها الخبــرة 

العلميــة والعمليــة وقبولهــا العامــة التــي ال غنــى 

عنهــا للناشــئ. ويخلــص أن األســاس: هــو مجموع 

مــا تتقــوم بــه األرضيــة التــي تبتنــى عليهــا أي قاعــدة 

الحســية والمعنويــة. وتنتظــم هــذه  مــن األمــور 

األســس فــي قالــب يتمثــل بالمنهجيــة.

ــد  ــو عب ــة أب ــم الجوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــي بكــر ب ــن أب )13( محمــد ب
هللا، الفوائــد تحقيــق: محمــد عزيــز شــمس، الطبعــة األولــى، دار 

ــد، 1429ه،(156/1(.  ــم الفوائ عال

 المبحث الثاني:
تعريف المصطلح

المصطلح لغًة:

جــاء فــي مقاييــس اللغــة: مــادة صلــح الصــاد 

والــام الحــاء أصــل يــدل علــى خــاف الفســاد يقــال: 
صلــح الشــيء يصلــح، ويقــال صلــح بفتــح الــام.(14(

وقــال الليــث الصلــح: تصالــح القــوم بينهــم: 

نقيــض  واإلصــاح  الفســاد،  نقيــض  والصــاح 

فــي  والصالــح  مصلــح،  صالــح:  ورجــل  اإلفســاد، 

يقــال:  وأمــوره  أعمالــه،  فــي  والمصلــح  نفســه 

ويقــال:  إليهــا  أحســنت  إذا  البدايــة  إلــى  أصلحــت 

وصاًحــا.(15(  فــان  صلــح 

اصطالًحا:

االصطــاح: اتفــاق قــوم علــى تســمية الشــيء 

وإخــراج  األول،  موضعــه  عــن  ينتقــل  مــا  باســم 

اللفــظ مــن المعنــى اللغــوي إلــى آخــر لمناســبة 

علــى  معينــة  طائفــة  اتفــاق  أنــه  كمــا  بينهمــا، 

وضــع ألفــاظ إزاء المعنــى، وهــو إخــراج الشــيء 

لبيــان  آخــر  معنــى  إلــى  اللغــوي  المعنــى  عــن 

المــراد، واالصطــاح أيًضــا لفــظ معيــن بيــن قــوم 

 )16) معينيــن.

ــي الحســن أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة،  ــن فــارس أب )14( اب
تحقيــق: عبــد الســام هــارون، (312/4(. 

اللغــة،  تهذيــب  منصــور،  أبــي  علــي  بــن  محمــد  األزهــري   )15(
 .)243/40) مخبــر،  الرحمــن  عبــد  أحمــد  تحقيــق: 

)16( الشــريف الجرجانــي، التعريفــات، تحقيــق: محمــد صديــق 
القاهــرة، (ص/30(.   الفضيلــة  دار  (دط(،  المنشــاوي، 
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يقــول التهانــوي: االصطــاح هــو العــرف الخــاص، 

الشــيء  علــى تســمية  قــوم  اتفــاق  عــن  عبــارة  وهــو 

لمناســبة  األول  موضوعــه  عــن  نقلــه  بعــد  باســم 

بينهمــا كالعمــوم والخصــوص أو لمشــركتهما فــي 
أمــر ومشــابهتهما فــي وصــف آخــر أو غيرهــا.(17(

ُيســّمي  الــذي  »اللفــظ  هــو:  المصطلــح 

مــا«(18(.  ــص  تخصُّ داخــل  نــًا  معيَّ مفهومــًا 

هــو  المصطلــح  أن  ويســتخلص ممــا ســبق 

وضــع  علــى  قــوم  أو  جماعــات  أو  أفــراد  اتفــاق 

اســم مــا لشــيء مــا، مــع ضــرورة وجــود المناســبة 

هــذا  يصبــح  بحيــث  واالتفــاق،  والمشــاركة 

المصطلــح متميــًزا بالعديــد مــن الخصـــــــــــائص:

تعريــف المفهــوم بحيــث يســهم فــي بيانــه 	 

مــع  متناســب  وصحيــح  دقيــق  بشــكل 

بهــا. المرتبــط  الموضوعــات 

بــرزت 	  التــي  بالبيئــة  المصطلحــات  ارتبــاط 

فيهــا، أي كل مصطلــح يعتمــد فــي وضعــه 

مجموعــة مــن العوامــل التــي أســهمت فــي 

ظهــوره ليتحــول مــن مــرور الوقــت ليصبــح 

العامــة عنــد  المصطلحــات  مصطلًحــا مــن 

. مســتعمليه

يمكــن جمــع العديــد مــن المصطلحــات للغــة 	 

معينــة فــي مجــال معيــن فــي كتــب يمكــن 

الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، ويطلــق علــى هاتــه 

ــم. الكتــب اســم المعـــــــــــــاجــــــــ

)17( التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطــاح الفنــون والعلــوم، تحقيــق: 
علــى دحــدوج، الطبعــة األولــى، مكتبــة الناشــرون، (212/1(.  

)18( قامــوس اللســانيات مــع مقدمــة فــي علــم المصطلــح، د 
عبــد الســام المســدي، الــدار العربيــة للكتــاب، (ص/10(.

وتظهــر أهميــة المصطلــح بأنــه يمثــل اللبنــة 

األولــى مــن كل علــم، بــل هــو مــدار كل علــم، بــه يبــدأ 

وبــه ينتهــي،(19( بأنــه الطريــق الموصــل. 

 المصطلح والمفهوم 	

األفــكار  مــن  مجموعــة  عبــارة  هــو  المفهــوم 

وبالتالــي  مــا،  بشــيء  لــة  الصِّ ذات  والتصــورات 

يكــون المفهــوم هــو حصــول الشــيء فــي العقــل، 

ويعمــل علــى وضــع المفاهيــم وانتقائهــا أصحــاب 

تحليــل  علــى  باالعتمــاد  األهليــة  االختصاصــات 

مجموعــة األســس. أمــا المصطلــح هــو اللفــظ 

أو مــادة الفكــر بحيــث يركــز علــى المعانــي اللفظيــة 

الفكريــة.  التصــورات  لتجســيد 

وقــد جــاء فــي كتــاب التعريفــات للجرجانــي أن 

المفهــوم هــو حصــول صــورة الشــيء فــي العقــل، 

أمــا المصطلــح عنــده أيًضــا هــو عبــارة عــن اتفــاق 

عــن موضعــه  ينتقــل  باســم  علــى تســمية  قــوم 

إلــى  اللغــوي  المعنــى  مــن  اللفــظ  وإخــراج  األول 

معنــى آخــر لمناســبة بينهمــا.

ذهنيــة  تمثــات  عــن  عبــارة  هــي  المفاهيــم 

للمصطلحــات، فــكل مفهــوم مصطلــح وليــس 

المصطلــح  يعتبــر  إذ  مفهوًمــا،  مصطلــح  كل 

يــن  الدِّ الداللــة اللفظيــة للمفهــوم، فقــول لفــظ 

االعتقــادات  مــن  مجموعــة  ُيَمثــل  مصطلــح 

ــلوكيات. والسُّ والعبــادات 

ُروح  المفهــوم  أنَّ  ســبق  ممــا  وَنْســَتْنِتُج 

الشــاطبي،  موســى  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو   )19(
ــروت،  ــد هللا دراز، دار المعرفــة، بي ــق: عب الموافقــات، تحقي

.)97/1) الثانيــة،  الطبعــة 
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المصطلــح ومضمونــه، والمصطلــح هــو العنــوان 

الرســمي والتســمية المتفــق عليهــا الدالــة علــى 

بيــن  فروقــات  عــدة  تظهــر  وعليــه  المفهــوم، 

يلــي: مــا  بينهــا  مــن  والمصطلــح  المفهــوم 

والتَّمثــات 	  الِفكريــة  االســتنتاجات  علــى  يركــز  المفهــوم 

التــي تــم الوصــول إليهــا، فــي حيــن يمثــل المصطلــح تلــك 

توضيــح  علــى  بالحــرص  للمفهــوم  اللفظيــة  المعانــي 

مقصـــــــــــــودها.

ال يمكــن االتفــاق علــى مفهــوم مــا فــي مجــال معيــن، فــي 	 

حيــن يمكــن االتفــاق علــى المصطلــح ويصبــح مــن األمــور 

المعروفــة والمتداولــة فــي مجــال معيـــــــــــــــــــــن.

ال يمكــن االحتفــاظ بالمفاهيــم إال فــي مؤلفــات أصحابهــا 	 

يمكــن  حيــن  فــي  بلورتهــا،  علــى  عملــوا  الذيــن  الخاصــة، 

لتصبــح  عامــة  مؤلفــات  فــي  بالمصطلحــات  االحتفــاظ 

المعاجــم. مثــل  كبــرى  أهميــة  لغويــة ذات  مراجــع 

 المبحث الثالث:
المصطلح القرآني

مــن  العديــد  الكريــم  القــرآن  تضمــن  لقــد   

عنهــا  وعبــر  معانيهــا  وضبــط  المفاهيــم، 

ا بحســب المقتضيــات  بمصطلحــات دقيقــة جــدًّ

العلــوم  أصــل  القــرآن  أن  وبمــا  والســياق، 

ومفجــر المعــارف، فقــد اعتبــر المصطلــح بأنــه 

هــو األصــل والنواة الــذي يجــب أن يكــون عليــه 

بقيــة  فــي  مصطلحــات  مــن  ســواه  مــا  مــدار 

لــه. تبًعــا  تكــون  العلوم، بحيــث 

  المطلب األول:
تعريف المصطلح القرآني 

وأهميته

أولًا: تعريفه

لقــد بّيــن هللا عــز وجــل أن القــرآن الكريــم ُأنــزل 

بلســان عربــيٍّ مبيــن، كمــا أن ألفاظــه المتضمنــة 

فيــه َتنبــع مــن أصــل داللتهــا فــي اللغــة العربيــة، 

بســياقات  َترتبــط  أمــور  إليهــا  تضــاف  أنهــا  إال 

حمــل  بحيــث  ُمراعاتهــا،  ينبغــي  التــي  ومــآالت 

معانــي  العربيــة  األلفــاظ  بعــض  الكريــم  القــرآن 

ودالالت إمــا جديــدة ابتــداًء، أو ناميــة نحــو التَّعميــم 

أو التَّخصيــص، وهــذه الــدالالت لــم تكتســيها مــن 

قبــل عــن العــرب فتســع مدلولهــا فأصبــح اللفــظ 

القرآنــي لــه مفهــوم غيــر الــذي يتبــادر إلــى الدهــن 

ــًزا علــى مــا  ــا ســابًقا، وتركي وغيــر الــذي كان معروًف

القرآنــي إجمــاًلا هــو: كل  ســبق فــإن المصطلــح 

لفــظ قرآنــي عبــر عــن مفهــوم قرآنــي، وتفصيــًلا: 

كل لفــظ مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم، مفــردًا كان 

القرآنــي  االســتعمال  داخــل  اكتســب  مركبــًا،  أو 

خصوصيــة دالليــة قرآنيــة جعلــت منــه تعبيــرًا عــن 

الرؤيــة  داخــل  خــاص  َموقــع  لــه  معيــن  مفهــوم 

القرآنيــة ونســقها المفهومــي.(20( فيدخــل فــي ذلك 

كل أســماء المعانــي وأســماء الصفــات المشــتقة 

منهــا فــي القــرآن الكريــم، مفــردة أو مركبة، مطلقة 

كانــت أو مقيــدة، وعلــى الصــورة، وعلــى الصــورة 

الطبعــة  مصطلحيــة،  دراســات  البوشــيخي،  الشــاهد   )20(
(ص/109(.  م،  1433ه،2011،  القاهــرة،  الســام،  دار  األولــى، 
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االســمية الصريحــة، أو علــى الصــورة الفعليــة التــي 
تــؤول باالســمية.(21(

وعرفتــه الدكتــورة فريــدة زمــرد بأنــه كل لفــظ 

دلَّ علــى مفهــوم قرآنــي خــاص لــم يكــن متــداوًلا 
عنــد العــرب قبــل نــزول القــرآن الكريــم.(22(

ويســتخلص ممــا ســبق أن كل لفــظ ســواء 

نســق  فــي  خاصــة  داللــة  لــه  جملــة  أو  كلمــة 

عــن  العلمــاء  بعــض  عبــر  وقــد  الكريــم.  القــرآن 

أو  الشــرعية  باأللفــاظ  القرآنيــة  المصطلحــات 

األلفــاظ اإلســامية، إال أن هــذه التســمية تبعدهــا 

بأنهــا  توحــي  إذ  الشــيء،  بعــض  حقيقتهــا  عــن 

وليــدة اإلســام، فــي حيــن أن هاتــه المصطلحــات 

القــرآن،  نــزول  قبــل  تاريخيــة ولغويــة  جــذور  ذات 

لذلــك فالتعبيــر عنهــا بالمصطلحــات يبقــى هــو 

األمثــل. التعبيــر 

ثانًيا: أهميته

وَتْظهــر أهميــة المصطلــح القرآنــي مــن خــال 

مــا بينــه العامــة الراغــب األصفهانــي الــذي عــاش 

فــي  وتبحــر  ظالــه،  وتحــت  القــرآن،  حضــن  فــي 

علومــه، وغــاص فــي ألفاظــه وآيــه: وذكــرت أن أول 

مــا يحتــاج إلــى أن يشــتغل بــه مــن علــوم القــرآن: 

العلــوم اللفظيــة. ومــن العلــوم اللفظيــة تحقيــق 

ألفــاظ  معانــي  فتحصيــل  المفــردة.  األلفــاظ 

والدراســة  الكريــم  القــرآن  البوشــيخي،  الشــاهد   )21(
(ص/20( المصطلحيــة 

المصطلــح  خدمــة  فــي  العلمــاء  جهــود  زمــرد،  فريــدة   )22(
الدولــي  للمؤتمــر  مقــدم  بحــث  والمصيــر،  المســار  القرآنــي 
الحســنية،  الحديــث  دار  وعلومــه،  الكريــم  القــرآن  حــول  األول 

.)551 دط،(ص/

القــرآن فــي كونــه مــن أوائــل المعــاون لمــن يريــد 

أن يــدرك معانيــه، كتحصيــل اللبــن فــي كونــه أول 

يبنيــه، وليــس  أن  مــا يمكــن  بنــاء  فــي  المعــاون 

ذلــك نافًعــا فــي علــم القــرآن فقــط، بــل هــو نافــع 

فــي كل علــم مــن علــوم الشــرع. فألفــاظ القــرآن 

وكرائمــه،  وواســطته  وزبدتــه  الــكام  لــب  هــي 

وعليهــا اعتمــاد الفقهــاء والحكمــاء فــي أحكامهــم 

وحكمهــم، إليهــا مفــزع حــذاق الشــعر والبلغــاء 
فــي نظمهــم ونثرهــم.(23(

  المطلب الثاني:
مشروعية دراسة المصطلح 

القرآني

بالمصطلــح  االعتنــاء  تزايــد  أن  شــك  ال 

القرآنيــة،  الســاحة  مســتجدات  مــن  القرآنــي 

إال أن معالمــه ومامحــه ظهــرت منــذ عصــر 

الكــرام  ألصحابــه  -ملسو هيلع هللا ىلص-  النبــي  بّيــن  إذ  التنزيــل، 

لمــا نــزل قــول هللا تعالــى: الذيــن ءامنــوا ولــم 

يلبســوا إيمانهــم بظلــم. فعســر فهــم ذلــك 

علــى أصحابــهملسو هيلع هللا ىلص، وقالــوا: أينــا لــم يلبــس إيمانــه 

ــذاك،  ــه ليــس ب بظلــم؟ قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن

ألــم تســمعوا قــول لقمــان البنــه: إن الشــرك 

لظلــم عظيــم، وهنــا إرشــاد ألهميــة الدراســة 

مواطنهــا  فــي  القرآنيــة  للمفــردات  النصيــة 

فهــم  فــي  وأثرهــا  المختلفــة  ومواضعهــا 

دون  وجــل  عــز  هللا  لكتــاب  وســليم  صحيــح 

تضييــع أو تمييــع، بحيــث إن هــذا النســق الــذي 

القــرآن،  غريــب  فــي  المفــردات  األصفهانــي،  الراغــب   )23(
1481م/1961م.  الحلبــي،  طبــع  الكانــي،  الســيد  محمــد  تحقيــق: 

 .)6 (ص/
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القويــم  الطريــق  هــو  -ملسو هيلع هللا ىلص-  الرســول  اعتمــده 

للوصــول إلــى فهــم يطابــق المقصــد الربانــي 

دراســة  تعــد  هنــا  ومــن  القرآنــي،  الــكام  مــن 

التفســير. مداخــل  أهــم  القرآنــي  المصطلــح 

 المطلب الثالث:
أنواع المصطلح القرآني

ــاول  ــي تن لقــد تعــددت وتنوعــت الدراســات الت

المصطلــح  أن  بينــت  القرآنــي، حيــث  المصطلــح 

القرآنــي علــى ثاثــة أنــواع هــي:

أولًا: مصطلحات وافقت اللغة 
العربية واستقرت داللتها

أي وافقــت وتطابقــت مــع مــا عرفتــه العــرب 

ــم، والمقصــود مــن هــذه  ــزول القــرآن الكري ــل ن قب

أنها من حيث الشــكل والمضمون أي قلًبا وقالًبا، 

وغيرهــا مــن المصطلحــات القرآنيــة التــي وافقــت 

اللغــة العربيــة، والمقصــود بالمصطلحــات التــي 

وافقــت اللغــة العربيــة وحافظــت علــى دالالتهــا أي 

مــن حيــث المحافظــة الشــكلية علــى معنــى اللفــظ 

صفــة  عليــه  أضفــى  قــد  فالقــرآن  وإال  اللغــوي، 

القدســية والتأثيــر المعجــز، ومــن أمثلــة ذلــك:

مصطلــح )العبوديــة(، أصــل العبوديــة الخضــوع 	 

والتذلــل، وكل خضــوع ليــس فوقــه خضــوع فهــو 

عبــادة، والعبــادة نــوع مــن الخضــوع ال يســتحقه 

إال مــن كان لــه أعلــى منزلــة من اإلنعــام، ومفهوم 

المعنــى  عــن  يخــرج  ال  القــرآن  فــي  المصطلــح 

اللغــوي المعــروف، فمعنــاه العبــادة مــن قبــل 

المنقــاد  المستســلم  لربــه،  الخاضــع  العبــد 

قبــل  اللفــظ  اســتعمل  المعنــى  وبهــذا  ألمــره، 

واحــًدا،  مفهومــه  فــكان  وبعــده،  القــرآن  نــزول 

التخصيــص  القــرآن أضــاف عليــه صفــة  ولكــن 
بعبــادة هللا عــز وجــل وحــده.(24(

مصطلــح )الكعبــة(، وهي بيــت هللا الحرام، وقد 	 

أخــذت تســميتها مــن شــكلها الهندســي، فــكل 

بنــاء مربــع عنــد العــرب فهــو كعبــة، والكعبــة 

اســم عربــي تصميــم، وقــد أطلقــوه علــى هــذا 

البنــاء لمكانتــه الســامية، وهــذا المعنــى الــذي 

المعنــى  هــو  (الكعبــة(  مصطلــح  عليــه  دل 

نفســه الــذي ورد فــي القــرآن الكريــم فلــم يطــرأ 
عليــه أي تطــور داللــي فــي هاتيــن الفترتيــن.(25(

ثانًيا: مصطلحات خضعت 
للتغيير الداللي إما بالتضييق أو 

االتساع أو االنتقال 

البيئــة  فــي  كانــت معروفــة   أي مصطلحــات 

ثــم  بــدالالت معينــة  القــرآن  نــزول  العربيــة قبــل 

أو  رقعتهــا،  اتســعت  أو  الــدالالت  هــذه  ضاقــت 

مــن  جديــدة  دالالت  أكســبها  انتقــال  علينــا  طــرأ 

القرآنــي. النــص  خــال 

اللغويــة:  دالالتهــا  ضاقــت  مصطلحــات  أ. 

بمعنــى أن هنــاك مصطلحــات عامــة الداللــة 

وتخصيــص  مدلولهــا،  القــرآن  فخصــص 

ــة العامــة علــى  ــة يعنــي أن تقتصــر الدالل الدالل

)24( عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الداللــي بيــن لغــة الشــعر 
الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريــم، دراســة داللــة مقارنــة، الطبعــة 

األولــى، مكتبــة المنــار،2004/1425 (ص/141- 143(.

)25( المرجع نفسه، (ص/243- 146(.
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بحيــث  شــمولها،  فيضيــق  أجزائهــا  بعــض 

يصبــح مدلــول الكلمــة مقصــوًرا علــى أشــياء 

األصــل،(26(  فــي  عليــه  كانــت  ممــا  عــدًدا  أقــل 

ومــن األمثلــة علــى المصطلحــات التــي ضــاق 

يلــي: مــا  اللغــوي  مدلولهــا 

اللغــوي 	  أصلــه  فــي  (الرســول(،  مصطلــح 

الرســول  ومنــه  التــؤدة،  علــى  االنبعــاث 

المنبعــث، ثــم تطــور اللفظ ليــدل على الرفق 

و(الرســول(  أخــرى.  تــارة  واالنبعــاث  تــارة، 

وعلــى  المرســل،  كام  علــى  يصــدق  لفــظ 

دل  القرآنــي  النــص  وفــي  الخبــر،  حامــل 

علــى اإلنســان الــذي يختــاره هللا عــز وجــل 

لينشــر فــي النــاس الرســالة، ويبلــغ النــاس 

ديــن ربــه، فالقــرآن خصــص معنــى اللفــظ 

الرســول وجعلــه مرتبًطــا برســول هللا الــذي 

ــه وشــرائعه.(27(  ــه أحكامــه ودين يبلــغ عــن رب

ضــاق  التــي  المصطلحــات  مــن  وغيرهــا 

نزولــه،  بعــد  القــرآن  فــي  اللغــوي  معناهــا 

كالشــفاعة، والصــاة بحيــث جعلهــا القــرآن 

تــدل علــى العبــادة المعهــودة التــي علمنــا 

ملسو هيلع هللا ىلص. الرســول  إياهــا 

اللغويــة:  دالالتهــا  اتســعت  مصطلحــات  ب. 

وهــذا الصنــف هــو مــا كانــت داللتــه اللغويــة 

إال  معينــة  مدلــوالت  فــي  ومحــدودة  ضيقــة 

أن النــص القرآنــي أكســبها توســعة لتشــمل 

العديــد مــن المعانــي والمدلــوالت أكثــر ممــا 

)26( إبراهيــم أنيــس، داللــة األلفــاظ، الطبعــة الثالثــة، بيــروت، 
.)52 1990م، (ص/ 

)27( عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الداللــي بيــن لغــة الشــعر 
الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريــم، (ص/131-130(.

كانــت عليــه، ومــن نمــاذج هــذه المصطلحــات 

مــا يلــي:

إذا 	  تقــول  العــرب  )الفســق(،  مصطلــح 

خرجــت الرطبــة عــن قشــرتها فقــد فســقت 

الفــأرة  وســميت  قشــرتها،  مــن  الرطبــة 

فويســقة لخروجهــا مــن جحرهــا علــى النــاس، 

وفــي النــص القرآنــي دل مصطلــح (الفســق( 

وجــل  عــز  ألمــر هللا  والتــرك  العصيــان  علــى 

والخــروج عــن طريــق الحــق، وقيــل الفســوق 

الخــروج عــن الديــن، والميــل إلــى المعصيــة، 

مثلمــا فســق إبليــس عــن أمــر ربــه.(28( ومثــل 

و(النفــاق(. (الكفــر(  أيًضــا  المصطلــح  هــذا 

اللغويــة:  دالالتهــا  انتقلــت  مصطلحــات  ت. 

يفــارق  المصطلحــات  مــن  الصنــف  وهــذا 

ــدة كســاها  ــة جدي ــا دالل ــه، حامــًلا ومتصًف داللت

إيــاه النــص القرآنــي، ومــن األمثلــة التــي تخــص 

هــذا الصنــف مــن المصطلحــات مــا يلــي:

هــو 	  اللغــوي  معنــاه  )الركــوع(،  مصطلــح 

(شــدة االنحنــاء(، ولكــن المعنــى األول قــد 

نســي ولــم يعــد يســتعمل إال عنــد اللــزوم، 

ثــم انتقــل معنــاه ليصبــح داال على الخضوع 

والتذلــل وهــو معنــى مجــازي متطــور عــن 

المعنــى اللغــوي األســاس وهــو االنحنــاء 

تفرعــت  المعنــى  هــذا  ومــن  واالنخفــاض، 

معــاٍن مجازيــة كثيــرة، فقالــوا ركــع الرجــل 

الفقــر  حنــى  كأنمــا  غنــى  بعــد  افتقــر  إذا 

)28( عبــد العــال ســالم مكــرم، الكلمــات اإلســامية فــي الحــق 
 ،1997 1417ه-  الرســالة  مؤسســة  األولــى،  الطبعــة  القرآنــي، 

(ص/124(.
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أن  ويبــدو  مســتوًيا،  كان  أن  بعــد  ظهــره 

ــاه  العــرب ســاروا خطــوة ضيقــة نحــو معن

الحنيــف  يســمون  فكانــوا  االصطاحــي 

إال  المصطلــح  داللــة  تنتشــر  ولــم  راكًعــا، 

بعــد نــزول القــرآن فصــار إذا أطلــق فهــو 

ال يعنــي إال الركــوع فــي الصــاة، وســميت 

ــه يمثــل الحــد  أجــزاء الصــاة بالركعــات، ألن

وقفتيــن  أو  قياميــن  كل  بيــن  الفاصــل 

ومثــل  صاتــه.(29(  فــي  اإلنســان  يقفهمــا 

التــي انتقلــت  ذا أيًضــا مــن المصطلحــات 

دالالتهــا اللغويــة الجنــة، الطــواف، الفــرض، 

المناســك. المغفــرة،  الغــي، 

ثالثًا: مصطلحات قرآنية جديدة

تكــن  لــم  المصطلحــات  مــن  النــوع  وهــذا   

كمــا  العربيــة،  البيئــة  فــي  معهــودة  أو  مألوفــة 

أنهــا لــم تكــن أجــزاء مــن كلمــات أخــرى معروفــة 

حتــى  العــرب  تعرفهــا  لــم  إذ  العــرب،  كام  فــي 

ظهــور شــمس اإلســام، وهــذه المصطلحــات 

دالالت  وأعطاهــا  القرآنــي  النــص  اســتحدثها 

جديــدة وخاصــة لــم تتطــرق لهــا العــرب مــن قبــل، 

المصطلحــات: هــذه  أمثلــة  ومــن 

لهــذا  يوجــد  ال  بحيــث  (جاهليــة(،  مصطلــح 

المصطلــح مثيــل قبــل نــزول القــرآن الكريم، وهي 

صيغــة أوجدهــا القــرآن الكريــم وانتشــرت فيمــا 

بعــد لتكــون علًمــا علــى الفتــرة التــي ســبقت نــزول 

القــرآن، وهــو مســتمد مــن داللتــه مــن الجهــل 

والزائفــة  والحميــة  والطيــش  الســفه  بمعنــى 

)29( عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الداللــي بيــن لغــة الشــعر 
ــم، (ص/ 190-189(. ــي ولغــة القــرآن الكري الجاهل

للتعبيــر عــن الحيــاة التــي كان يحياهااإلنســان فــي 

العصــر الجاهلــي وليــس مــن قبيــل الجهــل ضــد 
العلــم.(30(

* * * *

 الفصل الثاني: األسس 
المعرفية والمنهجية 

لدراسة مصطلحات القرآن

 المبحث األول:
األسس المعرفية لدراسة 

مصطلحات القرآن

المعرفيــة(31(  األســس  هاتــه  فــي  النظــر  إن 

المتعلقــة بدراســة مفــردات القــرآن الكريــم يتنــوع 

المتدبريــن،  وتنــوع  النظــر،  زوايــا  بتعــدد  ويتعــدد 

ألن  للحصــر؛  قابلــة  وغيــر  الدارســين،  واختــاف 

القــرآن مطلــق، وعلــم اإلنســان نســبي، وليــس مــن 

شــأن النســبي أن تكــون لــه إحاطــة بالمطلــق، أو 

يحصــر أسســه أو خصائصــه، ولــكل دارس ومتدبــر 

وغــواص فــي آيــات الكتــاب الكريــم نصيــب يحظــى 

بــه، فــكل أحــد يتقيــد بالخصائص التي يقــارب القرآن 

المجيــد مــن زاويــة النظــر إليهــا، ومــن األســس التــي 

ينبغــي أن يســتحضرها الباحــث فــي القــرآن الكريــم 

عموًمــا، والــدارس المصطلحــي خصوًصــا مــا يأتــي :

)30( المرجع نفسه، (ص/149- 150(.

أصــل  فلــك  حــول  معناهــا  يــدور  العرفيــة:  األســس   )31(
المعرفيــة  األســس  هاتــه  تعتبــر  بحيــث  اللغــوي،  الكلمتيــن 
المــدروس،  المصطلــح  منهــا  ينطلــق  التــي  الدعـــــائم  هــي 
ــه  ــا فــي الوقــت نفســه، وبيــان هات ــا وهدًف والتــي شــكلت دافًع
األســس هــو محاولــة لكشــف نظــام المصطلــح المــدروس، 
وتتنــوع وتعــدد بتعــدد زوايــا النظــر، وتنــوع المتدبريــن، واختــاف 

الدارســين. 
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أولًا: الربانية 

مصــدر  العربيــة  علمــاء  بيــن  كمــا  والربانيــة 

األلــف  فيــه  زيــدت  الــرب،  إلــى  منســوب  صناعــي 

االنتســاب  ومعنــاه:  قيــاس،  غيــر  علــى  والنــون، 

الكلــي  األســاس  هــذا  إيــراد  وســبب  الــرب،  إلــى 

لــدن  مــن  اســتحضاره  وجــوب  هــو  -الربانيــة- 

أثنــاء  فــي  الكريــم  القــرآن  لمفــردات  الــدارس 

دراســته، ويــدرك حقيقــة اإلدراك أن مــا يشــاغل 

عليــه ربانــي المصــدر فــي ألفاظــه ومعانيــه، قــال 

ــن  ــٞن ّمِ ــم بُرَۡهٰ ــۡد َجآءَُك ــاُس قَ ــا ٱلّنَ َه ّيُ
َ
أ تعالــى: ﴿َيٰٓ

ــا ١٧٤﴾ النســاء: 174  بِيٗن ــوٗرا ّمُ ــۡم نُ ۡيُك ــآ إِلَ َن نزَۡل
َ
ــۡم وَأ ّرَّبُِك

وِۡعَظــةٞ  ــم ّمَ ــا ٱلّنَــاُس قَــۡد َجآءَتُۡك َه ّيُ
َ
أ ، وقــال: ﴿َيٰٓ

ــُدورِ وَُهــٗدى َورَۡحَمــةٞ  ــن ّرَّبُِكــۡم وَِشــَفآءٞ لَِّمــا فِــى ٱلّصُ ّمِ
ــَك  ِ ــَن ٥٧﴾ يونــس: 174 وقــال أيًضــا: ﴿َوَكَذٰل ِۡلُمؤِۡمنِي ّل
ــا  ــۡدرِي َم ــَت تَ ــا ُكن ــاۚ َم ۡمرِنَ

َ
ــۡن أ ــا ّمِ ــَك ُروٗح ــآ إَِلۡ وَۡحۡيَن

َ
أ

ــِدي  ۡه ــوٗرا نَّ ــُه نُ ــن َجَعۡلَنٰ ــُن َوَلِٰك ــُب وََل ٱۡلِيَمٰ ٱۡلِكَتٰ
ۡهــِدٓي إَِلٰ ِصــرَٰٖط  ــَك َلَ ََّشــآُء ِمــۡن ِعَبادِنَــاۚ ِإَونَّ بـِـهِۦ َمــن ن
ۡســَتقِيٖم ٥٢﴾ الشــورى: 52، وغيــر ذلــك مــن اآليــات  مُّ
علــى  تــدل  التــي  الكريــم  القــرآن  فــي  المبثوثــة 

مصدريــة، وأنــه وحــي مــن عنــد رب عــز وجــل، وِمــن 

َثــمَّ ينفــرد عــن غيــره ويتميــز عمــا ســواه بالعديــد 

مــن الميــزات، يقــول الدكتــور فريــد األنصــاري: إن 

الكلمــات العربيــة فــي القــرآن شــموس، وهــي فــي 

غيــر القــرآن، مــن الخطــاب البشــري أقمــار تــدور 

األقمــار  وظيفــة  وإنمــا  كرًهــا.  أو  طوًعــا  حولهــا، 

أن تعكــس ضيــاء الشــموس، فتصبــح ماهيتهــا 

ا. أو بعبــارة أدق: الكلمــات فــي القــرآن هــي  بهــا نــوًر

الكمــال  علــى  داللــة مطلقــة  فلهــا  المثــال  عيــن 

اإللهــي، لكنهــا فــي ســائر الــكام البشــري محاولــة 

امتثــال ذلــك المثــال، وِمــن َثــمَّ -فإنــه إذا نظرنــا إلــى 

المتمثــل  المصدر المرجعي للفكر اإلسامي-  

فــي الوحــي، وتعاملنــا معــه فــي ســياق النــص؛ فإنه 

يتعيــن علينــا مراجعــة المدلــول المعنــوي والحقــل 

مــن  يخرجــه  نحــو  علــى  للمصطلــح  المفهومــي 

وتخلــط  وتقلــص،  تختــزل  التــي  الوضعيــة  األطــر 

وُتســوي، وال تميــز بيــن النــص الموحــى، والنــص 

البشــري؛ مــن مدونــات، ومؤلفــات، ومحفوظــات 

يتناقلهــا أهــل العلــم وأربــاب الصناعــة الحضاريــة، 

البشــرية. النســبية  وتهيمــن عليهــا 

ثانًيا: القصدية

جملــة  القرآنــي  النــص  قصــد  معرفــة  تعتبــر 

وإدراك غاياتــه، والوقــوف علــى أهدافــه ومراميــه 

وخاصــة  الدراســة،  فــي  الشــروع  قبــل  ابتــداء 

وثيقــة  صلــة  ذا  المــدروس  المصطلــح  كان  إذا 

بقضايــا التشــريعات، إذ معرفــة المقاصــد تنمــي 

النــص  موضوعــات  عــن  ــا  عامًّ تصــوًرا  للــدارس 

القرآنــي، ومجــاالت اهتمامــه التــي ال ينبغــي للباحــث 

كثيــر  يلفيــه  الكريــم  للقــرآن  فالمتتبــع  تجاوزهــا، 

المقاصــد وُمتنــوع المرامــي، وحســُب الباحــث فــي 

ا  المصطلــح القرآنــي أن يــدرك أن للمقاصــد دوًر

عظيًمــا فــي التَّفهــم لمــا يرمــي إليــه القــرآن فــي 

ــة وفــي كل  كل ســورة وفــي كل قصــة وفــي كل آي

مفــرد. 

وممــا يتضمنــه أيًضــا هــذا األســاس المعرفــي 

ضــوء  علــى  القرآنيــة  المصطلحــات  تــدرس  أال 

أســس عقليــة محضــة أو تجاذبــات مذهبيــة ُيفقــد 

دراســة  مــن  المرجــوة  للغايــة  الوصــول  معهــا 
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عــز وجــل  مــراد هللا  القرآنــي، وهــي فهــم  اللفــظ 

ذلــك  وحكمــه،  أحكامــه  واســتخراج  كامــه،  مــن 

أن القــرآن العظيــم هــو واضــع األســس ومقــرر 

قاطبــة  العلمــاء  بيــن  البتــة  خــاف  وال  األحــكام، 

القــرآن  أن  فــي  الشــأن،  هــذا  علمــاء  عــن  فضــًلا 

الكريــم منبــع العقيــدة ومفجــر المعــارف ومؤصــل 

األحــكام، بعيــًدا كل البعــد عــن أســس الثقافــات 

الترجمــات. وفــي ســياق مــا ذكــر  أو  أو موروثــات 

معنــاه:  فيمــا  هللا-  -رحمــه  قطــب  ســيد  يقــول 

أال  الكريــم،  القــرآن  اســتلهام  فــي  منهجنــا  »إن 

نتطــرق لدراســته وتفســيره بمقــررات ســابقة، ال 

مــن الناحيــة العقليــة وال مــن الناحيــة الشــعورية 

وال مــن جهــة رواســب الثقافــات لــم يكــن منبعهــا 

القــرآن  إذ  نصوصــه؛  إليهــا  نحاكــم  ذاتــه  القــرآن 

الكريــم جــاء ابتــداء ينشــئ مجموعــة مــن المقــررات 

ســبحانه  رب  يريدهــا  التــي  الصحيحــة  واألســس 

وعمارتهــم«(32(. البشــر  تصــورات  عليهــا  لتقــوم 

 ثالثًا: االستمرارية

علــى الرغــم مــن أن نــزول القــرآن بمعنــى الوحــي 

قــد انتهــى، فــإن اســتمراريته بالمعنــى التشــريعي 

فإنــه ممتــد عبــر زمــن التكليــف، ألن النــص القرآنــي 

باســتغراقه  والمــكان  الزمــان  علــى  يســمو 

الهــدى  اســتنباط  ألن  وذلــك  واســتمراريته، 

والمعرفــة مــن أي مصطلــح قرآنــي يقتضــي األمــر 

مراعــاة ســياق النــزول واســتحضار مناســبة ســوار 

القبليــة أو البعديــة، وهــذا مــا أكــده الشــاطبي فــي 

المســألة الحاديــة عشــرة مــن موافقاتــه بقولــه: 

إحيــاء  دار  اإلســامي،  التصــور  خصائــص  قطــب،  ســيد   )32(
.)11-10 (ص/  1965م،  العربيــة،  الكتــب 

“المدنــي مــن الســور ينبغــي أن يكــون منــزاًل فــي 

الفهــم علــى المكــي، وكذلــك المكــي بعضــه مــع 

بعــض، والمدنــي بعضــه مــع بعــض، علــى حســب 

ترتيبــه فــي التنزيــل، وإال لــم يصــح، والدليــل علــى 

ذلــك أن معنــى الخطــاب المدنــي فــي الغالــب مبنــي 

علــى المكــي، كمــا أن المتأخــر مــن كل واحــد منهمــا 

مبنــي علــى متقدمــه، ودلَّ علــى ذلــك االســتقراء، 

تخصيــص  أو  مجمــل،  ببيــان  يكــون  إنمــا  وذلــك 

عمــوم، أو تقييــد مطلــق، أو تفصيــل مــا لــم يفصل، 

أو تكميــل مــا لــم يظهــر تكميلــه«.

إذن فدراســة أي مصطلــح قرآنــي ال بــد مــن 

الكريــم  القــرآن  باعتبــار  اإلنــزال  مســألة  مراعــاة 

ــر ثــاث وعشــرين ســنة، ومســألة  ــا عب ــزل منجًم ن

تحصــره  ال  الكريــم  القــرآن  لكــون  االســتمرارية 

حــدود الزمــان والمــكان واإلنســان، بــل يســاير زمــن 

واالســتخاف،  العمــارة  التكليــف 

رابًعا: الجامعية

ال منــاص أن مــن أســس النــص القرآنــي أنــه 

لإلنســان  المســتوعب  خطابــه  فــي  جامًعــا  جــاء 

والمــكان والزمــان، يقــول هللا عــز وجــل: ﴿َتَبــارََك 

ِمــَن  ٰ َعۡبــِدهِۦ ِلَُكــوَن لِۡلَعٰلَ ِي نَــزََّل ٱۡلُفرۡقَــاَن َعَ ٱلَّ
نَِذيــرًا ١﴾ الفرقــان: 1، فتجــاوز القــرآن العظيــم 
إذ  المنفلتيــن،  بعــض  لــه  رســمها  التــي  الحــدود 

هــو موســوعة كبــرى اســتوعبت مختلــف الشــرائح 

واألجنــاس واأللــوان، حيــث لــم يقتصــر خطابــه علــى 

فئــة معينــة كمــا هــو شــأن الكتــب الســابقة، بــل 

جــاء للنــاس كافــة، بهــدف توجيههــم وإمدادهــم 

االســتخاف.  بمقومــات 
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ــي فــي  ــة النــص القرآن ــى أيًضــا جامعي كمــا تتجل

غيــر  مفتــوح  نســق  فهــي  ومحتــواه،  مضمونــه 

الحيــاة  فــي  وكبيــرة  صغيــرة  لــكل  جامــع  منغلــق 

رَّۡطَنــا فِــى  ــا فَ ويســتدل لذلــك بقولــه تعالــى: ﴿ّمَ

ــۡىءٖۚ ﴾ األنعــام: 38، وقولــه تعالــى:  ــن َش ــِب ِم ٱۡلِكَتٰ
ــۡن  ــم ّمِ ۡيِه ــِهيًدا َعلَ ــةٖ َش ّمَ

ُ
ــى ُكّلِ أ ــُث فِ ــوَۡم َنۡبَع ﴿وََي

ــا  َن آءِۚ َونَزَّۡل ــُؤلَ ــٰى َهٰٓ ــِهيًدا َعلَ ــَك َش ِ ــا ب ــِهۡمۖ وَِجۡئَن نُفِس
َ
أ

ــٗة  ــٗدى َورَۡحَم ــۡىءٖ وَُه ــُكّلِ َش ِ ــا ّل ــَب تِۡبَيٰٗن ــَك ٱۡلِكَتٰ ۡي َعلَ
وَبُۡشــرَٰى لِۡلُمۡســلِِميَن ٨٩﴾ النحــل: 89، ومــن الشــواهد 
ــري القــرآن قبــل أكثــر مــن قــرن  علــى ذلــك أنَّ ُمفسِّ

مــن الزمــان لــم يكونــوا ملتفتيــن إلــى اآليــات الكونيــة 

وإن  لهــا،  القرآنيــة  التوصيفــات  ودقــة  اآلفاقيــة 

كانــت مجملــة، حتــى جــاء التفســير العلمــي التجريبــي 

ليفتــح أمامنــا آفاقــًا جديــدة فــي الفهــم والتطبيــق. 

الكريــم  القــرآن  جامعيــة  لنــا  تظهــر  هنــا  ومــن 

التــي يحظــى  وســعته فــي الخطــاب والمضمــون 

بهــا فــي مقابــل ســائر الكتــب الســماوية األخــرى.

خامًسا: الهيمنة والتصديق

إن النتــاج الفكــري لبنــي البشــر قاطبــة يوصــف 

الــذي  اإلنســان  طبيعــة  تســتضعفه  بالنســبي 

مهمــا امتلــك مــن مهــارات وذكاء ونبــوغ، وبالتالــي 

يبقــى نظــره قاصــًرا عاجــًزا عــن الهيمنــة، فــي حيــن 

نــزل القــرآن الكريــم مهيمًنــا علــى الكتــب الســابقة 

ــة  ومصدًقــا عليهــا، والتصديــق هــو اإلقــرار والداللــ

الســيطرة  فهــي  الهيمنــة  أمــا  التأكيــد،  علــى 

ۡيــَك  والرقابــة والشــهادة، قــال تعالــى: ﴿نَــزََّل َعلَ

نــزََل 
َ
ــّقِ ُمَصّدِٗقــا لَِّمــا َبــۡنَ يََديۡــهِ وَأ ٱۡلِكَتٰــَب بِٱۡلَ

ۡورَىـٰـَة وَٱۡلِجِنيــَل ٣﴾ آل عمــران: 3، وقال ســبحانه:  ٱلَّ

ــَن  ــا َبۡي ــا لَِّم ــّقِ ُمَصّدِٗق ــَب بِٱۡلَح ــَك ٱۡلِكَتٰ ۡي ــآ إِلَ َن نزَۡل
َ
﴿وَأ

ــم  ــهِۖ فَٱۡحُكــم بَۡيَنُه ۡي ــا َعلَ ــِب َوُمَهۡيِمًن ــَن ٱۡلِكَتٰ ــهِ ِم يََديۡ
ۡهوَآءَُهــۡم ﴾ المائــدة: 48، 

َ
ّتَبِــۡع أ ا تَ ۖ َولَ ُ نــزََل ٱلّلَ

َ
بَِمــآ أ

ــِب  ــَن ٱۡلِكَتٰ ــَك ِم ۡي ــآ إِلَ وَۡحۡيَن
َ
ــِذٓي أ وقــال تعالــى: ﴿وَٱّلَ

ــادِهِۦ  َب َ بِعِ ــهِۗ إِّنَ ٱلّلَ ــَن يََديۡ ــا َبۡي ــا لَِّم ــّقُ ُمَصّدِٗق ــَو ٱۡلَح ُه
ــواْ  ُ ال ــٞر ٣١﴾ فاطــر: 31، وقــال أيًضــا: ﴿قَ ــُرۢ بَِصي َخبِي لَ
ــٰى  ــِد ُموَس ــۢن َبۡع ــزَِل ِم ن

ُ
ــا أ ــِمۡعَنا كَِتًٰب ــا َس ــآ إِنَّ َيَٰقوَۡمَن

ــٰى  ــّقِ ِإَولَ ــى ٱۡلَح ــِدٓي إِلَ ــهِ َيۡه ــَن يََديۡ ــا َبۡي ــا لَِّم ُمَصّدِٗق
30، والمتأمــل  األحقــاف:  ۡســَتقِيٖم ٣٠﴾   ّمُ َطرِيــٖق 
لهــذه اآليــات الكريمــة، يجــد أن التصديــق والهيمنــة 

علــى ضربيــن :

أولًا: تصديــق الكتــب الســابقة فمــا صــح منهــا 

ال  التــي  وأصولــه  الديــن  مقاصــد  فــي  وإقرارهــا 

تختلــف باختــاف الشــرائع والرســاالت، ثــم هيمنــة 

ــام المــراد.  عليهــا فــي نظــام متكامــل ت

الشــوائب  تعتريــه  ال  مــا  تصديــق  ثانًيــا: 

وهيمنتــه  البشــر،  علــم  يدركــه  فيمــا  واألغــاط 

كلهــا.  العلــوم  حقائــق  علــى  الحقيقــة  باإلحاطــة 

مصطلــح  ألي  يمكــن  فــا  األســاس  وعلى هــذا 

فــي  يتحيــز  أن  القرآنــي  النــص  مصطلحــات  مــن 

مرحلــة زمنيــة معينــة أو ينحــاز إلــى فئــة دون أخــرى؛ 

ألن المفهــوم القرآنــي وإن كان واحــًدا فهــو يســتمد 

الكريــم  القــرآن  إذ  نفســه،  الوحــي  مــن  إطاقتيــه 

العصــور،  ولــكل  للجميــع،  شــامل  إلهــي  خطــاب 

واألحــوال والظــروف كافــة، ومعانيــه معــاٍن شــاملة 

كليــة متكاملــة، وعامــة ال تقتصــر علــى طائفــة معينــة 

أو علــى معنــى جزئــي، بــل يقــدم أطيــب األغذيــة وألذهــا 

فــي كل عصــر  المتباينــة  الطبقــات  كل  إلــى  طعًمــا 
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عقولهــم  ويشــبع  أفكارهــم  حاجــة  فيوفــي  ومصــر، 

بــه؛  يليــق  أرواحهــم، كل مــا  ويزكــي قلوبهــم وينمــي 

وذلــك ألنــه وحــي ســماوي وخطــاب ربانــي يخاطب هللا 

ســبحانه بــه جميــع طبقــات البشــر المصطفيــن فــي 

كل عصــر ومصــر، فيجيــب عــن أســئلة واستفســارات 

ويواكــب  كلهــا  حاجاتهــم  ويلبــي  الطوائــف  جميــع 

مســتجداتهم؛ فــا غــرو أنــه كام رب العالميــن، صــادر 

مــن أرفــع مراتــب الربوبيــة المطلقــة، ولــه جامعيــة 

تحــدت العالميــن، فصــار اللفــظ القرآنــي ذلــك النــص 

وفــي  معانيــه،  فــي  ومعجــز  ألفاظــه،  مــن  المعجــز 

أحكامــه، وفــي علمــه، وفــي مراميــه ومقاصــده. 

وعليــه تكــون مصطلحــات النــص القرآنــي وحي 

مهيمــن ومصــدق توجــب علــى الباحــث والــدارس 

مــن  كغيرهمــا  األســس  هاتــه  اســتحضار  لهــا 

التضاريــس  بمثابــة  هــي  إذ  المعرفيــة،  األســس 

الفكرية والنفســية والوجدانية التي من شــأنها أن 

تمكــن الــدارس مــن التقــاط مــا يتعلــق بالمواضيــع 

المبحــوث فيهــا مــن إشــارات؛ وإال فســوف تغلــب 

علــى البحــث العموميــة والســطحية.

سادًسا: الشبابية والفتوة

وتدفقهــا  التنزيــل،  مــادة  خصوبــة  بهــا  نقصــد 

الداللــي الانهائــي، وعطاؤهــا الدائــم والمتجــدد كلمــا 

الكونيــة  المعــارف  دائــرة  وتوســعت  الزمــان،  تقــدم 

ــُؤَلٓءِ   نُِّمــدُّ َهٰٓ
والشــرعية، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿ُكّٗ

َرّبِــَك  َعَطــآُء  َكَن  وََمــا  َرّبِــَكۚ  َعَطــآءِ  ِمــۡن  ــُؤَلٓءِ  وََهٰٓ
ُظــورًا ٢٠﴾ اإلســراء: 20، أي العطــاء علــى مســتوى  َمۡ
االســتجابة لــكل القــراءات الممكنــة والعادلــة، إذ فــي 

القرآنــي  النــص  صاحيــة  يزكــي  مــا  االســتجابة  هــذه 

لــكل زمــان ومــكان. أو علــى مســتوى تطــور الحضــارة 

اإلنســانية.

طياتــه  فــي  يتضمــن  القرآنــي  المصطلــح  إًذا 

دالالت واســعة تفــوق بكثــرة مــا هــو متعــارف عليــه 

عنــد بنــي البشــر، وهــذا يــدل على ثراء معينــه الفياض 

الــذي كان متدفًقــا يافًعــا منــذ األزل إلــى يــوم القيامة، 

ۡقَلـٰـٞم 
َ
ۡرِض ِمــن َشــَجرٍَة أ

َ
َمــا فِــى ٱۡلأ ّنَ

َ
قــال ســبحانه: ﴿َولـَـۡو أ

ــَدۡت  ــا نَفِ ــرٖ ّمَ بُۡح
َ
ــۡبَعُة أ ــِدهِۦ َس ــۢن َبۡع هُۥ ِم ــّدُ ــُر َيُم وَٱۡلَبۡح

ــٞم ٢٧﴾لقمــان: 27. ــٌز َحِكي َ َعزِي ِۚ إِّنَ ٱلّلَ ــُت ٱلّلَ َكلَِمٰ

كمــا يمكــن أيًضــا للمصطلــح القرآنــي بفضــل 

القــدرة علــى  التــي يتفــرد بهــا  الشــبابية والفتــوة 

كانــت  مهمــا  تاريخــي  ظــرف  لــكل  االســتجابة 

فيســتوعبه،  المعرفــي،  ســقفه  أو  خصائصــه، 

ويســتمر فــي تجــاوزه باتجــاه المســتقبل بعــد أن 

والنــور.  والحقائــق  الهدايــة  مــن  احتياجاتــه  يلبــي 

إًذا تعتبــر الشــبابية والفتــوة أساســين أزلييــن 

للمصطلــح القرآنــي، كمــا أنهمــا عامتــان على غنى 

دالالتــه التــي تمكنــه مــن اســتيعاب الواقــع وتجــاوز 

إلــى غيــره مــن مجــاالت متجــدد ومســتحَدث. 

سابًعا: التعاضد والتناسب 

ال شــك أن تضافــر ألفــاظ القــرآن وتعاضدهــا 

أساســه  واحــد  نســق  داخــل  انتظامهــا  وحســن 

فــي  يســهم  الــذي  هــو  والتناســب،  التعاضــد 

ســياجها  مــن  وإخراجهــا  المعانــي  اســتثمار 

وســجونها، ليحررهــا ويحــرره وَيعرضهــا إلــى عالــم 

التناســب  هــذا  فــي  ولعــل  اإلفــادة،  المصطلــح 

والتعاضــد مــا يــدل علــى أن القــرآن الكريــم رغــم 
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أنــه نــزل متفرًقــا ألســباب مختلفــة، ولعــاج نــوازل 

ومخاطبــة  متفاوتــة،  مقاصــد  وتحقيــق  متباينــة، 

متلقيــن تتفــاوت مداركهــم ودرجــة اســتيعابهم، إال 

ــص  ــِك تعاضــد النَّ ــن ينصهــر فــي فل أن هــذا التباي

وتناســبه. القرآنــي 

الــذي  ترتيــب  التناســب وتغيــر  اختــل  إذا  أمــا   

بــه تشــكل النــص القرآنــي ذاك المعنــى، انتقلــت 

مــن تمــام الفهــم البيــان إلــى زنزانــة الهذيــان، وقــد 

يصبــح لتلــك األلفــاظ مدلــوالت أخــرى فــي أحســن 

ــاب  ــي كام نفيــس فــي هــذا الب األحــوال، وللجرجان

حيــث يقــول: »األلفــاظ ال ُتفيــد حتــى ُتؤلَّــف ضربــًا 

خاّصــًا مــن التأليــف، وُيْعَمــد بهــا إلــى وجــه دون وجٍه 

مــن التركيــب والترتيــب، فلــو أنــك َعَمــدت إلــى بيــت 

شــعرٍ أو َفْصــل نثــرٍ فعــددت كلماتــه َعــّدًا كيــف جــاء 

واتَّفــق، وأبطلــت نضــَدُه ونظامــه الــذي عليــه بنــي، 

ــذي  ــه ال ــرت ترتيب ــى وأجــري، وغّي ــه أفــرغ المعن وفي

بخصوصيتــه أفــاد مــا أفــاد، وبَنَســِقه المخصــوص 

أبــان المــراد«.

إذا كان هــذا مــا ذكــره الجرجانــي ينطبــق علــى 

ــل أحســن  أي كام فمــا بالــك بالــكام الــذي ُفصِّ

لــه  لفــظ  وكل  إحــكام،  أحســن  وأحكــم  تفصيــل 

ذلــك  آخــر  لفــظ  َيْحتــلَّ  أن  يقبــل  ال  إذ  مكانــه، 

الموضــع، وبذلــك ينفــرد القــرآن عــن غيــره، فهــو 

منفصــل عــن ســائر الكتــب المنزلــة وغيــر المنزلــة، 

ومزايــاه،  بخصائصــه  جميًعــا  عليهــا  متفــوق 

ونظمــه وباغتــه وفصاحتــه، وهــو فــي الوقــت ذاتــه 

واحــد فــي داخلــه بهذه المزايــا والخصائص، تنتظم 

حروفــه وكلماتــه وآياتــه وســوره في ســلك واحــد. 

والقــرآن واحــد فــي كونــه متفــرًدا مــن تلــك الحيثيــة، 

ومــن حيــث األهــداف والمقاصــد والغايــات واآلثــار 

حتــى ليبــدو فــي ذلــك كلــه كمــا لــو كان كلمــة واحــدة، 

أو جملــة واحــدة؛ ألن الواحــد -فــي الحقيقــة- مــا ال 

جــزء لــه البتــة؛ أي ال يقبــل التقســيم إلــى أعضــاء 

والتغييــر  التحويــل  يقبــل  وال  لانفصــال،  قابلــة 

والتبديــل فيمــا يتألــف منــه.

فالقــرآن فــي بنائيتــه المثاليــة يماثــل البنائيــة 

اختــل  موقعــه  عــن  نجــم  زاح  إذا  بحيــث  الكونيــة 

النظــام الكونــي كلــه، ولهــذا قابــل هللا بيــن البنائيــة 

يقســم  فلــم  النجــوم،  ومواقــع  للقــرآن  المثاليــة 

فــي  بمواقعهــا  أقســم  ولكــن  بالنجــم  ســبحانه 

القــرآن. بيــان بخصائــص  ســياق 

َنْفَهــُم مــن هــذا أن القــرآن الكريــم كــون تحكمــه 

بنائيــة فــي غايــة االنضباط المنهجــي. فكما تخضع 

البنائيــة الكونيــة الطبيعيــة لضوابــط المجموعــة 

مــداره  عــن  نجــم  خــرج  فــإن  كلهــا،  الشمســية 

كلــه،  األجــرام  موازيــن  اختلــت  بغيــره  واصطــدم 

فكذلــك القــرآن، بنائيتــه منضبطــة إلــى مســتوى 

الحــرف وإعرابــه وتشــكيله، (فــا أقســم بمواقــع 

التعامــل  يجــب  األســاس  هــذا  وعلــى  النجــوم(. 

ــز االســتخدام  ــة. وهــذا مــا يمي ــة القرآني مــع الكوني

اإللهــي للغــة عــن االســتخدام البشــري.

مســتوى  علــى  المنهجــي  االنضبــاط  وهــذا 

الكلمــة والحــرف هــو الــذي يجعــل مفــردات القــرآن 

الكريــم فــي تعاضــد وتماســك، بحيــث لــكل مفــردة 

للقــرآن  الكلــي  النســق  داخــل  الوظيفــي  دورهــا 

الكريــم، وال يمكــن العــروج إلــى المعنــى المقصــود 

باالســتغناء عن أحد ألفاظه؛ ألن المعاني تنتســق 
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الُحُجــرات  تنتســق  كمــا  القرآنــي  النظــم  داخــل 

فــي البينــان ال، بــل إنهــا لتلتحــم فيهــا كمــا تلتحــم 

األعضــاء فــي جســم اإلنســان، فبيــن كل قطعــة 

كمــا  أنفســهما،  مــن  موضعــي  ربــاط  وجارتهــا 

يلتقــي العظمــان عنــد المفصــل ومــن فوقهمــا 

تمتــد شــبكة مــن الوشــائج تحيــط بهمــا عــن كثــب، 

والعــروق  بالشــرايين  العضــوان  يشــتبك  كمــا 

واألعضــاء؛ ومــن وراء ذلــك كلــه يســري فــي جملــة 

الســورة اتجــاه معيــن، وتــؤدي بمجموعهــا غرًضــا 

ــا، كمــا يأخــذ الجســم قواًمــا واحــًدا، ويتعــاون  خاصًّ

اختــاف  مــع  واحــد،  غــرض  أداء  علــى  بجملتــه 

العضويــة. وظائفــه 

إذن فــكل مفهــوم قرآنــي لــه هــذه الخاصيــة 

يشــتغل  للمفاهيــم،  النســقي  المجمــوع  ضمــن 

لذاتــه ولغيــره فــي الوقــت نفســه. وذلــك أشــبه 

مــا يكــون بعمــل أعضــاء اإلنســان، فــكل عضــو لــه 

وظيفــة خاصــة ال يقــوم بهــا غيــره ووظيفــة عامــة 

يقــوم بهــا مــع غيــره فــي شــكل نظامــي مطــرد إذا 

تعطــل وقــع الخلــل.

فالمفاهيــم القرآنيــة ليســت معزولــة بعضهــا 

اتفــق،  كيفمــا  منثــورة  وليســت  بعــٍض،  عــن 

وإنمــا هــي فصــوص فــي العقــد الفريــد لإلســام، 

إذا  نســق؛  فــي  رائًعــا  بديًعــا  نظًمــا  منظومــة 

ــا، تجلــى نســقها  نظــر إليهــا، وقــد انتظمــت أفقيًّ

إليهــا  نظــر  وإذا  الكامــل،  الشــامل  التصــوري 

ــا فــي التنــزل، تجلــى نســقها  وقــد تتابعــت تاريخيًّ

التنزيلــي. المنهاجــي 

وهــي فــي الحاليــن مًعــا ال تقبــل المــسَّ ِبَمــا 

ُيخــل بنســقيتها: ال تقبــل زحزحــة فــي المواقــع أو 

تغييــًرا فــي الترتيــب، وال تقبــل تغييــًرا لألحجــام أو 

األلوان، وإال صار األمر إلى شــيء آخر غير اإلســام، 

وقــد دخــل مــن هــذا البــاب علــى المســلمين عبــر 

عريــض،  العريــض شــر طويــل  الطويــل  التاريــخ 

مــس التصــور والتنزيــل معــًا.

للمصطلــح  أن  لنــا  يتضــح  تقــدم  وممــا 

ــا داخــَل النســق القرآنــي الــذي  القرآنــي بعــًدا بنائيًّ

ُيوجــب  بحيــث  والتناســب،  التعاضــد  فــي  يتمثــل 

أثنــاء  فــي  واســتحضاره  مراعاتــه  الباحــث  علــى 

دراســة المصطلــح القرآنــي، وال يتــم البتــة إزاحــة 

بنائيتــه. عــن  القرآنــي  المصطلــح 

* * * * 

  المبحث الثاني:
األسس المنهجية لدراسة 

مصطلحات القرآن

أن  بيــان  خــال  مــن  المبحــث  هــذا  ينبثــق 

المفاهيــم القرآنيــة حتــى يتــم التوصــل إلــى مــراد 

خــال  مــن  ضبــط  إلــى  تحتــاج  فإنهــا  منهــا،  هللا 

منهــج صــارم، وهــذا مــا فعلــه الشــاهد البوشــيخي 

المنهــج  هــذا  أســس  وضــع  فقــد  -حفظــه هللا- 

الــذي يمكــن أن نــدرس بــه المصطلحــات، وســّماه 

بـ(منهــج الدراســة المصطلحيــة(،(33( وهــو: منهــج 

التطــّور  فــي  البحــث  علــى  يقــوم  رصيــن  علمــي 

داخــل  للمصطلــح  الداللــي  والواقــع  التاريخــي 

مــن  معتمــدًا  منهجــًا  المصطلحيــة  الدراســة  تعتبــر   )33(
مناهــج البحــث، وتشــتغل علــى النصــوص بغيــة رســم حــدود 
النصــوص  فــي  المتضمنــة  للمفاهيــم  ومضبوطــة  دقيقــة 

المدروســة. 
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ــّص المنتمــي لمجــاٍل علمــي محــّدد، مــن خــال  الن

الذاتيــة  مقوماتــه  وتحليــل  المصطلــح  وصــف 

دقيقــة  بنتائــج  للخــروج  الخارجيــة؛  وامتداداتــه 
وثابتــة.(34( وموضوعيــة 

أولًا: الدراسة اإلحصائية

تعتبــر الدراســة اإلحصائيــة مرحلــة جــد مهمــة 

تتطلــب  بحيــث  تســميتها،  خــال  مــن  وتتضــح 

جهــًدا وضبًطــا مــن الباحــث فــي أثنــاء مجاهدتــه في 

ــم إّن هــذه المرحلــة برّمتهــا  إحصــاء المصطلــح، ث

ــَرى منهــا هــو  ــَرى فــي البحــث مطلًقــا، بــل مــا ُي ال ُت

األثــر فقــط، بحيــث إن كل أســاس يعتمــد علــى 

ــذي بعــده. ــره فــي ال ــى أث ــه، كمــا يتجل ــذي قبل ال

ويقصــد بالدراســة اإلحصائيــة االســتقراء التــام 

لــكل النصــوص التــي ورد بهــا المصطلــح المدروس 

ومــا يتصــل بــه لفًظــا ومفهوًمــا وقضيــة فــي المتــن 

ــع  المــدروس.(35( والمقصــود مــن االســتقراء هــو تتبُّ

يشــكل  .إذ  النصــوص  كّل  فــي  المصطلــح  مــوارد 

الدراســة  منهــج  فــي  العلميــة  الدعامــة  أســاس 

المصطلحيــة وشــرطًا مــن ُشــروطها. إذ ال علميــة 

علــى  تقــم  لــم  مــا  المصطلحيــة  الدراســة  فــي 

اإلحصــاء التــام، الــذي يتحقــق جمــع النصــوص التــي 

ــد حجــم  بهــا قصــد تصنيفهــا وتحليلهــا. وكــذا تحدي

ــن  حضــور المصطلحــات المــراد دراســتها فــي المت

)34( خالــد صدوقــي، مفهــوم الوحــي فــي القــرآن الكريــم دراســة 
الدراســات  لنيــل شــهادة الماســتر فــي  مصطلحيــة. رســالة 
اإلســامية مــن جامعــة محمــد األول، إشــراف دكتــور: لخضــر 

بوعلــي، نوقــش ســنة. 2019، (ص37(.

)35( ا لشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
فــاس، مطبعــة أنفــو برنــت 2004، (ص/22(.

المــدروس.(36( مــع مراعــاة قواعــد جمــع المصطلــح 
وأهمهــا قاعــدة األخــذ باألحــوط.(37(

مراحل الدراسة اإلحصائية . 1

إن الناظــر فــي منهــج المدرســة الفاســية يجــد 

أن الدراســة اإلحصائيــة تقــوم علــى مراحــل تجنــب 

الباحــث مــن الــورود فــي مهالــك انتقائيــة أو عفوية، 

محاضرتــه  فــي  البوشــيخي  الشــاهد  ذكــر  وقــد 

الدراســة  منهــج  فــي  بنظــرات  عنونهــا  التــي 
وهــي:(38( أربــع،  المراحــل  هاتــه  أن  المصطلحيــة 

ــا، حيثمــا 	  إحصــاء لفــظ المصطلــح إحصــاًء تامًّ

ورد، وكيفمــا ورد، وبــأي معنــى ورد، فــي المتــن 

المدروس.

المشــتقة مــن 	  األلفــاظ االصطاحيــة  إحصــاء 

ــا كذلــك. جــذره اللغــوي والمفهومــي إحصــاءً تامًّ

إحصــاء التراكيــب التــي ورد بهــا مفهــوم المصطلــح 	 

ــا كذلــك. أو بعضــه دون بعــض إحصــاًء تامًّ

تحــت 	  المندرجــة  العلميــة  القضايــا  إحصــاء 

بهــا لفظــه. يــرد  لــم  مفهومــه، وإن 

الدراســة  وخطــوات  مراحــل  تتضــح  وحتــى 

اإلحصائيــة نــورد مــا ذكــر محمــد البــوزي فــي تطبيــق 

ــى لفــظ التقــوى حيــث بيــن أن:  ــه الدراســة عل لهات

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )36( محمــد 
(ص/61(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)37( قاعــدة األخــذ باألحــوط: أي أخــذ االحتيــاط فيمــا يحصــى 
دون أن تصبــح هاتــه العمليــة احتطــاب ليــل يــراد جمعــه، كمــا 
ينبغــي التعليــل الباحــث لمــا جمــع، وتعليلــه لمــا تــرك إذا توجــه 

لــه اعتــراض.

)38( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/23(.
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ــا حيثمــا  أ.    إحصــاء لفــظ المصطلــح إحصــاًء تامًّ

المتــن  فــي  ورد  وبأجمعنــا  ورد،  وكيفمــا  ورد، 

االصطاحيــة  مــن  قــدر  دام  مــا  المــدروس. 

ملحوًظــا  الخــاص-  العلمــي  مجالــه  -داخــل 

القــرآن  فــي  التقــوى  لفــظ  ورود  مثــال:  فيــه، 

الكريــم 258 مــرة ومــا دل منهــا علــى المعنــى 

االصطاحــي 240 مــرة فالمصطلــح مفــرًدا كان 

أو مجموًعــا، مثــل: اتــق، اتقــى، يتقــون، تقواهــم، 

معرًفــا أو منكــًرا اســًما أو فعــًلا، مثــل: األتقــى، 

أتقاكــم، يتــق، اتقــوا، مضموًمــا اليــه غيــره.(39( 

 ب. إحصــاء األلفــاظ اإلحصائيــة المشــتقة وذلــك 

ــا  مــن جذرهــا اللغــوي والمفهومــي إحصــاًء تامًّ

ورود  مثــل:  نفســه  التفصيــل  علــى  كذلــك، 

الكريــم  القــرآن  فــي  التقــوى  لفــظ  مشــتق 

مضارًعــا،  مــرة  و55  ماضًيــا  فعــًلا  مــرة   27

86 مــرة أمــًرا، والمصــدر ورد 18 مــرة. واســم 

التراكيــب  إحصــاء  وهكــذا،  مــرة،   49 الفاعــل 

التــي ورد بهــا مفهــوم المصطلــح أو بعضــه 

دون لفظــه إحصــاء تــام كذلــك، مــع إحصــاء 

القضايــا العلميــة المندرجــة تحــث مفهومــه. 

ــى  ــي أساًســا عل ــى مبن ــرد بهــا المعن ــم ي وإن ل

االســتقراء التــام لــكل النصــوص التــي ورد بهــا 

مفهومــه.(40(  أو  المصطلــح 

)39( محمــد البــوزي.، مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث 
(ص/61(. موضوعــي.  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)40( المرجع نفسه، (ص/61(.

شروط اإلحصاء . 2

وهــي عبــارة عــن مقدمــات أوليــة تمهــد لعملية 

اإلحصــاء، وهي:

التمــرس بالمجــال العلمــي الــذي ينتمــي إليــه 	 

متعلقاتــه  مواضيعــه،  المصطلــح:  نــص 

المطروحــة. وإشــكاالته 

المــدروس، 	  النــص  اإلحصــاء  مجــال  توثيــق   

حــدة. علــى  كل  يتطلــب  مــا  حســب  وتحديــده 

إدراك النــص المــدروس واإلحاطــة بــه ومعــرف 	 

كل مــا ألــف بصلــة بالنــص المــدروس.

مامحــه 	  وتحديــد  المــدروس،  النــص  إدراك   

الكبــرى، مــن خــال تحقيــق الشــروط الســابقة، 

المصطلــح  بدراســة  كفيلــة  هــي  التــي 

وس. المــدر

أدوات اإلحصاء . 3

طبيعــة  بحســب  اإلحصــاء  أدوات(41(  تتنــوع 

المعطيــات  تفــرزه  ومــا  المــدروس،  المصطلــح 

فــي  االجتهــاد  وللباحــث  بــه.  الخاصــة  اإلحصائيــة 

الخاصــة والمناســبة كالجــذاذات،  اختيــار األدوات 

القوائــم الحاســوبية أو الورقيــة التــي تقيــد فيهــا 

والترميــز  الترقيــم  وكنظــام  اإلحصــاء،  معطيــات 

المســاعد علــى تصنيــف المعطيــات اإلحصائيــة 

التــي  الوســائل  مجموعــة  هــي  اإلحصــاء  بــأدوات  ُيقصــد   )41(
المختلفــة،  واإلجــراءات  واألســاليب  طــرق  وفــق  تســتعمل 
ويعتمــد عليهــا الباحــث فــي جمــع المعلومــات الخاصــة، بغيــة 
يحــدد  كمــا  متنوعــة،  وهــي  نتائجهــا،  واســتخاص  وتحليلهــا 
اســتخدامها الباحــث علــى هــدي احتياجــات موضوعــه، ولُيعلــم أّن 
براعــة الباحــث وكفاءتــه فــي حســن اســتخدام الوســيلة، واإلبــداع 
فــي ذلــك يــؤدي إلــى حســن الثمــار والنتائــج والعكــس بالعكــس. 
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المصــورة  والبيانــات  وكالرســوم  وضبطهــا، 

لحضــور المصطلــح ومــا يتعلــق بــه. وممــا يجــب 

التنبيــه عليــه أن اإلحصــاء فــي هــذه المرحلــة قــد 

مــن  للتثبــت  مــرات  إعادتــه  إلــى  الباحــث  يضطــر 

فــي  مــن ماحظــات  لــه  يكــون  النتائــج وحســبما 

المواليــة.(42(  المراحــل 

اإلحصائيــة 	  الدراســة  شــروط  فــي  والمتأمــل 

وأدوات اإلحصــاء ُيلفهــا تتغيــر وتتنــوع وتختلــف 

المــدروس ومــا  المصطلــح  بحســب طبيعــة 

تظهــره المعطيــات األوليــة الخاصــة بــه، أمــا 

مرامــي وغايــات اإلحصــاء فهــي واحــدة ال تتغيــر، 

تتمثــل فــي:

فــي 	  المــدروس  المصطلــح  كثافــة  معرفــة 

مــن  منــه  يســتخرج  ومــا  المقصــود،  المتــن 

دالالت. 

تجميــع المــادة العلميــة وإعدادهــا للتصنيــف 	 
والتحليــل فــي المراحــل الاحقــة.(43(

ثانًيا: الدراسة المعجمية.

مفهوم الدراسة المعجمية.. 1

فــي  المصطلــح  معنــى  دراســة  بهــا  يقصــد 

ــة دراســة تبتــدئ  ــة، فاالصطاحي المعاجــم اللغوي

وتنتهــي  فيــه  مــا  أهــم  مســجلة  أقدمهــا  مــن 

بأحدثهــا مســجلة أهــم مــا أضــاف دراســة تضــع 

)42( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، مركــز الدراســات القرآنيــة - الرابطــة المحمديــة 

للعلمــاء، الربــاط، 2014م، (ص/44(. 

)43( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/45-44(.

نصــب عينيهــا مــدار المــادة اللغويــة للمصطلــح 

شــرح؛  الشــروح  وبــأي  أخــذ،  المعانــي  أي  ومــن 

المصطلــح  فقــه  إلــى  الطريــق  لتمهيــد  وذلــك 

قــد  التــي  األخطــاء  تصحيــح  وتذوقه، وليســهل 

يكــون جَلبهــا اإلحصــاء.(44( كمــا ذكــر أيًضــا الشــاهد 

البوشــيخي فــي كتابــه مصطلحــات نقديــة وباغيــة 

فــي كتــاب البيــان والتبيــن للجاحــظ »أنهــا تحديــُد 

المعانــي الكبــرى للمصطلــح األهــمِّ فــي المعاجــم 

ــي مــن  تحديــًدا يحــرص مــا أمكــن علــى تقديــم الِحسِّ

المعانــي علــى العقلــي، والوضعــيِّ علــى المجــازي، 

خــال  ومــن  االصطاحــي.(45(  علــى  َغــوي  واللُّ

القديمــة  المصــادر  أهميــة  التعريــف تظهــر  هــذا 

بالنســبة  بينهمــا  الحاصــل  والتكامــل  والحديثــة 
المعجميــة.(46( للدراســة 

كمــا تهــدف الدراســة المعجمية إلــى العديد من 

األمــور، أهمهــا تتبــع تاريــخ المصطلــح المــدروس، 

والتمكــن مــن فقــه المعنــى العــام لجــذره اللغــوي، 

ثــم فقــه المعنــى الخــاص للمفــرد المــدروس، ثــم 

للمصطلــح  المصطلحيــة  الشــروح  اســتخاص 

مــع التركيــز علــى األقــرب منهــا إلــى المجــال العلمــي 
المــدروس واختيــار األدق منهــا واألجمــع.(47(

)44( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/24-23(.  

فــي  وباغيــة  نقديــة  مصطلحــات  البوشــيخي،  الشــاهد   )45(
كتــاب البيــان والتبيــن للجاحــظ، الطبعــة األولــى، 1982م، (ص/ 

.)18

نوعيــن  إلــى  المعجميــة  الدراســة  مصــادر  تنقســم   )46(
أساســين: أوًلا: المعاجــم اللغويــة قديمهــا وحديثهــا ومــا دار 
فــي فلكهــا وكان لــه حكمهــا، ككتــب الفــروق اللغويــة، وكتــب 
ثانًيــا:  بأنواعهــا،  التفســير  وكتــب  والشــعر،  الحديــث  شــرح 
علــى  كان  ومــا  وحديثهــا،  قديمهــا  االصطاحيــة  المعاجــم 
شــاكلتها مــن كتــب ذات قيمــة مصطلحيــة كبــرى فــي شــتى 

المــدروس. بالمصطلــح  الصلــة  ذات  الفنــون 

)47( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحــي، (ص/46(. 
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شروط الدراسة المعجمية. 2

تــؤدي  أن  المعجميــة  للدراســة  يمكــن  حتــى 

المصطلــح  دراســة  فــي  المنهجــي  دورهــا 

ــة  ــة واالصطاحي المــدروس فــي المعاجــم اللغوي

أساســية: شــروط  فيهــا  تتوفــر  أن  ال بــد 

المعانــي  بــكل  باإلحاطــة  وهــو  االســتيعاب:  أ.  

اللغويــة الخاصــة العامــة للمصطلــح ومادتــه، 

، واســتيعاٍب  ع إلــى اســتيعاب مصــدريٍّ ويتفــرَّ

. ، واســتيعاب فكــريٍّ معنــويٍّ

الباحــث  يجــب علــى  المصــدري:  االســتيعاب 

ــة  أن يعتمــد علــى مصــادر الدراســة المعجميَّ

ــر منهــا، ال يغلــب أحَدهــا علــى اآلخــر، وال  مــا توفَّ

يهمــل مصــدًرا منهــا.

االســتيعاب المعنــوي: وإحاطــة الــدارس بــكل 

المعانــي المؤطــرة للمصطلــح المــدروس.

االســتيعاب الفكــري: واإلحاطــة بــكل عناصــر 

التعريفــات  تتبــع  مــن  انطاًقــا  المعنــى، 

والشــروحات المختلفــة والمنتهيــة إلــى مــادة 

المــدروس. المصطلــح 

ب. التــدرج: أي تتبــع المصطلــح المــدروس شــيًئا 

فشــيًئا مراعًيــا التسلســل التاريخــي، وبذلــك 

التقديــم، والعكــس أي يؤخــر  م مــا حقــه  يقــدِّ

ــر، ومــن أوجهــه التــدرج الزمنــي،  مــا حقــه التأخي
والتــدرج الداللــي.(48(

المصــادر  مراعــاة  ومعنــاه  التكامــل:  ت. 

)48( مصطفــى اليعقوبــي، الدراســة المعجميــة للمصطلــح، 
الخامــس،  العــدد  المصطلحيــة،  الدراســات  مجلــة 

(ص/36(.   2006م،   - المغــرب،1427ه 

يكمــل  بعضهــا  أن  واســتحضار  المعجميــة 

المتأخــرة،  أو  المتقدمــة منهــا  بعــض ســواء 

ــدارس مــن الوقــوع فــي  وذلــك ممــا يعصــم ال

الهفــوات،  بعــض 

ث. االقتصــار: أي االقتصــار يفــي بالمطلــوب دون 

العــرض واإلكثــار الممــل، كمــا ينبغــي تجنــب 

االختصــار المخــل.

ج.   التوثيــق: أي ضبــط مــا تــم التوصــل إليــه ضبًطــا 

رد  مراعــاة  مــع  نقصــان،  أو  زيــادة  دون  ــا  تامًّ

الــكام لذويــه، وقــال عنــه الونشريشــي علومــه 

إنابــًة  قــدًرا وأعاهــا  العلــوم  أجــل  بأنــه »مــن 

ا؛ إذ بهــا تثبيــت الحقــوق ويتميــز الحــر  وخطــًر

ســميت  ولــذا  بهــا،  ويوثــق  المرقــوق،  مــن 

وثاًقــا«(49(. معانيهــا 

غايات الدراسة المعجمية. 3

 ال شــك أن للدراســة المعجميــة غايــات علــى 

المصطلــح المــدروس، ترمــي إلــى تحقيقهــا، منهــا:

وقــع 	  التــي  لألخطــاء  الســريع  االســتدراك 

بفــرز  اإلحصــاء،  مرحلــة  فــي  الباحــث  فيهــا 

األلفــاظ. مــن  االصطاحــات 

للمصطلحــات 	  التــذوق  مــن  مرتبــة  بلــوغ 

تصبــح  بحيــث  المصطلــح«  »فقــه  توصــل 

خالهــا مــن  يشــتم  خاصــة  حاســة   للــدارس 

والمنهــل  الفائــق  المنهــج  الونشريســي،  العبــاس  أبــو   )49(
الوثائــق،  وأحــكام  الموثــق  آداب  فــي  الائــق  والمعنــى  الرائــق 
الربــاط  األوقــاف،  وزارة  طبعــة  الحســني،  لطيفــة  تحقيــق: 

(ص/200(. 1997م، 



135األسس املعرفية واملنهجية لدراسة املصطلح القرآين

 رائحتــه االصطاحيــة مهمــا اختلطــت باللغــة 
العاديــة.(50(

ثالثًا: الدراسة النصية

مفهوم الدراسة النصية. 1

دراســة  هــي:  المصطلحيــة  الدراســة  تعتبــر 

المصطلــح ومــا يتصــل بــه فــي جميــع النصــوص 

التــي أحصيــت قبــل، بهــدف تعريفــه، واســتخاص 

مــن صفــات  تجليــة مفهومــه،  فــي  كمــا يســهم 

وعاقــات وضمائــم، وهــدا الركــن هــو عمــود منهــج 

الدراســة، فــإذا أحســن فيــه بوركــت النتائــج وزكــت 

التمــار، وإذا أســيئ فيــه لــم تفــض الدراســة إلــى 

الفهــم  علــى  فيــه  اإلحســان  ومــدار  يذكــر،  شــيء 

نــص.  كل  فــي  للمصطلــح  العميــق  الســليم 

يمكــن  مــا  لــكل  الدقيــق  الصحيــح  واالســتنباط 

اســتنباطه ممــا يتعلــق بــه، فالنصــوص هنــا هــي 

المــادة الخــام التــي يجــب ان تعالــج داخــل مختبــر 

التحليــات بــكل االدوات واالمكانــات، فمعطيــات 

وتحليــل  المعاجــم،  ومعطيــات  اإلحصــاء 

الخطابــات المقاليــة والمقاميــة معــا، ومعطيــات 

المعــارف داخــل التخصــص وخارجــه ومعطيــات 

والعملــي،  النظــري  والعــام،  الخــاص  المنهــج 

وكل  التفهــم،  عنــد  مراعاتــه  ضــروري  ذلــك  كل 

بــه مــن المفهــوم ومــا يجلــي  ذلــك ممــا يتمكــن 
المفهــوم.(51(

)50( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحــي، (ص/46(. 

)51( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
  .)25-24 (ص/ 

مــن خــال التعريــف الســابق نســتنتج أن الدراســة 

ــة لدراســة المصطلــح  ــة أهــم األســس المنهجي النصّي

القرآنــي، كمــا تعتبــر مرحلــة فيصليــة تنبــئ برســم معالــم 

دراســة  بهــا  وُيــراد  المصطلحيــة،  الدراســة  ومامــح 

ــي  ــع النصــوص الت ــه فــي جمي ــح ومــا يتصــل ب المصطل

ضمــن  المصطلــح  دراســة  ثــم  قبــل،  فيمــا  أحصيــت 

بغــرض  والمخالفــة،  المؤالفــة  المفهوميــة  أســرته 

ضبــط تعريفــه، وتدقيــق الفــروق والعاقــات، ورصــد كّل 

مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي تجلــي تعريفــه.

أدوات الدراسة النصية. 2

تمــام  يــدرك  أن  المصطلــح  لــدارس  البــد 

نتائجهــا  تثمــر  لــن  النصيــة  دراســته  أن  اإلدراك 

منهجيــة  وأخــرى  معرفيــة  أدوات  باســتحضار 

اآلتــي: فــي  نجملهــا 

أ.  األدوات العلمية:

بالعلــوم  االلمــام  الباحــث  علــى  بهــا  ويقصــد 

اللغويــة مــن نحــو، وصــرف وباغــة، ومعجــم، وبــكل 

الخطــاب،  تحليــل  أدوات  مــن  بذلــك  يتصــل  مــا 

وااللمــام بمعــارف المجــال العلمــي الــذي ُيبحــث فيــه 

علــى نطاقــه الخــاص والعــام، وهــذا ُيلــزم أن تكــون 

الباحــث.  تخصــص  ضمــن  المصطلحيــة  الدراســة 

ب.  األدوات المنهجية:

قوامهــا االنتقــال فــي هــذه الدراســة مــن الجــزء 

إلــى الــكل، أي مــن االســتيعاب إلــى التحليــل إلــى 

التركيــب فــي كل نــص.(52( 

)52( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/48(.
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ج. األداة الخلقية:

وهي التحلي بالتقوى واإلحسان.(53(

مراحل الدراسة النصية. 3

يجــب  وخطــوات  مراحــل  النصيــة  للدراســة 

علــى الباحــث مراعاتهــا وهــو يقــوم بهــذا النــوع مــن 

الدراســة علــى المصطلــح المقصــود ومــا يتصــل 

بــه فــي جميــع النصــوص التــي أحصيــت قبــل، بــدًءا 

ُأحِصــَي  مــا  قــراءة  تتــم  القــراءة: وفيهــا  بمرحلــة 

مــا،  مصطلًحــا  تتضمــن  التــي  النصــوص  مــن 

قــراءات كثيــرة متأنيــة صحيحــة ومتفحصــة بهــدف 

المصطلحــات  اصطاحيــة  مــدى  فــي  الحســم 

وردت  التــي  النصــوص  تصنيــف  ثــم  المدروســة، 

األهــم  حســب  المدروســة  المصطلحــات  بهــا 
المشــتقات.(54( مــن  فاألهــم 

المتأنيــة 	  القــراءة  بعــد  وتأتــي  التفهــم  مرحلــة 

والصحيحــة مــن أجــل تفهــم كل المصطلحــات 

بغيــة  ُأحِصَيــت  التــي  النصــوص  الــواردة 

اســتخاص كل مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي 

صحيًحــا.  فهًمــا  المــدروس  المصطلــح  فهــم 

ــم 	  ــج التفهــم: وفيهــا يت ــة اســتخاص نتائ مرحل

اســتخاص مــا يســاعد علــى تجليــة المصطلــح 

وخصائــص  دالليــة  ســمات  مــن  المــدروس 

بغيــره،  تربطــه  وعاقــات  تميــزه  وصفــات 

مثــل:  إليهــا،  ضــم  أو  إليــه  ضمــت  وضمائــم 

للمصطلــح،  النصيــة  الدراســة  فوضيــل،  مصطفــى   )53(
المغــرب،  الخامــس،  العــدد  الدراســات المصطلحيــة،  مجلــة 

(ص/48(. 1427ه-2006م، 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )54( محمــد 
(ص/64(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

صيــغ  إليــه  ضمــت  حيــن  التقــوى  مصطلــح 

الجــذر  فــي  معــه  تشــترك  ومشــتقات  أخــرى، 

ترتبــط  والمفهومــي وقضايــا علميــة  اللغــوي 

بــه، حيــث يكــون كل هــذا عــن طريــق االســتنباط 

مــا يمكــن اســتنباطه  لــكل  الدقيــق  الصحيــح 

نــص. كل  فــي  بالمصطلــح  يتعلــق  ممــا 

يتــم 	  وفيهــا  التفهــم،  نتائــج  تصنيــف  مرحلــة   

ــة لمفهــوم  التصنيــف حســب العناصــر المكون

تجمــع  انطاًقــا ممــا  المــدروس؛  المصطلــح 

حســب  بعضهــا،  عــن  دالليــة،  ســمات  مــن 

وحســب  المصطلــح؛  وعاقــات  خصائــص 

الضمائــم اإلضافيــة أو الوصفيــة، وكــذا القضايا 

مراحــل  تأمــل  بالمصطلح.(55(ومــن  المرتبطــة 

الدراســة النصيــة ألفهــا ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا 

فيمــا بينهــا.

أهداف الدراسة النصية. 4

ُيرَجــى  وأهــداف  مــراٍم  النصيــة  للدراســة 

فــي:  أهمهــا  إجمــال  يمكــن  تحقيقهــا 

غيــره، 	  مــن  االصطاحــي  االســتعمال  فــرز 

هــذا  فــي  الكريــم(56(  القــرآن  ألفــاظ  واســتثناء 
)57) المقــام.

ضبــط لمفهــوم المصطلــح وتدقيــق تعريفــه 	 

الدالليــة  ســماته  رصــد  خــال  مــن  وذلــك 

لــه.  المميــزة 

)55( المرجع نفسه، (ص/65(.

)56( إذا كان مــن بيــن أهــداف الدراســة النصيــة قيــاس مــدى قــوة 
المصطلــح، فــإن األلفــاظ القرآنيــة قويــة ابتــداًء؛ ولذلــك ُتســتثَنى.  

)57( مصطفى فوضيل، الدراسة النصية للمصطلح، (ص/43(. 
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اســتخاص كل مــا لــه تعلــق بالمصطلــح صفة 	 

أو عاقــة، مثــل: المفاهيــم التــي تمثــل الصفــات 

ــار التقــوى  الحكميــة وعاقتهــا بالمتقيــن، باعتب

ســبًبا لهــا وهــي عاقــة جزئيــة.(58( أو ضميمــة أو 

اشــتقاق أو فضيلــة.(59( 

التأكــد مــن اصطاحيــة المصطلــح، فالتفهــم 

الدقيــق لمعانيــه فــي النصــوص يزيــل كل شــك 

ويحســم األمــر فــي االصطاحيــة أو عدمهــا، وكــذا 

فــي قوتهــا أو ضعفهــا.

رابًعا: الدراسة المفهومية 

مفهوم الدراسة المفهومية. 1

يقصــد بهــا دراســة النتائــج التــي فهمــت مــن 

نصــوص المصطلــح ومــا يتصــل بــه، وتصنيفهــا 

المســتفاد  التصــور  خاصــة  يجلــي  ــا  مفهوميًّ

المــدروس؛  المتــن  فــي  المصطلــح  لمفهــوم 

العناصــر  كل  بتضمنــه  يحــدده  لــه  تعريــف  مــن 

والســمات الدالليــة المكونــة للمفهــوم وصفــات 

المفهومــي  الجهــاز  فــي  كالتصنيــف  تخصــه  لــه 

لــه  وعاقــات  معيــن،  فــي  ممــر  مجــال  أو  لعلــم 

وضمائــم  واألضــداد  كالمرادفــات  بغيــره  تربطــه 

مادتــه  مــن  حولــه  ومشــتقات  نســله،  تكثــر  إليــه 

تحمــي ظهــره، وقضايــا ترتبــط بــه أو يرتبــط بهــا، 

فهــذه الشــجرة المفهوميــة وافــرة الظــال، زكيــة 

أن  يجــب  التــي  هــي  األحــوال،  أغلــب  فــي  الغــال 

تجلــى بعرضهــا فــي الركــن الخامــس علــى أحســن 

القــرآن والحديــث  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )58( محمــد 
(ص/343(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)59( المرجع نفسه، (ص/65(.

فــي  مبثوثــة  نجدهــا  العناصــر  هــذه  كل  حــال.(60( 

نصــوص المصطلــح القرآنــي وبيــن ثنايــا التراكيــب 

هــذا  غيــر  علــى  لكــن  فيهــا،  المضمنــة  والتعابيــر 

الترتيــب كمــا أن فهــم هــذه العناصر واســتنباطها، 

إنمــا ينتظــم فــي هــذه المرحــل: أمــا قبلهــا فيكــون 

مجــزأ حســب النصــوص، والدراســة المفهوميــة 

هــي التــي تجليهــا بتصنيفهــا فــي الترتيــب المنهجــي 

الدقيــق.(61( وتتنــوع الدراســة المفهوميــة بحســب 

تتنــوع  كمــا  المــدروس،  المصطلــح  طبيعــة 
المــدروس.(62( المتــن  طبيعــة  بحســب 

مراحل الدراسة المفهومية.. 2

للدراســة المفهوميــة مراحــل أيًضــا وخطــوات 

يجــب علــى الباحــث تتبعهــا وهــو يقــوم بهــذا النــوع 

مــن الدراســة علــى المصطلــح المقصــود؛ إذ تمثل 

الباحــث  الــذي يعــرج فيــه  خــذه الدراســة الســلم 

لبنــاء المفهــوم.

أ. دراسة النتائج المستخلصة من النصوص 

عبــر  بينهــا  المقارنــة  بدراســتها  ويقصــد 

النصــوص  توفرهــا  التــي  الضوابــط  مجموعــة 

القرآنيــة كالضابــط االشــتقاقي الــذي يمكــن مــن 

فيهــا  ورد  التــي  النصــوص  نتائــج  بيــن  المقارنــة 

اشــتقاقية معينــة، نصــوص  المصطلــح بصيــغ 

أخــرى يــرد بصيــغ مخالفــة، وكالضوابــط اللغويــة 

)60( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/26-25(.

ــم دراســة  ــل فــي القــرآن الكري ــدة زمــرد، مفهــوم التأوي )61( فري
(ص/49(. مصطلحيــة، 

مجلــة  للمصطلــح،  المفهوميــة  الدراســة  زمــرد،  فريــدة   )62(
المغــرب،  الخامــس،  العــدد  المصطلحيــة،  الدراســات 

(ص/53(.  1427ه-2006م، 
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التــي تمكــن مــن المقارنــة بيــن نتائــج نصــوص ورد 

ــج  ــة بنتائ ــة معين ــح بســمات لغوي فيهــا المصطل

كالضابــط  الســمات،  تلــك  فيهــا  تــرد  لــم  أخــرى. 

النصــوص  خالــه  مــن  تقــارن  الــذي  المقامــي 

قــال  المختلفــة.  التداوليــة  مقاماتهــا  حســب 

تعالــى: ﴿وذلــك الكتــاب ال ريــب فيــه هــدى للمتقيــن، 

الذيــن يومنــون بالغيــب ويقيمــون الصــاة وممــا 

رزقناهــم ينفقــون﴾ التوبــة :108  فاإليمــان والتقــوى 

فــي النــص القرآنــي يــدالن علــى أن اإليمــان يســتلزم 

ــا.(63(  التقــوى، فمــن اتقــى فقــد آمــن حقًّ

ب. التصنيف المفهومي للنتائج.

بعــد إخضــاع النصوص القرآنية لكل الضوابط 

التصنيــف  مرحلــة  تكــون  الممكنــة،  التصنيفيــة 

المفهومــي للنتائــج أول خطــوة فــي مســار اإلخــراج 

بشــكل  المصطلحــي،  الــدرس  لنتائــج  النهائــي 

مــع  ينســجم  ترتيــب  فــي  بتنســيقها  يســمح 

العناصــر المفهوميــة المكونــة للمصطلــح، مــن 

تعريــف وصفــات وعاقــات، بحيــث يتــم الحصــول 

للمفهــوم.(64(  العــام  الشــكل  علــى  النهايــة  فــي 

الصعوبــة  مــن  النتائــج  تصنيــف  مرحلــة  وتعتبــر 

بمــكان.

ج. استخالص التعريف 

بنــاء  فــي  حلقــة  أول  الخطــوة  هــذه  وتعتبــر 

حلقــة  أنهــا  كمــا  أركانــه،  وتأســيس  المفهــوم 

يســتفاد  مراحــل  مــن  قبلهــا  مــا  إلــى  مشــدودة 

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )63( محمــد 
(ص/131(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)64( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/50(.

فيهــا مــن كل المعطيــات النصيــة والمعجميــة 

والتصنيفيــة الســابقة، مثــل دراســة لفــظ التقــوى 

وممــا لفــظ التقــوى وممــا أفادتــه الدراســة النصية 

تعريًفــا  اللفــظ  تعريــف  إمكانيــة  والمفهوميــة 
جامًعــا تســتوفى فيــه كل الشــروط المتطلبــة. (65(

خامًسا: العرض المصطلحي)66( 

للمصطلــح  المنهجيــة  األســس  ضبــط  إن 

القرآنــي، التــي حــدد إطاَرهــا ُرواد هــذا الفــن، بــدًءا 

بالدراســة اإلحصائيــة إلــى الدراســة المفهوميــة؛ 

المصطلحــي،  العــرض  أثنــاء  فــي  أكلهــا  تعطــي 

أيًضــا وفــق  العــرض  إذا كان هــذا  وتــزداد عطــاًء 

فمــا  ر.  وُيحــرَّ ســُيعَرض  مــا  تضبــط  منهجيــة 

غاياتــه  ومــا  المصطلحــي؟  العــرض  مفهــوم 

وشــروطه؟ ومــاذا تتضمــن محــاور هــذا العــرض؟

مفهوم الدراسة المفهومية. 1

ُيْقَصــد بــه الكيفيــة التــي ينبغــي أن تعــرض 

َر عليهــا خاصــة الدراســة المصطلحيــة  وتحــرَّ

ُيــَرى  الــذي  الوحيــد  الركــن  وهــو  ونتائجهــا، 

المرحلــة  هــذه  وتبــدأ  ِبأثــرِه.(67(  ال  بعينــه 

التعريــف-  -أي  الســابقة  انتهــت  حيــث  مــن 

التعريــف  أن  ســببه  العنصــر  بهــذا  والبــدء 

يشــكل ماهيــة المصطلــح أو ذاتــه التــي علــى 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )65( محمــد 
(ص/119(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)66( ويســمى أيًضــا العــرض المصطلحــي بالتحريــر، أي الهيئــة 
ــم  ــي ت ــج الت ــرِز النتائ َر وُيب ــي ينبغــي للباحــث أن ُيحــرِّ ــة الت والكيفي

التوصــل إليهــا فــي دراســته المصطلحيــة.  

)67( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/26(.
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النــواة  فهــو  األركان،  ســائر  تبنــي  أساســها 

التــي تمهــد للنظــر فــي الخصائــص والصفــات 

تأتــي  ثــم  والكســوة،  اللحمــة  هــي  التــي 

تلــك  معالــم  لتتضــح  ذلــك  بعــد  العاقــات 

الــذات أكثــر بمعرفــة مــا يميزهــا مــن غيرهــا، 

ليبــدأ الحديــث عــن المصطلــح فــي مســتوى 

ثــاٍن، أي مــن خــال الضمائــم التــي تمثــل شــكًلا 

مــن نمــو المصطلــح بانتمائــه إلــى تركيبــات 

دالالت  إثرهــا  علــى  تولــد  ودالليــة  نحويــة 

الممثلــة  المشــتقات  ويليهــا  لــه،  جديــدة 

لنمــو المصطلــح، ومــن خــال إخــوة لــه فــي 

اللغــوي  الجــذر  رحــم  بجمعهــم  االشــتقاق 
المفهومــي.(68( الجــذر  وأبــوة 

غايات العرض المصطلحي . 2

ال شــك أن للعــرض المصطلحــي عــدة غايــات، 

الدراســة  خاصــة  تقديــم  فــي:  إجمالهــا  يمكــن 

عنهــا  أســفرت  التــي  وزبدتهــا  المصطلحيــة 

عمليــات المخــض الســابقة (اإلحصــاء، والدراســة 

والدراســة  النصيــة،  والدراســة  المعجميــة، 

األساســية  الغايــة  أيًضــا  وتتمثــل  المفهوميــة(. 

منــه فــي تقديــم مــا توصــل إليــه مــن نتائــج البحــث 

المصطلحــي إلــى القــارئ بطريقــة تجعلــه يــدرك 
ويســر.(69( بســهولة  منــه  المــراد 

)68( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/51(.

الدراســات  مجلــة  المصطلحــي،  العــرض  ازهــوي،  محمــد   )69(
المصطلحيــة، العــدد الخامــس، المغــرب، 1427ه-2006م، (ص/64- 65(.

شروط العرض المصطلحي . 3

عــدة  المصطلحــي  العــرض  فــي  يشــترط 

شــروط أهمهــا، الدقــة فيمــا تــم اســتنتاجه ومــا 

عــدة: مســتويات  علــى  عرضــه  ســيتم 

 الدقــة فــي االســِتيعاب، والدقــة فــي النتائــج، 	 

ر النتائــج  والدقــة علــى مســتوى التعبيــر بــأن تحــرَّ

بلغــة ســليمة دقيقــة جامعــة بــا إيجــاز مخــل 

وال إطنــاب ممــل. 

ثــم حســن الترتيــب فيتــم بعــرض نتائج الدراســة 	 

ــا، بتقديــم  المصطلحيــة مرتبــة ترتيًبــا مفهوميًّ

ــر مــن  ــر مــا حقــه التأخي ــم، وتأخي مــا حقــه التقدي

إطــار  فــي  المصطلحــي.(70(  العــرض  عناصــر 

متكامــل ومتناســب ومتناســق.

محاور العرض المصطلحي)71(. 4

أ. التعريف(72(

ويشــتمل مــا يلــي: المعنــى اللغــوي، وال ســيما 

الــذي يترجــح أنــه منــه أخــذ المعنــى االصطاحــي، 

االختصــاص،  فــي  العــام  االصطاحــي  والمعنــى 

المصطلــح  مفهــوم  إلــى  األقــرب  ســيما  وال 

المــدروس مفهــوم المصطلــح المــدروس معبــًرا 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  مفهــوم  البــوزي،  محمــد   )70(
(ص/66(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)71( يقصــد بمحــاور العــرض المصطلحــي وعناصــره، مجموعــة مــن 
األجــزاء التــي يــراد مــن الــدراس للمصطلــح تقديمهــا، مراعًيــا فــي ذلــك 

التركيــز مــا تــم التوصــل إليــه فــي دراســته المصطلحيــة.

)72( ويتضمــن عنصــر التعريــف عــرض المعنــى اللغــوي للمصطلــح 
المــدروس مــن خــال إبانــة مــا تــم التوصــل إليــه مــن شــروح لغويــة 
بانتخــال وانتخــاب أدقهــا وأجمعهــا، ثــم عــرض المعنــى االصطاحــي 
يكــون  وبهــذا  المقصــود،  االختصــاص  فــي  المــدروس  للمصطلــح 

الباحــث قــد عــرض التعريــف مســتوفًيا للمبنــى والمعنــى.
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عنــه بــأدق لفــظ وأوضــح لفــظ وأجمــع لفــظ مــا 

أمكــن. وشــرطه مطابقــة المصطلــح، وضابطــه 

المصطلــح  مــكان  التعريــف  عبــارة  وضعــت  لــو 

وإنمــا  الــكام،  ينســجم  ال  الــكام  فــي  المعــرف 

تعريــف  فــي  الــدارس  راعــى  إذا  ذلــك  ينضبــط 

الدالليــة  والســمات  العناصــر  كل  المفهــوم 

جميــع  مــن  المســتفادة  للمفهــوم،  المكونــة 

نصــوص المصطلــح، ومــا يتعلــق بــه فــي المتــن 

المــدروس، فــا تبقــى خصيصــة دون إظهــار وال 
اعتبــار.(73( دون  ميــزة 

ب. صفات المصطلح

بهــا،  يتميــز  صفــات  مصطلــح  لــكل 

وللمصطلــح القرآنــي صفــات تميــزه مــن غيــره مــن 

هــي: الصفــات  وهــذه  األخــرى،  المصطلحــات 

- الصفات المصنفة 

 وهــي الخصائــص التــي تحــدد طبيعــة وجــود 

موضــوع  المصطلحــي  الجهــاز  فــي  المصطلــح 

والموقــع  يؤديهــا،  التــي  كالوظيفــة  الدراســة 

ذلــك، مثــل موقــع مصطلــح  يحتلــه وغيــر  الــذي 

التقــوى بيــن لفــظ اإليمــان واإلحســان واإلســام، 

هــي  والتــي  اللفــظ  هــذا  يؤديهــا  التــي  والوظيفــة 

إصــاح األوضــاع وإزالــة المواثــق، وكــذا هــي وظيفة 

دعويــة تربويــة الهــدف منهــا إيقــاظ جــذوة اإليمــان 

فــي القلــوب وتقويــة الــوازع الدينــي فــي العقــول.(74( 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )73(
.)27 (ص/

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )74( محمــد 
(ص/512(.   موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

- الصفات المبينة

وهــي الخصائــص التــي تحــدد درجــة االتســاع 

ومــدى  المصطلــح،  محتــوى  فــي  الضيــق  أو 

القــوة أو الضعــف فــي اصطاحيــة المصطلــح، 

والضعــف  االتســاع  صفــات  وهــي  ذلــك،  وغيــر 

العزيــز  الكتــاب  فــي  جــاء  مــا  مثــل  للمصطلــح، 

ــواْ  ــۡم َوزِنُ ــَل إِذَا ِكُۡت ــواْ ٱۡلَكۡي وۡفُ
َ
ــه تعالــى: ﴿وَأ فــي قول

ــٗا  وِي
ۡ
ــُن تَأ ۡحَس

َ
ــۡرٞ وَأ ــَك َخ ِ يِمۚ ذَٰل ــَتقِ ــَطاِس ٱلُۡمۡس ۡس بِٱۡلقِ

ســورة  فــي  التأويــل  .فلفــظ   35 اإلســراء:   ﴾٣٥
اإلســراء جــاء بصيغــة التمييــز، وهــي صفــة تبيــن 

قبلهــا.(75( جــاء  مــا  وتوضــح  وتفســر 

- الصفات الحاكمة: 

علــى  حكًمــا  تفيــد  التــي  الصفــات  وهــي 

المصطلــح، كالنعــوت أو العيــوب التــي ينعــت بهــا 
ذلــك.(76( وغيــر 

وعرفهــا محمــد البــوزي أيًضــا بأنهــا الصفــات 

الــذم،  أو  بالمــدح  المصطلــح  علــى  تحكــم  التــي 

ومثــال قولــه تعالــى: ﴿َوتَــَزوَُّدواْ فَــإِنَّ َخــۡرَ ٱلــزَّادِ 

ــِب ١٩٧﴾ البقــرة: 197  ۡلَبٰ
َ
وِْل ٱۡل

ُ
ــأ ــوِن َيٰٓ ُق ــوَٰىۖ وَٱتَّ ۡق ٱلَّ

. فقــد ورد لفــظ الخيــر فــي القــرآن الكريــم اســًما 

صفــة  فيهــا  جــاء  التــي  المــوارد  وأكثــر  وصفــة، 

الصفــات  مــن  التفضيــل وهــو  علــى معنــى  تــدل 

الدالــة علــى المــدح فــي الخطــاب القرآنــي.(77( فــإذا 

تمــت الصفــات الخاصــة بالــذات، بــدأ الحديــث عــن 

)75( فريــدة زمرد،مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
(ص/154(. مصطلحيــة، 

)76( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/28(.

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )77( محمــد 
(ص/155(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 
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العاقــات بغيــر الــذات ممــا يأتلــف مــع المصطلــح 

أو يختلــف معــه ضرًبــا مــن  االئتــاف  ضرًبــا مــن 
االختــاف.(78(

ت. العالقات 

وحيــث ينبغــي عــرض كل عاقــة المصطلــح 

المــدروس بغيــره، ســواء مــن جهــة االئتــاف، أو 

االختــاف، أو التداخــل والتكامــل وحتــى يتضــح هــذا 

ــي مــع شــيء مــن التمثيــل: ــى نوردهــا كالتال المعن

- عالقة االئتالف 

 ُيعــَرض فيهــا المصطلــح المــدروس مــع مــا 

اقتــرن بــه مــن مصطلحــات أخــرى تــرد بإيزائــه،(79( 

كالتــرادف والتعاطــف.(80( مثــال: لفــظ التقــوى ومــا 

لــه مــن مفاهيــم متآلفــة كاإليمــان، فقــد اقتــرن لفظ 

التقــوى بلفــظ اإليمــان فــي ســياقات القــرآن الكريــم 

ـَـۡو  فــي ثاثيــن موضًعــا، نــورد منهــا قولــه تعالــى: ﴿َول

ــۡو  َّ ــۡرۚٞ ل ِ َخ ــِد ٱللَّ ــۡن ِعن ــةٞ ّمِ ــوۡاْ لََمُثوَب َق ــواْ وَٱتَّ ــۡم َءاَمُن ُه نَّ
َ
أ

يأتلــف  البقــرة: 103. فإمــا أن  ُمــوَن ١٠٣﴾  َيۡعلَ َكنُــواْ 
المتقيــن  وصــف  مقــام  فــي  بالتقــوى  اإليمــان 

باإلضافــة  باإليمــان،  التقــوى  تأتلــف  أو  باإليمــان 

كالعلــم  أخــرى  وانســجام  االلتئــام  عاقــات  إلــى 

والخشــية والصبــر واإلحســان والعبــادة، وغيرهــا.

- عالقة االختالف 

فــي  المــدروس  المصطلــح  فيهــا  ُيعــَرض 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )78(
.)28 (ص/

)79( محمد ازهوي، الدراسة المعجمية للمصطلح، (ص/70(.

)80( الشاهد البوشيخي، نظرات في المصطلح والمنهج، (ص/28(.

عاقاته المخالفة، كالتضاد والتخالف وغيرهما.(81( 

المنهيــات  كل  اجتنــاب  التقــوى  كانــت  فــإذا 

والمفاســد فــإن لهــا أضــداًدا كثيــرة تشــمل كل مــا 

يدخــل تحــت الكفــر والنفــاق والمعصيــة، ومــن تلك 

األضــداد لفــظ الظلــم الــذي يقتــرن بلفــظ التقــوى 

فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــع عــدة منهــا مــا جــاء 

ُســوُقۢ بُِكــۡمۗ  ــُهۥ فُ إِنَّ ــواْ فَ فــي قولــه تعالــى: ﴿ِإَون َتۡفَعلُ

ٍء َعلِيــٞم ٢٨٢  ُ بـِـُكّلِ َشۡ ۗ وَٱللَّ ُ َعّلُِمُكــُم ٱللَّ ۖ وَُي َ ُقــواْ ٱللَّ وَٱتَّ
﴾ البقــرة: 282. فقــد جــاءت اآليــة فــي ســياق األمــر 

بكتابــة الديــون واإلشــهاد عليهــا، وهنــاك أضــداد 

أخــرى منهــا: الفجــور والفاحشــة والفســاد، وهــي 

ــه. ــح التقــوى ومضــادة ل ــة لمصطل منافي

عالقة التداخل والتكامل

والفــرع  كاألصــل  والخصــوص  كالعمــوم   

وغيرهــا؛(82( وقــد وردت بأســلوب اإلخبــار واإلســناد 

التقــوى مــع الصــدق فقــد  وتشــمل مثــًلا: لفــظ 

ُوِصــَف المتقــون بالصــدق والصادقــون بالتقــوى؛ 

بأســلوب الشــرط والجــواب كالعبــادة والتقــوى؛ 

وكــذا أســلوب التعاقــب وعطــف الجمــل كلفــظ 
والتقــوى.(83( االســتقامة  والتزكيــة،  التقــوى 

ث. الضمائم 

ويتضمــن كل مركــب مصطلحــي (ضميمــة( 

ن مــن لفــظ المصطلــح المــدروس مضموًما  مكــوَّ

 مــن غيــره، أو مضموًمــا إلــى غيــره لتفيــد الضميمــة 

)81( المرجع نفسه، (ص/29(.  

)82( المرجع نفسه، (ص/29(

)83( محمــد البــوزي، مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث 
(ص/220(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 
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المركــب فــي النهايــة مفهوًمــا مــن داخلــه، وأبــرز 
الضمائــم:(84( أشــكال 

- ضمائم اإلضافة 

 ســواء أضيــف المصطلــح إلى غيــره، أو أضيف 

غيــره إليــه.(85( مثــل إضافــة لفــظ التقــوى لــكل مــن 

بــاب  القلــوب والنفــس واألشــخاص، وهــذا مــن 

إضافــة الفعــل لفاعلــه، أو الصفــة لموصوفهــا، 

تعالــى:  قولــه  فــي  القلــوب(  (تقــوى  كضميمــة 

ــوَى  ــن َتۡق ــا ِم َه إِنَّ ِ فَ ئَِر ٱللَّ ــَعٰٓ ــۡم َش ــن ُيَعّظِ ــَكۖ وََم ِ ﴿ذَٰل

إضافيــة  فالضميمــة   .32 الحــج:   ﴾  ٣٢ ٱۡلُقلُــوِب 
وإفــراًدا  جمًعــا  للقلــوب  التقــوى  فيهــا  أضيفــت 

مــن نــوع إضافــة الشــيء إلــى مكانــه أو مظروفــه؛ 

كــون القلــب موطًنــا للتقــوى تغمــره ويتصــف بهــا 

ــا أو أتقــى.(86(  فيكــون قلًبــا تقيًّ

- ضمائم الوصف 

وهنــا ُيعــَرض المصطلــح مقترًنــا بمصطلــح 

أو  واصًفــا  المصطلــح  فيــه  يكــون  فقــد  آخــر، 

موصوًفــا(87( مثــل تغييــر نعمــة هللا، قــال تعالــى: 

 ٰ ــا َعَ ۡنَعَمَه
َ
ــًة أ ٗا ّنِۡعَم ــّرِ ــُك ُمَغ ــۡم يَ َ َ ل نَّ ٱللَّ

َ
ــأ ِ ــَك ب ِ ﴿ذَٰل

َ َســِميٌع َعلِيــٞم  نَّ ٱللَّ
َ
نُفِســِهۡم وَأ

َ
ُواْ َمــا بِأ ٰ ُيَغــّرِ ــوٍۡم َحــيَّ قَ

٥٣﴾ األنفــال: 53. قــال ابــن عاشــور فــي تفســير 
ــر النعمــة إبدالهــا بضدهــا وهــو  ــة: »تغيي ــه اآلي هات

حســنة  حالــة  تبديــل  أي  الحــال؛  وســوء  النقمــة 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )84(
)29 (ص/

)85( المرجع نفسه، (ص/29(.

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )86( محمــد 
.)234 (ص/233-  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )87(
.)29 (ص/

بحالــة ســيئة، والمــراد بهــذا التغييــر تغييــر ســببه، 

وهــو الشــكر بــأن يبدلــوه بالكفــران«(88( فضميمــة 

إلــى  ضمــت  ضميمــة  هــي  هللا  نعمــة  تغييــر 

مصطلــح التغييــر فــي القــرآن الكريــم.(89( 

ج. المشتقات 

عــرض المشــتقات وتتضمــن كل لفــظ اصطاحــي 

ــا إلــى الجــذر الــذي ينتمــي إليــه  ــا ومفهوميًّ ينتمــي لغويًّ

االجتهــاد،  مــع  كالمجتهــد  المــدروس،  المصطلــح 

ــا  والبليــغ مــع الباغــة، وال يدخــل فيهــا المنتمــي لغويًّ

ــا  مفهوميًّ المنتمــي  وال  النفــاق  مــع  كاإلنفــاق  فقــط 

فقــط كالقصيــدة مــع الشــعر؛ إذ محــل هــذا العاقــات. 

والمصطلــح بمشــتقاته مــن حولــه، كأنمــا َينمــو وَيمتــد 

ــا مــن خارجــه.(90( فمــن أمثلــة ذلــك المشــتقات  مفهوميًّ

الفعليــة، وهــي: مشــتقات الفعــل الماضــي والمضــارع 

واألمــر: »اتَُّقــوا« وقــد وردت هــذه الصيغــة فــي القــرآن 

تعالــى:  قولــه  فــي  منهــا  مــرة،  عشــرة  تســع  الكريــم 

تَِهــا  ــرِي ِمــن َتۡ ٰــٞت َتۡ ُهــۡم لَُهــۡم َجنَّ َقــوۡاْ َربَّ ِيــَن ٱتَّ ﴿َلِٰكــِن ٱلَّ

 ِ ــَد ٱللَّ ــا ِعن ِۗ وََم ــِد ٱللَّ ــۡن ِعن ــزُٗل ّمِ ــا نُ ــَن فِيَه ــُر َخِٰلِي َهٰ نۡ
َ
ٱۡل

آل عمــران :198. كذلــك األمــر مــع  بۡــرَارِ ١٩٨﴾ 
َ
ِۡل ّل َخــۡرٞ 

لفظــي »اتقــى« و«اتقيتــن«، وغيرهمــا. أمــا »يتــق« فقــد 

ورد فــي القــرآن الكريــم علــى عــدة أوجــه منهــا: بحــذف 

فــي  ذلــك  وســنورد  األمــر  وبــام  بمــن  مجزومــا  اليــاء، 

ۡمــُر 
َ
نمــاذج نذكــر منهــا: مــا ورد بحــذف اليــاء: ﴿ذَٰلِــَك أ

ــاتِهِۦ  ِـَٔ ــُه َسّي ــۡر َعۡن َ يَُكّفِ ــِق ٱللَّ ــن َيتَّ ــۡمۚ وََم ۥٓ إَِلُۡك ــزََلُ ن
َ
ِ أ ٱللَّ

ۡجــرًا ٥﴾ الطــالق: 5. باإلضافــة إلــى آيــات 
َ
ۥٓ أ وَُيۡعِظــۡم َلُ

الــدار  والتنويــر،  التحريــر  عاشــور،  بــن  الطاهــر  محمــد   )88(
.)45/10 (ج  1984م،  التونســية، 

)89( الشــاهد البوشــيخي، نحــو معجــم تاريخــي للمصطلحــات 
القرآنيــة، (د.ط(، (د.ت( (ص/384-374(.

)90( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/30(.
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ُأَخــر ورد فيهــا الفعــل منهــا اآليتــان 283، 283 مــن ســورة 

البقــرة، واآليــة 52 مــن ســورة النــور.(91( 

ح. القضايا 

مــن  المســتفادة  المســائل  كل  وتتضمــن 

يتصــل  ومــا  المــدروس  المصطلــح  نصــوص 

بهــا  المرتبــط  أو  بالمصطلــح  المرتبطــة  بــه، 

المصطلــح، ممــا ال يمكــن التحكــم مــن مفهومــه 

حــق التمكــن، إال بعــد التمكــن منهــا حــق التمكــن. 

وهــي متعــذرة الحصــر لكثــرة صورهــا وتنوعهــا مــن 

مصطلــح إلــى مصطلــح، ومــن أصنــاف القضايــا 

والمظاهــر،  المصــادر  والنتائــج،  »األســباب  نجــد: 

والمراتــب،  والمجــاالت  والموانــع،  الشــروط 

واألنــواع والوظائــف، والتأثــر والتأثيــر«(92(. ونضــرب 

لذلــك أمثلــة حــول أصنــاف القضايــا فــي مصطلــح 

والفهــم:  اإليضــاح  قبيــل  وذلــك  التقــوى، 

- صنف األسباب والنتائج

 وتضــم أعمــال المتقيــن وجزاؤهــم ومكانتهــم 

قــال  المتقــون؛  وعــد  التــي  والجنــات  ربهــم  عنــد 

ــٞن  ِس ــَو ُمۡ ِ وَُه ــُهۥ لِلَّ َم وَۡجَه ــلَ ۡس
َ
ــۡن أ ۚ َم ــَىٰ تعالــى: ﴿بَ

ــۡم  ــۡم وََل ُه ۡيِه ــوٌۡف َعلَ ــهِۦ وََل َخ ِ ــَد َرّب ــرُهُۥ ِعن ۡج
َ
ۥٓ أ ــُه لَ فَ

 .102 البقــرة:  زَنُــوَن ١١٢﴾  َيۡ

- صنف المجاالت والمراتب

ضمــن  وموقعهــا  التقــوى  درجــات  ويضــم   

منظومــة االســام، اإلحســان ومــا يتصــل. بذلــك؛ 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  مفهــوم  البــوزي،  محمــد   )91(
.)282 (ص/271-  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)92( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/31-30(.

فــإذا كان لإلســام واإليمــان واإلحســان درجــات 

قــال  درجــات ومراتــب.  أيًضــا  ومراتــب، فللتقــوى 

وََعِملُــواْ  َءاَمُنــواْ  ِيــَن  ٱلَّ َعَ  ۡيــَس  ﴿لَ تعالــى:  هللا 

َقــواْ وََّءاَمُنــواْ  ُمــوٓاْ إِذَا َمــا ٱتَّ ــِت ُجَنــاٞح فِيَمــا َطعِ ٰلَِحٰ ٱلصَّ
ــواْ  َق ــمَّ ٱتَّ ــواْ ُث ــواْ وََّءاَمُن َق ــمَّ ٱتَّ ــِت ُث ٰلَِحٰ ــواْ ٱلصَّ وََعِملُ
ــنَِن ٩٣﴾ المائــدة: 93. ــبُّ ٱلُۡمۡحِس ُ ُيِ ْۚ وَٱللَّ ــُنوا ۡحَس

َ
وَّأ

- صنف الشروط والموانع

 ويضــم أســباب ضعــف التقــوى واإليمــان فــي 

النفــوس كمــا هــو مبيــن فــي لفــظ التقــوى عنــد 

البــوزي فــي أطروحتــه: »ســوء المعامــات وفشــو 

ــل  ــر دلي ــة الثقــة وانتهــاك المحــارم أكب ــم وقل الظل

علــى قلــة التقــوى وضعفهــا، أو غيــاب أثرهــا فــي 

الحيــاة االجتماعيــة، وهــذا مــا يشــتكي منــه النــاس 

ــي«(93(. ــا الحال ــره فــي مجتمعن وياحــظ أث

- صنف التأثر والتأثير 

وفعالــــــــيتها  التقــوى  علــى  التربيــة  وتشــمل 

قــال  والجماعــات  األفــراد  شخــــــــــصية  بنــاء  فــي 

ــَو  ــَىٰ وَُه ن
ُ
ۡو أ

َ
ــٍر أ ــن ذََك ــا ّمِ ــَل َصٰلِٗح ــۡن َعِم تعالــى: ﴿َم

ــم  ۡجرَُه
َ
ــۡم أ ُه ــٗةۖ َوَلَۡجزَِينَّ َِب ــوٰٗة َطّي ــُهۥ َحَي ُنۡحيَِينَّ لَ ــٞن فَ ُمؤِۡم

ــوَن ٩٧﴾ النحــل: 97. فحاجــة  ــواْ َيۡعَملُ ــا َكنُ ــِن َم ۡحَس
َ
بِأ

التقــوى نابعــة مــن  التربيــة علــى  إلــى  المســلمين 

حاجاتهــم إلــى التقــوى نفســها، لمــا لهــا مــن فضــل 

علــى مــن اتصــف بهــا فــي حياتــه الدنيويــة واألخرويــة.

المصطلحــي  العــرض  محــاور  ختــام  وفــي 

مــن  األخيــر  األســاس  أمــام  نكــون  وعناصــره؛ 

األســس المنهجيــة، التــي علــى الباحــث أن يدركهــا 

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )93( محمــد 
.)496 (ص/496-  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 
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ــا ويــروم الوصــول مــن خالهــا  ويســتوعبها نظريًّ

مــن  هللا  مــراد  لفهــم  العملــي؛  التطبيــق  إلــى 

القرآنــي. المصطلــح 

الخاتمة

علــى  البحثيــة  رحلتنــا  أشــرفت  أن  وبعــد   

االنتهــاء؛ فقــد أســفرت عــن مجموعــة مــن النتائــج 

يلــي:  فيمــا  بتركيــز  أهمهــا  نــورد 

المصطلــح هــو اللفــظ الــذي يســمى مفهوًمــا 	 

ــا داخــل تخصــص مــا. معيًن

ــل 	  ــي، ب ــد العصــر الحال هــذا االهتمــام ليــس ولي

ــراث اإلســامي. هــو متجــذر فــي كتــب الت

المصطلــح القرآنــي هــو كل لفــظ كســاه القرآن 	 

لــم يكــن متــداوًلا فــي لســان  مفهومــًا خاصــًا 

العــرب قبــل نــزول القــرآن الكريــم.

لمفــردات 	  المصطلحيــة  الدراســة  مشــروعية 

القــرآن نابعــة مــن خطــاب القــرآن نفســه.

إلــى ثاثــة 	  أنــواع المصطلــح القرآنــي تنقســم 

أقســام: مصطلحــات وافقــت اللغــة العربيــة، 

الداللــي؛  للتغييــر  خضعــت  ومصطلحــات 

باالنتقــال،  أو  باالتســاع،  أو  يــق،  بالتضيِّ إمــا 

اللغويــة. داللتهــا  انتقلــت  ومصطلحــات 

تتلخــص أهميــة المصطلــح القرآنــي فــي كونــه طريًقــا 	 

آمًنــا وموصــًلا للعلــم بالمطلــوب، ومعرفــة المــراد.

القرآنيــة 	  المصطلحــات  مقاربــة  أن  نســتنتج 

فــي  تتمثــل  التــي  المعرفيــة  أســس  وفــق 

الربانيــة، والقصديــة، واالســتمرارية، والهيمنــة 

والتعاضــد  والفتــوة،  والشــبابية  والتصديــق 

غيرهــا. عــن  دراســتها  فــي  تنفــرد  والتناســب. 

 كما أن دراســة المصطلحات القرآنية ضمن أسســها 	 

وتتمثــل  روادهــا؛  ســطرها  التــي  الرصينــة  المنهجيــة 

المعجميــة،  والدراســة  اإلحصائيــة،  الدراســة  فــي 

ثــم  المفهوميــة،  والدراســة  النصيــة،  والدراســة 

العــرض المصطلحــي؛ كفيلــة بضمــان الطريــق القويــم 

مــن  الربانــي  المقصــد  يطابــق  فهــم  إلــى  للوصــول 

تمييــع. أو  تضييــع  دون  القرآنــي،  الــكام 

وممــا يمكــن التوصيــة فــي هــذه المناســب هــو توجيــه 

ــة  ــى العناي ــا إل الدارســين والباحثيــن فــي الدراســات العلي

بالمصطلحــات القرآنيــة، وتشــجيع البحــث العلمــي فــي 

هــذا الشــق مــن الدراســات، وفــق األســس المعرفيــة 

والمنهجيــة التــي تــم التطــرق لهــا، مــع نشــر ثقافة الحس 

ــا لــدى العمــوم.  المصطلحــي حتــى تصيــر تذوًقــا وحسًّ

الئحة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. 1

المصادر والمراجع

المعاجم:

اللغــة، . 2 تهذيــب  منصــور،  أبــي  علــي  بــن  محمــد  األزهــري 

دار  األولــى،  الطبعــة  الرحمــن مخبــر،  أحمــد عبــد  تحقيــق: 

1425م/2004م. لبنــان،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 

الحســن بــن عبــد هللا بــن ســهل بــن ســعد أبــو الهــال . 3

إبراهيــم  محمــد  تحقيــق:  اللغويــة،  الفــروق  العســكري، 

(دت(، والثقافــة،  العلــم  دار  (دط(،  ســليم، 

الديــن، . 4 الفضــل جمــال  أبــو  علــي  بــن مكــرم  ابــن منظــور 

(دت(. بيــروت،  صــادر،  دار  (دط(،  العــرب،  لســان 

الشــريف الجرجانــي، التعريفــات، تحقيــق: محمــد صديــق . 5

القاهــرة، (دت(. الفضيلــة  دار  المنشــاوي، (دط(، 
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الغفــار عطــار، . 6 عبــد  أحمــد  تحقيــق:  الصحــاح،  الجوهــري، 

1402ه. الثانيــة،  الطبعــة 

ابــن فــارس أبــي الحســن أحمــد، مقاييــس اللغــة، تحقيــق: . 7

ــد الســام هــارون، (دط(، دار الفكــر،1979ه، 1399م. عب

الشــاهد البوشــيخي. نحــو معجــم تاريخــي للمصطلحــات . 8

القرآنيــة، ( د.ط(.(د.ت(

عبــد الــرؤوف المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، . 9

ــى، دار  ــد الحميــد صالــح حمــدان، الطبعــة األول تحقيــق: عب

ــم الكتــب، 1410ه/1990م عل

الكتب والمجالت واألبحاث:

دراســة . 10 والحديــث:  القــرآن  مفهــوم  البــوزي،  محمــد 

فــاس،  القاهــرة،  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة 

2011م. الســام،  دار  والدراســات،  البحــوث  مؤسســة 

الــدار . 11 والتنويــر،  التحريــر  عاشــور،  بــن  الطاهــر  محمــد 

م.  1984 للنشــر،  التونســية 

جمًعــا . 12 التفســير  قواعــد  الســبت،  عثمــان  بــن  خالــد 

1421ه. عفــان،  بــن  دار  األولــى،  الطبعــة  ودراســة، 

الراغــب األصفهانــي، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تحقيــق: . 13

محمــد الســيد الكانــي، طبــع الحلبــي، 1481م/1961م.

الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، . 14

فــاس مطبعــة فــاس: مطبعــة أنفــو برنــت 2004.

فــي . 15 وباغيــة  نقديــة  مصطلحــات  البوشــيخي،  الشــاهد 

1982م. األولــى،  الطبعــة  للجاحــظ،  والتبيــن  البيــان  كتــاب 

القاهــرة، . 16 مصطلحيــة،  دراســات  البوشــيخي،  الشــاهد 

1433هـــ،2012م الســام،  دار  األولــى  الطبعــة 

إبراهيم أنس، دالالت األلفاظ، الطبعة الثالثة، بيروت 1979م.. 17

الكريــم . 18 القــرآن  فــي  التأويــل  مفهــوم  زمــرد،  فريــدة 

دراســة مصطلحيــة، مركــز الدراســات القرآنيــة - الرابطــة 

2014م. الربــاط،  للعلمــاء،  المحمديــة 

عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الداللــي بيــن لغــة الشــعر . 19

مقارنــة،  دالليــة  دراســة  الكريــم،  القــرآن  ولغــة  الجاهلــي 

المنــار،1405ه/1985م. مكتبــة  األولــى،  الطبعــة 

إحيــاء . 20 دار  اإلســامي،  التصــور  خصائــص  قطــب،  ســيد 

1965م. العربيــة،  الكتــب 

محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، دار ابــن . 21

1413ه/1993م. كثيــر، 

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة أبــو عبــد . 22

الطبعــة  شــمس،  عزيــز  محمــد  تحقيــق:  الفوائــد،  هللا، 

1429هـــ. الفوائــد،  عالــم  دار  األولــى، 

أبــو العبــاس الونشريســي، المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق . 23

والمعنــى الائــق فــي آداب الموثــق وأحــكام الوثائــق، تحقيــق: 

لطيفــة الحســني، طبعــة وزارة األوقــاف، الربــاط، 1997م.

عبــد الســام مســدي، قامــوس اللســانيات مــع مقدمــة . 24

فــي علــم المصطلــح، الــدار العربيــة للكتــاب.

القــرآن الكريــم والدراســة المصطلحيــة، الدكتــور الشــاهد . 25

البوشــيخي.

الحقــل . 26 فــي  الكلمــات اإلســالمية  العــال ســالم مكــرم،  عبــد 

1417هـــ/1997م. الرســالة  مؤسســة  األولــى،  الطبعــة  القرآنــي، 

التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطــالح الفنــون والعلــوم، . 27

تحقيــق: علــي دحــروج، الطبعــة األولــى، مكتبــة الناشــرون، 1996م.

الموافقــات، . 28 الشــاطبي،  بــن موســى  إبراهيــم  إســحاق  أبــو 

بيــروت.  المعرفــة،  دار  الثانيــة.  الطبعــة  دراز،  عبــد هللا  تحقيــق: 

مصطفــى اليعقوبــي، الدراســة المعجميــة للمصطلــح، مجلــة . 29

الدراســات المصطلحيــة، العــدد الخامــس، المغــرب، 1427ه-2006م.

خالــد صدوقــي، مفهــوم الوحــي فــي القــرآن الكريــم دراســة . 30

الدراســات  فــي  الماســتر  شــهادة  لنيــل  رســالة  مصطلحيــة، 

لخضــر  دكتــور:  إشــراف  األول،  جامعــة محمــد  مــن  اإلســامية 

 .2019 ســنة.  نوقــش  بوعلــي، 

مجلــة . 31 للمصطلــح،  النصيــة  الدراســة  فوضيــل،  مصطفــى 

1427ه-2006م. المغــرب،  الخامــس،  العــدد  المصطلحيــة،  الدراســات 

مجلــة . 32 للمصطلــح،  المفهوميــة  الدراســة  زمــرد،  فريــدة 

1427ه-2006م. المغــرب،  الخامــس،  العــدد  المصطلحيــة،  الدراســات 

ــدة زمــرد، جهــود العلمــاء فــي خدمــة المصطلــح القرآنــي . 33 فري

المســار والمصيــر، بحــث مقــدم للمؤتمــر الدولــي األول حــول 

القــرآن الكريــم وعلومــه، دار الحديــث الحســنية، المغــرب، دط.

الدراســات . 34 مجلــة  المصطلحــي،  العــرض  أزهــوي،  محمــد 

2006م. 1427ه-  الخامــس،  العــدد  المغــرب،  المصطلحيــة، 
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مـــلــف الـعــــدد

 االستدالل 
الحجاجي في 

الخطاب القرآني
»اآلية 23 من سورة البقرة« نموذجًا(1)

ياسين عميمي•

)1( • طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية اللغة العربية - مراكش، جامعة القاضي عياض،
yaasssiine@gmail.com :إيميل 
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ملخص

اللســانية  الدراســات  ضمــن  الورقــة  هــذه  تنســلك 

المنطقيــة، الســاعية إلــى إقامــة منطــق طبيعــي تتوافــر 

فيــه األدوات الالزمــة لتعقــب االســتدالالت القائمــة فــي 

اللغــة الطبيعيــة. فــإذا كان المنطــق البرهانــي يختــص 

بضبــط وتقنيــن االســتدالالت الصوريــة، فــإن المنطــق 

الطبيعــي يســتفيد مــن النظريــة البرهانيــة، ويقتبــس 

بعــض تقنياتهــا لوضــع قواعــد قــادرة علــى رصــد حركيــة 

االســتدالالت الطبيعيــة، وتقييــم فاعليتهــا.

االســتدالالت  بيــن  التمييــز  إلــى  بدايــة  الدراســة  هــذه  وتهــدف 

الطبيعيــة واالســتدالالت الصوريــة. ثــم ســيركز الجانــب التطبيقــي 

علــى جــرد الوســائل االســتداللية المنــذورة لبنــاء حجــاج قرآنــي قــادرٍ 

علــى إثــارة العقــول وحملهــا علــى االقتنــاع. كمــا تهــدف الدراســة إلــى 

اختبــار فاعليــة بعــض القواعــد االســتلزامية التــي يقترحهــا منطــق 

اللغــة. والوقــوف علــى مــدى نجاعــة هــذه القواعــد فــي اســتيعاب 

االســتدالل الطبيعــي بمســاراته المتشــعبة.

وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيتيــن أساســيتين: األولــى ترتبــط 

بالمنهــج، ونتصــور مــن خالهــا أن الجمــع بيــن الدراســتين اللســانية 

والمنطقيــة، يوفــر للــدارس المفاتيــح المناســبة لضبــط االســتدالالت 

الحجاجيــة التــي تزخــر بهــا الخطابــات الطبيعيــة. أمــا الفرضيــة الثانيــة، 

فهــي مرتبطــة بالمتــن، ونعتقــد فــي هــذا الجانــب أن الخطــاب القرآنــي 

والطبائــع  المتفاوتــة  المــدارك  يراعــي  خــاص  حجاجــي  ببنــاء  ينفــرد 

والمتباينــة. وهــذه الخاصيــة القرآنيــة هــي التــي تجعــل »اآليــة الواحــدة« 

كفيلــة -حســبما نفتــرض- باســتخاص أهم أصــول المنطق الطبيعي.

واســتناًدا إلــى مــا تقــدم، فــإن إشــكالية الدراســة يمكــن أن تتجــزأ 

ــا إلــى أســئلة فرعيــة، أهمهــا هــو: كيــف يمكننــا تحديــد وتصنيــف  إجرائيًّ

اآلليــات االســتداللية التــي تتدخــل فــي بنــاء الحجــاج القرآنــي؟ وإلــى 
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التــي  االســتلزامية،  القواعــد  ســتمكننا  حــدٍّ  أي 

ــل وتمثيــل  يقترحهــا المنطــق الطبيعــي، مــن تأوي

القرآنيــة؟  االســتدالالت 

This article is part of the Linguistics 

study, which tends to set up a natural logic 

where can exist the essential tools, In order 

to highlight the existing inferences are 

available in the natural language. If the 

evidence. Logic is to control and codify the 

sham inferences, The natural logic benefits 

from the logical evidence and it quotes some 

of its techniques to establish rules that can 

found the dynamics of natural connotations, 

and evaluate its effectiveness.

The study aims, first, to distinguish 

between natural inferences and conceptual 

inferences. The practical side will then focus 

on the inventory of the evidentiary means 

that are allocated to the construction of 

Qur’an pilgrims capable of provoking minds 

and making them convinced. The study 

tends to test the effectiveness of some of the 

mandatory rules suggested by means of the 

logic of language. And to prove how these 

rules are effective in understanding natural 

inference with their manifold paths.

This study is based on two basic 

hypotheses, The first relates to the 

curriculum; We predict that combining 

linguistic and logical study, Provides the 

learner with the appropriate keys to adjust 

the volumetric inferences of natural letters. 

The second hypothesis; They are related to 

the corpus; In this respect, we believe that 

the Qur’anic discourse is unique in building a 

special argument that takes into account the 

varying degrees, nature and contrasting. This 

Qur’anic characteristic makes “one verse” 

sufficient, Suppose, by drawing out the most 

important natural-logic origins.

Based on what he attributed, The 

problem of the study can be procedural in 

its nature, the most important of which is 

sub-questions; It is how we can identify and 

classify the evidentiary mechanisms that 

interfere in the construction of the Qur’anic 

pilgrims? To what extent will the mandatory 

rules, suggested by natural logic, enable us 

to explain and represent Qur’anic inferences?

 تمهيد:
محدِّدات مفهومية وإشكالية.

االســتدالل واحــد مــن المفهومــات المركزيــة 

في تاريخ الفكر البشــري عامة. وُيعدُّ أرســطو أّول 

مــن تنــاول االســتدالل، مفصــًا القــول فــي أصنافه 
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ومراتبــه ووظائفــه المعرفيــة واإلقناعيــة(2(، ضمــن 

الخطابــات  تناولــت  عامــة  اســتداللية  نظريــة 

البرهانيــة والجدليــة والَخطابيــة والسفســطائية. 

بهــا  يتمتــع  التــي  المعرفيــة  القيمــة  وتظهــر 

االســتدالل، فــي كونــه قاســمًا مشــتركًا بيــن علــوم 

شــتى داخــل الثقافتيــن العربيــة والغربيــة علــى حــد 

ســواء. فتجــده حاضــرًا فــي المؤلفــات المنطقيــة 

واللســانية واألصوليــة والكاميــة والباغيــة. لذلــك 

ذهــب بعــض الدارســين إلــى القــول بعــدم وجــود 

تعريــف قــاّر لاســتدالل(3(، ومــردُّ ذلــك إلــى اختــاف 

ــي تتجــاذب هــذا المفهــوم. ــة الت الحقــول المعرفي

ارتباطــًا  العلــوم  أكثــر  المنطــق  كان  وربمــا 

علــم  »المنطــق  ُعــّد  فقــد  باالســتدالل، 

التــي  القوانيــن  بوضــع  يختــص  إْذ  االســتدالل«(4(، 

الســليمة  االســتدالالت  بيــن  بالتمييــز  تســمح 

المنطقــي  واالســتدالل  الفاســدة.  واالســتدالالت 

االنتقــال  يتــم  حيــث  القضايــا،  مبــدأ  علــى  ــز  ُيركِّ

الضــروري مــن المقدمــة (قضيــة واحــدة أو أكثــر(، 

ــٌع عــن المقامــات  إلــى النتيجــة. وهــو اســتدالل ُمترفِّ

التــي ُتحيــط بالعمليــات االســتداللية؛ ألنــه اســتدالٌل 

صــوري برهانــي وآلــيٌّ مجــرد. وذلــك هــو الســبب فــي 

توظيــف العلــوم البرهانيــة لهــذا االســتدالل؛ ألنهــا 

)2( بناصــر البعزاتــي: االســتدالل مســتويات فــي القــوة والوثاقــة، 
اآلداب  كليــة  منشــورات  العلــم،  فــي  االســتدالل  آليــات  ضمــن: 
والعلــوم اإلنســانية بالربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، مطبعــة 

النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، الطبعــة األولــى، 2000م، ص: 15.

)3( ُينَظــر: شــكري المبخــوت: االســتدالل الباغــي، دار المعرفــة 
منوبــة،  بجامعــة  اإلنســانية  والفنــون  اآلداب  وكليــة  للنشــر 

الطبعــة األولــى، 2006م، ص: 18.

)4( طــه عبــد الرحمــن: اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، 
المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، بيــروت لبنــان، 

الطبعــة الرابعــة، 2016م، ص: 89.

تبحــث لنتائجهــا عــن اليقينيــة والكونيــة المجــردة(5(.

وال ينبغــي أن ننســى أن االســتدالل بشــكل عــام، 

ظاهــرٌة مــن ظواهــر الفكــر البشــري، مْهمــا تباينــت 

للمجموعــات  الحضاريــة  أو  المعرفيــة  المســتويات 

االنتقــال  فــي  تتمثــل  ذهنيــة  آليــة  فهــو  البشــرية(6(. 

بيــن طرفيــن: همــا الــدال والمدلــول؛ أي أنــه انتقــال 

أمــور  إلــى  اإلنســان  ذهــن  فــي  حاصلــة  أمــور  مــن 

مســتحصلة(7(. وهــذا االنتقــال تســوغه عاقــة تجمــع 

بيــن هذيــن الطرفيــن. وال ُيشــترط فــي هــذه العاقــة 

أن تكــون برهانيــة صوريــة. وإاّل فإننا نحصر االســتدالل 

-باعتبــاره ظاهــرة بشــرية- فــي مجــال ضيــق.

إذا كان االســتدالل البرهانــي -بالنســبة ألرســطو- 

قــادر  غيــر  يبقــى  فإنــه  االســتدالل،  أنمــاط  أرقــى  هــو 

علــى ضبــط كل الضــروب االســتداللية التــي ينشــئها 

بصفــة  ذلــك  ويرجــع  البشــري.  العقــل  ويوظفهــا 

الــذي  العقــل  هــذا  ونظــام  طبيعــة  إلــى  أساســية 

يشــتغل وفــق منهجيــة جــد معقــدة، يصعــب حصرهــا 

وتدقيــق مســالكها، »لذلــك تجــد فــي أبســط عمليــات 

واالنتقــاء  اإلســقاط  مــن  ذهنيــًا  مجهــودًا  اإلدراك 

مســتًوى  يقتضــي  مــا  وهــو  والتنظيــم،  والتقطيــع 

معيًنــا مــن البنــاء االســتداللي«(8(. وهــو مــا حــدا ببعض 

الدارســين إلــى التمييــز بيــن االســتدالل الصــوري الــذي 

يختــص بــه المنطــق البرهانــي الصناعــي ويتوســل فيــه 

أنســكومبر  عنــد  اللســانية  الحجاجيــات  الراضــي:  رشــيد  ينظــر:   )5(
وديكــرو، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــد 34. يوليــو ســبتمبر 2005م، ص: 209.

فــي  االســتدالل  آليــات  ضمــن  ميــس:  بــن  الســام  ( عبــد  6(
.09 ص:  العلــم، 

)7( ابــن ســينا أبــو علــي الحســين، اإلشــارات والتنبيهــات، الجــزء األول: في 
علــم المنطــق، نشــر الباغــة قــم، الطبعــة الثانيــة، 1235هـ، ص: 17.

ــي: االســتدالل مســتويات فــي القــوة  )8( ُينظــر: بناصــر البعزات
والوثاقــة، ص: 09.
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بالحســاب، واالســتدالل غيــر الصــوري الــذي يختــص 

بــه المنطــق الطبيعــي ويتوســل فيــه بالخطــاب(9(.

أكــدت  الترييضيــة للمنطــق »التــي  النزعــة  إن 

ضــرورة  علــى  وألحــت  الرياضيــة  العلــوم  يقينيــة 

االقتــداء بهــا فــي ســائر المعــارف اإلنســانية«(10(، 

مــا فتئــت أن تراجعــت مــن داخــل المنطــق نفســه، 

بعــد طــرح التســاؤل عــن أســاس اليقيــن الرياضي. 

وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه ظهــور أنســاق منطقيــة 

الزمــان،  ومنطــق  الموجهــات  منطــق  جديــدة، 

القضايــا  فــي  ينظــر  الــذي  االحتمالــي  والمنطــق 

التــي يدخــل فــي تركيبهــا مفهــوم االحتمــال(11(. هــذا 

االنحــراف الــذي عرفــه مســار المنطــق يمثــل واحــًدا 

مــن األســباب المســاهمة فــي ظهــور دراســات 

تــزاوج بيــن المنطــق واللغــة(12(، بغيــة رصــد ووصف 

االســتدالالت الحجاجيــة فــي اللغــة الطبيعيــة. 

مقابــل  فــي  الحجاجــي  االســتدالل  وضــع  إن 

معظــم  تتبنــاه  منهــج  هــو  البرهانــي  االســتدالل 

المعاصــرة  والتداوليــة  الحجاجيــة  الدراســات 

أوزفالــد   - غرايــز  بليــز  جــون   - الرحمــن  عبــد  (طــه 

ديكــرو، إلــخ(. واهتــدت هــذه الدراســات إلــى عجــز 

األنســاق الصوريــة عــن اإلحاطــة بــكل اإلمكانــات 

وُينظــر   ..401 ص  والميــزان،  اللســان  الرحمــن  عبــد  طــه   )9(
 Jean-Blaise Grize: LOGIQUE NATURELLE ET أيضــًا: 
 REPRÉSENTATIONS SOCIALES Université de Neuchâtel,

,Suisse

)10( ينظر: رشــيد الراضي: الحجاجيات اللســانية عند أنســكومبر 
وديكرو، ص: 209.

)11( المرجع نفسه، ص: 210.

(12) Azzzoui Boubker: argumentation et Enonciation, top 
presse. Rabat ; 2014 ; p-p: 12- 21.

الطبيعيــة(13(.  اللغــة  بهــا  تزخــر  التــي  االســتداللية 

فــكان لزاًمــا عليهــا أن تعمــل علــى إيجــاد منطــق 

الخطابــي  االســتدالل  يرصــد  صــوري،  ال  طبيعــي 

الحجاجــي، ويهتــم بطرائــق التدليــل كمــا تجــري علــى 

اللســان الطبيعــي. ُمســتعينًا فــي ذلــك بالخاصيــة 

االستكشــافية التــي يتميــز بها المنطــق(14( البرهاني. 

ــد محــاوالت الوصــف العلمــي  ــر »يفي ألن هــذا األخي

أيــًا كانــت بــأن يمدهــا بــأدوات الستكشــاف الظواهــر 

تبحثهــا«(15(. التــي 

ســتنحو هــذه الدراســة الموســومة بـ»االســتدالل 

الحجاجــي فــي الخطــاب القرآنــي«، منحــى الدراســات 

الســالفة الذكــر، فــي المزاوجــة بيــن اآلليــات اللســانية 

واآلليــات المنطقيــة، لعقــد مقارنــة بيــن االســتدالل 

الصــوري البرهانــي واالســتدالل الحجاجــي الطبيعــي، 

ورصــد أهــم خصائصهمــا. وســتتبّنى الدراســة منهجــًا 

مقومــات  أهــم  إلــى  النفــاذ  بغيــة  تحليليــًا  وصفيــًا 

رهيــن  الغايــة  هــذه  وتحقيــق  القرآنــي.  االســتدالل 

الطبيعــي  االســتدالل  أهــم ضــروب  عــن  بالتســاؤل 

التــي يوظفهــا الحجــاج القرآنــي. وهــل يكتفــي الخطاب 

القرآنــي بتجنيــد آليــات اســتداللية طبيعيــة فحســب؟ 

أم إّنــه يســتعين كذلــك بآليــات اســتداللية برهانيــة؟ 

وأّنــى لهــذا الخطــاب أن يوافــق فــي بنائــه الحجاجــي 

بيــن مــا هــو برهانــي ومــا هــو طبيعــي؟ 

القرآنــي  الخطــاب  الدراســة  اختــارت  وقــد 

فــي  والمنطــق: بحــث  اللغــة  باهــي:  حســان  ( ُينظــر:  13(
المفارقــات، منشــورات ضفــاف، دار األمــان الربــاط، الطبعــة 

.65 ص:  2015م،  األولــى 

)14( أبــو بكــر العــزاوي: اللغــة والمنطــق: مدخــل نظــري، طــوب 
بريــس (د ط( 2014م، ص20.

)15( طــه عبــد الرحمــن: فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
الطبعــة  المغــرب،   - البيضــاء  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

2014م، ص30. الخامســة، 
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ــا تتوافــر فيــه شــروط الحجــاج كمــا  باعتبــاره خطاًب

حددهــا أوليفــي روبــول(16( وبّينهــا عبــد هللا صولــة 

بياًنــا شــافيًا(17(. فالخطــاب القرآنــي خطــاب الحجــاج 

والجــدل، خطــاب العقــل والقلــب، خطــاب التغييــر 

الحجــج  بمختلــف  زاخــًرا  تجــده  لذلــك  واإلصــاح، 

الطابــع  هــذا  أن  ونفتــرض  واللغويــة.  العقليــة 

القرآنــي،  الخطــاب  بــه  يتســم  الــذي  الحجاجــي 

خصائــص  أهــم  اســتخاص  علــى  ســيعيننا 

الطبيعيــة«. اللغــة  »منطــق  فــي  االســتدالل 

أواًل: االستدالل في المنطق 
البرهاني.

وهــو  المنطــق،  علــم  واضــع  هــو  أرســطو  إن 

أول دارس لاســتدالل بمفهومــه المنطقــي، وهــو 

لــم يطلــق علــى أعمالــه اســم »المنطــق«. غيــر أن 

كتــاب  فــي  المنطقيــة  مصنفاتــه  جمعــوا  طابــه 

َي ذلــك الكتاب  واحــد، وأضافــوا إليــه مقدمــة، ثم ُســمِّ

بـــ األورغانــون، وهــي كلمــة يونانيــة معناهــا اآللــة(18(. 

ثــم اســتعمل العــرب لفــظ المنطــق »فــي معنــى 

بتحريــك  الفــم  الخــارج مــن  التصويــت  النطــق«؛ وهــو 

جارحــة اللســان، ثــم حصــل التوســع فــي اســتعمال هــذا 

ــة فــدّل  ــى العربي ــت كتــب أرســطو إل اللفــظ عندمــا ُنِقَل

اللفــظ علــى مضمــون »األورغانــون«(19(.  بهــذا  الّنقلــُة 

)16( ُينَظــر: أوليفــي روبــول، مدخــل إلــى الخطابــة، ترجمــة رضــوان 
العصبــة، مراجعــة حســان باهــي، إفريقيــا الشــرق، المغــرب، (د 

ط(، 2017، ص-ص: 120- 125.

)17( ُينظــر: عبــد هللا صولــة: الحجــاج فــي القــرآن مــن خــال أهــم 
الطبعــة  لبنــان،  بيــروت  الفارابــي،  دار  األســلوبية،  خصائصــه 

األولــى، 2001م، ص-ص: 41- 45. 

)18( ُينظــر: عزمــي طــه الســيد أحمــد: مدخــل إلــى علــم المنطــق، 
عالــم الكتــب الحديثــة، إربــد – األردن، الطبعــة األولــى 2015م، ص: 05.

)19( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 86.

ابــن  مــع  الفكــر  قانونيــة تعصــم  »آلــة  المنطــق  وُعــدَّ 

ســينا، وصناعــة تقــّوم العقــل مــع الفارابــي«(20(. وقــد 

دالــة  مفاهيــم  ذكــر  علــى  الرحمــن  عبــد  طــه  اعتــرض 

علــى ذوات مجــردة فــي تعريــف المنطــق، نحــو الذهــن، 

يبــث  أن  يمكــن  ال  »معــاٍن  ألنهــا  والعقــل،  والفكــر، 

المنطــق فــي طبيعتهــا، فيكــون ذكرهــا فــي تعريفــه 

دليــًا علــى فســاد هــذا التعريــف«(21(. وصــاغ طــه عبــد 

ا للمنطــق(22( »يســتوفي مقتضــى األصالــة  الرحمــن حــدًّ

ومقتضــى الحداثــة مًعــا، فجعــل المنطــق علًمــا يبحــث 

فــي قوانيــن اللــزوم«(23(. 

الرياضــي  الفكــر  منطــق  هــو  الصــوري  المنطــق 

تكــون  أن  تعــدو  ال  األخيــرة  وهــذه  البرهنــة،  ومنطــق 

مجموعــة مــن القضايــا المســتقلة عّمــن أثبتوهــا وعــن 

شــروط إنتاجها. في الحقيقة نحن ال نشــترط في البرهنة 

أن تكــون مقنعــة persuasive، فمــن المحتمــل أن تكــون 

 ،sens commun المشــترك  للحس/المنطــق  صادمــة 

تكــون ســليمة منطقيــًا (صوريــًا(«(24(. أن  ويكفــي 

االستدالل في منطق القضايا:. 1

تعتبــر القضايــاles propositions (25( الوحــدات 

األســاس فــي االســتدالل القضــوي. مــا يعنــي أن 

)20( محمــد مرســلي: دروس فــي المنطــق االســتداللي الرمــزي، 
دار توبقــال للنشــر، الطبعــة األولــى، 1989م، ص:06.

)21( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 87.

)22( نتبنــى تعريــف الدكتــور طــه عبــد الرحمــن ألننــا نذهــب مذهبــه 
فــي جعــل المنطــق منطقيــن: منطــق طبيعــي، ومنطــق صناعــي.

)23( ُينظر طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: 87- 88. 

(24) Jean-Blaise Grize: LOGIQUE NATURELLE ET 
REPRÉSENTATIONS SOCIALES Université de Neuchâ-
tel, Suisse, p: 01.
ــي  ــة الت ــة الخبري ــة فــي المنطــق، الجمل )25( المقصــود بالقضي

ــة. يحتمــل أن تكــون صادقــة أو كاذب
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وإنمــا  الوحــدات،  تلــك  يحلــل  القضايــا ال  منطــق 

حيــث  تركيباتهــا،  تنظــم  التــي  القواعــد  يــدرس 

ــا بعــض األلفــاظ فــي اللغــة الطبيعيــة  تســمح لن

بالربــط بيــن عــدد مــن القضايــا البســيطة لتكويــن 

قضايــا أخــرى مركبــة. ونســمي هــذه الروابــط بـــــ: 

القضويــة.  الروابــط  أو  المنطقيــة،  الروابــط 

قليــل  والبحــر  مشــرقة  »الشــمس   :01 مثــال 

قضيتيــن  مــن  مركبــة  قضيــة  هــذه  الهيجــان«، 

والثانيــة  الشــمس مشــرقة،  األولــى  بســيطتين 

هــو  القضــوي  والرابــط  الهيجــان.  قليــل  البحــر 

المركبــة  القضيــة  هــذه  تمثيــل  ويمكننــا  الــواو. 

برمــوز منطقيــة علــى الشــكل اآلتــي: ب ˄ ج. حيــث 

البســيطتين،  القضيتيــن  إلــى  الحــروف  تشــير 

فــي حيــن يشــير الرمــز ˄ إلــى رابــط الوصــل (واو 

العطــف أو مــا يحمــل معناهــا(. وتمتلــك القضايــا 

قيمــة  أن  فــي  تتمثــل  مميــزة  خاصيــة  المركبــة 

صدقهــا(26(، مرتبطــة فقــط بقيمــة الصــدق فــي 

البســيطة.  قضاياهــا 

أن  يمكــن  ال  ج   ˄ ب  المركبــة  فالقضيــة 

القضيتــان  كانــت  إذا  وفقــط  إال  صادقــة،  تكــون 

ــى  ــان لهــا صادقتيــن معــًا. إل البســيطتان المكونت

جانــب رابــط الوصــل هنــاك روابــط أخــرى يدرســها 

ورابــط  ר،  النفــي  رابــط  وهــي  القضايــا  منطــق 

الشــرط،  أو   ← االســتلزام  ورابــط   ،˅ الفصــل 

ورابــط التشــارط ↔. وكلُّ رابــط مــن هــذه الروابــط 

المركبــة  القضيــَة  يناســبه جــدول صــدق يعطــي 

المصطلــح  لهــذا  باســتعمالنا  نقصــد  الصــدق:  قيمــة   )26(
المركــب أن القضيــة إمــا تكــون صادقــة وإمــا تكــون كاذبــة، ألن 
المنطــق الــذي نتحــدث عنــه هنــا ثنائــي القيمــة bivalent أْي ال 

تأخــذ فيــه القضايــا إال أحــد هذيــن الحكميــن.

تتغيــر  حالــة  كل  فــي  المناســبة،  الصــدق  قيمــَة 

البســيطة.  قضاياهــا  قيــم  فيهــا 

مثــال 02: »إذا كان زيــد ُيــدرِّس اللغــة العربيــة 

فإنــه ضابــط لقواعــد النحــو« هــذه القضيــة كذلــك 

مركبــة مــن قضيتيــن بســيطتين يجمــع بينهمــا 

ــا  رابــط الشــرط (إذا... فــــ(. ويمكــن أن نمثــل صوريًّ

هــذه القضيــة علــى الشــكل اآلتــي: د ← ن. وتحديــد 

قيمــة الصــدق فــي هــذه الحالــة يكــون مــرده إلــى 

جــدول الصــدق الخــاص برابــط االستلزام/الشــرط 

)←(، الــذي يقــرر أن القضيــة الشــرطية المركبــة 

م (د(  ال تكــون كاذبــة إال وفقــط إذا صــدق المقــدَّ

وكذبــت النتيجــة (ن(.

 فــي اســتعمالنا للروابــط الســابقة فــي اللغــة 

العاديــة، نفتــرض عمومــًا أن القضايــا البســيطة 

أمــا  مفهوميــة،  بروابــط  بينهــا  فيمــا  مرتبطــة 

الترابــط  ُتقحــم  ال  فهــي  المنطقيــة  الروابــط 

بــأي شــكل مــن األشــكال،  المفهومــي للقضايــا 

ولكنهــا تهتــم فقــط بقيمــة صــدق القضايــا، فمثــًا 

تحويلهــا  يمكــن  س،   ˅ ب  المنطقيــة  الصيغــة 

صوريــًا إلــى القــول اآلتــي: »يملــك الدجــاج أســنانًا أو 

أن األرض كرويــة الشــكل« وهــي قضيــة صادقــة 

البســيطة  قضاياهــا  مــن  واحــدة  ألن  منطقيــًا؛ 

صادقــة، أو يمكننــا أن نحــول البنــاء الصــوري ق1 

← ق2 إلــى القــول: إذا (كان ماكــرون رئيــس فرنســا( 

إذن (6+2=8(« وهــي قضيــة صادقــة منطقيــًا ألن 

ونتيجتهــا صادقــان معــًا(27(.  شــرطها 

(27) Laurence Bouquiaux et Bruno Leclercq: Logique for-
melle et argumentation, Démarches de pensée, groupe de 
Boeck, Edition de Boeck Université, Bruxelles, 2009. P- P: 
24 -25. 
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فــي  تميــز  اللســانية  الدراســات  كانــت  إذا 

فــإن  والتــداول،  والتركيــب  الداللــة  بيــن  منهجهــا 

بالتركيــب  تكتفــي  المنطقيــة  اللغــة  دراســة 

والداللــة؛ فــي المســتوى األول (التركيبي(: ُينظر إلى 

المنطــق الصــوري مثــل لعبــة لتقليــب الرمــوز تبعــًا 

لقواعــد محــددة، ال نتســاءل فــي هــذا المســتوى 

عــن معنــى تلــك الرمــوز، بــل إننــا ننشــئ سلســلة 

عــن  النظــر  بصــرف  الصيــغ،  تكويــن  قواعــد  مــن 

ــن نقــول إن األمــر  ــه الرمــوز (ول ــذي ُتمثل ــى ال المعن

يتعلــق بقضايــا مركبــة فــي اللغــة العاديــة ُيمكــن 

أن تكــون صادقــة أو كاذبــة(. ننتقــل إلــى المســتوى 

أي  الرمــوز؛  تأويــل  إلــى  ننصــرف  عندمــا  الداللــي 

عندمــا نمنحهــا معنــًى. ويفــرض علينــا االنتقــال إلــى 

المســتوى الداللــي أن نربــط كل صيغــة منطقيــة 

كاذبــة((28(. أو  بقيمــة صــدق (صادقــة 

االستدالل في منطق المحموالت. 2

يــدرس المنطــق القضــوي القواعــد المنظمــة 

للعاقــات التركيبيــة بيــن القضايــا، دون الخــوض 

فــي تحليــل تلــك القضايــا. أمــا منطــق المحمــوالت 

فهــو يذهــب إلــى تحليــل البينة المنطقيــة للقضايا. 

الوحــدات األســاس فــي  لذلــك تعتبــر »الحــدود« 

منطــق المحمــوالت. لننظــر إلــى هــذا االســتدالل:

)1( كل شاعر كذاب 

 )2( زيد شاعر

 )3( إذن زيد كذاب.

(28) Ibid.: P :36.

القضيتــان (1( و(2( همــا مقدمتــا االســتدالل، في 

حيــن أن القضيــة (3(؛ هــي نتيجــة االســتدالل. وكل 

قضيــة مــن هــذه القضايــا هــي جملــة خبريــة تتضمــن 

الموضــوع  األول يســمى  بــه،  عنــه ومخبــرًا  مخَبــرًا 

 .prédicat المحمــول  يســمى  والثانــي   ،sujet

فالمخبــر عنــه فــي القضيــة (2( أي الموضــوع: هــو 

زيــد، فــي حيــن يكــون المخبــر بــه أي المحمــول هــو 

فــي  والمحمــول  الموضــوع  علــى  وُيطلــق  شــاعٌر. 

قضيــة مــا اســم »الحــّد«. وبذلــك ُيمكننــا أن نعــرف 

الحــّد بأنــه »موضــوع القضيــة أو محمولهــا، أو مــا 

كان  وإن  محمــواًل،  أو  موضوعــًا  يكــون  أن  ُيمكنــه 

مفــردًا معــزوًلا لــم ُيــدرج بعــد فــي قضيــة مــا«. 

الــذي  هــو   le moyen terme األوســط  الحــد 

االســتنتاج  فــي  يــرد  وال  المقدمتيــن  فــي  يتكــرر 

هــو   le petit terme األصغــر  والحــد  (النــاس(. 

 le موضــوع االســتنتاج (اإلغريــق(. أمــا الحــد األكبــر

االســتنتاج. محمــول  فهــو   grand terme

إن للقضايــا والحــدود تقســيمات وتفريعــات 

منطقيــة ال يتســع المقــام لذكرهــا والوقــوف علــى 

كل صنــف منهــا. لكننــا سنشــير إلــى مــا يهمنــا فــي 

هــذا البــاب وهــو تقســيم القضايــا مــن حيــث الكــم 

ــز التقابــل حســب الكيــف، بيــن  والكيــف، حيــث »ُيميِّ

والقــول  (الموجــب(   affirmatif المثبــت  القــول 

 )1) فالقضايــا   .négatif«)29) (الســالب(  المنفــي 

»فــي  موجبــة،  أو  مثبتــة  قضايــا  هــي  و(3(  و(2( 

ــة التــي  ــز التقابــل حســب الكــم بيــن الحال حيــن ُيميِّ

يكــون فيهــا الحمــل ذا ُبعــٍد كلــي universelle (كل، 

(29) Laurence Bouquiaux et Bruno Leclercq: Logique for-
melle et argumentation, P :58.
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جميــع...( والحالــة التــي يكــون فيهــا الحمــل ذا بعــد 

جزئــي particulière portée (بعــض، جــزء...(.

وحصــل أرســطو بتجميــع هذيــن التقابليــن -الكــم 

والكيــف-، علــى أربعــة أشــكال أساســية للحمــل:

مســتطيات.  المربعــات  كل  موجــب:  كلــي 

كلــي ســالب: ليــس هنــاك مثلــث مســتطيل. جزئــي 

جزئــي  مربعــات.  المســتطيات  بعــض  موجــب: 

ســالب: بعــض المســتطيات ليســت مربعــات«. 

وُتســتعمل هــذه األشــكال األساســية لإلســناد 

وذلــك  المباشــرة  االســتدالالت  فــي  الحمــل  أو 

المنطقــي(30(. المربــع  باعتمــاد 

إلــى  -إضافــة  هنــاك  أن  أرســطو  َيعتبــر 

االســتنتاجات المباشــرة- سلسلة من االستنتاجات 

غيــر المباشــرة، التــي تتضمــن روابــط إســنادية بيــن 

حديــن، تســتخلص انطاقــًا مــن عاقاتهمــا الحملية 

مــع حــد ثالــث هــو الحــد األوســط فــي االســتدالل. 

 syllogismes وهــذا هــو مبــدأ القياســات األرســطية

يتألــف  هــو اســتدالل  القيــاس  إِذ   .aristotéliciens

مــن مقدمتيــن حمليتيــن لهمــا حــدٌّ مشــتَرك، ومــن 

ُذِكــر كل واحــد  اســتنتاج حملــي يتكــون مــن حديــن 

منهمــا فــي إحــدى المقدمتيــن دون أن يتكــرر فــي 

األخــرى(31(. لننظــر إلــى المثــال اآلتــي:

 كل الناس فانون. مقدمة كبرى 

اإلغريق ناس. مقدمة صغرى

 إذن اإلغريق فانون. نتيجة. 

(30) Ibid.: p-p: 59-62.
(31) Ibid: p: 63.

الــذي  هــو   le moyen terme األوســط  الحــد 

النتيجــة  فــي  يــرد  وال  المقدمتيــن  فــي  يتكــرر 

هــو   le petit terme األصغــر  والحــد  (النــاس(. 

 le الحــد األكبــر أمــا  النتيجــة (اإلغريــق(.  موضــوع 

(فانــون(. النتيجــة  محمــول  فهــو   grand terme

هــي   la prémisse majeure الكبــرى  المقدمــة 

فانــون(،  النــاس  (كل  األكبــر،  الحــد  تتضمــن  التــي 

هــي   la prémisse mineure الصغــرى  والمقدمــة 

تلــك التــي تتضمــن الحــد األصغــر (اإلغريــق نــاس(. 

المقدمــة  قبــل  الكبــرى  المقدمــة  ُتذكــر  وباالتفــاق 

الصغرى. وليســت كل االســتدالالت التي تســتجيب 

عمــل  لذلــك  صحيحــة.  األرســطية  البنيــة  لهــذه 

أرســطو علــى تحديــد الصــور الســليمة لاســتدالل 

منهجــي  بشــكل  ــم  ُينظِّ َأْن  حــاول  وقــد  القياســي، 

هــذه الدراســة بهــدف اســتخراج جملــة مــن القواعــد 

دة التــي تســمح بتمييــز القياســات الســليمة  المحــدَّ

عــن غيرهــا. وقــد قادتــه هــذه االجتهــادات إلــى وضــع 

 .théorie des syllogismes القياســات  نظريــة 

والمدرســية  األرســطية  النظريــة  تســمح  ال 

للقياســات إال باتخــاذ إجــراءات خاصــة باالســتدالالت 

الحمليــة البســيطة (القياســات(، فــإذا كان بإمكاننــا 

مــن  البعــض  إلــى  الصحيحــة  القياســات  كل  ردُّ 

أشــكالها بواســطة قواعــد بســيطة مثــل مبادلــة 

أو   permutation des prémisses المقدمتيــن 

العكــس البســيط conversion simple، فــإن هــذا 

يــدل نوًعــا مــا علــى خاصيتهــا الصناعيــة.



155 االستدالل الحجاجي يف الخطاب القرآين

ثانًيا: االستدالل في الخطاب 
القرآني

ينظــر المشــتغلون بالمنطــق الطبيعــي إلــى 

أو  الســامع  حمــل  »محاولــة  أنــه  علــى  الحجــاج 

الســامعين على التصرف بصورة ما«(32(. وبشــكل 

اآلليــات  مــن  مجموعــة  »هــو  فالحجــاج  إجرائــي 

يتعلــق  األمــر  لســانية ألن  المنطقيــة؛  اللســانية 

إجــراًء  تجســد  ألنهــا  ومنطقيــة  كامــي،  بتفكيــر 

ذهنيــًا«(33(. ولعــل توظيــف المقاربــة االســتداللية 

فــي الوصــف الحجاجــي ســيكون مســلكًا ناجعــًا فــي 

توضيــح وتفكيــك تلــك اآلليــات الحجاجيــة.

تلــك اآلليــات  ــا اقتفــاء  وســوف نحــاول عمليًّ

انطاقــًا مــن اآليــة اآلتيــة، يقــول هللا تعالــى:﴿ِإَون 

ــورَةٖ  ــواْ بُِس تُ
ۡ
أ ــا فَ ٰ َعۡبِدنَ ــا َعَ ــا نَزَّۡلَ مَّ ــٖب ّمِ ــۡم ِف رَۡي ُكنُت

ِ إِن ُكنُتــۡم  ــن ُدوِن ٱللَّ ۡثلِــهِۦ وَٱدُۡعــواْ ُشــَهَدآءَُكم ّمِ ــن ّمِ ّمِ
َصِٰدقِــَن ٢٣﴾ ســورة البقــرة:23 

ويتماشــى اختيــار اآليــة وغــرَض البحــث؛ ألنهــا 

تحــوي  ألنهــا  ثــم  اســتداللي،  مقــام  فــي  ســيقت 

البحــُث  يــروم  الــذي  االســتلزام  أو  الشــرط  رابــط 

الروابــط؛ ألنــه مــن  التركيــز عليــه دون غيــره مــن 

جهــة، رابــٌط ُمشــترٌك بيــن اللغــة الطبيعيــة واللغة 

الصوريــة، وألنــه مــن جهــة أخــرى، مــن أكثــر الروابــط 

تعبيــرًا عــن العاقــة االســتداللية والمتمثلــة فــي 

كان  وإْن  النتائــج،  إلــى  المقدمــات  مــن  االنتقــال 

(32) J.B. Grize, L’argumentation explication ou séduction 
(art), dans l’argumentation presse universitaire, de Lyon, 
1981, p :30. ــًا عــن رشــيد الراضــي نق
(33) Azzzoui Boubker: argumentation et Enonciation, p-p: 
17.

تحليلنــا لــن يقتصــَر علــى هــذه العاقــة اللزوميــة 

بيــن المقــدم والتالــي فــي الشــرط، بــل سيتوســع 

ليشــمل أنواعــًا أخــرى مــن االســتدالل الطبيعــي.

إلــى  »يســعى  اللغــة  منطــق  فــي  البحــث 

والمعجميــة  الصرفيــة  اللغويــة  اإلمكانــات  إبــراز 

جهــة،  مــن  للقــول  والدالليــة«(34(  والتركيبيــة 

وربطهــا باالقتضــاءات المقاميــة والتداوليــة، مــن 

جهــة أخــرى. لذلــك ارتأينــا أن نجعــل االســتدالل 

االســتدالل  أصنــاف:  خمســة(35(  الطبيعــي 

واالســتدالل  التركيبــي،  واالســتدالل  المعجمــي، 

االســتعمالي.  التداولــي  واالســتدالل  الداللــي. 

االصطاحــي. أو  العرفــي  واالســتدالل 

عــن  بعضهــا  ينفصــل  ال  األصنــاف  وهــذه 

بعــض فــي الخطــاب الطبيعــي، وإنمــا هــي تتداخــل 

الطبيعيــة،  االســتدالالت  بنــاء  فــي  متضافــرة 

الواحــد  الحجاجــي  االســتدالل  فــي  واجتماعهــا 

ليــس شــرطًا، فقــد »تكــون القــوة اللزوميــة للقــول 

الطبيعــي واســعة إلــى الحــد الــذي ال تكــون فــي 

بهــا«(36(.  اإلحاطــة  القــول  هــذا  متلقــي  طاقــة 

استدالل معاني المفردات. 1

إن البحــث فــي اســتداللية المفــردات ال يعنــي 

اللغــوي  ســياقها  عــن  معزولــة  إليهــا  النظــر 

تقديــٌر  جهــة  مــن  هــو  وإنمــا  التداولــي،  ومقامهــا 

لــه،  مــادة  باعتبارهــا  الدليــل  بنــاء  فــي  لموقعهــا 

)34( أبوبكر العزاوي: اللغة والمنطق، ص: 33.

)35( ُينظــر: طــه عبــد الرحمــن: اللســان والميــزان، الصفحــات 
مــن 44 إلــى 89. وأبــو بكــر العــزاوي اللغــة والمنطــق، ص: 92، 

ومــا بعدهــا.

)36( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص90.
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التــي  المراحــل  تتبــٌع لمختلــف  أخــرى  ومــن جهــة 

فاختيــار  الخطابــي.  االســتدالل  هــذا  يقطعهــا 

تســاعدنا  خطــوة  أول  هــو  المناســبة  المفــردات 

علــى »تلميــع مــا نريــد بيانــه ســواء بصــورة إيجابيــة 

األفعــال  وردود  المشــاعر  وســتحرك  ســلبية  أو 

عنــد المتخاطبيــن«(37(. فالمقصــود عندنــا هــو ذلك 

الوْقــع أو األثــر الحجاجــي الــذي تحملــه المفــردات 

والتداوليــة  المعجميــة  دالالتهــا  خــال  مــن 

امية. واالســتلز

تشــتمل اآليــة الكريمــة علــى مفــردات تحمــل 

المفــردات  معانيهــا داللــة اســتداللية، أول هــذه 

مــن  ذلــك  ويظهــر  »إْن«؛  الشــرط  أداة  اختيــار 

ــى هــي كــون »إْن« أمَّ أدوات الشــرط  جهتيــن: األول

كمــا يصفهــا النحويــون وذلــك ألن معنــى الشــرط 

األخــرى  الشــرط  أدوات  خــاف  علــى  ُيفارقهــا،  ال 

ــر الشــرط،  ــي قــد ُتســتعمل ألغــراض أخــرى غي الت

أي أنهــا تســتلزم الداللــة علــى الشــرط أكثــر مــن 

غيرهــا؛ الجهــة الثانيــة هــي كــون »إْن« يمكــن أن 

ُتســتعمل أكثــر مــن غيرهــا، فــي المعانــي المحتملة 

الوقــوع والمشــكوك فــي حصولهــا والموهومــة 

والنــادرة(38(، ومنــه فــأداة الشــرط »إن« تســتلزم أنَّ 

جملــة الشــرط بعدهــا فــي حكــم الوهــم المشــكوك 

ــة مرتيــن،  ــه، وقــد تكــررت »إْن« فــي اآلي فــي حصول

وهــي:  الشــرط  جملــة  تكــون  األولــى  المــرة  فــي 

»كنتــم فــي ريــب ممــا نزلنــا علــى عبدنــا«، فــي حكــم 

علــى صــدق  المعترضــون  يتوهمــه  الــذي  الوهــم 

)37( رشيد الراضي: اللسانيات الحجاجية، ص:213.

)38( أيــوب جرجيــس العطيــة، قضايــا نحويــة بيــن االفتراضــات 
النحويــة والواقــع اللغــوي، دار الكتــب العلميــة لبنــان، الطبعــة 

ــى 2013م، ص-ص: 40- 41. األول

ــه وســلم. أمــا  ــي محمــد صلــى هللا علي رســالة النب

الثانيــة فتجعــل »إْن« جملــة الشــرط  المــرة  فــي 

عــدم  حكــم  فــي  صادقيــن«  »كنتــم  وهــي  بعدهــا 

الجــزم بهــا(39(.

قــوة  تحمــل  التــي  المفــردات  ضمــن  مــن 

اســتداللية معجميــة قولــه تعالــى: »شــهداءكم«: 

الشــهيد  ألن  تــرادٍف؛  اســتلزاَم  يحمــل  والــذي 

»ُيطلــق علــى النصيــر بمعنــى الشــاهد الــذي يؤيــد 

معارضــه«(40(،  علــى  فينصــره  المشــهود  قــول 

النصيــر  الشــهيد هنــا يســتلزم  لفــظ  أن  بمعنــى 

والمؤيــد لدعــوى المشــركين فــي تكذيــب رســالة 

هــذا  إن  بــل  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  الرســول 

اللفــظ -شــهداءكم- يســتلزم كذلــك حتــى آلهتكــم 

التــي تعبدونهــا، وذلــك بدليــل مــا بعدهــا »مــن دون 

هللا«. فاآليــة تدعوهــم إلــى االســتنصار بآلهتهــم 

هللا(41(. دون  مــن  يعبدونهــا  التــي 

اســتلزامًا  كذلــك  تحمــل  التــي  األلفــاظ  مــن   

اآليــة  آخــر  فــي  تعالــى  قولــه  اآليــة  فــي  ــا  معجميًّ

ــل »ويكــون  ــن«، وهــي تحمــل اســتلزام تزاي »صادقي

ُوجــدت  متــى  (ص(  للفــظ  مزايــًا  (س(  اللفــظ 

مســلمة دالليــة تفــرق بيــن مدلــول (س( ومدلــول 

(ص(، أو بتعبيــر مجموعــي تقابــل بيــن مــا صــدق س 

ومــا صــدق ص«(42(. ومــا يســتلزمه لفــظ »صادقين« 

إّمــا صادقــون  فأنتــم  كاذبيــن،  لفــظ  هــو  بالتقابــل 

وإّمــا كاذبــون وال وجــود لمرتبــة ثالثــة بينهمــا. 

)39( المرجع نفسه، ص: 41.

)40( محمــد الطاهــر بــن عاشــور: تفســير التحريــر والتنويــر، الــدار 
التونســية للنشــر، تونــس، (د ط( 1984م، الجــزء األول، ص: 339.

)41( المرجع نفسه.

)42( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 91.
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اســتلزامات  تحمــل  أخــرى  ألفــاظ  وهنــاك 

معجميــة تتطلــب الكثيــر مــن التحقيــق والتدقيــق، 

منهــا قولــه تعالــى »عبدنــا« بمــا أن اآليــة جــاءت 

فــي ســياق الدفــاع عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم، وجــاء الخطــاب القرآنــي ليصفــه بالعبــد، 

ألن  منزلــة،  وأرفــع  مقــام  أرقــى  هــي  والعبوديــة 

ــة إضافــة نصــرة.  ــر الجال ــد إلــى ضمي إضافــة العب

فاللــه ســبحانه وتعالــى ينصر عبــده، والمعترضون 

بآلهتهــم. يســتنصرون 

االستدالل التركيبي:. 2

 تضمنــت اآليــة جملتيــن شــرطيتين، والشــرط 

علــى  تعبيــرًا  العربيــة  اللغــة  أســاليب  أوضــح  مــن 

االســتلزام واالســتدالل؛ إْذ يحمــل معنــى االنتقــال 

مــن جملــة الشــرط (المقدمــة( إلــى جــواب الشــرط 

(النتيجــة(، فالشــرط فــي اللغــة ليــس إال »تعليــق 

حصــول مضمــون جملــة، هــي جملــة جــواب الشــرط، 

جملــة  هــي  أخــرى،  جملــة  مضمــون  بحصــول 

فــي  اســتعماله  مــن  المتكلــم  وغايــة  الشــرط«(43(، 

مقــام حجاجــي هــي جعــل مخاطبــه يشــترك معــه 

فــي بنــاء هــذا االســتلزام الطبيعــي والوصــول إلــى 

النتيجــة التــي يســعى المتكلــم إلــى إقناعــه بهــا، ذلــك 

ــَزٌم  ــه ُمل م الشــرط فإن أنَّ المســتمع إذا ســلَّم بُمقــدَّ

بالتســليم بجوابــه، بالنظــر فقــط إلــى البنيــة التركيبية، 

إن  الممكــن  أو  المعقــول  بــاب  مــن  اإللــزام  وهــذا 

شــئنا علــى األقــل، مــا دام مــدار الخطــاب فــي هــذه 

ــة هــو الحجــاج وليــس البرهــان. وهــذا التحليــل  الحال

النحويــة،  الحــدود  الفاكهــي: شــرح  أحمــد  بــن  هللا  ( عبــد  43(
وهبــة،  مكتبــة  الدميــري،  أحمــد  رمضــان  المتولــي  تحقيــق: 

.123 ص:  1993م،  هـــ،   1414 الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 

الــذي ُنقدمــه هــو تحليــل نحــوي تركيبــي ألن معنــى 

النحوييــن »العامــة واألمــارة، فــكأن  الشــرط عنــد 

وجــود الشــرط عامــة علــى وجــود جوابــه«(44(، وانتفــاء 

هــذه العامــة أي جملــة الشــرط دليــٌل علــى انتفــاء 

جــواب الشــرط. كمــا أنَّ هــذه البنيــة التركيبيــة هــي 

التــي ســُتعيننا فيمــا بعــُد علــى البحــث فــي مضمــر 

هــذا القــول كمــا ســيأتي ذكــره الحقــًا عندمــا نجمــع 

كل هــذه الضــروب االســتلزامية فــي تحليــل واحــد.

االستدالل الداللي:. 3

اســتلزامًا  (ب(  القــول  »يســتلزم  ومعنــاه   

دالليــًا القــول (ج(، متــى صــدق مدلــول ج فــي كل 

ــا  حالــة يصــدق فيهــا مدلــول ب«(45(. فــإذا كنتــم »ي

ــه، فــي  ــن للرســول الراديــن دعوت معشــر المعاندي

فــإْن  عبدنــا«(46(،  علــى  نزلنــا  ممــا  واشــتباه  شــك 

كان  فــإن  ببرهانكــم.  فلتأتــوا  دعواكــم  صدقــت 

برهانكــم ودليلكــم صادقــًا كانــت دعواكــم صادقــة، 

ــى  أي تكذيبكــم صادقــًا. وُيمكــن أن ُنمثــل ذلــك عل

اآلتــي:  الشــكل 

←إتيانهــم  الرســول  تكذيــب  الكفــار  ادعــاء 

يســتلزم(. ُتقــرأ   ←) بالبينــة. 

وقــد يبــدو لنــا للوهلــة األولــى أن هذا االســتلزام 

ال ينفــك عمــا ذكرنــاه فــي االســتلزام التركيبــي، لكــن 

)44( ابــن يعيــش موفــق الديــن أبــو البقــاء الموصلــي، شــرح 
الدكتــور  هوامشــه  ووضــع  لــه  قــدم  للزمخشــري،  المفصــل 
إميــل يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، (د ط(، 2011م، 

الجــزء 4، ص: 265.

)45( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 91.

)46( عبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي: »تيســير الكريــم الرحمــن 
فــي تفســير كام المنــان« دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة األولــى، 1422هـــ، المجلــد األول ص: 46.
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هنــاك اختاًفــا بينهمــا، فاالســتلزام الداللــي ليــس 

ذلــك  يقتضــي  وإنمــا  صريحــًا،  ا  شــرطيًّ اســتدالًلا 

دالليــًا، وبعبــارة أخــرى، فــإن االســتلزام الشــرطي 

حيــن  فــي  التركيبــي،  الرابــط  إلــى  مــردود  الصريــح 

أن االســتلزام الداللــي مــردود إلــى مقتضــى داللــة 

الصفــة المحمولــة علــى المخاطبيــن. 

فكأّنــا بــه عــز وجــل يقــول لهــم: أنتــم تكذبــون 

بمــا نزلنــا علــى محمــد، وهــذا القــول وحــده يقتضــي 

مطالبتهــم بالدليــل، »فالبينــة علــى المدعــي«، كمــا 

ُيقــال، دون الحاجــة إلــى البنيــة الشــرطية.

تقترحــه  أولــي  افتــراض  مــن  بدايــًة  ســننطلق 

بعــض كتــب التفاســير وهــو أنَّ اآليــة إضافــَة إلــى مــا 

تحملــه مــن التحــدي، فهــي تحمــل غرضــًا فــي اعتقادنــا 

أســمى، وهــو »الدليــل العقلــي علــى صــدق رســول 

هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وصحــة مــا جــاء بــه«(47(. 

وانطاقــًا مــن هــذا االفتــراض ســوف نعمــل علــى 

منطقيــًا  تحليــًا  الحجاجــي  االســتدالل  هــذا  تحليــل 

عــون  »طبيعيــًا«، فــإن كنتــم أيهــا المكذبــون تــرون وتدَّ

أنَّ مــا جــاء بــه محمــد -عبدنــا الــذي شــرفناه وكرمنــاه- 

افتــراء واختــاق، ودعواكــم هــذه مشــكوك فــي أمرهــا 

الشــرط  حــرف  بدليــل  البدايــة  مــن  مســتضعفة 

تدعونــه  مــا  أنَّ  جــداًل  ولُنســلم  »إْن«،  لهــا  الســابق 

حــّق فأيــن دليلكــم علــى ذلــك؟ فهــذا ُيلزمكــم أْن تأتــوا 

القرآنــي  والخطــاب  دعواكــم،  صــدق  علــى  بالدليــل 

ُيطالبهــم بــأن يأتــوا بســورة واحــدة، فــإن اســتطاعوا 

وصــدق دليلهــم، فهــذا أمــٌر دالٌّ علــى صــدق دعواهــم، 

»االســتدالل  لهــذا  المنطقيــة  البنيــة  ُنظهــر  ولكــي 

القرآنــي« المتضمــن فــي اآليــة، ســوف نمّثلهــا دون 

)47( المرجع نفسه، ص: 46. 

الجــزء األخيــر منهــا الــذي هــو »إن كنتــم صادقيــن«؛ 

وهــو  وتذييــل«(48(،  الــكام  آخــر  فــي  »اعتــراض  ألنــه 

تفســير ال يلغــي قيمتــه المنطقيــة داخــل اآليــة لكننــا 

ســنركز بدايــًة علــى الشــرط األول:

ــوا  ــا فأت ــى عبدن ــا عل لن ــا نزَّ ــٍب مّم ــْم فــي رْي إْن كْنُت

بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداءكم مــن دون هللا.

←اإلتيــان  هللا  عنــد  مــن  القــرآن  ليــس  أي: 

ســوره. مثــل  مــن  بســورة 

 الدعوى ← الدليل.

أول مــا يفاجئنــا فــي هــذا االســتدالل القرآنــي 

مــن  قانونــًا  يقبــل  الشــرطية  بصيغتــه  أّنــه  هــو 

يســمى  الــذي  المنطقــي،  االســتدالل  قوانيــن 

الشــرطي« وهــو: النقيــض  »عكــس 

(بــا ←ســا( ↔ )רســا←רبا( عكــس النقيــض 

الشــرطي(49(.

(ليــس القــرآن مــن عنــد هللا ← اإلتيــان بســورة 

مــن مثــل ســوره( ↔ ]تكافــئ[ (لــم تأتــوا بســورة 

تطابــٌق  وهــو  هللا(.  عنــد  مــن  أنــه   ← مثلــه  مــن 

الطبيعيــة،  االســتلزامات  كل  فــي  حاصــًا  ليــس 

لننظــر إلــى هــذا المثــال: 

والتنويــر،  التحريــر  تفســير  عاشــور:  بــن  الطاهــر  محمــد   )48(
.341 ص  األول:  الجــزء 

)49( قاعــدة مــن قواعــد التكافــؤ المنطقيــة؛ إذا نفينــا المقــدم 
والتالــي فــي القضية الشــرطية: با ←ســا، وعكــس مواضعهما 
نحصــل علــى القضيــة الشــرطية רســا←רبا. وهمــا قضيتــان 
متكافئتــان، إذا صدقــت إحداهمــا تصــدق األخــرى والعكــس، 
كمــا يمكننــا المبادلــة بيــن هاتيــن القضيتيــن (وضــع الواحــدة 
مــكان األخــرى( فــي جميــع االســتنتاجات. مثــال: إذا كان هــذا 
الجســم معدًنــا فإنــه يتمــدد بالحــرارة ↔ إذا لــم يتمــدد هــذا 

ــًا. ــه ليــس معدن الجســم بالحــرارة فإن
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إذا شرح األستاذ الدرس ← التلميذ يفهمه.

ال يمكننــا أن ُنخضــع هــذا القــول إلــى القاعــدة 

الســابقة ونقــول:

ــم  ــدرس ← األســتاذ ل ــذ ال ــم يفهــم التلمي إذا ل

ــدرس. يشــرح ال

فيــه  األصــل  إنمــا  الطبيعــي  فاالســتدالل 

الدليــل  يقــوم  أن  إلــى  النقيــض  عكــس  »بطــان 

علــى خــاف ذلــك«(50(، ومــا ُيثبــت خــاف ذلــك فــي 

هنــا  ومــن  المضمــون،  هــو  ندرســها  التــي  اآليــة 

ــا اســتخاص أصــل مــن أصــول االســتدالل  يمكنن

هــذا  بنــاء  فــي  المتحكــم  أنَّ  وهــو  الطبيعــي 

االســتدالل هــو المضمــون وليــس الصــورة وذلــك 

األهميــة. غايــة  فــي  اعتقادنــا-  -حســب  أصــل 

كمــا يخضــع االســتدالل المتضمــن فــي اآليــة إلــى 

قانــون ال يخضــع لــه االســتلزام الصــوري، وهــو »قانــون 

عكــس الثبــوت«، ونرمــز لــه علــى الشــكل اآلتــي:

(با ← سا( ↔ (سا ← با( 

(ليــس القــرآن مــن عنــد هللا ← اإلتيــان بســورة 

مــن مثــل ســوره( ↔ (اإلتيــان بســورة مــن مثــل 

ســور القــرآن ← ليــس القــرآن مــن عنــد هللا(.

إذا لــم يكــن القــرآن مــن عنــد هللا، يســتلزم أنكــم 

قــادرون علــى اإلتيــان بســورة واحــدة مــن مثــل ســوره، 

بســورة  اإلتيــان  اســتطعتم  إذا  أنكــم   ↔ ]ُتكافــئ[ 

واحــدة مــن مثــل ســور القــرآن، يســتلزم أن القــرآن 

ليــس مــن عنــد هللا، وأنــه كام بشــر كمــا ادعيتــم. 

)50( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 94.

وخافــًا لعكــس النقيــض، فــإن »صحــة عكــس 

أن  إلــى  الطبيعــي  االســتلزام  فــي  أصــل  الثبــوت 

ــك«(51(. ــى خــاف ذل يقــوم الدليــل عل

أكثــر، نجدهــا ُتضمــر معنــى  اآليــة  تأملنــا  وإذا 

آخــر؛ وهــو أن المكذبيــن غيــر قادريــن علــى اإلتيــان 

بســورة مــن مثــل ســور القــرآن، لذلــك فــإن البنيــة 

التركيبيــة لآليــة، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك، ســُتعيننا 

علــى التوســع فــي معناهــا، لُيصبــح تأويــل اآليــة 

اآلتــي: الشــكل  علــى 

إن لــم يكــن القــرآن منــزاًل مــن عنــد هللا تعالــى 

فلتأتــوا بســورة مــن مثلــه.

ولكنكــم غيــر قادريــن علــى اإلتيــان بســورة مــن 

مثلــه.

تلــزم  بمثابــة مقدمتيــن  همــا  القــوالن  هــذان 

عنهمــا نتيجــة حتميــة وهــي: »هذا القــرآن منزٌل من 

عنــد هللا تعالــى«. وهــي بنيــة اســتداللية مطابقــة 

لمــا يســّمى فــي منطــق القضايــا بأســلوب الرفــع 

أو رفــع التالــي Modus Tollens عنــد الرواقييــن(52(، 

االفتراضيــة  االســتنتاج  أنمــاط  مــن  نمــط  وهــو 

الشــكل  علــى  تمثيلــه  وُيمكــن   hypothétiques

ــي: اآلت

إذا لــم يكــن القــرآن منــزاًل مــن عنــد هللا فأتــوا 

بســورة مــن مثلــه. بــا ← ســا.

ولكنكم لم تأتوا بسورة من مثله. רسا.

)51( المرجع نفسه، ص: 93.

(52) Laurence Bouquiaux et Bruno Leclercq: Logique for-
melle et argumentation p-p: 17 -18.
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إذن فالقرآن الكريم منزٌل من عند هللا. ר با. 

المقدمــة األولــى وهــي الكبــرى قضية شــرطية، 

تتألــف مــن مقــدم »بــا« وتــاٍل »ســا«، والمقدمــة 

الصغــرى هــي نفــي التالــي »רســا«، فالنتيجــة فــي 

هــذه الحالــة هــي » ר بــا« أي نفــي المقــدم.

تحــدد  التــي  هــي  الصــورة  هــذه  كانــت  »ولمــا 

التــي  القيــم  فــإن  للدليــل،  المنطقيــة  الماهيــة 

ُتناســبها هــي التــي ُتناســب الدليــل«(53(، ومــا دامــت 

هــذه الصــورة تــدل علــى صيغــة منطقيــة ُمثبتــة 

فــي المنطــق التقليــدي، فيصــحُّ لنــا أن نقــول إن 

هــذا الدليــل صحيــح بمقتضــى صورتــه، أمــا مســألة 

فــي  بالقضايــا  متعلقــة  فهــي  والكــذب  الصــدق 

اســتقال عــن صــورة الدليــل، »فالدليــل الصحيــح 

ــه النتيجــة  ــذي تصــدق في ــارة عــن الدليــل ال هــو عب

متــى صدقــت المقدمــات«(54(، لكننــا لــن نقيس هذا 

الدليــل مقيــاس الصــورة فقــط، فقــد ثبــت لنــا أنَّ 

مضمــون قضايــاه »صــادق«، لذلــك فهــو يجمــع 

بيــن الصــدق والصحــة، فيرتقــي إلــى درجــة أعلــى 

وهــي درجــة »الســامة«، ألن »الدليــل الســليم هــو 

مــا كانــت مقدماتــه صادقــة وصورتــه صحيحــة«(55(.

وهــذا ال يعنــي أننــا نجعــل هــذا الدليــل القرآنــي 

خصائــص  بأهــم  يحتفــظ  إنــه  بــل  برهانيــًا،  دليــًا 

»الــذي  اإلضمــار  وهــو  الطبيعــي  االســتدالل 

اللســان  فــي  تــدور  التــي  االســتدالالت  بــه  تختــص 

الطبيعــي«(56(، لذلــك جــاءت اآليــة مطويــة المقدمــة 

)53( طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: 141.

)54( المرجع نفسه، ص: 143.

)55( المرجع نفسه، ص: 63.

)56( المرجع نفسه، ص: 148.

أن  ُيمكنــه  المســتمع  لكــن  والنتيجــة.  الصغــرى 

مــن  أواًل  يتمكــن  حتــى  اإلدراكيــة  آلياتــه  يســتعمل 

فــك الشــفرة اللســانية، وثانيــًا مــن مــلء المواضــع 

الشــاغرة فــي االســتدالل، وأخيــرًا مــن الوصــول إلــى 

النتيجــة التــي يصعــب عليــه دحضهــا، والنتيجــة التــي 

توِصُلنــا إليهــا اآليــة بشــكل عقلــي ومنطقــي هــي أنَّ 

رســوله صلــى هللا  علــى  المنــزل  القــرآن كام هللا 

عليــه وســلم، وبالتالــي فاالفتــراض الــذي انطلقنــا 

منــه بدايــة؛ وهــو أن اآليــة دليــٌل عقلــي علــى صــدق 

رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، كان افتراضــًا 

صحيحــًا، ومؤكــدًا لفعاليــة المنطــق الطبيعــي فــي 

االســتدالل. 

ــا مــا تبقــى مــن اآليــة وهــو قولــه تعالــى: »إن  أّم

كنتــم صادقيــن«، فنعتقــد أنــه يحمــل كذلــك قــوة 

التشــارحي«؛  »االســتلزام  فــي  تتمثــل  لزوميــة، 

تشــارحيًا  اســتلزامًا  (بـــ(  مــا  قــول  و«يســتلزم 

القــول (جـــ( متــى كان (بـــ( يســتلزم اســتلزامًا دالليــًا 

(بـــ(«(57(.  (جـــ( وكان (جـــ( يســتلزم اســتلزامًا دالليــًا 

صادقيــن«  كنتــم  »إن  الســابق؛  القــول  فيســتلزم 

كم  تشــارحيًا القــول التالــي: »إن كان ارتيابكــم وشــكُّ

وســلم  عليــه  هللا  صلــى  الرســول  رســالة  فــي 

صادقــًا«. وهــذا التذييــل الــذي ُختمــت بــه اآليــة كمــا 

أســلفنا اقتــرن بالشــرطية »إن« التــي تــدل علــى أنَّ 

الشــرط غيــر محتمــل الوقــوع؛ فأنتــم غيــر صادقيــن 

كمــا ثبــت مــن خــال مــا تقــدم مــن اآليــة، وصدُقكــم 

غيــر حاصــل أو بلغــة المنطــق »كاذب«، ومنــه فــإن 

»كاذٌب«  وصدقــه  الكريــم  القــرآن  فــي  ارتيابكــم 

»متصادقــان  المتشــارحين  القوليــن  ألن  كذلــك، 

)57( المرجع نفسه، ص: 97. 
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التذييــل  هــذا  يكــون  هنــا  ومــن  ومتكاذبــان«(58(، 

عليــه  هللا  صلــى  الرســول  لصــدق  تأكيــد  بمثابــة 

وتعريضــًا  للمكذبيــن  توبيخــًا  جــاء  لكنــه  وســلم، 

صدقهــم. بعــدم 

يتضــح -ممــا تقــدم- أن اآليــة الســابقة تحمــل 

بيــن  طاقــة اســتداللية مكثفــة، وتخلــط فــي ذلــك 

آليــات لســانية ومنطقيــة تتظافــر جميعهــا فــي بنــاء 

االســتدالل الحجاجــي القرآنــي. وتلــك مــن خصائــص 

العقــل  يخاطــب  »أســلوبه  ألن  الكريــم  القــرآن 

والقلــب مًعــا، ويجمــع الحــق والجمــال معــًا«(59(.

خاتمة

مفهــوم  الدراســة  هــذه  امتــداد  علــى  تناولنــا 

مــن  وظاهــرًة  ذهنيــة،  آليــة  باعتبــاره  االســتدالل 

بيــن نوعيــن  البشــري، وقــد ميزنــا  الفكــر  ظواهــر 

مــن االســتدالل: االســتدالل الصــوري ويبحــث فيــه 

المنطــق البرهانــي، واالســتدالل الحجاجــي ويبحــث 

فيــه المنطــق الطبيعــي. وقــد تمخــض عــن هــذا 

البحــث خاصــات ونتائــج ُنجملهــا فيمــا يلــي: 

منطــق  فــي  األســاس  الوحــدات  القضايــا  ُتعتبــر 

القضايــا، وُيشــترط فيهــا أن تكــون جمــًا خبريــة، فــي 

حيــن تكــون الوحــدات األســاس فــي حســاب المحموالت 

»الموضــوع«  موقــع  فــي  الموجــودة  األلفــاظ  هــي 

االســتدالل. لقضايــا  لة  والُمَشــكِّ و«المحمــول«، 

)58( ُينظر: المرجع نفسه.

فــي  العرفــان  مناهــل  الزرقانــي:  العظيــم  عبــد  ( محمــد  59(
علــوم القــرآن، حققــه أحمــد عيســى المعصــراوي، دار الســام 
 - القاهــرة   – مصــر  والترجمــة،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 
اإلســكندرية، الطبعــة الرابعــة 2015م، المجلــد الثانــي ص: 225.

مســتويين:  البرهانــي  االســتدالل  يتضمــن 

التركيبــي (ونقصــد بــه الصــورة(، والداللــي (ونقصــد 

بــه المضمــون(، غيــر أن المرجــح هنــا هــو الصــورة، 

فتنــزل هــذه األخيــرة منزلــة المتبــوع، فــي حيــن تنــزل 

الطبيعــي  االســتدالل  أمــا  التابــع.  منزلــة  الداللــة 

آلليــات  بدمجــه  يتميــز  تداولــي  اســتدالل  فهــو 

ألن  وثــراًء.  تنوًعــا  أكثــر  اســتداللية  ومســتويات 

االنتقــال مــن الــدال إلــى المدلــول هنــا ال تتحكــم 

يقتضــي  الــذي  المضمــون  وإنمــا  الصــورة،  فيــه 

اســتحضار الشــروط والعناصــر التداوليــة الحافــة 

كافــة.  بالخطــاب 

االســتدالل الحجاجــي القرآنــي ليــس متفــردًا 

بآليــات طبيعيــة، وإنمــا يجمــع بيــن الخصائــص 

المنطقيــة والخصائــص الطبيعيــة التــي تتضافــر 

أن  وُيمكــن  الواحــد،  الدليــل  بنــاء  فــي  جميعهــا 

يجمــع هــذا االســتدالل بيــن القوانيــن المنطقيــة 

النقيــض  »عكــس  قانــون  مثــل  الصوريــة 

الطبيعيــة  المنطقيــة  والقوانيــن  الشــرطي«، 

يخضــع  كمــا  الثبــوت«.  عكــس  »قانــون  مثــل 

االســتلزام الطبيعــي لبعــض أنمــاط االســتنتاج 

القديــم.  المنطــق  وضعهــا  كمــا  االفتراضيــة 

األنمــاط  لهــذه  الطبيعــي  االســتلزام  وخضــوع 

الصوريــة ال ُيلحقــه بمجــال البرهــان؛ ألنــه ُيحافــظ 

دومــًا علــى خصائصــه الطبيعيــة وفــي مقدمتهــا 

أي  المبنــى؛  علــى  المعنــى  وترجيــح  اإلضمــار 

فــي  األصــل  ويظــل  الصــورة.  علــى  المضمــون 

للقوانيــن  مخالفتهــا  الطبيعيــة  االســتلزامات 

التجريديــة. المنطقيــة 

 نفتــرض أن الجمــع بيــن اآلليــات المنطقيــة 



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 16٢

واللســانية حاضــر فــي كل االســتدالالت الطبيعيــة، 

ــا فــي االســتدالالت التــي  ــه يكــون أشــد وضوًح لكن

هــو  ذلــك  وآيــة  داخــل مقامــات حجاجيــة،  ُتســاق 

ــذي يحــاجُّ المكذبيــن متوســًلا  ــي ال الخطــاب القرآن

أّن  فــي  مانــع  وال  الطبيعــة،  باللغــة  ذلــك  فــي 

أن  ُيمكــن  اللغــة  بهــذه  ُتصــاغ  التــي  المضاميــن 

توافــق الطــرق االســتداللية المنطقيــة. ومــا دام 

عجــب  فــا  لإلنســان،  مازمــة  صفــة  االســتدالل 

نفكــر  بهــا  التــي  الطبيعيــة،  اللغــة  تخضــع  أن 

ونتواصــل، لقوانيــن المنطــق، لكــن ليــس بصفــة 

اللغــة  منطــق  ُجعــل  لذلــك  تجريديــة،  صوريــة 

طبيعيــًا. منطقــًا 

لقــد أســعفنا التحليــل االســتداللي آليــة قرآنيــة 

واحــدة فــي بيــان الخصوصيــة العقانيــة والتداولية 

التــي ينفــرد بهــا البنــاء الحجاجــي القرآنــي. غيــر أن 

نموذجــًا واحــدًا ال يســمح لنــا بوضــع نتائــج نهائيــة 

وأحــكام دقيقــة. وهــو مــا يفــرض ضــرورة العمــل 

وتنويعهــا.  المدروســة  النمــاذج  توســيع  علــى 

لتشــمل ســورة كاملــة أو مجموعــة مــن الســور، 

فيهــا  جــادل  التــي  المســائل  مــن  مســألة  أو 

هــذه  والمعترضيــن.  المكذبيــن  الكريــم  القــرآن 

االمتــدادات ســتقدم لنــا تصــورًا أوســع وأشــمل 

للحجــاج  المميــزة  االســتداللية  الخصائــص  عــن 

القرآنــي. كمــا ســتمكننا مــن الكشــف عن الوشــائج 

المنطقيــة والحجاجيــة التــي تؤلــف بيــن أجــزاء هــذا 

الخطــاب »الرّبانــي«، لتجعلــه حّجــًة واحــدة ملتئمــة. 

حّجــة لهــا مــن األســرار االســتداللية مــا يجعلهــا 

والدخــول  العقــول،  إثــارة  علــى  باســتمرار  قــادرة 

معهــا فــي حجــاج متفاعــل ومتواصــل. 

الئحة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع العربية:

القرآن الكريم. •

أوليفــي روبــول: مدخــل إلــى الخطابــة، ترجمــة  •

باهــي،  حســان  مراجعــة  العصبــة،  رضــوان 

.2017 ط(،  (د  المغــرب،  الشــرق،  إفريقيــا 

ــن  • ــة بي ــا نحوي أيــوب جرجيــس العطيــة: قضاي

دار  اللغــوي،  والواقــع  النحويــة  االفتراضــات 

2013م. األولــى  الطبعــة  لبنــان،  العلميــة  الكتــب 

اللغــة والمنطــق: مدخــل  • أبــو بكــر العــزاوي: 

2014م. (د ط(  بريــس،  نظــري، طــوب 

بناصــر البعزاتــي: االســتدالل مســتويات فــي  •

االســتدالل  آليــات  ضمــن:  والوثاقــة،  القــوة 

فــي العلــم، منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم 

نــدوات  سلســلة  بالربــاط،  اإلنســانية 

الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  ومناظــرات، 

2000م. األولــى  الطبعــة  البيضــاء، 

فــي  • بحــث  والمنطــق:  اللغــة  باهــي:  حســان 

دار  األولــى،  ضفــاف  منشــورات  المفارقــات، 

2015م. األولــى  الطبعــة  الربــاط،  األمــان 

عنــد  • اللســانية  الحجاجيــات  الراضــي:  رشــيد 

أنســكومبر وديكــرو، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــد 

34. يوليــو ســبتمبر 2005م.

الباغــي،  • االســتدالل  المبخــوت:  شــكري 

والفنــون  اآلداب  وكليــة  للنشــر  المعرفــة  دار 

اإلنســانية بجامعــة منوبــة، الطبعــة األولــى، 2006م.
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طه عبد الرحمن: •

فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام،  }

 - البيضــاء  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

2014م. الخامســة  الطبعــة  المغــرب، 

العقلــي،  } التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان 

البيضــاء،  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

2016م. الرابعــة  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت  المغــرب، 

تيســير  • الســعدي:  ناصــر  بــن  الرحمــن  عبــد 

الكريــم الرحمــن فــي تفســير كام المنــان، دار 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الجــوزي،  ابــن 

1422هـــ. األولــى  الطبعــة 

االســتدالل  • آليــات  ميــس:  بــن  الســام  عبــد   

فــي العلــم، منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم 

نــدوات  سلســلة  بالربــاط،  اإلنســانية 

الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  ومناظــرات، 

2000م. األولــى  الطبعــة  البيضــاء، 

الحــدود  • شــرح  الفاكهــي:  أحمــد  بــن  هللا  عبــد 

أحمــد  رمضــان  المتولــي  تحقيــق:  النحويــة، 

الطبعــة  القاهــرة،  وهبــة،  مكتبــة  الدميــري، 
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الغربّيــة  والتصــّورات  والمعاييــر  النمــاذج  تســيطر 

علــى مناهــج البحــث فــي العلــوم اإلنســانية وأســاليب 

النتائــج  علــى  ذلــك  ينعكــس  وبالتالــي  فيهــا،  الكتابــة 

وفــق  متجهــة  فتكــون  منهــا،  المتأتيــة  والمخرجــات 

توجهــات محــددة دون غيرهــا مــن االتجاهــات األخــرى 

المحتملــة، مــا يحــّد مــن فهمنــا للظواهــر المحيطــة، 

ويســتدعي التحــرر مــن تلــك الســيطرة ضــرورة العــودة 

وبدايتهــا،  بواكيرهــا  فــي  والحفــر  العلــوم  تاريــخ  إلــى 

بحيــث يمكننــا العثــور علــى بدائــل. مــن غيــر المنتظــر 

أن نحصــل علــى علــوم ومناهــج علميــة ناجــزة بالتأكيــد، 

لمناهــج  نويّــات  علــى  الوقــوف  الممكــن  مــن  ولكــن 

فــي  أخــرى  وطرائــق  ومنطلقــات  لمناظيــر  تؤســس 

البحــث والبنــاء النظــرّي. مــن هــذا المنطلــق انطلقــت 

العربّيــة  الرحــالت  أدب  مدّونــة  فــي  للبحــث  الدراســة 

وتعاريــف  منطلقــات  إلــى  باالســتناد  اإلســالمّية،   -

المعاصــرة، ســعيًا الســتخالص  األنثروبولوجيــا  علــم 

فــي  أنثروبولجــّي  طابــع  ذات  معرفــة  وبواكيــر  ُأُســس 

هــذه الكتابــات، وتحديــد أهــم معالمهــا، مــع بيــان أهــم 

مــع  واالفتــراق  القصــور  نقــاط  وأبــرز  اإلشــكالّيات، 

المعاصــرة. المنهجّيــة 

الكلمات المفاتيح: أدب الرحات، أنثروبولوجيا، جغرافيا.

Abstract
Western models, standards, and perceptions dominate 

research methods in the humanities, and therefore this is 

reflected in the results and outputs derived from them, so 

they are directed according to specific directions and not 

other possible directions, and this limits our understanding of 

the surrounding phenomena. Disengaging from that control 

needs us to return to the history of science and research in 
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its early stages and beginnings, so that we 

can find alternatives. It is not expected that 

we will certainly obtain complete scientific 

methodologies, but it can be found on 

the nuclei that establish perspectives and 

other methods of research and theoretical 

construction. From this standpoint, the study 

came to search in the literature of Arab-

Islamic trips, based on the concepts and 

definitions of contemporary anthropology, 

in order to extract the foundations and 

beginnings of anthropological knowledge 

in these writings, and to define their most 

important features, with an indication of 

the most important problems, and the most 

prominent shortcomings and separations 

with the contemporary methodology. 

Key words: travel literature, anthropology, 

geography.

مقدمة

تعتبــر المدونــة الرحلّيــة ميدانــًا 

خصبــًا ال زال ينتظــر المزيــد مــن 

ــل. وإذا  القــراءة، والبحــث، والتأوي

قــد  األدبّيــة  المقاربــات  كانــت 

هيمنــت علــى قراءتهــا والتعاطي 

معهــا، فإن مقاربتها من منظور 

تكشــف  االجتماعّيــة  العلــوم 

مــن  الكتابــات  هــذه  لــدى  عّمــا 

إمكانــات لتقديــم أُســْس وقواعــد 

يمكــن  ومعرفّيــة  مفاهيمّيــة 

تســهم  بحيــث  عليهــا؛  البنــاء 

معرفّيــة  فضــاءات  فتــح  فــي 

هــذه  فــي  جديــدة  ومفاهيمّيــة 

إبعادهــا  فــي  وتســهم  العلــوم، 

مركزّيــة. ســياقات  أي  عــن 

يفتــرض هــذا البحــث أّن هنــاك بواكيــر لتجربــة 

ثنايــا  فــي  اإلناســة  علــم  صعيــد  علــى  مهمــة 

التــراث العربــّي اإلســامّي، وتحديــدًا فــي كتابــات 

الرّحالــة. وللتحقــق مــن الفرضّيــة، انبنــى البحــث 

الباحــث  اعتمــد  حيــث  حضارّيــة،  مقاربــة  علــى 

علــى منهــج تحليــل المضمــون وأردفــه بمنهــج 

اســتحضار  إغفــال  دون  الّرحالــة  بيــن  المقارنــة 

المنظومــة المنهجّيــة المعاصــرة فــي البحــوث 

األنثروبولوجّيــة. وقــد هــدف البحــث إلــى تلّمــس 

للرحــات  األنثروبولوجــي  والمضمــون  الطابــع 

المدّونــة، وتحديــد أهــم مامــح هــذا المضمــون، 

الطابــع  فــي  باألســاس  تكمــن  أنهــا  بــدا  التــي 

إضافــة  الرحــات،  مــن  كبيــر  جانــب  االثنوغرافــي 

إلــى اإلشــارة لوجــود تجــاوزات فــي مواضــع عــّدة، 
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إلطــار  والجغرافييــن  الرحالــة  مــن  عــدد  وعنــد 

إلــى  وانتقــال  اإلثنوغرافــّي،  والوصــف  التوثيــق 

فضــاء الكتابــة االثنولوجّيــة. كمــا ســعى البحــث 

إلــى تحديــد وبيــان أهــم نقــاط االتفــاق واالختــاف 

مــع المنهــج االنثروبولوجــّي المعاصــر، وبالتحديــد 

والمعايشــة.  المعاينــة  بمنهجيــة  يتعلــق  مــا 

هــل  ســؤال  علــى  للوقــوف  مطلــب  وُخصــص 

كانــت الرحــات ذاتّيــة أو موضوعّيــة؟ وهــو ســؤال 

المعيــارّي  اإلشــكال  علــى  الوقــوف  صحبــه 

محاولتــه  فــي  البحــث  أهميــة  تكمــن  فيهــا. 

المســاهمة فــي بلــورة اتجــاه ومنحــى فــي البحــث 

تبنــي مقــوالت  علــى  قــادرًا  يكــون  ألنثروبولوجــّي 

المعرفّيــة  بالخبــرة  ارتباطــًا  أكثــر  ومنطلقــات 

اإلســامّية، وبحيــث يكــون بنــاًء عليهــا واســتمرارًا 

لهــا، مــع اســتفادته وبنائــه بالتأكيــد علــى األســس 

المنهجّيــة المعاصــرة. وســعيًا لتحقيــق األهــداف 

ــَم إلــى مبحثين: األول  المنشــودة مــن البحث، ُقسِّ

بعنــوان: »الرحلــة عنــد المســلمين والمضمــون 

»االتفــاق  بعنــوان:  والثانــي  األنثروبولجــّي«، 

المعاصــر«. المنهــج  مــع  واالختــاف 

 المبحث األول:
الرحلة عند المسلمين 

والمضمون األنثروبولجّي

المطلب األول: الرحلة باعتبارها 
سلوًكا استكشافيًّا

حركــة  هــي  لهــا،  تعريــف  أبســط  فــي  الرحلــة 

هــو  يمّيزهــا  مــا  لكــن  آلخــر،  مــكان  مــن  وانتقــال 

اقترانهــا بهــدف وغايــة، يكــون االرتحــال ألجلهــا. 

والعلمــّي  األدبــّي  الفضــاء  إلــى  الرحلــة  وتنتقــل 

األماكــن  علــى  تعــّرف  مــن  مــا يصاحبهــا  بســبب 

التــي  األماكــن  فــي  النــاس  وأحــوال  والمعالــم 

يمــّر بهــا المرتحــل علــى طــول خــط ســير الرحلــة، 

وفــي الحواضــر التــي يتوقــف فيهــا، وصــواًل حتــى 

وال  الرحلــة.  بــه  تنتهــي  الــذي  النهائــي  المقصــد 

تصبــح الرحلــة ذات قيمــة علمّيــة وأدبّية إّلا في حال 

المشــاهدات  ونقــل  وتســجيل  بتدوينهــا  القيــام 

واالنطباعــات وأهــّم مــا تــم التعــّرف عليــه ولفــت 

لتكــون  الرحلــة،  خــال  واكتشــفه  المرتحــل  نظــر 

المهنــدس  وكامــل  وهبــة  مجــدي  يعّرفهــا  كمــا 

اللغــة  فــي  العربيــة  المصطلحــات  فــي »معجــم 

ــا، يتنــاول انطباعــات المؤلــف  واألدب«: »أثــًرا أدبيًّ

يتعــّرض  وقــد  مختلفــة،  بــاد  فــي  رحاتــه  عــن 

وســلوك  عــادات  مــن  يــراه  مــا  لوصــف  فيهــا 

وأخــاق، وتســجيل دقيــق للمناظــر الطبيعيــة التــي 

يشــاهدها أو يســرد مراحــل رحلتــه مرحلــة مرحلــة، 

أو يجمــع بيــن كل هــذا فــي آٍن واحــد«(2(.

واالستكشــاف،  التعــّرف  عنصــر  توّفــر  مــع 

باعتبــار  للرحلــة؛  األنثروبولوجــّي  المضمــون  يأتــي 

أن األنثروبولوجيــا علــم معنــّي بدراســة اإلنســان 

وثقافيــًا،  بيولوجيــًا،  البشــرّية،  والجماعــات 

لســلوك  كشــفًا  الرحلــة  تتضمــن  إذ  واجتماعيــًا؛ 

فــي  البشــر  حيــاة  وأنمــاط  وطبــاع  وصفــات 

المجتمعــات والبــاد األخــرى الغريبــة والمجهولــة 

منهــا  أتــى  التــي  والبــاد  للمجتمعــات  بالنســبة 

الرّحالــة؛ فالرحلــة ليســت مجــرد انتقــال مــن مــكان 

المصطلحــات  معجــم  كامــل،  والمهنــدس،  مجــدي،  وهبــة،   )2(
العربيــة فــي اللغــة واألدب، بيــروت، مكتبــة لبنــان (1984م(، (ص/ 17(.
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يتــم فيــه  وإنمــا هــي ســلوك وتحــّرك  اآلخــر،  إلــى 

مخالطــة النــاس واألقــوام األخــرى، ويجــري فيــه 

رصــد مظاهــر حياتهــم، والتعــّرف علــى عاداتهــم 

ومعتقداتهــم وألســنتهم، وبالتالــي؛ هــي تتضمــن 

علــى  والتعــّرف  الدراســة  مــن  أولــى  مرحلــة 

الشــعوب، تتمثــل فــي مرحلــة الرصــد والماحظــة 

بعــض  فــي  ترقــى  قــد  كانــت  وإن  والوصــف، 

التصنيــف،  إلــى  الرّحالــة،  بعــض  عنــد  األحيــان، 

والتحليــل والمقارنــة، والتعليــل، كمــا ســيأتي. ومــن 

القيمــة  تأتــي  والكشــف،  والرصــد،  التعــّرف،  هــذا 

الرحــات  هنــا  ونعنــي  للرحــات.  األنثروبولوجّيــة 

التــي جــرى توثيقهــا وحفظهــا بأســلوب كتابــة أدبّي، 

العربــّي  األدب  مــن  مســتقًا  صنفــًا  غــدت  حتــى 

وثيقــة  كذلــك  وهــي  الرحــات«،  بـــ«أدب  يعــرف 

كتابــات  هــو  بــه،  ومتداخلــة  آخــر  بصنــف  الصلــة 

األدب الجغرافــّي؛ إذ كان الغالــب علــى الجغرافييــن 

رّحالــة. يكونــوا  أن 

قبــل  العــرب  عنــد  موجــودة  الرحــات  كانــت 

محــددة،  بأغــراض  مقترنــة  وكانــت  اإلســام، 

منهــا  واشــتهرت  باألســاس،  بالتجــارة  متعلقــة 

الموســمّية؛  التجارّيــة  قريــش  قوافــل  رحــات 

إلــى اليمــن شــتاًء، وإلــى بــاد الشــام صيفــًا، التــي 

جــاء ذكرهــا فــي القــرآن باعتبارهــا ممــا أنعــم هللا 

بــه عليهــم، وكانــت هــذه الرحــات ســببًا لتعــّرف 

العــرب علــى شــؤون وأحــوال األقــوام المجــاورة، 

لكــن دون تبلــور أّي آثــار أدبيــة تعنــى بهــذا الوصــف، 

إال مــا ورد ُمَتَضمنــًا فــي أبيــات شــعرّية متناثــرة، 

ــر قصــد الوصــف والرصــد. ومــن الرحــات  علــى غي

مــا كان ألغــراض ومــآرب خاّصــة، مثــل االتصــال 

القيــس  امــرئ  كرحــات  وماقاتهــم،  بالملــوك 

مشــحونة  وجــاءت  معلقتــه،  فــي  ســجّلها  التــي 

علــى  والوقــوف  الحنيــن  ومعانــي  بالذكريــات 

الشــعرّية  القصائــد  لكــن كغيرهــا مــن  األطــال، 

كانــت  الشــعرّي،  طابعهــا  وبحكــم  الجاهلّيــة، 

بعيــدة عــن طابــع الوصــف والماحظــة وغــرض 

وســّكانها. لألماكــن  واالكتشــاف  التعــرف 

مــع مجــيء اإلســام ُشــحنت الرحلــة بمعــاٍن 

مســتجّدة،  عديــدة  أغــراض  لهــا  وبــات  جديــدة، 

مقتــرن  نشــاًطا  باعتبارهــا  قيمتهــا  وتعــززت 

بأغــراض العلــم والمعرفــة والتعّلــم، وجاء ذلك مع 

ورود آيــات قرآنيــة تعــزز مــن هــذا البعــد فيهــا؛ مــن 

اآليــات التــي تقرنهــا باالتعــاظ واالعتبــار والتفّكــر، 

ۡرِض فَٱنُظــُرواْ 
َ
ــۡل ِســُرواْ ِف ٱۡل مــن مثــل قولــه تعالــى: ﴿قُ

ــرَةَۚ إِنَّ  ةَ ٱٓأۡلِخ
َ
ــأ ۡش ــُئ ٱلنَّ ُ يُنِش ــمَّ ٱللَّ ــَقۚ ُث ۡل  ٱۡلَ

َ
ــَدأ ــَف بَ َكۡي

ءٖ قَِديــٞر ٢٠﴾ العنكبــوت: 20، وقولــه:  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ٱللَّ

ــُة  َب ــَف َكَن َعٰقِ ــُرواْ َكۡي ۡرِض َفَينُظ
َ
ــُرواْ ِف ٱۡل ــۡم يَِس َ َول

َ
﴿أ

ۡرَض 
َ
ثَــاُرواْ ٱۡل

َ
ــوَّٗة وَأ َشــدَّ ِمۡنُهــۡم قُ

َ
ِيــَن ِمــن َقۡبلِِهــۡمۚ َكنُــوٓاْ أ ٱلَّ

ــا َعَمُروَها﴾ الــروم: 9، أو مــع بدء  ۡكــَرَ ِممَّ
َ
وََعَمُروَهــآ أ

نــوع جديــد مــن الرحــات؛ تلــك المخصصــة لغــرض 

طلــب العلــم، التــي جــاءت الدعــوة إليهــا فــي اآليــة: 

ُهــواْ ِف  َتَفقَّ َ ۡنُهــۡم َطآئَِفــةٞ ّلِ ــةٖ ّمِ ِ فِرۡقَ
ــَر ِمــن ُكّ ــوَۡل َنَف لَ ﴿فَ

ٱّلِيــِن﴾ التوبــة: 122، والتــي ســرعان ما توســّعت مع 
ظهــور الحاجــة لجمــع األحاديــث وتدوينهــا. إضافــة 

إلــى رحلــة الحــج المفروضــة، ومــا يصاحبهــا مــن 

معــاٍن دينيــة؛ مــن الطاعــة وتلبّيــة النــداء اإللهــي. 

بمعــاٍن  اإلســام  بعــد  الرحــات  اقترنــت  وبذلــك 

وقيــم جيــدة لــم تكــن حاضــرة مــن قبــل.

المعنــوّي  المســتوى  علــى  التحــّول  يكــن  لــم 
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والقيمــّي فقــط، وإنمــا قــد ازدادت الحاجات للرحات 

الفتوحــات  إثــر حركــة  الطابــع االستكشــافّي،  ذات 

اإلســامّية ومــا تاهــا مــن عصــر ازدهــار واســتقرار، 

العربــي  الجغرافّي-السياســّي  الفضــاء  واتســاع 

ــة، ومــا نشــأ  اإلســامّي، وتوّســع األنشــطة التجارّي

عــن كّل ذلــك مــن تولــد حاجــات ودوافــع جديــدة؛ 

إذ بــرزت الحاجــة لوصــف األقاليــم، وكان ذلــك مــن 

ضــرورات التنظيــم والحكــم، بمــا فــي ذلــك وصــف 

الطرقــات (المســالك(، واألراضــي الزراعّيــة، وكذلك 

إلــى الحاجــة لمزيــد مــن  الّســكان، إضافــة  وصــف 

العلــم بأحــوال طــرق التجــارة الممتــدة والشــركاء 

التجارييــن البعيديــن، مــن الهنــد إلــى الصيــن إلــى 

أرخبيــل المايــو، وحتــى مجاهــل إفريقيــا.

ــا  ــة فــي الجغرافي ــوع مــن الكتاب ــور ن ــك تبل ــدأ بذل ب

اإلدارّيــة والسياســية والتجارّيــة، التــي كانــت معتمــدة 

قيــام  عبــر  ســواء  الرحــات،  مــادة  علــى  باألســاس 

جــاء  مــا  نقلــه  عبــر  أو  بالرحــات،  نفســه  الجغرافــّي 

مــن وصــف علــى لســان مــن قامــوا بهــا. أخــذت هــذه 

الكتابــات بالتبلــور خــال القــرن الثالــث الهجــرّي وبــدأت 

ابــن  فنجــد  الجغرافّية-الرحلّيــة،  المدوّنــات  تظهــر 

ــه  ــه المــؤرخ والجغرافــّي البغــدادّي، يضــع كتاب خرداذب

»المســالك والممالــك«، الــذي جــاء فيــه أقــدم وصــف 

للطــرق التــي تربــط بيــن مقاطعــات الدولــة العباســية 

األقاليــم  دراســة  وبلغــت  بغــداد.  والعاصمــة 

الهجــري، مــع  الرابــع  القــرن  فــي  أوّجهــا  والمناطــق 

ظهــور كتــب مثــل »أحســن التقاســيم فــي معرفــة 

الجغرافــّي  المقدســّي،  الديــن  لشــمس  األقاليــم« 

الرّحالــة الــذي ارتحــل حــول العالــم اإلســامي ليضــع ما 

كتــب، وكذلــك فعــل االصطخــرّي فــي كتابــه »مســالك 

الممالــك«، وابــن حوقــل فــي كتــاب »صــورة األرض«، 

فكانــت كتبهــم معتمــدة علــى الرحــات التــي قامــوا 

بهــا، وكانــت هــذه الموســوعات الجغرافّيــة متضمنــة 

للجغرافيــا البشــرّية ووصــف الســكان باعتبــار ذلــك 

جــزءًا مــن وصــف األقاليــم(3(.

وبذلك تبلورت الرحات في الحضارة اإلسامية 

لآلخــر  واالستكشــاف  للتعــرف  ســبيًا  باعتبارهــا 

إليــه ومشــاهدته  الذهــاب  عــن طريــق  المجهــول، 

ومعاينتــه، وتحصيــل معرفــة حقيقّيــة ودقيقــة عنــه، 

وعــدم االكتفــاء بســماع وتناقــل مــا يــروى عنــه، كمــا 

هــو فــي ثقافــة الحكايــات والمرويــات التــي تختلــط 

ــق باألســاطير. فيهــا الحقائ

المطلب الثاني: الطابع االثنوغرافّي 
في كتابات الرّحالة المسلمين

فــي  األنثروبولوجــي  للمضمــون  تمظهــر  أهــم 

والشــعوب  األعــراق  وصــف  هــو  الرّحالــة  كتابــات 

الوصــف  هــذا  مــن  كبيــر  وجانــب  األخــرى،  واألمــم 

إذ  إثنوغرافــّي.  عمــل  بمثابــة  اعتبــاره  يمكــن 

تعــّرف االثنوغرافيــا بأنهــا علــم وصــف الشــعوب، 

والمظاهــر الماديــة والثقافيــة للجماعــة البشــرّية، 

التقاليــد  ومجموعــة  الحيــاة  أســلوب  وصــف  مــن 

والعــادات، واألدوات وطرائــق العيــش، وهــذا هــو 

ــر مــن الرحــات. ويوفــر العمــل  مضمــون جانــب كبي

الــذي  االثنولوجــّي  للبحــث  قاعــدة  االثنوجرافــي 

التحليلّيــة  الدراســة  عبــر  الحقــة،  مرحلــة  فــي  يأتــي 

الوصــول  بهــدف  االثنوجرافيــة  للمــادة  والمقارنــة 

)3( زيــادة، نقــوال، الجغرافيــا والرحــات عنــد العــرب، بيــروت، دار 
الكتــاب اللبنانــي (1962م(، (ص/ 12(.
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إلــى خاصــات واســتنتاجات نظرّيــة حــول اإلثنيــات 

االثنوغرافيــا  وتمّثــل  البشــرّية(4(.  واألجنــاس 

واالثنولوجيــا مجاليــن هاميــن فــي إطــار الدراســات 

وبولوجّيــة.  األنثر

ابــن  رحلــة  تبــرز  الهجــري  الرابــع  القــرن  فــي 

فضــان، الــذي ذهــب إلــى ملــك الصقالبــة (البلغــار( 

المقتــدر  العباســّي  الخليفــة  أرســلها  بعثــة  فــي 

فــي  فضــان  ابــن  مشــاهدات  وجــاءت  باللــه، 

غنّيــة  والخــزر،  والتــرك  والــروس  الصقالبــة  بــاد 

صفــات  وصــف  إذ  االثنوجرافيــة؛  بالمعلومــات 

وعــادات ومعتقــدات تلــك األقــوام، ومــن ذلــك مثــًا 

مــرض  »إذا  للمرضــى:  الــروس  لمعاملــة  وصفــه 

عنهــم،  ناحيــة  خيمــة  لــه  ضربــوا  منهــم  الواحــد 

الخبــز  مــن  شــيئًا  معــه  وجعلــوا  فيهــا،  وطرحــوه 

والمــاء، وال يقربونــه وال يكلمونــه، بــل ال يتعاهدونــه 

فــي كل أيــام مرضــه وال ســّيما إذا كان ضعيفــًا أو 

مــات  إليهــم، وإن  رجــع  بــرئ وقــام  فــإن  مملــوكًا، 

أحرقــوه«(5(. وباعتبــاره فقيهــًا، طغــت االهتمامــات 

ذات الطابــع الفقهــّي علــى ماحظــات ابــن فضــان، 

وغيابهــا  النظافــة  لموضــوع  تطرقــه  ذلــك  ومــن 

عنــد الــروس؛ إذ نجــده يــدّون مشــهدًا لهــم وهــم 

القصعــة  فــي  ويبصقــون  وجوههــم  يغســلون 

نفســها واحــدًا تلــو اآلخــر. وكذلــك وصفــه إقبالهــم 

مســتهترون  »وهــم  يقــول:  النبيــذ،  شــرب  علــى 

التــرك  ليــًا نهــارًا«(6(. أمــا قــوم  بالنبيــذ، يشــربونه 

ــة  الغــّز، فيتوقــف عنــد عــادات الــزواج لديهــم ونوعّي

االنثروبولوجيــا،  فــي  عــام  مدخــل  مصطفــى،  تيولويــن،   )4(
.)120 (ص/  (2011م(،  الفارابــي  بيــروت، 

وزارة  عّمــان،  فضــان،  ابــن  رحلــة  أحمــد،  فضــان،  ابــن   )5(
.)48 (ص/  (2013م(،  األردنّيــة  الثقافــة 

)6( المرجع نفسه، (ص/ 49(.

المهــور التــي تــؤدى للنســاء، وتفصيــات تجيــب عــن 

تســاؤالت مثــل: متــى يحــّق للرجــل أن يأخــذ امرأتــه؟ 

وكيــف يتــزوج االبــن األكبــر امــرأة أبيــه إن مــات مــا لــم 

تكــن أمــه؟ وتســتمر االهتمامــات الفقهّيــة لــدى ابــن 

لــدى  فضــان، إذ نجــده يتتبــع قوانيــن العقوبــات 

الشــعوب، فيــورد أن »التــرك الغــّز مــن زنــا منهــم، 

كائنــًا مــن كان، يضربــون لــه أربــع ســكك ويشــدون 

يديــه ورجليــه عليهــا ويقطعــون بالفــأس مــن رقبتــه 

ثــم  أيضــًا،  بالمــرأة  إلــى فخذيــه، وكذلــك يفعلــون 

تعلــق كل قطعــة منهمــا علــى شــجرة«(7(.

»أحســن  كتابــه  فــي  فنجــده  المقدســي،  أمــا 

التقاســيم فــي معرفــة األقاليــم«، ال يقــف عنــد ذكــر 

المعالــم الجغرافيــة وإنمــا ينتقــل إلــى وصــف طبائــع 

وأخــاق ســكان البــاد ونظــم حياتهــم. ومــن ذلــك 

والديلــم،  وطبرســتان  جرجــان  بــاد  ســكان  وصــف 

ومما يذكره في وصف ألســنتهم: »ولســانا قومس 

يقولــون  الهــاء،  يســتعملون  متقاربــان،  وجرجــان 

منغلــق،  مخالــف  الديلــم  ولســان  وهاكــن،  هــاده 

والجيــل يســتعملون الخــاء، ولســان الخــزر شــديد 

إلــى وصــف الصفــات  ينتقــل  َثــمَّ  وِمــن  االنغــاق«، 

الشــكلّية: »والديلــم حســان اللحــى والوجــوه أيضــًا. 

وفــي أهــل جرجــان نحافــة. أهــل طبرســتان أحســن 

وأصفــى، وفــي الخــزر مشــابهة مــن الصقالبــة«(8(. 

ويكتــب أبــو زيــد الســيرافي، فــي رحلتــه إلــى جنــوب 

الهنــدّي  المحيــط  جزائــر  وصــف  فــي  آســيا،  شــرق 

يأتدمــون  وبــه  النارجيــل،  »أكلهــم  أهلهــا:  وعــادات 

)7( المرجع نفسه، (ص/ 10(.

فــي  التقاســيم  أحســن  أحمــد،  بــن  محمــد  المقدســي،   )8(
معرفــة األقاليــم، بيــروت، دار صــادر (1973م(، (ج/ 1، ص/ 134(.
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ــزوج  ــم ُي ويدهنــون، وإذا أراد واحــد منهــم أن يتــزوج ل

قتــل  فــإذا  أعدائهــم،  مــن  رجــل  رأس  بقحــف  إال 

زّوج  خمســين  قتــل  أن  وكذلــك  اثنيــن،  زوج  اثنيــن 

خمســين امــرأة بخمســين قحفــًا«، ويذكــر الســبب 

وراء العــادة: »وســبب ذلــك إن أعداءهــم كثيــر، فمــن 

أقــدم علــى القتــل أكثــر كانــت رغبتهــم فيــه أوفــر«(9(. 

وكان المحيــط الهنــدي الفضــاء البحــرّي األهــم الــذي 

عبرتــه ســفن التجــار المســلمين، لذلــك كان وصــف 

أحــوال ســواحله وجزائــره يتكــرر عنــد كثيــر مــن الرحالــة 

المســعودّي،  كتبــه  مــا  ذلــك  ومــن  والجغرافييــن، 

فــي مؤلفــه »مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر«، وهــو 

كتــاب فــي المعرفــة الجغرافّيــة، وضــع فيــه خاصــة 

أســفاره، إذ نجــده يتوقــف طويــًا في وصفه المحيط 

تجــرى  التــي  والتجــارة  وســكانه،  وجزائــره،  الهنــدي، 

فيــه، والســفن التــي تبحــر فيــه، وكيفيــة صناعتهــا، 

واختافهــا عــن الســفن فــي البحــار األخــرى.

العمــل  يبــرز  الهجــرّي  الخامــس  القــرن  وفــي 

المعــروف  البيرونــي،  الريحــان  ألبــي  الموســوعي 

بـ«تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة؛ مقبولــة فــي العقــل 

ــة«، ونجــده يقــدم ســجًا مفصــًا عــن ســكان  أو مرذول

شــبه القــاّرة الهندّيــة، بعــد إقامتــه مــّدة هنــاك، بدايــًة 

مــن وصــف البنــى االجتماعّيــة، حيــث يعــرض البيرونــي 

بعنــوان  فصــل  فــي  الهنــود  لــدى  االجتماعــي  البنــاء 

»فــي ذكــر الطبقــات التــي يســمونها«، موضحــًا كيــف 

الطبقــّي  النظــام  فيــه  يســود  الهنــدي  المجتمــع  أن 

المغلــق، وجنــى وصــف المعتقدات، ووصف ألســنتهم.

وفــي القــرن الســادس الهجــرّي، تطالعنــا رحلــة 

)9( الســيرافي، ســليمان، رحلــة الســيرافي، عّمــان، دار الــوراق 
للنشــر (2016م(، (ص/ 35(.

وقــام  البلــدان  جــاب  الــذي  الغرناطــّي،  حامــد  أبــي 

إلــى  المشــرق  فــي  خراســان  مــن  امتــدت  برحــات 

الشــمال األوروبــي وحتــى إفريقيــا الســوداء، وألــّف 

اإلعجــاب«.  ونخبــة  األلبــاب  »تحفــة  كتابــه:  عنهــا 

فنجــده مثــًا يصــف عــدًدا مــن شــعوب غــرب إفريقيــا، 

َخلقــًا وُخُلقــًا، ويقــول: »وأهــل غانــة أحســن الســودان 

فيهــم  الشــعور،  ســبط  صــورًا،  وأجملهــم  ســيرة، 

عقــول وَفهــم، ويحّجــون إلــى مّكة. وأمــا قناوة وقوقو 

ومالــي وتكــرور وغدامــس، فقــوٌم لهــم بــأس، وليــس 

بأراضيهــم بركــة، وال ديــن لهــم وال عقــل، وأشــّرهم 

قوقــو، قصــار األعنــاق، فطــس األنــوف، حمــر العيون، 

كأن شــعورهم حــب الفلفــل، وروائحهــم كريهــة«(10(. 

بــاد  »وأمــا  يكتــب:  وأهلهــا،  الصيــن  وصــف  وفــي 

الصيــن فهــي كبيــرة وأهــل عــدل وإنصــاف، وهــم أكثــر 

مــن أهــل الهنــد أضعافــًا مضاعفــة، وفــي أرضهــم 

يهتــدي  ال  الصنائــع  مــن  أنــواع  ولهــم  كثيــرة،  نعــم 

عليهــا غيرهــم، كالفخــار الصينــي والديبــاج، وغيــر ذلــك، 

وهــم يعبــدون األصنــام كأهــل الهنــد«.

وفــي القــرن الثامــن الهجــري، يقــدم لنــا الرحالــة 

الطنجــّي، ابــن بطوطــة، مدونتــه الكبــرى، »تحفــة 

النظــار فــي غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار«، 

يــرد فيهــا وصــف مفصــل لعــدد كبيــر مــن  التــي 

استحســنه  مــا  ذكــره  ذلــك  ومــن  الشــعوب، 

أفعالهــم  يقــول: »فمــن  الســودان،  أفعــال  مــن 

عنــه  النــاس  أبعــد  فهــم  الظلــم؛  قلــة  الحســنة 

منــه.  شــيء  فــي  أحــًدا  يســامح  ال  وســلطانهم 

وهــم ال يتعرضــون لمــال مــن يمــوت ببادهــم مــن 

)10( الغرناطــّي، أبــو حامــد، تحفــة األلبــاب ونخبــة اإلعجــاب، الــدار 
البيضــاء، دار اآلفــاق الجديــدة (1993م(، (ص/ 112(. 



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 17٢

البيضــان، ولــو كان قناطيــر مقنطــرة«(11(. ونجــده 

ينتقــل لإلقامــة بجــزر المالديــف مــدة عــام ونصــف، 

امرأتيــن،  ويتــزوج  بالقضــاء،  هنــاك  يشــتغل  إذ 

وفــي وصــف أهلهــا يكتــب: »أهــل نظافــة وتنــزه 

عــن األقــذار، وأكثرهــم يغتســل مرتيــن فــي اليــوم 

تنظفــًا لشــدة الحــر بهــا وكثــرة العــرق، ويكثــرون 

علــى  حريــص  وهــو  العطرّيــة«(12(.  األدهــان  مــن 

تدويــن الماحظــات ذات الطابــع االجتماعــّي، ومــن 

ذلــك مــا كتبــه فــي ذكــر نســائها، إذ يصفهــن بدقــة: 

»ونســاؤها ال يغطين رؤوســهن، وال ســلطانتهم 

شــعورهن،  ويمشــطن  رأســها،  تغطــي 

ويجمعنهــا إلــى جهــة واحــدة، وال يلبــس أكثرهن إال 

فوطــة واحــدة، تســترها مــن الصــّرة إلــى األســفل، 

يمشــين  وكذلــك  مكشــوفة،  أجســادهن  وســائر 

ــم وصــف عاقــة نســاء  فــي األســواق وغيرهــا«. ث

ــكّل المــرأة عندهــم  جــزر المالديــف برجالهــن: »ال ت

خدمــًة إلــى ســواها؛ بــل تأتيــه بالطعــام، وترفعــه 

بيــن يديــه، وتغســل يــده، وتأتيــه بالمــاء للوضــوء، 

وتغــّم رجليــه عنــد النــوم. ومــن عوائدهــن أال تــأكل 

المــرأة مــع زوجهــا(13(«.

المطلب الثالث: بواكير االثنولوجيا

تعتمــد اإلثنولوجيــا (علــم األعــراق( علــى قاعــدة 

ثــم  االثنوغرافــي،  العمــل  يوفرهــا  التــي  البيانــات 

تنتقــل إلــى دراســتها ومقارنتهــا وتحليلهــا، لتخــرج 

خاصــات  واســتخاص  لألعــراق  بتصنيفــات 

)11( ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد هللا، تحفــة النظــار فــي غرائــب األمصــار 
وعجائــب األســفار، بيــروت، دار إحيــاء العلوم (1987م(، (ص/ 672(.

)12( المرجع نفسه، (ص/ 563(.

)13( المرجع نفسه، (ص/ 566(.

وخصائــص عامــة لــكل منهــا. وفــي أعمــال الرحّالــة 

طابــع  ذات  كتابــة  هنــاك  بــأن  الزعــم  يمكــن  ال 

ــة، ولكــن يمكــن تلمــس  اثنولوجــّي ناضجــة مكتمل

تجــاوزات فــي مواضــع عــدة وعنــد عــدد مــن الرحالــة 

والجغرافيين إلطار التوثيق والوصف االثنوغرافي 

وانتقــال إلــى التحليــل والتعليــل والمقارنــة، ومــن 

ذلــك مــا نجــده عنــد المســعودّي؛ إذ نجــده يذكــر 

ورياحهــا  الشــام ومرتفعاتهــا  أن »ســحاب  مثــًا 

ــد  ــت تبّل ــون، وإن كان تحّســن الجســم، وتصفــي الل

العقــل وتجفــي الطبــع. أمــا حــرارة مصــر وركــود 

هوائهــا فتكــدر األلــوان وتخّيــب الفطــن. والجبــال 

األفهــام  وتبلــد  األجســام  تخشــن  همــدان  فــي 

ــة وتكاثــف الهــواء. أمــا العــراق، صــّرة  لغلــظ الترب

فَصفــت  االعتــدال،  وقــف  حيــث  وقلبهــا،  األرض 

واحتــدت  أذهانهــم،  ولطفــت  أهلــه،  أمزجــة 

خواطرهــم، فهــو مفتــاح الشــرق ومنــاره«. وعــن 

يقــول: »لمــا كان  التــرك (ســكان وســط آســيا(، 

الغالــب علــى هــواء التــرك البــرد وعجــزت الحــرارة 

عــن تنشــيف رطوبــات أبدانهــم كثــرت شــحومهم 

والنــت أبدانهــم وتشــبهوا بالنســاء فــي كثيــر مــن 

فيهــم،  الجمــاع  شــهوة  فضعفــت  أخاقهــم، 

لبــرد مزاجهــم، وللرطوبــة الغالبــة  وقــّل ولدهــم؛ 

عليهــم«(14(. 

التفســيرات  إلــى  اللجــوء  تحديــدًا  هنــا  ونجــد 

المناخــّي  والعامــل  باإليكولوجيــا  تتعلــق  التــي 

وتأثيــره علــى األمزجــة والطبــاع، وهــي تفســيرات 

ذاعــت واســتمرت حتــى فتــرة متأخــرة، وأورد منهــا 

التاســع  القــرن  فــي  مقدمتــه،  فــي  خلــدون  ابــن 

)14( المســعودي، أبــو الحســن بــن علــّي، مــروج الذهــب ومعــادن 
الجوهــر، بيــروت، المكتبــة العصريــة (2007م(، (ج/ 2، ص/ 61(.
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بخفــة  الحــرارة  ارتفــاع  ربطــه  مثــل  الهجــرّي، 

العقــل عنــد الســودان(15(، وهكــذا. وبالحديــث عــن 

أنــه هــو أيضــًا كان  ابــن خلــدون ومقدمتــه، نذكــر 

فــي عــداد الرحالــة؛ وكمــا يشــير علــي عبــد الواحــد 

وافــي، فــي مقدمــة تحقيقــه للمقدمــة: »اعتمــد فــي 

تاريخــه والمقدمــة علــى ماحظــة ظواهــر االجتمــاع 

فــي الشــعوب التــي أتيــح لــه االحتــكاك بهــا والحيــاة 

بيــن أهلهــا، وعلــى تعقــب هــذه الظواهــر فــي تاريــخ 

هــذه الشــعوب نفســها فــي العصــور الســابقة، 

األخــرى،  الشــعوب  عنــد  أشــباهها  وتعقــب 

وبذلــك  الظواهــر جميعــًا«،  هــذه  بيــن  والموازنــة 

حمــل عملــه طابعــًا اثنولوجيــًا أيضــًا، وتجــاوز حــدود 

اإلثنوغرافــي.  العمــل 

وِمــن َثــمَّ نأتــي للعمــل األكثــر نضجــًا مــن ناحيــة 

التقــدم علــى مســتوى المقاربــة االثنولوجيــة، وهــو 

موســوعة البيرونــي فــي وصــف ودراســة ســكان 

الهنــد، »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة؛ مقبولــة فــي 

العقــل أو مرذولــة«؛ إذ يقــدم فيــه وصفــًا مفصــًا 

الدينّيــة  نظمــه  ناحيــة  مــن  الهنــدّي  للمجتمــع 

واالجتماعّيــة وأنماطــه الثقافّيــة، وِمــن َثــمَّ يقــدم 

نوعــًا مــن التحليــل والتنظيــر، نجــده فــي مقارنتــه 

تلــك النظــم والســلوكيات بمثياتهــا عنــد اليونــان، 

اســتعراضه  فــي  مثــًا  وهــو  والفــرس.  والعــرب، 

مجــرد  عنــد  يقــف  ال  نجــده  الدينّيــة  للمعتقــدات 

الِذكــر والعــرض، وإنمــا يســتنتج الخاصــات. فهــو 

فــي  رئيًســا  ا  دوًر يــؤدي  الديــن  أن  مثــًا  يســتنتج 

تشــكيل الحيــاة الهندّيــة وتوجيــه ســلوك األفــراد 

الهنــد،  وآداب  للغــة  دراســته  وفــي  والجماعــات، 

)15( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، بيــروت، دار 
القلــم (1984م(، (ص/ 51(.

السنســكريتية  اللغــة  بيــن  المقارنــات  يعقــد 

والعربّيــة، ويدخــل فــي مســائل تتعلــق بالتصاريــف 

والنحــو(16(. واالشــتقاق 

 المبحث الثاني:
االتفاق واالختالف مع 

المنهج المعاصر

المطلب األول: المشاهدة والمعايشة

المعاصــر  األنثروبولوجــّي  المنهــج  يقــوم 

موضــع  الجماعــة  مــن  االقتــراب  أســاس  علــى 

صفاتهــا  عــن  الماحظــات  وتســجيل  الدراســة، 

قــدر  بأكبــر  ذلــك  ليكــون  الســعي  مــع  وعاداتهــا، 

إســقاطات  أّي  عــن  وبعيــدًا  الموضوعّيــة،  مــن 

لمرجعيتــه  وفقــًا  ويفترضهــا  الباحــث  يطلقهــا 

كمــا  يســجلها  وإنمــا  والحضارّيــة،  الثقافيــة 

مــا  وهــو  الجماعــة،  وتراهــا  تفهمهــا  وكمــا  هــي 

وحتــى  بــل  ومعايشــتها،  بينهــا  اإلقامــة  يتطلــب 

الحديــث بلســانها، والتعمــق فــي فهــم تعبيراتهــا 

ــد  ــى االبتعــاد عــن تردي وموروثهــا، مــع الحــرص عل

األفــكار والمقــوالت المنجــزة والمســبقة إزاءهــا.

وفــي هــذا المعنــى، يذكــر أبــو الريحــان البيرونــي 

»ليــس  تمامــًا:  يوافقــه  مــا  كتابــه،  مقدمــة  فــي 

الكتــاب كتــاب ِحجــاج وجــدل حتــى أســتعمل فيــه 

إيــراد حجــج المقــدم ومناقضيــه الزائــغ منهــم عــن 

الحــق، وإنمــا هــو كتــاب ِحكايــة فــأورد كام الهنــد 

)16( فهيــم، حســين، قصــة األنثروبولوجيــا، الكويــت، المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب (1986(، (ص/ 45(.
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يكــون  يــكاد  نصــًا  نجــد  وهنــا،  وجهــه«(17(.  علــى 

األنثروبولوجــّي،  المنهــج  فــي  تمامــًا  معاصــرًا 

عصــره،  فــي  العالــم  العقــل  يخاطــب  فالبيرونــي 

التــي  العقائــد  كتــب  علــى  اعتــاد  قــد  كان  الــذي 

تعتمــد مبــدأ إيــراد الــردود عليهــا، ويبّيــن لهــم أن 

ليــس ذلــك غرضــه البتــة، وإنمــا هــو يــورد ويســجل، 

وبتعبيــره »هــو كتــاب ِحكايــة«، ويمكــن قــراءة هــذا 

التقديــم باعتبــاره التعبيــر العربــّي اإلســامّي عــن 

المنهــج االثنوغرافــّي، وهــو هنــا يصــرح بــأن عملــه 

يرصــد ثقافــة المجتمــع كمــا يراهــا ويفّســرها أهــل 

هــذا المجتمــع، ال مــن منظــور ثقافتــه هــو.

مــا  علــى  يعتمــد  كتابــه  فــي  البيرونــّي  ونجــد 

شــاهده بنفســه وســمعه بأذنيــه، خــال إقامتــه 

الطويلــة بالهنــد، التــي بلغــت نحــو أربعيــن عامــًا. 

فهــو لــم يضــع كتابــه بنــاًء علــى مــا جمــع مــن أخبــار، 

كمــا هــو فــي الثقافــة الِحكائّيــة النقلّيــة، وإنمــا دّون 

مــا شــاهد بعينــه. تمامــًا كمــا يصنــع األنثروبولوجّي 

المعاصــر، حيــن ُيقيــم بمــكان الدراســة، ويخالــط 

أهلــه ويشــاركهم فــي أنشــطتهم، بحيــث يصــل 

إلــى فهــم وتفســير داخلــّي لســلوكهم وعاداتهــم 

ومعتقداتهــم وطرائــق عيشــهم. وباإلضافــة إلــى 

ملمــًا  كان  البيرونــّي  فــإن  والمعايشــة،  اإلقامــة 

بالسنســكريتّية، لغــة مجتمــع الدراســة، مــا مكنــه 

ــه. مــن تحقيــق غايت

باإلمــكان العثــور علــى أمثلــة أخــرى عنــد رّحالــة 

آخريــن، علــى تحقيــق شــرط المعايشــة، كمــا نجــد 

عنــد ابــن بطوطــة، الــذي تــزّوج فــي مصــر مرتيــن، 

مقولــة  مــن  للهنــد  مــا  تحقيــق  الريحــان،  أبــو  البيرونــي،   )17(
مقبولــة فــي العقــل أو مرذولــة، بيــروت، عالــم الكتــب (1983م(، 

.)13 (ص/ 

زوجتيــن،  كذلــك  المالديــف  جــزر  فــي  لــه  وكان 

مــّدة  المالديــف  بجــزر  بطوطــة  ابــن  أقــام  حيــث 

عــام ونصــف واشــتغل بالقضــاء فيهــا، مــا مّكنــه 

ــدى  ــة ل ــاة اليومي ــل الحي ــى تفاصي مــن الوقــوف عل

أهلهــا، والخــروج بتوصيفــات فيهــا جانــب كبيــر مــن 

الدقــة، كمــا تقــّدم، وهــو بذلــك يقــدم مثــااًل آخــر علــى 

يصنــع  كمــا  الدراســة،  مجتمــع  فــي  االنغمــاس 

المعاصــرون. األنثروبولوجيــون 

عنــد  إشــكالّية  هنــاك  تبقــى  بالعمــوم  لكــن، 

عمــوم الرّحالــة بخصــوص نقطــة المعايشــة؛ إذ 

إن فكــرة الرحلــة واالرتحــال تبقــى مرتبطــة بالحركة 

والتنقــل وعــدم البقــاء طويــًا فــي المــكان الواحــد، 

بخــاف مــا يصنــع اإلثنوغرافــّي المعاصــر، وهــو 

المنهجــّي  المســتوى  علــى  إشــكال  شــّك  ال 

بخصــوص المعرفــة األنثروبولوجّيــة عنــد الرحالــة 

مــن  كبيــًرا  جانًبــا  جعــل  مــا  وهــو  المســلمين، 

الماحظــات يكــون أقــرب ألن يكــون عبــارة عــن 

انطباعــات وماحظــات أولــى عــن صفــات وعادات 

الشــعوب أكثــر مــن كونهــا توصيفــًا معمقــًا ذا 

بنــاء متكامــل، وإن كان ذلــك ال يفقدهــا قيمتهــا 

وطابعهــا االنثروبولوجــّي بــأّي حــال. 

المطلب الثاني: الطابع 
المونوغرافّي وإشكال المعياريّة 

المقصــود بـــالمونوغرافّي هــو غلبــة صــوت 

بحيــث  المدّونــة،  الرحلــة  نــّص  علــى  الكاتــب 

منظــور  مــن  وتعليــق  روايــة  إلــى  أقــرب  تبــدو 

ذاتــّي، وهــو طابــع يطغــى علــى جانــب كبيــر مــن 

كتابــات الرّحالــة، بحيــث تبــدو أقــرب لمذكــرات 
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كــون  بســبب  هــذا  ويأتــي  الرحلــة.  عــن  ذاتّيــة 

صفــات  ذات  أعمــااًل  النهايــة  فــي  الرحــات 

هــذا  وفــي  معظمهــا.  فــي  أدبّيــة  وخصائــص 

حاضــرة  الــذات  تكــون  المونوغرافــي  الطابــع 

ومتفاعلــة بقــدر أكبــر مــع مــا تــرى وتاحــظ، وقــد 

ال يظهــر هــذا الحضــور بشــكل مباشــر وصريــح، 

وإنمــا مــن خــال األحــكام والتقييمــات التــي يتــم 

إطاقهــا، التــي تســتند إلــى معاييــر تســتبطنها 

وتتبناهــا الــذات الكاتبــة. وهنــا تفتــرق الرحــات 

عــن  ألخــرى-  واحــدة  مــن  متفاوتــة  -بدرجــات 

أن  فيــه  يفتــرض  الــذي  اإلثنوغرافــي  العمــل 

مشــاهد،  هــو  لمــا  تســجيل  محــّض  يكــون 

ــا بأكبــر قــدر ممكــن. مــع  بحيــث يكــون موضوعيًّ

التنبيــه إلــى أن الوصــف عمومــًا ال يمكــن مهمــا 

مــن  محيــًدا  وال  تماًمــا،  حياديــًا  يكــون  أن  بلــغ 

اســتبطان قــدر مــن المعاييــر، وهــو مــا لــم تنــُج 

منــه األنثروبولوجيــا الغربّيــة المعاصــرة، التــي 

غلــب عليهــا فــي التعامــل مــع اآلخــر افتــراض 

المعاييــر األوروبّيــة فــي التقــدم والتحّضــر.

الوصــف المونوغرافــي محكــوم برؤيــة اآلخــر 

مــن موقــع الــذات، وفــي حالــة الرحالة المســلمين 

إطــار  فــي  تشــكلت  قــد  ورؤيتهــا  الــذات  كانــت 

الشــعور بالغلبــة السياســية والحضارّيــة، وكان 

الشــعور العــام هــو االنتمــاء إلــى ثقافــة الفاتــح 

الحكــم  عبــر  الرؤيــة  هــذه  وتتمظهــر  والحاكــم. 

علــى ســلوكّيات اآلخريــن ومعتقداتهــم مــن خــال 

مقــوالت التزييــن والتقبيــح، فــي ضــوء االعتقــاد 

بأفضلّيــة الــذات وجعــل قيمهــا بمثابــة المعيــار، 

ومثــال علــى ذلــك نجــد فــي رحلــة ابــن فضــان، 

حيــن يصــف التــرك الغــز: »والتــرك كلهــم ينتفــون 

لحاهم إال أســبلتهم(18(، وربما رأيت الشــيخ الهرم 

منهــم وقــد نتــف لحيتــه وتــرك شــيئًا منهــا تحــت 

ذقنــه فــإذا رآه إنســان مــن بعــد لــم يشــّك أنــه 

تيــس«(19(، فهــو هنــا يشــبه هيئــة الرجــل بالتيــس، 

وذلــك بســبب مقارنتــه مــع المظهــر المألــوف 

ينتفــون  ال  الرجــال  حيــث  بغــداد،  فــي  للرجــل 

البغــدادّي  الرجــل  مظهــر  مــن  جاعــًا  لحاهــم، 

المعيــار. وعنــد وصفــه الصقالبــة يذكــر مســتنكرًا 

أنهــم يســتحمون فــي األنهــار عــراة، ويمارســون 

يشــعروا  أن  دون  مــن  اآلخريــن  أمــام  الجمــاع 

لمداومــة  إنــكاره  ذكــر  تقــدم  وقــد  بالحــرج(20(، 

الــروس علــى شــرب النبيــذ. وهــو فــي تركيــزه هــذا 

علــى الصــورة الشــبقّية لــدى الصقالبــة مثــًا يؤكد 

علــى رؤيــة اآلخــر باعتبــاره أقــرب إلــى التوحــش، في 

حيــن هــو علــى خــاف ذلــك، يــرى نفســه باعتبــاره 

المتحضــر القــادم مــن بغــداد، عاصمــة الخافــة 

العباســّية آنــذاك. 

ــد  ــة نجــده عن ــى هــذه المعيارّي ــال آخــر عل ومث

أبــي دلــف الخزرجــّي، وهــو يصــف القبائــل التركيــة 

وســط آســيا فــي رحلتــه إلــى الصيــن، فيقــول عــن 

بينهــم  والجــور  »والبغــي  الخرلــج:  ُتدعــى  قبيلــة 

والزنــا  بعــض،  علــى  بعضهــم  ويغيــر  ظاهــر، 

بينهــم ظاهــر غيــر محظــور، وهــم أصحــاب قمــار، 

يقامــر الواحــد صاحبــه فــي امرأتــه وابنتــه وابنــه 

نســائهم  فــي  »والجمــال  ويقــول:  وأّمــه«(21(. 

)18( وهي السكسوكة بلغة اليوم.

)19( ابن فضان، م.س.، (ص/ 21(.

)20( ابن فضان، م.س.، (ص/ 37(.

الكتــب  بيــروت، دار  أبــي دلــف،  أبــو دلــف، رحلــة  الخزرجــّي،   )21(
.)33 (ص/  (2013م(،  العلميــة 
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الغيــرة،  قليلــو  وهــم  الفســاد،  وكذلــك  ظاهــر، 

تجــيء امــرأة الرئيــس فمــن دونــه أو ابنتــه أو أختــه 

إلــى القوافــل إذا وافــت البلــد، فتعتــرض الوجــوه، 

فــإن أعجبهــا إنســان أخذتــه إلــى منزلهــا، وأنزلتــه 

عندهــا وأحســنت إليــه، وتصــرِف زوجهــا وولدهــا 

وأخاهــا فــي حوائجــه، وال يقربهــا زوجهــا مــا دام 

مــن تريــده نــازًلا«(22(.

المطلب الثالث: المجهولّية 
وإشكال العجائبّية

ــة  ــة الرحلّي ــن المدون ــي اختــاف آخــر مــا بي يأت

والمنهــج العلمــّي المعاصــر، مــن حيــث اتجــاه 

عجيــب  هــو  عّمــا  البحــث  إلــى  الرّحالــة  بعــض 

التــي  العيــن  بمثابــة  كانــت  فالرحلــة  وغرائبــّي، 

تعــّرف القــراء إلــى مناطــق مجهولــة ال يمكــن 

أن يصلــوا إليهــا، ويتعــذر عليهــم التحقــق مــن 

إمكانيــة  مــن  يزيــد  مــا  فيهــا،  ورد  مــا  صحــة 

التبــاس المعلومــات الدقيقــة باألخــرى المبالــغ 

هنــاك  ويبقــى  الخرافــة.  إلــى  واألقــرب  فيهــا 

هــذه  مــن  الرّحالــة  بيــن  مــا  وتنــوع  اختــاف 

الناحيــة، فهنــاك مــن هــو مثــل ابــن بطوطــة، 

الــذي يتعمــد تلمــس وروايــة الطرائــف ويبحــث 

فــي  تســاهل  مــع  والعجائــب،  الغرائــب  عــن 

مدققــًا  كان  الــذي  البيرونــي،  وهنــاك  التحقــق، 

ويــدّون.  يــورد  لمــا  ومحققــًا 

ومــن أمثلــة روايــة العجيــب وإيــراده مــا نجــد 

بــدء  يســتهل  إذ  رحلتــه،  فــي  فضــان  ابــن  عنــد 

ال  مــا  العجائــب  مــن  »رأيــت  بقولــه:  وصفهــا 

)22( المرجع نفسه، (ص/ 34(.

أحصيهــا كثــرًة«، ثــم يــورد منهــا مثــًا: »أول ليلــة 

بتناهــا فــي بلــدِه (أّي ملــك الصقالبــة( رأيــت قبــل 

مغيــب الشــمس بســاعة قياســية أفــق الســماء 

وقــد احمــّرت احمــراًر شــديًدا، وســمعت فــي الجــو 

أصواًتــا شــديدة وهمهمــة عاليــة، فرفعــت رأســي 

فــإذا هــو غيــٌم أحمــر مثــل النــار قريــب منــي، وإذا 

تلــك الهمهمــة واألصــوات منــه، وإذا فيــه أمثــال 

وأقبلنــا  ذلــك،  مــن  ففزعنــا  والــدواب  النــاس 

»ورأيــت  وقولــه:  والدعــاء«(23(.  التضــرع  علــى 

حديثــه  وكذلــك  جــدًا«(24(.  طويــًا  عندهــم  النهــار 

الشــجرة  مــن  الضخمــة  الحّيــات  ســقوط  عــن 

الباســقة(25(، وهــي جميعهــا تبــدو ظواهــر طبيعّيــة 

عجائــب  كأنهــا  روايتهــا  أســلوب  تعمــد  لكنــه 

ــل للقــارئ أن البلــد  ــكاد يخّي خارقــة للعــادة، حتــى ي

الموصــوف يقــع فــي عالــم آخــر، وهــو مــا يشــّوش 

وُيضعــف مــن صفــة الوصــف المتحقــق الدقيــق 

العجائبــي  األدب  مــن  نــوع  إلــى  وينقلــه  للرحلــة، 

تقتــرب بــه مــن الرحــات الخيالّيــة العجائبّيــة، كتلــك 

الــواردة فــي »ألــف ليلــة وليلــة«.

خاتمة

مضمونــًا  هنــاك  أن  إلــى  البحــث  َخُلــَص 

العربّيــة- الرحلّيــة  للمدّونــة  أنثروبولوجيــًا 

اإلســامّية، وهــو يتمثــل فــي األســاس بارتبــاط 

الرحلــة بغــرض التعــّرف واالستكشــاف لآلخــر، 

يحقــق  الرحــات  مــن  كبيــًرا  جانًبــا  إن  وبحيــث 

صفــة العمــل التوثيقــّي االثنوغرافــّي، وتضمنــت 

)23( ابن فضان، م.س.، (ص/ 31(.

)24( المرجع نفسه، (ص/ 32(.

)25( المرجع نفسه، (ص/ 33(.
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الدراســة بيانــًا ألثــر اإلســام فــي توســعة معاني 

تجــاوز  البحــث  رصــد  ثــم  الرحــات.  وأغــراض 

بعــض كتابــات الرّحالــة مجــرد الوصــف والتوثيــق 

إلــى المقارنــة والتصنيــف والتعليــل، ومــن ذلــك 

مثــًا إيــراد التفســيرات المتعلقــة بــدور العامــل 

ــل بذلــك  بــاع، ليمّث اإليكووجــّي فــي تشــكيل الطِّ

اإلثنولوجيــا.  األعــراق،  دراســة  لعلــم  بواكيــر 

إلــى  البحــث  َخُلــَص  المنهــج  مســتوى  وعلــى 

المنهجّيــة  مــع  التوافــق  مــن  قــدرًا  هنــاك  أن 

الرّحالــة  عنــد  االتجــاه  فــي  يتمثــل  المعاصــرة؛ 

والمعايشــة،  المعاَينــة  علــى  االعتمــاد  نحــو 

وإن كان ذلــك ال يتحقــق عنــد جميعهــم بالقــدر 

ــر  ــى أكب ــااًل عل ــي مث ــه، وضــرب البحــث البيرون ذات

ــن البحــث أهــم  ــمَّ بّي ــن َث ــك. وِم ــق ذل قــدر لتحقي

االختافــات والتباينــات؛ ابتــداًء مــن كــون الرحلــة 

والتنقــل  بالحركــة  مرتبطــة  تبقــى  واالرتحــال 

وعــدم البقــاء طويــًا فــي المــكان الواحــد، ثــم 

جــرى التطــرق إلشــكال الطابــع المونوغرافــّي 

فــي الرحــات، وهــو مــا يتأتــى بحكــم مــا تقتضيــه 

ــة، وهــو مــا  ــة ومعيارّي الرحلــة المدّونــة مــن ذاتّي

الموضوعــّي  الطابــع  مــن  بالضــرورة  يضعــف 

وتطــرق  العلمّيــة،  أســاس  هــو  الــذي  للنــّص 

البحــث كذلــك إلشــكال الميــل للســرد العجائبــّي 

عنــد بعــض الرّحالــة.
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ملخص الدراسة:

إن للمفهــوم داللــة متمــردة؛ ألنــه مــا فتــئ يتــردد فــي 

تقديــم والء الطاعــة ألّي ســلطان، كان حاكًمــا أصغــر أي 

اللفــظ، أم صــدًرا أعظــم أي العقــل، وإن اختصــت داللــة 

بــة فــإن داللــة المصطلــح هــي 
ِ

المعنــى بالــذات المخاط

بمثابــة انتقــال تلــك الداللــة مــن حّيزهــا الذهنــي الذاتــي 

إلــى نطاقهــا األعــم، وهــو داللــُة القــوم علــى المعنــى، في 

ــر المفهــوم عــن دالالت أوســع مــن ســابَقْيه،  حيــن يعب

واالشــتغال،  اإلعمــال  فــي  خصوصيتــه  بقــدر  فهــو 

للتخصصــات  عابــرة  كونيــة  ثقافيــة  لــدالالت  حامــٌل 

آلــي  بعــٌد  للمصطلــح  كان  وإن  القــوم.  واصطالحــات 

للمفهــوم  فــإن  واإلعمــال،  االســتثمار  فــي  منهجــي 

بعــًدا قيميًّــا قصديًّــا فــي التــداول واإلفهــام. فــاألول 

ُخلــق ليــؤدي وظيفــة معينــة فــي حقــل علمــي محكــوم 

ببيئــة خاصــة وقبيلــة علميــة، والثانــي أطلــق ســراحه 

ليتبــادل الوظائــف وســط فضــاء معرفــي مفتــوح، دون 

أن يعتــرف بحــدود القبائــل العلميــة؛ ألن بعــده القيمــي 

الزمــان  عبــر  التداولــي،  مجالــه  مــن  مــدد  الفلســفي 

والمــكان واإلنســان. وذلــك مــا ينبغــي االنتبــاه إليــه فــي 

زمــن الرحــالت الضوئيــة للمفاهيــم.

فكيــف يمكــن تصــور حقيقــة اإلشــكال المفهومــي فــي ضــوء 

تلــك الوشــائج المعرفيــة؟ ومــا حــدود طاعــة المفهــوم لســلطاَني 

المجــال اإلســامي  فــي  المفهــوم  المعنــى والمبنــى؟ ومــا موقــع 

ضمــن تلــك الحيثيــات؟

أجوبــة  تحريــر  إلــى  الورقــة  هــذه  تتشــوف  كبــرى،  أســئلة  تلــك 

عنهــا.. مقاربــة 
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المعنــى،  اللفــظ،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الخطــاب المفهــوم،  المصطلــح، 

The Problematic of the Concept between 

Semantic Power and Syntactic Disobedeience 

 Abstract 

 The concept has a 'rebellious' connotation; it 

has always been 'disobedient' to any power 

or authority, be it minor (lexeme) or major 

(cognition). If the significance of the meaning 

partains to the addressee in particular, the 

meaning of the concept is the transmission 

of that sign from its own mental space to 

its broader scope (the people's agreement 

on that), the concept expresses broader 

connotations than its predecessors to carry 

global cultural connotations for people's 

disciplines and terminologies. If the term 

has a systematic and automatic dimension 

worth investing and accomplishing, then the 

concept has an intentional valued dimension 

worth recurring and understanding. The 

former is created to perform a specific task in 

field governed by a scientific environment, the 

latter is released to exchange tasks in an open 

space of knowledge, without any boundaries, 

for its philosophical dimension has extended 

delibrately its pragmatics through space and 

time. This is why we should pay attention 

to how fast concepts move and migrate. 

 How can we conceive of concptual truth in 

these epistemological dilemmas? To whay 

extent does a certain concept obey semantic 

and syntactic powerd? Where can the 

Islamic concept be situated in this context? 

 These are but the main questions 

this paper will examine. 

 Key words: Lexeme; meaning; term; concept; 

discourse.

تمهــيــــــد

إشــكال  بــأن  القــول  المبالغــة  مــن  ليــس 

إلــى  مــرده  إنســاني  ســياق  أي  فــي  التخاطــب 

يصعــد  حيــث  ومرونتــه،  المفهــوم  تقلبــات 

حــاالت  بحســب  وينخفــض  المعنــوي  منســوبه 

األرحــام  فــي  تخلقــه  إن  بــل  واســتثماره،  إعمالــه 

اللغويــة وكســوة مبانيــه بمعــاٍن إنســانية، حتــى 

يبلــغ أشــده فــي ســياق معيــن، قــد يهــرم ويشــيخ 

كلمــا ُنِقــَل مــن بيئــة إلــى أخــرى، الختــاف ســلطان 

بنيتــه الدالليــة التــي نشــأ فيهــا، والمكونــة مــن مــاء 

الحضــارة. وهــواء  الثقافــة،  وتــراب  اللغــة، 

لذلــك، فــإن إشــكال المفهــوم ال ينفصــل فــي 

حساســيته ودقتــه عــن معضلــة التفاهــم، وال يبــرح 

أرضيــة عســر الفهــم ومدركاتــه اإلنســانية، وليــس 

بمعــزل عــن حقيقــة المفهوميــة.

اإلشــكال  حقيقــة  تصــور  يمكــن  فكيــف   

المفهومــي فــي ضــوء تلــك الوشــائج المعرفيــة؟ 

ومــا حــدود طاعــة المفهــوم لســلطاَني المعنــى 



181إشكال املفهوم بني سلطان املعنى وعصيان املبنى

المجــال  فــي  المفهــوم  موقــع  ومــا  والمبنــى؟ 

الحيثيــات؟ تلــك  ضمــن  اإلســامي 

تلــك أســئلة كبــرى، تتشــوف هــذه الورقــة إلــى 

تحريــر أجوبــة مقاربــة عنهــا، برســم ناظــم منهجــي، 

مبــدؤه مبحــث أول بالنظــر فــي ســؤال المفهــوم، 

ا بالمجــال  يتوقــف قليــًلا فــي الجانــب اللغــوي، مــروًر

أمــا  الفلســفي،  بالمفهــوم  وانتهــاء  األصولــي 

بالخطــاب،  المفهــوم  مســألة  فيِصــل  الثانــي 

مــن جوانــب الخطــاب اللغــوي والمعنــى، وجانــب 

الخطــاب العلمــي، والمصطلــح وجانــب الخطــاب 

وأمــا  المفهــوم،  أو  المعنــى  ومعنــى  الِحكمــي 

المبحــث الثالــث فيبحــث عصيــان المفهــوم بيــن 

ســلطان المعنــى وطاعــة المبنــى، فــي حيــن يعالــج 

المبحــث الرابــع التأثيــر القرآني على المفاهيم، أما 

ــٌم لمعرفــة الخصائــص  ــر فهــو خت المبحــث األخي

العلميــة والتداوليــة للمفهــوم القرآنــي.

المفهــوم  إلشــكال  مدارســتي  وســتنحو 

أصولــي  نســق  ذات  تداوليــة،  لغويــة  مقاربــة 

ــدة  ومتقصِّ أحياًنــا،  الفلســفي  البعــد  مســتعيرة 

الخــاص،  اللغــوي  رحِمــه  إلــى  المفهــوم  إرجــاع 

ونشــأته وتكوينــه فــي المجــال العلمــي المعيــن، 

التداوليــة  الحقــول  إلــى  وانتقالــه  انفتاحــه  ثــم 

أبعادهــا.  بمختلــف  المفتوحــة 

أولًا: في سؤال المفهوم

اعتبــر  لمــا  بوبــر  كارل  الصــواب  يجانــب  لــم 

البحــث التعريفــي عنواًنــا لبحــث إشــكالي مفــارق، 

بحــث  مــن  بنــا  ينتقــل  آخــر  إشــكال  إلــى  ومدخــًلا 

مــا  "قصــارى  ألنــه  فلســفي،  درس  إلــى  معنــوي 

ى  ُيســمَّ مــا  فيهــا  بمــا  التعريفــات  تســتطيعه 

التعريفــات اإلجرائيــة، هــو أن تحــول مشــكلة معنى 

تعريــف  مشــكلة  إلــى  البحــث  محــل  المصطلــح 

المصطلحــات"(2( ممــا يســتوجب تجنًبــا لفــخ الــدور، 

ا أدنــى  التســليم بالمعانــي المبدئيــة، باعتبارهــا حــدًّ

للداللــة، ألنــه بذلــك "يــؤدي بنــا مطلــب التعريفــات 

ى  لــم نســلم بمــا ُيســمَّ ارتــداد ال نهائــي، مــا  إلــى 

نجدهــا  مــا  دائًمــا  التــي  المبدئيــة  المصطلحــات 

ليســت أقــل استشــكاًلا مــن غالبيــة مصطلحــات 

المعرفــة"(3(.

أ- في المفهوم اللغوي

ســيحصرنا  الخطــاب  فــي  اللغــوي  النظــر  إن 

النظــر فــي  فــي معــاٍن مخصوصــة تفــّوت علينــا 

ممــا  ــا،  ومعرفيًّ ا  فلســفيًّ المفهــوم  داللــة  آفــاق 

يجــدر بنــا قصــر المعنــى علــى بعــده التأصيلــي، علــى 

أمــل توســيع بحثــه فــي المطالــب المقبلــة.

ــْيء: َأي  ورد فــي تهذيــب اللغــة: "فهمــُت الشَّ

الَفهــم،  ســريُع  فِهــم:  ورجــٌل  وَعَرفتــه..  عَقْلُتــه 

ِإذا  اْلَمْعنــى:  ْمــُت  وتفهَّ وَفَهــٌم  َفْهــم  َوُيَقــال: 

الشــيَء  َمْعرِفُتــك  و"الَفَهــم،   )4) َفْهَمــه  َتَكّلْفــت 

العلــم  عــن  دفــاع  فــي  اإلطــار،  أســطورة  ر.بوبــر،  )2(كارل، 
عالــم  سلســة،  الخولــي،  طريــف  يمنــى  ترجمــة  والعقانيــة، 

ص88.  ،2003 ط1،  ع292،  الكويــت،  المعرفــة، 

العلــم  عــن  دفــاع  فــي  اإلطــار،  أســطورة  ر.بوبــر،  )3(كارل، 
ص88. الســابق  المرجــع  والعقانيــة، 

تحقيــق  اللغــة،  تهذيــب  (370هـــ(،  منصــور،  أبــو  الهــروي،   )4(
محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط1، 

.177/6 2001م، 
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ــب.."(5( وقيــل أيًضــا: "الفهــم: تصــور المعنــى  بالَقْل

مــن لفــظ المخاِطــب" (6( و"المفهــوم فــي اللغــة 

المعــروف والمــدرك بالعقــل، وهــو اســم مفعــول 

الــذي هــو معرفــة الشــيء وإدراكــه  الفهــم،  مــن 

الــكام  بالعقــل أو القلــب"(7( والفهــم يكــون فــي 

وإنمــا اســتعمل  البيــان، كاإلشــارة..  مــن  وغيــره 

الفهــم فــي اإلشــارة؛ ألن اإلشــارة تجــري مجــرى 

الــكام فــي الداللــة علــى المعنــى(8(.

ب- في المفهوم األصولي

أمــا مــن جهــة االصطــاح فخيــر مــن توّســع 

فــي بيــان معنــاه األصوليــون، الذيــن جمعــوا بيــن 

االختصــاص اللغــوي والتأصيلــي لقواعــد العلــم 

اللفــظ،  عليــه  يــدل  "مــا  عندهــم  وهــو  والعمــل، 

ومفهــوم  الموافقــة  مفهــوم  إلــى  وينقســم 

الــكام  مــن  يفهــم  مــا  هــو  واألول  المخالفــة، 

مــا يفهــم منــه  والثانــي هــو  المطابقــة،  بطريــق 

بطريــق االلتــزام، وقيــل: هــو أن يثبــت الحكــم فــي 
المســكوت علــى خــاف مــا ثبــت فــي المنطــوق"(9( 

اللغــوي  بمدلولــه  احتفــظ  كمــا  هنــا  فالمفهــوم 

باعتبــاره مــدرًكا قريًبــا باللفــظ، أضيــف إليــه معنــاه 

458هـــ(  (المتوفــى:  الحســن،  أبــو  المرســي،  ســيده  بــن   )5(
المخصــص، تحقيــق خليــل إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء التــراث 
العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1، 1417هـــ 1996م، ص257، وانظــر الفيــروز 
القامــوس  817هـــ(  (المتوفــى:  أبــو طاهــر  الديــن  مجــد  آبــادى، 
مؤسســة  فــي  التــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  المحيــط، 
 – بيــروت  العرقُسوســي،  نعيــم  محمــد  بإشــراف:  الرســالة، 

ص1271. م،   2005 هـــ   1426 ط8،  لبنــان، 

)6( الجرجانــي، علــي. التعريفــات. تحقيــق، عبــد المنعــم الحفنــي. 
دار الرشــادص69.

)7( انظــر ابــن منظــور، جمــال (المتوفــى: 711هـــ(، لســان العــرب، 
دار صــادر، بيــروت، لبنــان، ط3، 1414 هـــ، 266/13.

ــروت:  ــو هــال. الفــروق فــي اللغــة. بي )8( انظــر، العســكري، أب
دار اآلفــاق الجديــدة، ط1، 1983/1393. بتصــرف ص101.

)9( الجرجاني، التعريفات، ص254.

باعتبــاره مــدرًكا مــن اللفــظ، ثــم ميــزوه مــن غيــره، 

كالمنطــوق الــذي جعــل مقابلــه وأصــًلا لــه، لذلــك 

اللفــظ  داللــة  مــن  ُفِهــَم  مــا  "المنطــوق  قالــوا: 

بمــا  لذلــك  النطــق"(10( ومثلــوا  فــي محــل  قطًعــا 

التأفيــف  تحريــم  مــن  الكريــم  اللفــظ  بــه  نطــق 

 } للوالديــن مــن قولــه تعالــى: }فــا تقــل لهمــا أفٍّ

إلــى نظائــره.

اللفــظ  مــن  ُفِهــَم  مــا  فهــو  المفهــوم  وأمــا 

فــي غيــر محــل النطــق، ألن "األصــل االصطاحــي 

إطــاق المدلــول علــى المفهــوم؛ أي مــا وضــع لــه 

اللفــظ خاصــة، لكــن أطلقــه أهــل االصطــاح علــى 

الماصــدق، الشــتماله علــى المفهــوم الــذي ُوِضــَع 

لــه، وتســميته مفهوًمــا باعتبــار فهــم الســامع لــه 

أي  المتكلــم،  باعتبــار عنايــة  اللفــظ، ومعنــى  مــن 

قصــده إيــاه مــن اللفــظ، فهمــا متحــدان بالــذات 

مختلفــان باالعتبــار، والمفهــوم هنــا مغايــر لمقابــل 

المنطــوق، ومدلــول الخبــر اصطاًحــا هــو مركــب، 

يحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه..."(11(.

الثنائــي  بالتقســيم  األصوليــون  يكتــِف  ولــم 

العبــارة  توســع  فــي  دققــوا  بــل  اللفــظ،  لداللــة 

فــي المفهــوم، إلــى مفهــوم الموافقــة ومفهــوم 

كان  مــا  الموافقــة  مفهــوم  فقالــوا:  المخالفــة، 

موافًقــا  الســكوت  محــل  فــي  اللفــظ  مدلــول 

)10( اآلمــدي، ســيف الديــن. اإلحــكام فــي أصــول األحــكام. تعليــق 
عبــد الــرزاق عفيفــي. بيــروت، لبنــان، المكتــب اإلســامي، ط2، 

.66/3 ،1406

)11( الشــنقيطي عبــد هللا بــن إبراهيــم، نشــر البنــود علــى مراقــي 
الســعود، تقديــم: الــداي ولــد ســيدي بابــا - أحمــد رمــزي، مطبعة 
فضالــة بالمغــرب، 107/1، وراجــع أيًضــا، أبــو عبــد هللا، ابــن أميــر 
حاج(879هـــ(، التقريــر والتحبيــر، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1403هـــ 

1983م، 173/1
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لمدلولــه فــي محل النطق، أمــا مفهوم المخالفة، 

فهــو الــذي دل اللفــظ مــن جهــة المعنــى علــى أن 

وأطلقــوا  المنطــوق(12(.  لحكــم  مخالــف  حكمــه 

دليــل  بمثابــة  ألنــه  الخطــاب؛  دليــل  اســم  عليــه 

للخطــاب. مبيــن 

ج- في المفهوم الفلسفي:

عبارتهــم  خاصــة  األصولييــن  عــن  ُأثِــَر  فــإذا 

"ال مشــاحة فــي االصطــاح"، وعــن بعضهــم "ال 

حجــر فــي التســميات واالصطاحــات بعــد فهــم 

بالعمــوم  "العبــرة  آخريــن  وعــن  المعانــي"(13(، 

ــي" فهــل المفهــوم  ــي ال باأللفــاظ والمبان والمعان

علــى ســبيل المخالفــة أن المشــاحة مقبولــة فــي 

المفهــوم؟ 

المقــوالت  مــن  الغائــي  القصــد  أن  يبــدو 

غيــر،  ال  والحجــاج  التناظــر  اســتمرار  ضمــان 

إنمــا التوصيــف المبايــن لألشــياء أو التســمية 

وبالــغ  خطيــر  أمــر  متناســبة  غيــر  لمســائل 

وآثــار  أفــكار  مــن  عليــه  ينبنــي  لمــا  األهميــة، 

لذلــك  والتفعيــل،  التنزيــل  إلــى  ذلــك  تتجــاوز 

قــد يقبــل المفهــوم األكثــر تعميًمــا فــي هــذا 

الســياق، وغالًبــا مــا تعبــر عنــه الفلســفة، كقول 

بعضهــم: "ونحــن نميــل إلــى تفضيــل المفهوم 

 األكثــر شــموًلا عــن المعنــى، والمفهــوم الــذي

)12(انظــر: األرمــوي، صفــي الديــن (715 هـــ(، نهايــة الوصــول فــي 
ــح بــن ســليمان اليوســف، ســعد  ــة األصــول، تحقيــق صال دراي
بــن ســالم الســويح، المكتبــة التجاريــة بمكــة المكرمــة، ط1، 1416 

هـــ / 1996 م، 2035/5.

)13( الغزالــي، أبــو حامــد. معيــار العلــم فــي المنطــق. بيــروت، 
لبنــان: دار األندلــس، ط2، 1978، ص101.

 ال يجعــل المعنــى الوصفــي أكثــر أساســية مــن 

الناحيــة النظريــة مــن المعنــى غيــر الوصفــي"(14(.

وتتمــرد المفاهيــم فــي الفلســفة، وتأبــى ترســيم 

حدودهــا الدالليــة، ألســباب ليــس مقــام بســطها، 

ألن  يسوســها؛  الــذي  الســؤال  حاكــم  أدناهــا 

"الغالبيــة العظمــى مــن المفاهيــم ال تقبــل تعريًفــا 

جامًعــا مانًعــا بلغــة المنطــق، وإنمــا تتســم بمرونــة 

مطلقــة ال تحدهــا حــدود وال تقيدهــا قيــود، فتتســع 

أن  وأعاهــا  أخــرى"(15(  وتضيــق  أحياًنــا  داللتهــا 

الفلســفة مــا هــي فــي األصــل إال خطــاب مفاهيــم، 

الحقــل  هــي  أكبــر،  بتدقيــق  الفلســفة  "إن  أي 

المفاهيــم" (16(و"حتــى  إبــداع  علــى  القائــم  المعرفــي 

وإن كان إبــداع المفاهيــم بالمعنــى الدقيق يرجع إلى 

الفلســفة وحدهــا، ال تكــون المفاهيــم فــي انتظارنــا 

ســماوية،  أجســاًما  كانــت  لــو  كمــا  جاهــزة،  وهــي 

ينبغــي  بــل  للمفاهيــم،  ســماء  هنــاك  ليســت 

ابتكارهــا وصنعهــا أو باألحــرى إبداعهــا، ولــن تكــون 

أي شــيء إن كانــت ال تحمــل توقيــع مبدعيهــا"(17( 

ولعلــه مــن شــبيه تلــك الــدالالت أن يعنــي البعــض 

األفــكار  أو  الكليــة  العقليــة  المعانــي  "بالمفاهيــم 

الحريــة  هــي  لهــا  األمثلــة  وأبــرز  المجــردة،  العامــة 

والعدالــة والمســاواة والحــق والخيــر والجمــال"(18( 

وبنــاًء عليــه، فــإن "المفهــوم هــو معنــى المصطلــح 

العربيــة،  النهضــة  دار  اللغــة،  وعلــم  اللغــة  ليونــز،  )14(جــون، 
ص241. األولــى،  الطبعــة: 

)15( صــاح، إســماعيل، دراســة المفاهيــم مــن زاويــة فلســفية، 
مجلــة إســامية المعرفــة، ع8، س2، 1997/1417، ص11.

)16( جيــل، دولــوز، وفليكــس، غتــاري، مــا هــي الفلســفة؟، ترجمــة 
مطــاع صفــدي، مركــز اإلنمــاء القومــي، المركــز الثقافــي العربــي، 

ط1، بيــروت لبنــان، 1997، ص30.

)17( جيل، دولوز، وفليكس، غتاري، ما هي الفلسفة؟، ص30.

)18( صــاح، إســماعيل، دراســة المفاهيــم مــن زاويــة فلســفية، 
مجلــة إســامية المعرفــة، مرجــع ســابق، ص11.
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مجــرًدا عــن صيغتــه االصطاحيــة، إنــه (مــا صــدق( 

العبــارة كمــا يقــول المناطقــة، أي الصــورة الذهنيــة 

التــي تنقــدح فــي الفكــر عنــد ســماع المصطلــح"(19(.

الحواريــة  ُتبَنــى  أن  بغريــب  فليــس  لذلــك، 

أرســطو  بيــن  "الجمهوريــة"  فــي  األفاطونيــة 

علــى  السفســطائيين  وباقــي  أفاطــون،  أســتاذ 

وتفكيــك  أعمــق،  بتحليــل  المفاهيــم  فــي  النظــر 

أدق، وعلــى رأس تلــك المفاهيــم العدالــة والحريــة 

أرســطو  اســتطاع  وكيــف  وغيرهــا،  والشــجاعة 

معنــى  يخــرج  أن  ذكائــه،  وفــرط  تأملــه  بقــوة 

بجزئيــة  يرتبــط  ال  أوســع؟  مفهــوم  إلــى  القيمــة 

فــي اســتقال عــن غيرهــا، بــل إن مفهــوم العدالــة 

المعانــي  مــن  شــبكة  علــى  قائــم  مفهــوم  مثــًلا 

المختلفــة.  والمجــاالت  المترابطــة، 

المعاصــر  التداولــي  المعنــى  غيــاب  لكــن، 

اإلســامي،  العلمــي  التــراث  عــن  للمفهــوم 

األلفــاظ،  فــي  بالبحــث  المتقدميــن  واكتفــاء 

لــم يمنعهــم مــن وضــع  أســماًء ومصطلحــاٍت، 

تآليــف تؤســس للبيــان المعنــوي واالصطاحــي، 

ككتاب مفاتيــح العلــوم لمحمــد بــن أحمــد الكاتــب 

ــي،  ــي الحســن الجرجان الخوارزمــي، والتعريفــات ألب

وكشــاف  الكفــوي،  البقــاء  ألبــي  والكليــات 

التهانــوي،  علــي  لمحمــد  الفنــون  اصطاحــات 

فيهــا  يقــع  التــي  األلفــاظ  فــي  القــول  باســطين 

لمعانــي  وشــارحين  معانيهــا(20(  فــي  االلتبــاس 

الشــاطبي.  عنــد  األصولــي  المصطلــح  فريــد.  )19(األنصــاري، 
للفكــر  العالمــي  والمعهــد  المصطلحيــة  الدراســات  معهــد 

2004.ص85.  /1424 الطبعــة1،  اإلســامي، 

)20( انظــر الرســائل الفلســفية، الحــدود والرســوم، أبــو يوســف 
يعقــوب، الكنــدي، تحقيــق عبــد القــادر محمــد علــي، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 2017، ص47.

الحكمــاء  اصطــاح  فــي  المتداولــة  األلفــاظ 

وتذكــرة  للمبتدئيــن  هدايــة  ليكــون  والمتكلميــن، 

للمنتهيــن(21(، كمــا أن أعمالهــم التصنيفيــة الكبــرى 

توحــي بحضــور دالالت المفهوم بالقوة، فســموها 

بالكتــاب تــارة، والبــاب أحياًنــا، والفصــل تــارة أخــرى، 

مخصصيــن لهــا مباحــث فــي مدلــوالت األلفــاظ 

الجامعــة لكثيــف المعانــي، بحســب تواردهــا فــي 

الخطابيــة،  أو  العلميــة  أو  النصيــة،  الســياقات 

فنجــد كتــاب اإليمــان مثــًلا، وهــو بحــث مفهومــي 

لإليمــان يتجــاوز اللفظــي منــه إلــى داللتــه المتنقلــة 

والمتغيــرة، بحســب الســياقات المذكــورة، لتمنــع 

حصرهــا فــي معنــى متعيــن مــن جهــة، والكتشــاف 

بيــن مدلوالتهــا  المعنويــة  العاقــات  شــبكة 

المختلفــة. وهكــذا كتــاب الطهــارة، وبــاب المحبــة، 

العــدل.. فــي  وفصــل 

طفــرات  فيــه  تحصلــت  قــد  المفهــوم  إن 

نوعيــة مــن حيــث الداللــة؛ ألن طلبــه فــي قضايــا 

باألحــرى  أو  الظاهــر،  معنــاه  ال يجــاوز  اللغــة 

طلبــه  إنمــا  اللفــظ،  وراء  لمــا  المجــازي  معنــاه 

فــي قضايــا الفكــر والفلســفة، يبرحهــا إلــى رؤيــة 

وتصــور للمعنــى فــي صاتــه الدالليــة. حيــث إن 

"حكــم المعانــي خــاف حكــم األلفــاظ؛ ألن المعاني 

مبســوطة إلــى غيــر غايــة، وممتــدة إلــى غيــر نهايــة، 

وأســماء المعانــي مقصــورة معــدودة، ومحصلــة 

محــدودة"(22(.

ألفــاظ  فــي شــرح  المبيــن  الديــن،  اآلمــدي، ســيف  انظــر:   )21(
اآلمــدي،  الفيلســوف  كتــاب  ضمــن  والمتكلميــن،  الحكمــاء 
تحقيــق عبــد األميــر األعســم، بيــروت لبنــان، دار المناهــل، ط1، 

ص307.  ،1987/1407

تحقيــق  والتبييــن،  البيــان  عمــرو،  عثمــان  أبــو  )22(الجاحــظ، 
درويــش جويــدي، المكتبــة العصريــة، ط1، صيــدا، لبنــان، ص 56/1.
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المفهــوم  داللــة  فــإن  اإلجمــال،  ســبيل  وعلــى 

أو  التخصصــات،  أو  الحقــول  باختــاف  تختلــف 

ألــوان  اختــاف  ذلــك  عــن  يترتــب  ممــا  األســيقة، 

الخطــاب، ألننــا فــي اللغــة ال يمكــن أن نتحــدث عــن 

العلــم  وفــي  األســماء،  معانــي  عــن  بــل  مفاهيــم، 

الفلســفة  وفــي  مصطلحــات،  بمعانــي  نتخاطــب 

نتواصــل بلغــة المفاهيــم. وهــذا مــا تصدقــه إشــارة 

الجاحــظ فــي بيانــه، لمــا دعــا إلــى التفريــق بيــن أقــدار 

ــًلا: "ينبغــي للمتكلــم أن  المعانــي عــن المخاطــب قائ

أقــدار  وبيــن  بينهــا  ويــوازن  المعانــي،  أقــدار  يعــرف 

المســتمعين، وبيــن أقــدار الحــاالت، فيجعــل لــكل 

طبقــة مــن ذلــك كاًمــا، ولــكل حالــة مــن ذلــك مقاًمــا، 

المعانــي،  أقــدار  علــى  الــكام  أقــدار  يقســم  حتــى 

المقامــات،  أقــدار  علــى  المعانــي  أقــدار  ويقســم 

وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار تلــك الحــاالت"(23(.

ثانًيا: في المفهوم والخطاب

يمكــن القــول بــأن عاقــة المفهــوم بالخطــاب 

الداللــي  الحقــل  تنحتهــا ســياقات  زمنيــة،  عاقــة 

العلمــي  إلــى  اللغــوي  مــن  ابتــداًء  للخطــاب، 

وانتهــاء بالفلســفي، فاللغــوي إحالــة علــى المعنى، 

والفلســفي  المصطلــح،  إلــى  إشــارة  والعلمــي 

ينتهــي  فكيــف  نفســه،  المفهــوم  إلــى  تلميــح 

المفهومــي؟ االعتبــار  إلــى  الداللــي  بالســياق 

1- الخطاب اللغوي والمعنى

حيــن يحضــر الخطــاب اللغــوي تكــون الغلبــة 

المخاِطــب،  أو  المتكلــم  المقصــود مــن  للمعنــى 

مصــدر  والتبييــن،  البيــان  عمــرو،  عثمــان  أبــو  الجاحــظ،   )23(
.92 ص  ســابق، 

الفلســفية؛  بدالالتــه  المفهــوم  يختفــي  وحينهــا 

ألنــه ال شــيء يمنــع مــن تدخــل المعنــى بحســب 

الخطــاب  فــي  فاألصــل  المختلفــة،  الفهــوم 

ــى، حيــث "إن حكــم  ــل المعن ليــس هــو المفهــوم ب

إلــى  يحتــاج  مــا  بــه  المخاطــب  إفــادة  الخطــاب 

األلفــاظ  حيــث  مــن  ظاهــر  ألنــه  ثــم  معرفتــه"(24(، 

علــى  ينطبــق  وهــذا  عنــه،  للعبــارات  المســتعارة 

التعريــف باللفــظ، كمــا هــو مقــرر عنــد اللغوييــن، 

اللفــظ  يكــون  أن  هــو  اللفظــي:  "التعريــف  ألن 

واضــح الداللــة علــى معنــى فيفصــل بلفــظ أوضــح؛ 

الغضنفــر  كقولــك:  المعنــى،  ذلــك  علــى  داللــة 

ــا يــراد بــه إفــادة  األســد، وليــس هــذا تعريًفــا حقيقيًّ

تصــور غيــر حاصــل، وإنمــا المــراد تعييــن مــا ُوِضــَع 

لــه لفــظ الغضنفــر مــن بيــن ســائر المعانــي"(25(.

فــإذا كان هــذا شــأن التعريــف باللفــظ، فــإن 

إلــى  بالنظــر  عنــه  يتغايــر  بالمعنــى  التعريــف 

ألن  والمعنــى؛  القصــد  فــي  التســوية  شــرطية 

األول تصديــق، أمــا الثانــي فهــو إلــى التصــور أقــرب 

مــن حيــث الداللــة، مــا دفــع صاحــب الكليــات إلــى 

القــول: "كل َتْعرِيــف معنــوي، فالمســاواة َشــرط 

ْفِظــّي؛ لَِأن اْلَمْقُصــود مــن  ْعرِيــف اللَّ ِفيــِه دون التَّ

ْفــظ  اللَّ َهــَذا  ِبــَأن  التَّْصِديــق  ْفِظــّي  اللَّ ْعرِيــف  التَّ

اْلَمْقُصــود  يكــون  َفــَلا  اْلَمْعنــى،  لَذلِــك  َمْوُضــوع 

ْفــظ، لَجــَواز َأن يكــون  ِمْنــُه حصــر َذلـِـك علــى َذلـِـك اللَّ

لفــظ آخــر َمْوُضوًعــا لَذلِــك اْلَمْعنــى، والمتأخــرون 

ُلــُزوم  ِفــي  ْفِســير  َوالتَّ ْعرِيــف  التَّ َبيــن  يفرُقــوا  لــم 

)24( الســيرافي، الحســن أبــو ســعيد، (المتوفــى: 368 هـــ(، شــرح 
كتــاب ســيبويه، تحقيــق أحمــد حســن مهدلــي، علــي ســيد علــي، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 2008م، 47/1.

)25( الجرجاني، التعريفات، مصدر سابق، ص62.
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اْلُمَســاَواة، والمتقدمــون لــم يفرُقــوا َبينهَمــا ِفــي 

ــُزوم"(26(. اللُّ عــدم 

وعلــى هــذا التقديــر، يكــون الخطــاب اللغــوي 

عــن  تعبيــًرا  األلفــاظ  فــي  الترديــف  علــى  المبنــي 

ألنــه  حصــًرا؛  المفهــوم  المعنــى  فــي  اتحــاد 

بنــاء  اختيــار  علــى  األلفــاظ  بإيــراد  المطلــوب 

إال  التــرادف  ُيجعــل  ولــم  وتســييجه،  المعنــى 

محاولــة للتقريــب بيــن األلفــاظ، للمعنــى االبتدائــي 

ــارة عــن  ــرادف: عب المفهــوم نفســه، بدليــل أن "الت

ــي األلفــاظ  االتحــاد فــي المفهــوم، وقيــل: هــو توال

المفــردة الدالــة علــى شــيء واحــد باعتبــار واحــد. 

التــرادف: يطلــق علــى معنييــن أحدهمــا االتحــاد فــي 

الصــدق، والثانــي االتحــاد فــي المفهــوم، ومــن نظــر 

إلــى األول فــرق بينهمــا، ومــن نظــر إلــى الثانــي لــم 

يفــرق بينهمــا"(27( وداللــة المفهــوم هنــا بمعناهــا 

وعلــى  الفلســفي،  وليــس  اللغــة  فــي  المعنــوي 

هــذا الفهــم قيــل: "كمــا أنــه ال بــد أن يكــون قاصــًدا 

للتكلــم باللفــظ مريــًدا لــه، فــا بــد من إرادتيــن: إرادة 

ا. وإرادة موجبــه ومقتضــاه،  التكلــم باللفــظ اختيــاًر

فإنــه  اللفــظ،  إرادة  مــن  آكــد  المعنــى  إرادة  بــل 

وســيَلٌة"(28(.  واللفــظ  المقصــوُد 

)26( الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي (المتوفــى: 1094هـــ(، الكليــات معجــم 
درويــش،  عدنــان  تحقيــق  اللغويــة،  والفــروق  المصطلحــات  فــي 

محمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ص 263.

)27( التعريفات، مصدر سابق، ص56.

)28(بــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن (المتوفــى: 751هـــ(، إعــام 
العالميــن، تحقيــق محمــد عبــد الســام  الموقعيــن عــن رب 
إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 1411هـــ/ 1991م، 
فــي  االتحــاد  »التــرادف:  المعنــى:  هــذا  فــي  قيــل  وقــد   .474/4
واحــد«  مســمى  علــى  الدالــة  األلفــاظ  توالــي  أو  المفهــوم، 
1031هـــ(،  (المتوفــى:  العابديــن  زيــن  بــن  الديــن  زيــن  المنــاوي، 
التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، عالــم الكتــب، عبــد الخالــق 

ص95. 1410هـــ-1990م،  ط1،  مصــر،  القاهــرة،  ثــروت، 

المقصــود  المعنــى  لبنــاء  لبنــات  فاأللفــاظ 

فــي  اللبنــات  تتبايــن  وقــد  اللغــوي،  بالخطــاب 

ألوانهــا وأشــكالها، إنمــا يبقــى القصــد والمَعْنــي 

بتغييــر  تتغيــر  ال  "الحقائــق  ألن  يتغيــر؛  ال  واحــد 

عــدد  المســألة  هــذه  إلــى  تنبــه  وقــد  األلفــاظ"(29( 

مــن العلمــاء، ومنهــم ابــن حــزم الــذي قــال معلًمــا: 

"فاعلــم أنــه قــد تــرد أخبــار وقضايــا بألفــاظ شــتى 

مختلفــة  أنهــا  الجاهــل  فيظــن  واحــد،  ومعناهــا 

المعانــي، بســبب مــا يــرى مــن اختــاف ألفاظهــا 

فيغلــط كثيــًرا، وهــذا ممــا ينبغــي لطــاب الحقائــق 

أن يضبطــوه، ويقفــوا علــى مراتبــه وال يمــرون عنــه 

المترادفــة  األلفــاظ  فــإن  وعليــه،  معرضيــن.."(30( 

يفهــم  والمخاَطــب  نفســه،  للمعنــى  موضوعــة 

فــي  فاألصــل  المخاِطــب،  يضعــه  كمــا  المعنــى 

ــي والرئيــس،  ــه مفهــوم بالقصــد األصل ــى أن المعن

التبعــي  بالقصــد  المفهــوم فهــو معنــى  بخــاف 

والثانــوي. لذلــك، كان اختــاف األلفاظ والمرادفات 

المعنــى  فــي صحــة  يقــدح  ال  الواضــع  قبــل  مــن 

اختــاف  فــإن  المفهــوم،  بخــاف  المقصــود، 

المعانــي،  فــي  تنوًعــا  المتلقــي يســتصحب معــه 

إمــا قريبــة مــن حيــث التصديــق أو بعيــدة مــن حيــث 

التصــور، مــن حيــث هــو أقــرب إلــى "حصــول صــورة 

الشــيء فــي العقــل" أو "إدراك الماهيــة مــن غيــر أن 

يحكــم عليهــا بنفــي أو إثبــات"(31(.

ومــن هنــا وقــع الخلــط عنــد مــن اعتبــر الخطاب 

الموقعيــن،  إعــام  الديــن،  شــمس  الجوزيــة،  قيــم  )29(ابــن 
.172/1 ســابق،  مصــدر 

ابــن حــزم. التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل  )30( الظاهــري، 
إليــه، (رســائل ابــن حــزم(. تحقيــق إحســان عبــاس. (منشــورات 

دار مكتبــة الحيــاة. ط، 1983.( ص101.

)31( التعريفات، مصدر سابق، ص 59.
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المدلــوالت،  دون  الــدالالت  إلــى  متجًهــا  اللغــوي 

األســماء  بيــن  التمييــز  بعــدم  التداخــل،  فحصــل 

باعتبارهــا عبــارات مطلوبــة بالمبنــى، والمســميات 

باعتبارهــا دالالت مقصــودة بالمعنــى، ألنــه "مــن 

والضجــات  اللفظيــة  المنطوقــات  أن  الواضــح 

لفظيــة،  منطوقــات  عــن  تختلــف  واألشــكال 

وضجــات وأشــكال أخــرى بخــواص بســيكولوجية، 

ذلــك  وإلــى  بـ"المعنــى""(32(  أو  "بالقصــد"  نعنــي 

يشــير ابــن حــزم قائــًلا: "وقــد الح بالحقيقــة التــي 

بينــا، أن األوصــاف واألخبــار كلهــا إنمــا تقــع علــى 

المســميات  وأن  األســماء،  علــى  ال  المســميات 

هــي المعانــي واألســماء هــي عبــارات عنهــا، فثبــت 

بهــذا أن االســم غيــر المســمى، ووضــح غلــط مــن 

ظــن غيــر ذلــك مــن أصحابنــا الذيــن يقولــون بالكام 

غيــر محققيــن لــه: إن االســم هــو المســمى"(33(.

2- الخطاب العلمي والمصطلح

علــى  المؤســس  اللغــوي  الخطــاب  ُيعتَبــُر 

التخاطــب  دالالت  مــن  العــام  المعنــى  اعتبــار 

جســًرا للخطــاب العلمــي، الــذي تتخلــق فيــه بواكيــر 

ن  المفاهيــم المتأصلــة فــي المصطلــح، وإذا تكــوَّ

المعنــى فــي أرحــام الخطــاب اللغــوي، وانفلقــت 

ومجــازات،  وحقائــق  ومعانــي،  مبانــي  شــذراته 

وألفاًظــا ودالالٍت، فــإن المصطلــح ينشــأ وينمــو 

الحقــل  أحضــان  بيــن  والعرفــي  الداللــي  بلبوســه 

ــار وانتخــاب مجموعــة منتميــن إلــى  العلمــي، باختي

الحقــل نفســه، والتواضــع عليــه مصطلًحــا ناضًجا، 

)32( برترانــد، راســل، بحــث فــي الصــدق والمعنــى، ترجمــة حيــدر 
حــاج إســماعيل، م دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، لبنــان، 

ط1، 2013، ص58.

)33( الظاهري، ابن حزم، التقريب، مصدر سابق، ص80.

بــه  وتختصــر  والتســميات،  األنظــار  حولــه  لتتحــد 

المخاطبــات والبيانــات، وتضيــق معــه الخافــات 

والنزاعــات. حيــث "إن هــذه االصطاحــات إذا لــم 

بــل  والتعليمــات،  المخاطبــات  اختبطــت  تتحــرر 

ربمــا اضطــرب الفكــر علــى الناظــر المنفرد بنفســه، 

فــإن فكــر الناظــر أيًضــا ال ينتظــم إال بألفــاظ وآمــال 

يرتبهــا فــي نفســه"(34(.

لذلــك، كانــوا هــم الرؤســاء فــي كل علــم وفــن، 

المعانــي،  لتلــك  األلفــاظ  تلــك  و"تخيــروا  رســموا 

وهــم اشــتقوا لهــا مــن كام العــرب تلــك األســماء، 

وهــم اصطلحــوا علــى تســمية مــا لــم يكــن لــه فــي 

لغــة العــرب اســم، فصــاروا فــي ذلــك ســلًفا لــكّل 

خلــف، وقــدوة لــكل تابــع"(35(.

وهكــذا درج فــي كل العلــم اختيــار المصطلــح 

المعانــي  مــن  معنــى  حــول  صلــح  عهــد  إلبــرام 

المتعــددة، وللتصالــح إزاء الخافــات التــي نشــبت 

حــول معنــى مــا، "وإنمــا جــازت هــذه األلفــاظ فــي 

صناعــة الــكام حيــن عجــزت األســماء عــن اتســاع 

وتقنينــه  التخاطــب  لتيســير  وأيًضــا  المعانــي"(36( 

وتقعيــده وكــذا اســتمراره، حتــى تتشــوف القرائــح 

إلــى  الغزالــي  تنــازل  لذلــك  القاصــد،  الفهــم  فــي 

مصالحــة المنطقيــن علــى بعــض المعانــي لشــح 

اصطــاح  "وهــذا  فقــال:  دالالتــه،  حــول  الخــاف 

المنطقييــن، ولنصالحهــم علــى هــذا االصطــاح، 

فــي  أيًضــا  كالمســتعمل  فإنــه  فيــه.  َضيــَر  فــا 

)34( الغزالــي، أبــو حامــد. محــك النظــر فــي المنطــق. بيــروت، 
لبنــان: دار النهضــة الجديــدة، 1996، ص241.

)35( الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، ص92.

)36( المصدر نفسه، 93.
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مبــدأ  إلــى  توجيهــه  فــي  محتكًمــا  علومنــا.."(37( 

"األولــى فــي االصطاحــات النــزول علــى عــادة َمــن 

النظــار"(38(. ِمــن  ســبق 

ا بــه  كمــا ُانتِخــَب المعنــى االصطاحــي احتــراًز

للغــة  المفــارق  وخطابــه  المجــازي،  القــول  عــن 

الظاهــرة المحتملــة، فاالصطــاح علــى الحقيقــة 

التواضعيــة معنــى متفــق عليــه، ومفهــوم مختــار 

المبالــغ  التفكــر  تنفيــذ  فــي  وقــف  مــع  منتخــب 

"االصطــاح:  داللــة  بيــان  فــي  قيــل  ولذلــك  فيــه، 

هــي الكلمــة المســتعملة فيمــا وضعــت لــه فــي 

اصطــاح التخاطــب احتــرز بــه عــن المجــاز، الــذي 

ــر  ــه فــي اصطــاح آخــر غي اســتعمل فيمــا ُوِضــَع ل

اســتعملها  إذا  كالصــاة  التخاطــب،  اصطــاح 

المخاطــب بعــرف الشــرع فــي الدعــاء، فإنهــا تكــون 

ا؛ لكــون الدعــاء غيــر مــا وضعــت هــي لــه فــي  مجــاًز

الشــرع  اصطــاح  فــي  ألنهــا  الشــرع؛  اصطــاح 

مــع  المخصوصــة،  واألذكار  لــألركان  وضعــت 

أنهــا موضوعــة للدعــاء فــي اصطــاح اللغــة"(39(. 

ولمــا حــاول الجرجانــي اإلفصــاح عــن منهجــه فــي 

التعريفــات، اعتبــر ذكــر التعريفــات وتصنيفهــا بنــاء 

واختيــاره  تأليفــه  مــن  إمــا  المختــار،  الجمــع  علــى 

المصطلحــات  وأمــا  غيــره،  اختيــارات  مــن  أو 

فلــم يســعفه فــي بيانهــا وبســط معانيهــا غيــر 

مصنفاتهــم،  فــي  القــوم  تســميات  إلــى  اللجــوء 

عــن  العــدول  مخافــة  وتواضعهــم،  وباعترافهــم 

المعانــي المتواطــئ عليهــا، ألن المســألة ال دخــل 

)37( الغزالــي، أبــو حامــد. محــك النظــر فــي المنطــق، مصــدر 
ص258. ســابق، 

)38( الغزالي، معيار العلم، مصدر سابق، ص101.

)39( التعريفات، مصدر سابق، ص90.

"وبعــد: فهــذه  يقــول:  الذاتيــة فيهــا،  لاختيــارات 

مــن  أخذتهــا  واصطاحــات  جمعتهــا،  تعريفــات 

مــن  الهجــاء  حــروف  علــى  ورتبتهــا  القــوم،  كتــب 

األلــف والبــاء إلــى اليــاء"(40(.

المعنويــة  بوظيفيتــه  اللغــوي  فالخطــاب 

العلمــي  للخطــاب  مهــاد،  الحقيقــة  علــى  هــو 

األفــكار،  مــن  ابتــداًء  الضبــط،  علــى  القائــم 

بالمصطلحــات،  وانتهــاًء  بالمقدمــات،  ا  ومــروًر

الوظيفــة  علــى  المؤســس  فالمصطلــح 

الضبطيــة للمفاهيــم والمعانــي، إنمــا يحمــل فــي 

دالالتــه نهايــة المعنــى وصناعتــه العلميــة، وإليهــا 

المعــاد فــي التقويــم أو النقــد أو المراجعــة، بحيــث 

ال  العبــارات  مدلــول  بمعرفــة  االعتبــار  "إن 

الخطــاب  يســتقيم  وال  العبــارات"(41(  بمعرفــة 

المعانــي  باســتحضار  إال  التفكيكــي  أو  النقــدي 

وهــي  الصناعيــة،  والمفاهيــم  المحــدودة، 

فــي  المتمرســين  دأب  وهــذا  المصطلحــات، 

النظــر العلمــي مــن أمثــال الغزالــي الــذي كشــف 

الفاســفة  مواجهــة  فــي  نظــره  منهجيــة  عــن 

فقــال: "... فإنــا ناظرناهــم بلغتهــم وخاطبناهــم 

علــى حكــم اصطاحاتهــم التــي تواطــأوا عليهــا فــي 

المنطــق، وفــي هــذا الكتــاب تنكشــف معانــي تلــك 

.)42) االصطاحــات"

)40( المصدر نفسه، ص5.

ــي،  ــم المعان ــل اإلعجــاز فــي عل ــد القاهــر. دالئ ــي، عب )41( الجرجان
الكتــب  دار  لبنــان:  بيــروت،  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 

ص266.  .2001/1422  ،1 ط  العلميــة، 

)42( معيار العلم ص60.
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أو  المعنــى  ومعنــى  كمــي 
ِ
الح الخطــاب   -3

المفهــوم: 

عنــد  الخطــاب  فــي  الداللــي  البعــد  ينتهــي 

اجتــراح المعنــى، وترســيمه وفــق رؤيــة المخاِطــب، 

أي  مــن  أكثــر  المتكلــم  بداللــة  رهيــن  أنــه  بمعنــى 

طــرف آخــر، فهــو أســير للخطــاب جملــة، ودائــر فــي 

فلكــه، وباعتبــارك مخاِطًبــا أدرى بالمقصــود مــن 

الســامع؛ "ألن المخاَطــب ليــس ينــزل منزلتــك فــي 

معرفتهــا، وحكــم الخطــاب المفهــوم أن يســاوي 

المخاَطــُب المتكلــَم فــي معرفــة مــا خبــره بــه"(43( ثم 

ألن داللــة النصــوص نوعــان: حقيقيــة، وإضافيــة، 

وإرادتــه،  المتكلــم  لقصــد  تابعــة  فالحقيقيــة 

وهــذه الداللــة ال تختلــف، واإلضافيــة تابعــة لفهــم 

الســامع وإدراكــه، وجــودة فكــره وقريحتــه، وصفــاء 

ذهنــه، ومعرفتــه باأللفــاظ ومراتبهــا، وهــذه الداللة 

تختلــف اختاًفــا متبايًنــا، بحســب تبايــن الســامعين 

فــي ذلــك(44(.

ــدأ مــن حيــث انتهــى  لكــن الخطــاب العلمــي يب

المعنــى،  نحــت  اللغــوي، ويعمــل علــى  الخطــاب 

حتــى  وتقســيمها،  المعانــي  بســبر  وصياغتــه 

الســياقية  لــه مدلوالتــه  يافًعــا  يقــوم مصطلًحــا 

والمجاليــة، بحســب كل علــم، لكــن مــن أيــن يبــدأ 

ومــا  والدتــه؟  تنتهــي  وكيــف  رحلتــه؟  المفهــوم 

فيــه؟ ينشــأ  الــذي  الداللــي  الســياق 

وعلــى الرغــم مــن خصوصيــة الفهــم مــن حيــث 

تجليــه، وانقداحــه فــي النفــس حــاًلا، وفــي العقــل 

مصــدر  ســيبويه،  كتــاب  شــرح  الســيرافي،  ســعيد  أبــو   )43(
.304/1 ســابق، 

)44( الجوزية، ابن قيم، إعام الموقعين، مصدر سابق، 264/1.

ــا، فــإن للعلــم ســلطته فــي ضبطــه وقيامــه،  ترتيًب

قانوًنــا يحتكــم إليــه عنــد حيــرة األفهــام، أو تعددهــا، 

كمــا أن للفهــم رتبــة أعلــى مــن جانــب الفعــل، وإن 

كان أدنــى مــن جانــب القــوة، فالفهــم ليــس رتبــة 

اقتنــص  وقــد  المعنــى،  فــوق  بــل  المعنــى  فــي 

الجرجانــي هــذه الداللــة فــي "دالئــل إعجــازه" لمــا 

خلــص قائــًلا: "وإذ قــد عرفــت هــذه الجملــة، فهــا 

هنــا عبــارة مختصــرة وهــي أن تقــول: »المعنــى«، 

و»معنــى المعنــى«، تعنــي بالمعنــى المفهــوم مــن 

ظاهــر اللفــظ، واّلــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة، 

و»بمعنــى المعنــى«، أن تعقــل مــن الّلفــظ معنــى، 

ثــم يفضــي بــك ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر"(45(. 

بينــوا  لمــا  ذلــك  الحكمــاء  بعــض  اســتفاد  وقــد 

ْمناهــا  النــص القرآنــي فــي قــول هللا تعالــى: ((َفَفهَّ

ــاء: 79[  ــا(( ]األنبي ــا َوِعْلًم ــا ُحْكًم ا آَتْين ــَلْيماَن، َوُكلًّ ُس

العلــم  رتبــة  علــى  الفهــم  رتبــة  "لفوقيــة  فقــال: 

آتينــا  ا  وكلًّ ســليمان  ((ففهمناهــا  قولــه  وذلــك 

ــا(( ويــدل علــى ذلــك إصابــة ســليمان  ــا وعلًم حكًم

نــور  بحســب  المخصوصــة،  المســألة  حقيقــة 

الفهــم ال بحســب قــوة العلــم"(46(.

إن المفهــوم هــو الشــق الفلســفي للمعنــى؛ 

ــل أن يتشــكل  ــى متقــدم فــي الذهــن، قب ــه معن ألن

فــي صــورة ذهنيــة، لذلــك اعتبــرت الفلســفة فــن 

تكويــن وإبــداع وصنــع المفاهيــم(47( ولمــا اعتبــر فيه 

الجانــب القصــدي صــار إلــى الفهــم المتبــادر جمًعــا 

مفهوًمــا، وكلمــا تغيــرت حاالتــه انقلبــت صــوره، 

)45( الجرجانــي، عبــد القاهــر. دالئــل اإلعجــاز فــي علــم المعانــي، 
مصــدر ســابق، ص173.

الحنفــي،  مصطفــى  بــن  إســماعيل  الفــداء،  )46(أبــو 
بيــروت513/9. الفكــر،  دار  البيــان،  روح  (المتوفى:1127هـــ( 

)47( دولوز، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، ص28.
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مــن معنــى إلــى ماهيــة، إلــى حقيقــة ثــم إلــى هويــة، 

"التعريفــات"  صاحــب  عليــه  ــر  أشَّ تقســيم  وهــذا 

ــًلا: "المعانــي: هــي الصــورة الذهنيــة؛ مــن حيــث  قائ

إنــه وضــع بإزائهــا األلفــاظ، والصــور الحاصلــة فــي 

يت  العقــل، فِمــن حيــث إنهــا تقصــد باللفــظ ُســمِّ

مفهوًمــا، وِمــن حيــث إنــه مقــول فــي جــواب مــا 

يت ماهيــة، وِمــن حيــث ثبوتــه فــي الخــارج  هــو ُســمِّ

يت حقيقــة، ومــن حيــث امتيــازه عــن األغيــار  ُســمِّ

ســميت هويــة"(48(.

فحقيقــة المفهــوم عصيــان للمعنــى األقــرب، 

التوحيــدي  طفــق  حتــى  المصطلــح  علــى  وثــورة 

يقــول فــي هــذا التخلــص مــن ســلطان األلفــاظ: 

ولــم  واعتــاص  يــواِت،  ولــم  اللفــظ  جمــح  "متــى 

يســمح، فــا تفــت نفســك خصائــص المطلوبــات 

وغايــات المقصــودات، فــألن تخســر صحــة اللفــظ 

الــذي يرجــع إلــى االصطــاح، أولــى مــن أن تعــدم 

حقيقــة الغــرض الــذي يرتقــي باإليضــاح"(49(.

بليًغــا  مفهوًمــا  التوحيــدي  اســتحدث  وقــد 

لمــا ســمى المقصــود بالمفهــوم بباغــة العقــل، 

ألنــه امتــاك لناصيــة الفهــم الغائــر دون المعنــى 

الظاهــر، يقــول: "وأمــا باغــة العقــل، فــأن يكــون 

نصيــب المفهــوم مــن الــكام أســبق إلــى الّنفــس 

الفائــدة  وتكــون  األذن،  إلــى  مســموعه  مــن 

الّلفــظ،  ترصيــع  مــن  أبلــغ  المعنــى  طريــق  مــن 

أغلــب  فيــه  البســاطة  الحــروف، وتكــون  وتقفيــة 

فــي  ملحوًظــا  المقصــود  ويكــون  التركيــب،  مــن 

)48( التعريفات، مصدر سابق، 220.

)49( التوحيــدي، أبــو حيــان، المقابســات، آفــاق للنشــر والتوزيــع، 
ط1، القاهــرة، تحقيــق حســن الســندوبي، 2016، ص245.

عــرض الّســنن، والمرمــى يتلّقــى بالوهــم لحســن 

الّترتيــب"(50(.

ثالثًا: عصيان المفهوم بين 
سلطان المعنى وطاعة المبنى

وخدمــة  طاعــة  وتجتمــع،  األلفــاظ  تتآلــف 

ألمــر ســلطان المعنــى المــراد مــن قبــل المتكلــم 

وقصــده، لكــن المفهــوم تتــراوح مدلوالتــه بيــن ذلــك 

الطاعــة  وبيــن  المعنــى،  علــى  الحاكــم  الســلطان 

فاأللفــاظ  األلفــاظ،  ألوامــر  الفوريــة  الظاهــرة 

تجانســت للتدليــل وتظاهــرت للتوصيــل، والســامع 

المباشــر الواحــد فــي الحضــور ال يغيــب عنــه معناهــا، 

إنمــا القــارئ المتلقــي تداخلــت مفاهيــم مسترســلة 

لغيرهــا؛  والمتفلــِت  لبعضهــا  العاقــِل  قلبــه  فــي 

ألن "كام العــرب يصحــح بعضــه بعًضــا، ويرتبــط 

إال  منــه  الخطــاب  معنــى  يعــرف  وال  بآخــره،  أولــه 

فجــاز  حروفــه؛  جميــع  واســتكمال  باســتيفائه، 

وقــوع اللفظــة علــى المعنييــن المتضاديــن؛ ألنهــا 

يــدل علــى خصوصيــة  يتقدمهــا، ويأتــي بعدهــا مــا 

يــراد بهــا فــي حــال  أحــد المعنييــن دون اآلخــر، وال 

ــي أن  ــًى واحــٌد"(51( ممــا يعن ــار إال معن ــم واإلخب المتكل

المفهــوم نســخة مــن النســخ المعروضــة للفهــم، 

منهــا المطيــع ومنهــا العاصــي، إنمــا وجــه الســؤال 

هنــا: لِــَم هــذا التعقــل الواعــي للمعنــى عنــد األول؟ 

ولـِـَم ذاك التداخــل والتفلــت الحاصــل فــي المفاهيم؟ 

وقــد زعــم قــوم أن "الــكام َمــا ُســمع وُفهــم" وذلــك 

)50( التوحيــدي، أبــو حيــان، اإلمتــاع والمؤانســة، تحقيــق محمــد 
ــان، ط1، 2007،  ــروت لبن ــة، بي حســن إســماعيل دار الكتــب العلمي

ص255.

)51( األنبــاري، ابــن القاســم، كتــاب األضــداد، تحقيــق أبــو الفضــل 
إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1987/1407، ص1.
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قــوم:  وقــال  َعْمــرو".  و"ذهــب  زيــد"  "قــام  قولنــا: 

"الــكام حــروف ُمؤلَّفــة دالــة َعَلــى معنــى". والقــوالن 

عندنــا ُمتقاربــان؛ ألن المســموع المفهــوم ال يــكاد 

يكــون ِإلَّا بحــروف مؤلَّفــة تــدل َعَلــى معنــى"(52(.

فهــل لــألول واجــب الطاعــة واالمتثــال؟ وهــل 

للثانــي حــق الطاعــة أو العصيــان؟ وكيــف يمكــن 

للمعنــى أن يحفــظ الحــد األدنــى المشــترك بيــن 

المفاهيــم؟ 

تحــرر  باعتبــار  متعــدًدا  الفهــم  كان  فــإذا 

المخاَطــب مــن إدراك المعنــى، وقائًمــا علــى اختيــار 

ال اضطــرار، فــإن المفهــوم متوحــد ليــس بالنظــر 

إلــى توحــد المعنــى المتبــادر إلــى الذهــن، بــل ألن 

المفهــوم ال يمتثــل لمبــادئ النظــر المفــارق للغــة 

مــن جهــة، وألن دالالتــه تتســع لمــا هــو خــارج عــن 

حــدود المصطلــح. لذلــك، فــإن وجــوه التبايــن بيــن 

ــاره معنــى متعــددة، والمصطلــح  المفهــوم باعتب

محصــورة،  غيــر  المختــار  المعنــى  باعتبــاره 

فالمفهــوم كمــا يبــدو فــي عاقتــه بالمعنــى يتــراوح 

مختلفتيــن  وداللتيــن  مختلفيــن،  نطاقيــن  فــي 

أيًضــا، فمــن حيــث النطــاق، فهــو: 

أدنــى  مســتوى  وهــو  ذاتــي:  حصــري  مفهــوم 

يقتــرب مــن الداللــة األولــى للمعنــى، التــي ُوِضــَع 

ألجلهــا اللفــظ، وهــو متــاح لــكل مــن شــدا طرًفــا 

وآلياتهــا. اللغــة، ومســك قواعدهــا  مــن 

مفهــوم كلــي عــام: وهــو مســتوى أدنــى يلــوح 

)52( القزوينــي الــرازي، أحمــد أبــو الحســين (المتوفى:395هـــ(، 
الصاحبــي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب 
فــي كامهــا، محمــد علــي بيضــون، الطبعــة: الطبعــة األولــى 

ص47. 1418هـــ-1997م، 

ــة  ــر المكتمل ــة العامــة للمعنــى، غي فــي أفــق الدالل

اللفــظ،  وضــع  مقصدهــا  ألجــل  التــي  الوضــوح، 

وهــي ليســت فــي متنــاول كل مخاَطــب.

وأمــا مــن حيــث الداللــة: فالمفهــوم ال ينحصــر 

فــي صــورة واحــدة، بــل فــي صورتيــن:

هــو  مــا  علــى  تنطبــق  خاصــة  ذهنيــة:  صــورة 

ملفــوظ، ويســتوي فيهــا المخاِطــب والمخاَطــب 

فــي داللــة الخطــاب.

االنطبــاق  ذات  األولــى  تتجــاوز  وصــورة شــبكية: 

إلــى صــورة العاقــة التــي تتشــكل بيــن روابــط معنويــة 

مختلفــة بيــن المعانــي، لتخلــص إلــى المفهــوم.

إلــى  يحــول  مــا  المفاهيــم  مــن  فإنــه  وعليــه، 

متعيًنــا، ومنهــا  معنــى  باعتبارهــا  مصطلحــات 

أخــرى يســتحيل نهوضهــا كذلــك، للفــارق الداللــي 

الواضــح بينهمــا، فقــد نقــول مثــًلا مفهــوم الحريــة 

مفهــوم  ونقــول  الحريــة،  مصطلــح  نقــول  وال 

ونقــول  العقــل،  مصطلــح  نقــول  وال  العقــل 

العــدل،  مصطلــح  نقــول  وال  العــدل  مفهــوم 

والعالميــة،  الديــن،  مفاهيــم  ذلــك  علــى  وقــس 

ليــس ألن هــذه  والصــدق، والثقافــة، الحضــارة.. 

المعانــي تســتعصي علــى المصالحــة فــي شــأن 

لــم  تحوزهــا  لخصائــص  بــل  فحســب،  معانيهــا 

أســاس  علــى  هنــا  نذكرهــا  المصطلــح،  يُحْزهــا 

بعــد. فيمــا  تفصيلهــا 

أولهــا: وهــي مقدمــة؛ ألنهــا نســبية، أي نســبية 

فــي الزمــان والمــكان واإلنســان، فمفهــوم الحريــة، 

البعــد  إنمــا  قيمــة مطلقــة،  عــن  تعبيــر  هــو  وإن 
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المفهومــي فيهــا تتنازعــه خصوصيــة التنســيب، 

جهــة،  مــن  التداولــي  المكانــي  المجــال  بحســب 

جهــة  مــن  المجالــي  الزمانــي  النطــاق  وبحســب 

ثانيــة، ولتدخــل النظــر اإلنســاني وأفهامــه للحريــة 

وتطبيقاتــه العمليــة لهــا أيًضــا. 

ثانيهــا: وهــي مقدمــة ثانيــة؛ ألنهــا فلســفية، 

أي ال تنتســب إلــى الصيــغ العلميــة الثابتــة علــى 

معنــى واحــد، بــل إلــى البعــد الفلســفي التأملــي، 

محــاواًل فــي بيانهــا بمعــاٍن مختلفــة، ومتأرجًحــا فــي 

ا  بلــوغ حقيقتهــا، لذلــك قلمــا تجــد معنــى فلســفيًّ

أو  عليــه،  متفًقــا  ا  فلســفيًّ مفهوًمــا  باألحــرى  أو 

فــي  متقارًبــا  تجــده  بــل  التفصيــل،  فــي  متقارًبــا 

اإلجمــال متباعــًدا فــي التفصيــل.

ثالثهــا: وهــي نتيجــة؛ ألنهــا عصيــة، فعصيــان 

المفهــوم علــى طاعــة أوامــر المعانــي كمــا ســلف، 

ألنــه  فالمفهــوم  ميزاتــه،  وقمــة  خواصــه  رأس 

علــى  وعصــّي  متفلــت  هــو  وفلســفي،  نســبي 

الطاعــة الدالليــة المعتبــرة، عبــر العقــول واألزمــان 

عــدم  منــه  يفهــم  ال  العصيــان  وهــذا  واألمكنــة، 

أثــر  ألن  بــل  القائمــة،  األنســاق  وفــق  ترويضــه 

نســق  أي  وفــق  المفهــوم،  فــي صياغــة  التأويــل 

الحقيقــة. علــى  وارد  ثقافــي 

رابًعا: القرآن الكريم والمفاهيم

أول ســؤال قــد يعــرض علينــا ونحــن نطالــع 

الكريــم،  بالقــرآن  فــي صلتهــا  المفاهيــم  إشــكال 

هــو: مــا الــذي يعرضــه علينــا القــرآن بكرمــه الداللــي 

مصطلحــات  أم  لغويــة  أدالالت  والمعرفــي؟ 

علميــة أم مفاهيــم نظريــة؟ ســؤال مــؤرق، كلمــا 

مخصوصــة  داللــة  عــن  البحــث  فــي  المــرء  رغــب 

ــا  بلفظــة أو كلمــة أو مفــردة، فتجــده يتنقــل طوًع

بيــن آيــات ماجــدات متباعــدات مــن حيــث األســيقة 

والمعانــي، وأمــام هــذا التنــوع يضيــق الفكــر بتقبــل 

القــول بالعطــاء الداللــي القرآنــي، المقتصــر علــى 

اإلفــراد المعنــوي أو االصطاحــي، ألنــه بــادي الــرأي 

ــر المفاهيــم فــي القــرآن المجيــد،  والمطالعــة، تتكثَّ

كمــا تتخلــق فيــه معانيهــا األولــى والجزئيــة، وإن 

متعيــن  باختيــار  الكلــي  بالجــواب  الجــزم  تعســر 

الثــاث، فإنــه لصعوبــة المســألة،  الــدالالت  مــن 

والســتحالة الحصــر فــي واحــدة مــن تلــك الــدالالت، 

تبقــى واردة قبــل البيــان والتدليل، لتشــابك الدقيق 

بينهــا، كمــا تــم بيانــه فــي الســياقات المختلفــة.

مــا أود التأكيــد عليــه فــي ضــوء غيــاب جــواب 

حاســم للمســألة، هــو أنــه ال غنــى لنــا عــن قــراءة 

تكــون  الكريــم،  للقــرآن  مســتوعبة  مفاهيميــة 

أولــى مــن أي قــراءة أخــرى، اصطاحيــة كانــت أو 

لفظيــة، وهــذا ال يعنــي إلغــاء األخــرى، ومبعــث 

ــة: ذلــك أمــور ثاث

ومنحــه  اإلســامي  العقــل  لتوجيــه  األول: 

جرعــات جديــدة مــن الــدالالت المفاهيميــة الكليــة، 

وقــراءة الكــون قــراءة مغايــرة تســتوعب القضايــا 

مــن  وهــذا  جامعــة.  كليــة  بمفاهيــم  المتكثــرة 

شــأنه بنــاء نظريــة معرفيــة برؤيــة بصيــرة مغايــرة 

للســائد، تفــكك حيــاة اإلنســان وتعيــد بنــاء معنــى 

الكــون مــن جديــد، وفــق الرؤيــة القرآنيــة المغيبــة. 

بإمكانهــا تقديــم تفســير مبايــن غيــر معهــود علــى 

لســان الفكــر المعاصــر. 
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الثانــي: لنشــدان خلــود وأكرميــة القــرآن بتوليــد 

المســتورة، ومعالجــة قضايــا  المفاهيــم  وبعــث 

نازلــة، ألن الــدالالت اللفظيــة إنمــا اعتمــدت قبــًلا 

التبديــل  مــن  النصــي  للحفــظ  التمكيــن  بقصــد 

والتحريــف، أمــا إقامــة الحجــة العلميــة فــي فقــه 

الكــون علــى ضــوء النــص، فــا تقــوى عليــه تلــك 

مــن  قــراءة تمتــح  إال  ال تجزئهــا  بــل  القــراءة، 

األنظــار الكليــة ذات الداللــة المفاهيميــة، "ذاك ألّنــا 

ــأداء لفظــه  ــد بتاوتــه وحفظــه، والقيــام ب لــم نتعّب

أنــزل عليــه، وحراســته مــن أن  الــذي  الّنحــو  علــى 

يغّيــر ويبــّدل، إّلا لتكــون الحجــة بــه قائمــة علــى وجــه 

الدهــر، تعــرف فــي كل زمــان، ويتوّصــل إليهــا فــي 

العلــوم  أوان، ويكــون ســبيلها ســبيل ســائر  كل 

التــي يرويهــا الخلــف عــن الّســلف، ويأثرهــا الثانــي 

األّول"(53(. عــن 

النظريــات  مــن  الســائد  لتصحيــح  الثالــث: 

المعرفيــة، وتقويــم المتــداول منهــا بالمْتــح مــن 

مــا  بقــدر  القرآنــي  النــص  ألن  القرآنــي؛  المعيــن 

هــو رؤيــة تفســيرية لإلنســان فــي عاقتــه بالكــون 

والوجــود، فهــو وّلاد معانــي جديــدة غيــر معهــودة، 

ألن صفــة الفقيــه ال تلــزم إال مــن قّلــب النصــوص، 

و"ال يكــون الرجــل فقيًهــا حتــى يــرى للقــرآن وجوًهــا 

كثيــرة"(54( وهــذا المقــام ال يمكــن إدراكــه إال بالربــط 

مفاهيميــة  بشــبكة  ومعانيهــا،  المفــردات  بيــن 

تراعــي الوجهــة فــي النظــر والقبلــة فــي المعنــى، 

وفــي هــذا المعنــى جــاء كام الجرجانــي: "وذلــك أن 

)53( الجرجاني، دالئل اإلعجاز، مصدر سابق، ص17.

)54( بــن ســليمان، مقاتــل، الوجــوه والنظائــر فــي القــرآن الكريــم، 
تحقيــق حاتــم صالــح الضامــن، مركــز الجمعــة الماجــد للثقافــة 

والتــراث، دبــي، ط1، 2006، ص19.

ليــس كامنــا فيمــا يفهــم مــن لفظتيــن مفردتيــن 

نحــو »قعــد« و»جلــس«، ولكــن فيمــا فهــم مــن 

مجمــوع كام ومجمــوع كام آخــر، نحــو أن تنظــر 

َحيــاٌة(   
ِ

صــاص
ِ
اْلق ــي 

ِ
ف تعالى)َولَُكــْم  قولــه  فــي 

]البقــرة: 179[، وقــول النــاس: »قتــل البعــض إحيــاء 

للجميــع«، فإّنــه وإن كان قــد جــرت عادة الناس بأن 

ــان معّبرهمــا  ــوا فــي مثــل هــذا: »إنهمــا عبارت يقول

األخــذ  يمكــن  قــوًلا  القــول  هــذا  فليــس  واحــد«، 

بظاهــره، أو يقــع لعاقــل شــّك أن ليــس المفهــوم 

مــن أحــد الكاميــن المفهــوم مــن اآلخــر"(55(.

وفــي اعتقــادي، أن عــدًدا مــن المراكــز العلميــة 

ــر،  ــم تكــن موفقــة فــي التقدي ــة ل والمعاهــد البحثي

لمــا حصــرت النظــر العلمــي والدراســات القرآنيــة 

فــي مجــرد تتبــع دالالت المفــردة القرآنيــة، ولمــا 

اشــتغلت علــى المصطلحــات القرآنيــة، بحيــث "إن 

الباحــث قــد يفنــي العمــر وال ينتهــي مــن هــذا األمــر؛ 

ألن كل مــا فــي القــرآن الكريــم يــدل علــى بعضــه 

إمــا مــن جهــة تفصيــل مجمــل، أو تخصيــص عــام، 

صعوبــة  يــزداد  األمــر  وهــذا  مطلــق،...  تقييــد  أو 

المفهــوم  ضخمــة  المصطلحــات  كانــت  كلمــا 

فهــذا  الــدالالت"(56(  كثيفــة  المعانــي  متشــعبة 

المنــزع البحثــي ال يخلــو مــن مزيــة، وإنمــا ال تتحقــق 

الســياق  مــع  المتناســبة  العلميــة  الفوائــد  بــه 

العلمــي والمعرفــي المعاصــر، ألســباب منهــا:

أ- أن القرآن ال يفتحنا على مصطلحات خاصة، 

فهــذا مــن شــأن األنظــار العلميــة المتخصصــة 

)55( دالئل اإلعجاز، مصدر سابق، ص172.

)56( زمــرد، فريــدة، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم، دراســة 
ط1،  المغــرب،  لعلمــاء  المحمديــة  الرابطــة  مصطلحيــة. 

ص98.  ،2013/1434
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عنــد قــوم لهــم حماهــم الــذي يــذودون عنــه، أمــا 

القــرآن فهــو معيــن لكل العلوم، أي تتســع دالالته 

ومتخصصــة،  علميــة  كانــت  ولــو  األفهــام،  لــكل 

وهــو يشــمل حقــوًلا معرفيــة طافحــة وناضحــة 

بالمفاهيــم الكليــة الكبــرى، كان األولــى االشــتغال 

عليهــا، كمفاهيــم: األمــة، الوجهــة، الفطــرة، الديــن، 

األخــوة،  العدالــة،  اإلنســانية،  العالميــة،  العقــل 

النفــس،  الفــاح،  الســعادة،  العمــران،  الســعي، 

وغيرهــا  القيــم،...  األخــاق،  االســتباق،  الحريــة، 

كثيــر، وقــد اتخــذت تلــك الدراســات الفصــل بيــن 

المفهــوم والمصطلــح مســلًكا فــي البحــث، "وهما 

الدراســة  نشــأت  وإنمــا  ينفــكان،  ال  الواقــع  فــي 

المصطلحيــة لدراســة المفهــوم بالقصــد األول، 

وإن كانــت تدخــل إلــى ذلــك مــن بــاب المصطلــح، 

عــن  مجــرًدا  عــرض  إذا  المفهــوم  يغفــل  فكيــف 

انفصــام  إلــى  يــؤدي  إذن  االصطاحــي؟  لفظــه 

اكتمالهــا"(57(. وعــدم  الدراســة 

ب- ثــم ألن ذلــك النــوع مــن الدراســات معتبــر 

الــذي  الحقيــق،  الكلــي  النظــر  مقدمــات  ضمــن 

بنتائجــه  فاالكتفــاء  عليــه،  االشــتغال  ينبغــي 

دون  لفظيــة،  ودالالت  إحصــاًء،  االصطاحيــة 

التشــبيك بينهــا والخلــوص إلــى نتائــج قــد تخالــف 

اإلجابــة  فــي  يســعف  ال  الرائــد،  وتوجــه  الســائد 

ــا النوازليــة  عــن اإلشــكاالت المفاهيميــة، والقضاي

الراهنــة برؤيــة جديــدة وتصــور مفــارق اســتناًدا إلــى 

المفاهيــم. مــن  القرآنــي  المخــزون 

مــن  فيــه  النبــوي  الكِلــم  أن  أزعــم  إننــي  بــل 

)57(األنصــاري، فريــد. المصطلــح األصولــي عنــد الشــاطبي. 
مرجــع ســابق، ص85.

المفاهيــم الخصبــة بداللتهــا المعرفيــة والحكميــة 

مــا يســتعاض بــه عن عدد مــن المفاهيم القاصرة، 

كيــف ال وقــد قــال عليــه الصــاة والســام ((بعثــت 

بجوامــع الكلــم...(((58(، وقــد ورد أن عــدًدا منهــا 

المفلــس  كمعنــى  مباشــرة،  بصــورة  بيانــه  تــم 

والوهــن،  كالغثائيــة  أخــرى  ومنهــا  والغضــب 

والكثــرة.. والهجــرة، األذى واإليمــان، والطريــق... 

وغيرهــا كثيــر، وقــد أشــار إلى هــذا المعنى ابن األثير، 

حيــث نبــه إلــى ضــرورة إدراك المعنــى المفهــوم 

فــي تركيبتــه اللفظيــة ال اإلفراديــة، ألنــه أبلــغ فــي 

التقصيــد وأقــدر فــي االســتنباط، "فــإن قيــل: إنــك 

قلــت: إن الفصيــح مــن األلفــاظ هــو الظاهــر البيــن، 

أي: المفهــوم، ونــرى مــن آيــات القــرآن الكريــم مــا 

َنــه مــن المعنــى إّلا باســتنباط  ال يفهــم مــا تضمَّ

وتفســير، وتلــك اآليــات فصيحــة ال محالــة، وهــذا 

ــه. بخــاف مــا ذكرت

قلــت: ألنَّ اآليــات التــي ُتســتنَبُط، وتحتــاج إلــى 

تفســير، ليــس شــيء منهــا إّلا ومفــردات ألفاظــه 

فــي  يقــع  التفســير  وإنمــا  واضحــة،  ظاهــرة  كلهــا 

غمــوض المعنــى مــن جهــة التركيــب، ال مــن جهــة 

يتداخــل  المفــردة  معنــى  ألن  المفــردة؛  ألفاظــه 

ليــس  وهــذا  تخصــه،  هيئــة  لــه  ويصيــر  بالتركيــب، 

ــا فــي فصاحــة تلــك األلفــاظ؛ ألنهــا إذا اعتبــرت  قدًح

لفظــًة لفظــًة، وجــدت كلهــا فصيحــة، أي: ظاهــرة 

واضحــة، وأعجــب مــا فــي ذلــك أن تكــون األلفــاظ 

بــت منهــا المركبــة واضحــة كلهــا،  المفــردة التــي تركَّ

وإذا نظــر إليهــا مــع التركيــب احتاجــت إلــى اســتنباط 

وتفســير، وهــذا ال يختــص بــه القــرآن وحــده، بــل فــي 

)58( رواه البخاري، رقمه2977 ومسلم رقمه523.
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والمكاتبــات  والخطــب  واألشــعار  النبويــة  األخبــار 
كثيــر مــن ذلــك"(59(

وقليــًلا مــا نجــد َمــن التَفــت إلــى ذلــك النظــر 

الداللــي، ولعــل أبــرز الحكمــاء الذيــن اشــتغلوا علــى 

هــذا المجــال الحكيــم طــه عبــد الرحمــن الــذي بنــى 

أغلــب مشــروعه الفلســفي والمعرفــي علــى بنيــة 

مفاهيميــة تمتــح مــن النظــر القرآنــي، والشــرعي 

لعــدد  النحــت  كمــا  الكشــف  فــي  فأبــدع  خاصــة، 

مــن المفاهيــم المحوريــة الكبــرى فــي الفلســفة 

المعاصــرة، كالديــن والخلــق واإلنســان والعقــل 

والحداثــة وغيرهــا، ولعــل مؤلفاتــه فصيحــة فــي 

هــذا المأخــذ.

ج- لذلــك، فــإن البحــث فــي االصطــاح القرآنــي 

للنــص،  المعنــوي  التغليــق  مــن  نوًعــا  أعتبــره 

مــن  الامتناهــي  نحــو  االنطــاق  عــن  وتحســيره 

الحــوادث والقضايــا والمفاهيــم، علماؤنــا تحدثــوا 

القــرآن  فــي  والمعانــي  والــدالالت  األلفــاظ  عــن 

الكريــم، ولــم يتحدثــوا عــن المصطلحــات بالمعنــى 

الشــائع اليــوم، بــل جعلــوا حصرهــا فــي العلــوم، 

منهــا  حقــل  ولــكل  منهــا  فــن  لــكل  واعتبــروا 

اصطاحاتــه ومصطلحاتــه، فهــذا الشــاطبي يدعــو 

إلــى العنايــة بالمعانــي العامــة دون دالالت األلفاظ 

المبثوثــة  بالمعانــي  االعتنــاء  يكــون  "أن  قائــًلا: 

فــي الخطــاب هــو المقصــود األعظــم، بنــاء علــى 

بالمعانــي، وإنمــا  إنمــا كانــت عنايتهــا  العــرب  أن 

أصلحــت األلفــاظ مــن أجلهــا، وهــذا األصــل معلوم 

عنــد أهــل العربيــة، فاللفــظ إنمــا هــو وســيلة إلــى 

ــل الســائر  ــن (المتوفــى: 637هـــ( المث ــاء الدي ــر، ضي ــن األثي )59(ب
بــدوي  الحوفــي،  أحمــد  تحقيــق  والشــاعر،  الكاتــب  أدب  فــي 

.93/1 القاهــرة،  مصــر  نهضــة،  دار  طبانــة، 

تحصيــل المعنــى المــراد، والمعنــى هــو المقصــود، 

اإلفــرادي  المعنــى  فــإن  المعانــي،  كل  أيًضــا  وال 

قــد ال ُيعَبــأ بــه، إذا كان المعنــى التركيبــي مفهوًمــا 

دونــه، كمــا لــم يعبــأ ذو الرمــة "ببائــس" وال "يابــس" 
المعنــى مفهــوم"(60(  أن حاصــل  علــى  منــه  اتــكاًلا 

لذلــك، مــا ندعــو إليــه هــو تفســيح النظر فــي القرآن 

معانــي ودالالت ومفاهيــم، تتجــاوز األلفــاظ علــى 

المســتوى اللفظــي نطًقــا ولغــة، وتجــاوز المدلــول 

ــة المفاهيــم الكليــة، المســتوعبة  ــي إلــى رحاب الجزئ

للعلــوم واألزمنــة واإلنســان. 

خامًسا: خصائص المفهوم 
القرآني 

إن حصــر المفهــوم فــي المعنــى اللغــوي -كمــا 

كان ســلًفا- تضييــق لداللــة لهــا إمكانــات االتســاع 

واالنتشــار؛ ألن المفهــوم أوســع مــن حصــره فــي 

وتصــور  رؤيــة  هــو  بــل  المنطوقــات،  تلــك  مثــل 

لقضيــة معينــة، أو لقيمــة معينــة يشــترك فيهــا 

الحــد األعلــى مــن األفهــام فــي ســياقات معينــة 

وأمكنــة مختلفــة. وســوف نخصــص هــذا المطلــب 

لبحــث خصائــص المفهــوم القرآنــي التــي تمنحــه 

تلــك الميــزات واألبعــاد المؤسســة لــه. 

1- القيمية

الصلبــة،  بعبارتــه  المفهــوم  فــي  األصــل 

لــه  خــاص،  مجــال  رحــم  فــي  متخلــق  معنــى  أنــه 

مطلقيتــه فــي الداللــة؛ ألنــه مفــارق للزمــان كمــا 

)60( الشــاطبي، أبــو إســحاق. الموافقــات فــي أصــول الشــريعة. 
العلميــة،  الكتــب  دار  لبنــان،  بيــروت،  دراز.  هللا  عبــد  تحقيــق 

.62/2  ،1994/1414
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يتطلــب  الــذي  األمــر  أيًضــا،  واإلنســان  المــكان 

ــا  فــي اســتدعائه التداولــي أن يحمــل قيمــة أو قيًم

اإلعمــال  فــي  المعتبــرة  مدلوالتهــا  لهــا  ثقافيــة، 

واالســتثمار، ويمكــن بيــان تلــك الــدالالت القيميــة 

ميزتيــن:  فــي  المفهــوم  فــي 

القصديــة: أي إن المفهــوم القرآنــي مفهــوم 

األذهــان  فــي  المشــخصة  مدلوالتــه  لــه  قاصــد، 

والظاهــرة فــي األعيــان، وغيــر عابــث يصــّرف ســدى، 

ــا، أو باألحــرى  ــا أو موضًعــا كاميًّ ويحتــل حيــًزا لفظيًّ

فقــد  مختلفــة،  مظــان  فــي  لمعنــى  ــا  كليًّ تآلًفــا 

تطابقــت اآلراء علــى اســتحالة تعويــض الكلمــة أو 

اللفظــة القرآنيــة بأخــرى؛ الســتحالة أدائهــا القصــد 

نفســه والمعنــى ذاتــه، وألنهــا تشــكل إلــى جانــب 

قــد  إذ  القصــد،  فــي  متجانًســا  أخريــات مفهوًمــا 

تعنــي هنــا كــذا، وتعنــي هنــاك كــذا، فهــي راغبــة 

عــن العبــث؛ ألنهــا طفقــت تخــدم بنــاء العمــران 

عقليــة  تشــكيل  مــع  ينســجم  بمــا  القصــدي، 

إنســانية تتصــل بالمعيــن القرآنــي وقــوة مدلوالته.

اإلنســانية  بخاصيــة  أقصــد  اإلنســانية: 

خطاًبــا  ال  ا  إنســانيًّ تلقًيــا  المفهــوم  اعتبــار  هنــا 

اإللهــي،  للكلــم  إنســاني  فهــم  بدايتــه  ألن  ــا؛  إلهيًّ

إلــى  متقاربــة  أخــرى  أفهــام  باجتمــاع  يتحــول 

فــارق  وجــود  مــع  وال قيــاس  مفهومــي،  ناظــم 

التنســيب، واإلطــاق بينــه وبيــن الفهــم األصيــل 

واألصلــي للخطــاب، الــذي ال يعلــم جوهــر مدلوالتــه 

الحقيقيــة إال صاحــب الخطــاب، ثــم ألن االجتهــاد 

ال  المحكومــة  الواجهــة  هــو  اإلنســاني  البشــري 

الخلفيــة الحاكمــة. فهــي تحتمــل الصــواب والخطــأ 

العبــث. أو  والقصــد  والكــذب  والصــدق 

2- الناظمية

اإلســامية  الرؤيــة  فــي  المفهــوم  يمثــل  ال 

دالالتــه اللفظيــة فحســب، بــل هــو امتــداد لكتلــة 

التأصيــل  علــى  المعانــي تضافــرت  مــن  معرفيــة 

لمعنــى آخــر مفــارق لمــا هــو ســائد فــي الخطــاب، 

وتركــزه  المعنــى،  بتكثيــف  يحــوزه  االمتيــاز  وهــذا 

العمــران  تخــدم البنــاء  التــي  العاقــات  بشــبكة 

المعرفــي الخــاص بالمجــال الفلســفي والســياق 

اإلســامي، إن المفهــوم مــا هــو إال واجهــة معنوية 

فــي  الثاويــة  الصغــرى  المفاهيــم  مــن  لجملــة 

داللتــه(61(، فهــو ناظــم داللــي بهــذا المعنــى يتمــرد 

ــال  عــن المفهــوم الخــاص، وخــذ علــى ســبيل المث

ال  داللــي  معرفــي  ناظــم  فهــو  الجهــاد،  مفهــوم 

أو  بالقــوة  إن  داللتــه،  ناصيــة  امتــاك  يســتقيم 

بالفعــل، إال بامتــاك شــبكة مدلوالتــه بيــن مظــان 

جهــاد  هــو  كمــا  بالنفــس،  جهــاد  فهــو  مختلفــة، 

بالمــال، وجهــاد بالوقــت، وجهــاد بالبــذل والعطــاء، 

الــذي  والنظــر،  بالعلــم  وجهــاد  بالدعــوة،  وجهــاد 

يتداخــل حتًمــا مــع مفهــوم االجتهــاد واســتنباط 

مــا  وكل  العلميــة،  والــدالالت  الشــرعية  األحــكام 

يتصــل باإلنســان تكليًفــا أو اعتقــاًدا أو قيًمــا، وإن 

ــًدا فــي معنــى مــن  اعتقــال المفهــوم وحبســه تأبي

تلــك المعانــي المختلفــة، فيــه تعســف واغتيــال 

ــا، واســتثماره  داللــي لــه، مــن خــال توظيفــه معرفيًّ

ــا. إعاميًّ وإعمالــه  ا،  سياســيًّ

)61( راجــع دراســة: زمــرد، فريــدة، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن 
الكريــم، مرجــع ســابق.
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3- التأويلية

مــن حيــث الفهــم، ســبق القــول بــأن المعنــى 

الخطــاب،  فــي  التعــدد  يقبــل  ال  ذاتــي  القصــدي 

وأن الفهــم غيــري يحتمــل االختــاف والتعــدد فــي 

معرفــة معنــى الخطــاب ذاتــه، وهــو أحــد أســباب 

تمــدد المفهــوم، هــذا مــن حيــث األصــل النظــري 

اإلنســاني، أمــا النظــر فــي الخطــاب القرآنــي ومــا 

تحملــه معانيــه مــن دالالت وحمــوالت معرفيــة، 

فهــذا ممــا يزيــد تأكيــًدا علــى هــذا النظــر، فالمعنــى 

المتعــدد األبعــاد صائــر مــع توالــي األفهــام وتتابــع 

فــإن  لذلــك،  عــام،  مفهــوم  إلــى  الزمنيــة  األجيــال 

مــن  يســتمدها  ههنــا،  المفهــوم  فــي  التأويليــة 

بامتــداد  تتمــدد  التــي  الواســعة  اللغويــة  الداللــة 

فــي  التأويليــة  تقتصــر  وال  والمعانــي،  األفهــام 

المفهــوم مــن جانبــه اللغــوي والرصيــد اللغــوي، 

الــذي يمكــن أن يشــكل أصــًلا للمفهــوم، بــل أيًضــا 

مــن جانــب االســتثمار والتفســير للواقــع الــذي يحيا 

فيــه المفهــوم، أو الــذي انتعــش فيــه بعدمــا كان 

غائًبــا، ألنــه لتبــدل الزمــان أثــر فــي تغييــر المفاهيــم 

فعلهــا  قــوة  بحســب  انحســارها،  أو  وتطورهــا 

اعتبارهــا.  وضعــف 

حيــث  مــن  التأويليــة  اعتبــار  أيًضــا  ويمكــن 

اســتيعاب المفهــوم لباقــي المفــردات والمعانــي، 

ذات الصلــة واالشــتراك، إمــا فــي المعنى أو المبنى 

أو القصديــة، فمفهــوم التعــارف مثــًلا فــي القــرآن 

ــاُس  ــا ٱلّنَ َه ّيُ
َ
أ الــذي تؤســس لــه اآليــة الكريمــة: ﴿َيٰٓ

نَثــٰى وََجَعۡلَنُٰكــۡم ُشــُعوٗبا 
ُ
ــن ذََكــرٖ وَأ ۡقَنُٰكــم ّمِ إِنَّــا َخلَ

ــۡمۚ  ۡتَقىُٰك
َ
ِ أ ــَد ٱلّلَ ــۡم ِعن ۡكرََمُك

َ
ْۚ إِّنَ أ ــوٓا ــَل لَِتَعارَفُ ِ وََقَبآئ

ــة  ــٞر ١٣﴾ ســورة الحجــرات اآلي ــٌم َخبِي َ َعلِي إِّنَ ٱلّلَ
ومعنــى  التواصــل،  لمعانــي  مســتوعب   )13(

والحــوار  النــاس  بيــن  األعــراف  وتفاعــل  تداخــل 

ورود  ســياق  ويفصــح  للخيــر.  الجالــب  والتفاهــم 

ــة المجيــدة عــن المقصــد  الــام التعليليــة فــي اآلي

األســمى مــن التنــوع الجنســي، المتمثــل فــي الذكــر 

واألنثــى مــن جهــة، وكــذا التعــدد الثقافــي المجســد 

ــل، ومــا شــاكلها مــن جهــة  فــي الشــعوب والقبائ

ثانيــة المرتبــط بقيمــة التعــارف، بمــا يتطلــب ذلــك 

مــن فقــه ثقافــة اآلخريــن، واحتــرام متبــادل.

4- النسبية

نتحــدث هنــا عــن نســبية المفاهيــم ال الــدالالت 

العلميــة  والمصطلحــات  الخاصــة،  المعنويــة 

اســتوحاها  مفاهيــم  اعتبــرت  التــي  والشــرعية 

اإلنســان، ليســت باعتبارهــا مطلقــة، بــل اجتهاديــة 

ومــا  والتفكــر،  والقــراءة  مثــًلا،  العقــل  كمفهــوم 

شــابه ذلــك.. وإذا كان العقــل اإلنســاني وأفهامــه 

التأويليــة  خاصيــة  فــي  األســاس  ــم  المتحكِّ

النســبية  لخاصيــة  الموجــه  فــإن  للمفهــوم، 

وهــو  والمتباينــة،  المختلفــة  األفهــام  تكــون  قــد 

المســتتبعة  التاريخيــة  التفهيــم كمــا  فــي  تدخــل 

فهــي  بهــا،  الاحــق  والتغيــر  المختلفــة،  لألفهــام 

يبقــى  المطلــق،  النــص  مــن  اســتيحائها  رغــم 

ا  نســبيًّ وتوظيفهــا  واســتثمارها  اســتنباطها 

لتغيــر المفاهيــم عبــر األســيقة الزمانيــة والمكانيــة 

واإلنســانية، فعــدد مــن المفاهيــم التــي اعتراهــا 

التغييــر ليــس فــي النــص، بــل طالهــا التغييــر بعــد 
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وإال  فهمهــا،  بعــد  أي  النــص،  مــن  اســتنباطها 

فــإن المفهــوم الكلــي قــد يتغيــر بتغيــر األفهــام 

والحيــاة  والــروح  العقــل  كمفاهيــم  واألنظــار، 

وغيرهــا. والمــوت 

5- المعرفية

إذا انتهينــا إلــى حيــازة المفهــوم القرآنــي لكليتــه 

لقيميتــه  أيًضــا  هــو  وبمــا  ونســبيته،  وإنســانيته 

فلســفي،  معرفــي  بالضــرورة  فهــو  وتأويليتــه، 

اعتبــارات  لــه  أن  المعرفــي  بالبعــد  وأقصــد 

آفــاق  بــه  تتوســع  دائمــة،  ونقديــة  تصحيحيــة 

الحقــل  خصوصيــة  رغــم  إذ  واكتمالهــا،  النظــر 

ال  اإلنســاني  العقــل  فــإن  ومطلقيتــه،  القرآنــي 

يفتــأ ينتــج مــن خــال أســيقته المتراكمــة مفــردات 

المشــتركة؛  المعرفيــة  أصولهــا  لهــا  ومفاهيــم 

النظــر  اســتيعاب  يمكنهــا  فلســفية  بأبعــاد 

المختلــف فــي كل الســياقات، مــن قبيــل مفهــوم 

ــة، والشــهود والتعــارف واالختــاف والنظــر  التزكي

والتفكــر والقــراءة والتــاوة والمنهــاج والشــرعة 

والشــاكلة...، وهــذه كلهــا مفــردات مفاهيــم كبــرى، 

والمعرفيــة. العلميــة  تجلياتهــا  لهــا 

المعرفيــة  النظريــة  نشــأة  كانــت  ولمــا 

اإلســامية ناهلــة مــن معيــن المطلــق التوحيــدي؛ 

فــإن مســارها التاريخــي وســياقها الزمنــي ال يمكــن 

فــي  المطلقيــة  تلــك  لهــا  يحفظــا  أن  إال  لهمــا 

الوجــودـ وذلــك الخلــود فــي التوحيــد، مهمــا تقاربــت 

القــراءات وتعــددت أو تباعــدت وتنوعت المفاهيم؛ 

علــى  تأســس  فيمــا  المعرفــي  النظــر  إرجــاع  ألن 

الكلــي الكامــل بالديــن، والتــام بالنعمــة مــن زوايــا 

وإن كانــت مختلفــة المقدمــات المعرفيــة، ال ينتــج 

ــا فــي المحصــات والنتائــج  بالضــرورة تبايًنــا حقيقيًّ

باألنظــار  ــا  تاريخيًّ تحقــق  مــا  وذلــك  العلميــة، 

المنهــج اإلســامي. فــي  المعرفيــة 

6- الكونية

تواضــع  بمثابــة  القرآنــي  المفهــوم  إن كونيــة 

علــى البعــد الغائــي الــذي يحكــم الحضــور العلمــي 

للعقــل الشــرعي، مــن حيــث توثيــق الصــات بيــن 

فــي  المتجــددة  اإلنســانية  والمصالــح  النــص 

الواقــع عبــر الزمــان والمــكان، كمــا أن فقــه تلــك 

ــي بحــث فــي فلســفة  المفاهيــم فــي بعدهــا الكون

العلــم التــي تجــاوز تلكــم األبعــاد إلــى مــا هــو كلــي 

والخدمــات  الممكنــة  العطــاءات  باعتبــار  وعــام، 

اإلنســانية المتاحــة. ويمكــن الحديــث عــن كونيــة 

المفهــوم القرآنــي مــن خــال مبــادئ ثاثــة:

المفهــوم  وبيانيــة  البيــان:  إنســانية  األول: 

ا  إنســانيًّ تعليًمــا  اعتبــاره  مــن  تســتمد  القرآنــي 

باإلنســان  داللتــه  ربــط  وإن  األصلــي،  بالقصــد 

باقــي  بينــه وبيــن  الفارقــة  العامــات  تحيــل علــى 

المخلوقــات الحســية، والمقصــود بذلــك كل مــا 

لألشــياء  واإلدراك  للمعانــي  بالفهــم  عنــه  يعبــر 

الحــاالت، وهــو مــا يستشــف مــن  بيــن  والتمييــز 

البيــان((  علمــه  اإلنســان  تعالى:((خلــق  قولــه 

(الرحمــن: 3،4( إن المعنــى المضمــر فــي المفهــوم 

األمــر  مــدار  "ألن  إنســاني؛  األولــى  بطبيعتــه  هــو 

والغايــة التــي يجــري القائــل والســامع، إنمــا هــو 
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األفهــام  بلغــت  شــيء  فبــأي  واإلفهــام،  الفهــم 

فــي  البيــان  هــو  فذلــك  المعنــى،  عــن  وأوضحــت 

الموضــع.."(62(. ذلــك 

المفهــوم  إن  الخطــاب:  تصديقيــة  الثانــي: 

القرآنــي ال يمكــن إال أن يكــون مصدًقا في خطابه 

ــه ولمــا بعــده  ــه، لمــا قبل ــة خطاب ــا لتصديقي تبًع

حتــى، وعــدم تجــاوزه للمعنــى والخطــاب اعتــراف 

بوجــوده وأحقيتــه فــي الــورود وثباتــه فــي الوجــود، 

نزَۡلَــآ 
َ
﴿وَأ مواضعــه،  عــن  كلمــه  ُيحــرَّف  لــم  مــا 

ــهِ  ــۡنَ يََديۡ ــا َب ــا لَِّم ــّقِ ُمَصّدِٗق ــَب بِٱۡلَ ــَك ٱۡلِكَتٰ إَِلۡ
ــم  ــم بَۡيَنُه ــهِۖ فَٱۡحُك ۡي ــا َعلَ ــِب َوُمَهۡيِمًن ــَن ٱۡلِكَتٰ ِم
ــَن  ــآَءَك ِم ــا َج ــۡم َعمَّ ۡهوَآءَُه

َ
ــۡع أ بِ ۖ وََل تَتَّ ُ ــزََل ٱللَّ ن

َ
ــآ أ بَِم

ــۡو  َ ــاۚ َول ــٗة وَِمۡنَهاٗج ــۡم ِشَۡع ــا ِمنُك ٖ َجَعۡلَن
ــُلّ ۚ لِ ــّقِ ٱۡلَ

وَُكــۡم ِف  ۡبلُ َ ــٗة َوِٰحــَدٗة َوَلِٰكــن ّلِ مَّ
ُ
َعلَُكــۡم أ ُ َلَ َشــآَء ٱللَّ

ِ َمرِۡجُعُكــۡم  ــَرِٰتۚ إَِل ٱللَّ ۡي بُِقواْ ٱۡلَ ــتَ ٱۡس ــۡمۖ فَ ــآ َءاتَىُٰك َم
ــوَن ٤٨﴾  َتلُِف ــهِ َتۡ ــۡم فِي ــا ُكنُت ّبُِئُكــم بَِم ــا َفُينَ يٗع َجِ
فإنــه  المناهــج،  واختــاف  ــرع  الشِّ تبايــن  ورغــم 

إذ  نهايــة؛  البدايــة ومصيــر  وحــدة  مــن  ال يمنــع 

االســتباق فــي فقــه المعنــى ال يوجــب االســتباق 

ــى.  فــي إلغــاء المبن

الثالــث: هيمنــة المعنــى: إذا تجلــت التصديقيــة 

الخطابيــة فــي فقــه صــور االعتــراف بوجــود المعنى 

وبيانيتــه، فــإن االعتــراف يوجــب الهيمنــة علــى ذلــك 

أســبقية  أيًضــا  ويقتضــي  بعــده،  ومــا  المعنــى 

واإلنســانية  القرآنيــة  المفاهيــم  علــى  احتوائــه 

الكبــرى التــي صــارت نموذًجــا إرشــاديًّا فــي البيــان 

والتفســير والتأويــل للحيــاة والكــون واإلنســان.

)62( الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، ص56.

على سبيل الختم

إن للمفهــوم داللــة متمــردة؛ ألنــه مــا فتئ يتردد 

فــي تقديــم والء الطاعــة ألي ســلطان، كان حاكًمــا 

العقــل،  أي  أعظــم  صــدًرا  أم  اللفــظ،  أي  أصغــر 

المخاِطبــة،  بالــذات  المعنــى  داللــة  اختصــت  وإن 

فــإن داللــة المصطلــح هــي بمثابــة انتقــال تلــك 

الداللــة مــن حيزهــا الذهنــي، الذاتــي إلــى نطاقهــا 

ــة القــوم علــى المعنــى، فــي حيــن  األعــم، وهــو دالل

يعبــر المفهــوم عــن دالالت أوســع مــن ســابَقيه، 

فهــو بقــدر خصوصيتــه فــي اإلعمــال واالشــتغال، 

حامــل لــدالالت ثقافيــة كونيــة عابــرة للتخصصــات 

للمصطلــح  كان  وإن  القــوم.  واصطاحــات 

بعــد آلــي منهجــي فــي االســتثمار واإلعــام فــإن 

التــداول  فــي  قصــدي  قيمــي  بعــد  لــه  المفهــوم 

واإلفهــام. فــاألول خلــق ليــؤدي وظيفــة معينــة في 

حقــل علمــي محكــوم ببيئــة خاصــة وقبيلــة علميــة، 

والثانــي أطلــق ســراحه ليتبــادل الوظائــف وســط 

فضــاء معرفــي مفتــوح، دون أن يعتــرف بحــدود 

الفلســفي  القيمــي  بعــده  العلميــة؛ ألن  القبائــل 

مــّدد مــن مجالــه التداولــي، عبــر الزمــان والمــكان 

واإلنســان، وذلــك مــا ينبغــي االنتبــاه إليــه فــي زمــن 

الرحــات الضوئيــة للمفاهيــم.
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إلينــا  يصــل  لــم  فإنــه  المعتزلــة  »وأمــا 

فــي هــذه الجزيــرة مــن كتبهــم شــيء نقــف 

ــي ســلكوها فــي هــذا  ــى طرقهــم الت ــه عل من

مــن  طرقهــم  تكــون  أن  ويشــبه  المعنــى، 

األشــعرية«. طــرق  جنــس 

الملــة،  فــي عقائــد  األدلــة  عــن مناهــج  الكشــف  رشــد،  ابــن 

 .118 ص.   ،1998 بيــروت،  الجابــري،  عابــد  محمــد  تحقيــق: 

فــي  الــكام  بعلــم  المتعلقــة  التاريخيــة  الروايــات  تجمــع  تــكاد 

الــذي أداه المعتزلــة  بالــدور الكبيــر  الثانــي والثالــث للهجــرة  القــرن 

فــي تاريــخ علــم الــكام(3(. ولكــن مــع حلــول القــرن الســادس للهجــرة 

ــر مــن التحــول، فنجــد  بــدأت تعــرف قائمــة المــدارس الكاميــة الكثي

أن أغلــب المؤرخيــن يــكادون يجمعــون علــى القــول بــأن المعتزلــة فــي 

القــرن الســادس كانــت فرقــة هامشــية، لــم تعــد لهــا مكانــة تذكــر. إن 

دراســة المعتزلــة فــي عصــر ابــن رشــد (1126/520- 1198/595( باالعتمــاد 

علــى كتــاب كارل بروكلمــان (1868- 1956( »تاريــخ األدب العربــي«(4( 

يكــون  أن  يعــدو  ال   )Geschichte der arabischen Litteratur(

ت فــي إطــار المشــروع العلمــي الــذي يحمــل رقــم FP7 التابــع  )3(* هــذه الدراســة ُأِعــدَّ
لـــEuropean Research Council، هــذا المشــروع العلمــي يحمــل عنــوان »إعــادة نفــض 
ينظــر:  الوســيط«  العصــر  فــي  اإلســامي  للعالــم  الكاميــة  العقانيــة  عــن  الغبــار 
 Peter) وأنــا ممتــن لــكل مــن زمائــي بيتــر أدمســون http://tinyurl.com/RTRMWI
Adamson( ويــان تيــل (Jan Thiele( مقترحاتهمــا المفيــدة التــي أغنــت هــذا البحــث. 
 - كانــت هنــاك ظاهــرة ســائدة فــي القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي، وهــي أن 
يوصــف بالمعتزلــي بعــض العلمــاء دون التحقــق الفعلــي مــن تبنيــه أفــكار المعتزلــة، 
إذ شــاع أن يوصــف بكلمــة المعتزلــي كل عالــم ديــن تميــز بنــوع مــن االســتقالية. ينظر: 
 Jahrhundert Hidschra. Eine .3 und .2 J. van Ess، Theologie und Gesellschaft im
 123 .p ،4 .vol ،7–1991 ،Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam، Berlin
 Solange die Mutazila in der Theologie weitgehend das Feld beherrschte،‘(
 blieben ihre Grenzen für den Beobachter fliessend; man hatte sich daran
 gewöhnt، dass in ihrem Umfeld Randsiedler auftraten، die nur in bestimmten

.)’Punkten von ihr abwichen

(4) - Leiden، 1898–1949.

http://tinyurl.com/RTRMWI
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بمثابــة تشــريح جثــة(5(، علــى الرغــم مــن كــون هــذا 

الكتــاب ُيعتبــر مرجًعــا ال ُيســتغنى عنــه فــي دراســة 

الخامــس  القــرن  المكتــوب بعــد  العربــي  التــراث 

القاضــي  عــن  بروكلمــان  حديــث  الهجــري، فعنــد 

عبــد الجبــار الهمذانــي (ت. 1024/415- 1025( علــق عليــه 

ى فــؤاد  بأنــه كان آخــر أهــم أعــام المعتزلــة(6(. أدَّ

جــار هللا  عــن  فــي معــرض حديثــه  دوره  ســزكين 

ــار متكلمــي  ــه آخــر كب الزمخشــري (ت. 1144/538( بأن

المعتزلــة(7(. وفــي الحقيقــة كتــاب فــؤاد ســزكين 

»تاريــخ التــراث العربــي« 

 )Geschichte des arabischen Schrifttums(

بروكلمــان  لكتــاب  تتميــم  بمثابــة  يعتبــر  الــذي 

للقــرون  ســزكين  خصصــه  إذ  الذكــر،  الســالف 

-1038  -430 ســنة  (حتــى  األولــى  الهجريــة  األربعــة 

دراســة  إهمــال  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  أســهم   ،)1039

المتأخــرة. العصــور  فــي  المعتزلــي  التــراث 

فــي الحقيقــة ال نتوفــر علــى كتــب تراجــم ألعــام 

ــة تغطــي عصــر ابــن رشــد، بالمــوازاة مــع  المعتزل

أن  البحثيــة  األدبيــات  فــي  رائًجــا  يــزال  مــا  ذلــك 

القاضــي عبــد الجبــار وتاميــذه يمثلــون المعتزلــة 

(5) - Cf. J. J. Witkam، ‘Brockelmann’s Geschichte revisited’، 
in C. Brockelmann، Geschichte der arabischen Litteratur 
(GAL). Reprint with New Introduction، Leiden، 1996، pp. 
v–xvii. 
لبروكلمــان  العربــي  تاريــخ األدب  كتــاب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
جــد  يــزال  مــا  فإنــه  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن  ا  متجــاوًز أصبــح 
أساســي »وال غنــى« عنــه فــي الدراســات األكاديميــة الغربيــة؛ 
إطــاق  علــى   )Brill) بريــل  مكتبــة  إقــدام  بســبب  وذلــك 
ــا  Brockelmann Online إذ يتيــح هــذا اإلصــدار البحــث معلوماتيًّ
http:// موقــع  علــى  وذلــك  العربــي  األدب  تاريــخ  كتــاب  فــي 
 http://tinyurl.com/brockelmann أو   www.brill.nl/broo

)2009  Nov  30  )consulted

(6) - GAL، Supplement vol. 1، p. 343.
(7) - F. Sezgin، Geschichte des arabischen Schrifttums، 
Leiden، 1967–، vol. 1، p. 614.

المتأخريــن(8(. هــذا يعكــس االصطــاح الــذي درج 

وأهمهــا  المعتزلــة،  تراجــم  مؤلفــي  أهــم  عليــه 

قولهــم: بــاب ذكــر المعتزلــة وطبقاتهــم كمــا هــو 

الحــال بالنســبة لإلمــام الزيــدي المهــدي لديــن هللا 

 ،)9))1437-1436/840 المرتضــى (ت.  يحيــى  بــن  أحمــد 

فــي الجــزء الثالــث مــن كتــاب »المنيــة واألمــل فــي 

شــرح الملــل والنحــل«(10(، الــذي يعتبــر الجزء األول 

(مــن تســعة أجــزاء( مــن شــرحه لألجــزاء التســعة 

الزخــار«، ومجمــوع  كتابــه »البحــر  التــي يضمهــا 

ونهايــة  األفــكار  بـ»غايــات  ســماها  الشــروح 

الزخــار«(11(.  البحــر  بعجائــب  المحيطــة  النظــر 

ويبــدو أن كتــاب يحيــى بــن يحيــى المرتضــى: »بــاب 

ذكــر المعتزلــة وطبقاتهــم« ال يعــدو أن يكــون 

مجــرد نقــل حرفــي للجــزء الثالــث مــن كتــاب »شــرح 

عيــون المســائل« للحاكــم الجشــمي (ت.1101/494( 

ورجالهــم  المعتزلــة  ذكــر  بــاب  بـــ:  عنونــه  الــذي 

المذهــب  مــن  عليــه  أجمعــوا  ومــا  وأخبارهــم 

)8( - ينظر نماذج أخرى:
J. van Ess، Theologie und Gesellschaft (n. 1 above)، vol. 4، 
p. 48. W. Madelung، ‘The Late Mutazila and Determinism: 
The Philosophers’ Trap’، Yād-Nāma in Memoria di Ales-
sandro Bausani، vol. I: Islamistica، ed. B. Scarcia Amoretti 
and L. Rostagno، Rome، 1991، pp. 245–57.

ديفالــد  سوســنة  تحقيــق:  المعتزلــة،  طبقــات  كتــاب   -  )9(
فلتــزر، (بيــروت: 1961(. مــن أجــل االطــاع علــى نقــد قــاٍس لهــذا 
التحقيــق ينظــر: أحمــد زرزور، الحاكــم الجشــمي ومنهجــه فــي 
تفســير القــرآن، (بيــروت: 1972(، ص. 106. ومــن أجــل مزيــد اطــاع 

علــى بدايــات كتــب طبقــات المعتزلــة ينظــر: 
van Ess، Theologie und Gesellschaft، vol. 1، pp. 61-3.

)10( - تحقيق: محمد جواد مشكور، (بيروت: 1979(

مــرات  عــدة  طبــع  قــد  الزخــار  البحــر  كتــاب  أن  حيــن  فــي   -  )11(
الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:   .1947  -9 المثنــى،  مكتبــة  (بغــداد: 
1975. بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2001(. والجــزء الكبيــر مــن كتــاب 
غايــة األفــكار مــا زال لــم يحقــق بعــد، بمــا فيهــا الجــزء الخامــس 
منــه المســمى: كتــاب الجواهــر والــدرر مــن ســيرة ســيد البشــر 
الــذي يضــم معلومــات نفيســة عــن  وأصحابــه العتــرة الغــرر، 
حيــاة األئمــة الزيديــة. مــن أجــل مزيــد اطــاع علــى وصــف مفصــل 
 G. Schwarb ، :لبنيــة الكتــاب ينظــر كتابنــا الــذي ســيصدر قريًبــا
Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts، Leiden،

http://www.brill.nl/broo
http://tinyurl.com/brockelmann
http://www.brill.nl/broo
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وذكــر فرقهــم(12(، الــذي ُبنــي بشــكل كبيــر على كتاب 

القاضــي عبــد الجبــار »فضــل االعتــزال وطبقــات 

المعتزلــة ومباينتهــم لســائر المخالفيــن«، مــع 

ذيــل متعلــق بطبقــة القاضــي عبــد الجبــار (الطبقــة 

الحاديــة عشــرة، النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع 

تاميــذ  وطبقــة  الميــادي(،  الهجري/العاشــر 

عشــر.  الثانيــة  (الطبقــة  الجبــار  عبــد  القاضــي 

الهجــري/ الخامــس  القــرن  مــن  األول  النصــف 

الحاكــم  طبقــة  أي  الميــادي،  عشــر  الحــادي 

الزيديــة  منهــم  المعتزلــة  والشــيعة  الجشــمي(، 

علــى وجــه الخصــوص (ومــن وافقهم فــي المذهب 

مــن العتــرة الطاهــرة( والخلفــاء العباســيون (مــن 

ذهــب مذهــب العــدل ممــن بويــع لــه بالخافــة( ثــم 

النحــاة والشــعراء والمحدثــون (رواة األخبــار وأئمة 

بيــن  تمييــز  هنــاك  الكتــب  هــذه  فــي كل  النقــل(. 

المتقدميــن مــن المعتزلــة (مــن الطبقــة األولــى 

إلــى الطبقــة الســابعة(، والمتأخريــن مــن المعتزلــة 

(مــن الطبقــة الثامنــة إلــى الطبقــة الثانيــة عشــرة(، 

والفاصــل بيــن طبقــة المتقدميــن والمتأخريــن هــو 

أبــو علــي الجبائــي (ت. 6/303-915( الــذي يعتبــر أبــرز 

ممثــل للطبقــة الثامنــة، ومــا يقــال عنــه فــي تلــك 

الكتــب بأنــه مــن المتقدميــن أو المتأخريــن يعكــس 

 Leiden، Universiteitsbibliotheek، Or. 2584 A، ff.  -  )12(
الكبيــر  الجامــع  155b–47b; مخطوطــة كذلــك صنعــاء، مكتبــة 
الغربيــة، قســم علــم الــكام، رقــم 99 ومــا بعدهــا 28 أ – 98أ، 
مخطوطــة صنعــاء مكتبــة الجامــع الكبيــر الشــرقية (= مكتبــة 
ب-   48 بعدهــا،  706، ومــا  رقــم  المتوكليــة(،  المكتبــة  الوقــف= 
الحاديــة  الطبقــة  يغطــي  الــذي  الطبقــات  كتــاب  وأمــا  166ب. 
عشــرة والثانيــة عشــرة فحققــه فــؤاد الســيد، تحــت عنــوان: 
فضــل االعتــزال وطبقــات المعتزلــة (تونــس: 1974( ص. 93- 
365، وهنــاك شــرح كتــاب عيــون المســائل الذي هــو قيد الطبع. 
بالنســبة للقــرن الســادس/القرن الثانــي عشــر فاإلمــام الزيــدي 
المنصــور باللــه عبــد هللا بــن حمــزة بــن ســليمان (ت. 1217/614( 
المؤيــد،  الديــن  مجــد  (تحقيــق:  الشــافي  كتابــه  فــي  أدرج  قــد 
صنعــاء، فــي أربــع مجلــدات( 1986/1406 وكلهــا مصــادر تتضمــن 

معلومــات مهمــة حــول المعتزلــة وعلمائهــم ونصــوص. 

عشــر،  الهجري/الحــادي  الخامــس  القــرن  رؤيــة 

الهجــري/ عشــر  الخامــس  القــرن  رؤيــة  وليــس 

الواحــد والعشــرين. 

هنــاك عامــل آخــر أســهم فــي عــدم المبــاالة 

أنــه  وهــو  رشــد،  ابــن  زمــن  فــي  المعتزلــة  بتــراث 

مــع بدايــة القــرن الســادس/الثاني عشــر الميــادي 

ــى هامــش  ــي مناطــق عل اســتوطن الفكــر االعتزال

مركــز الخافــة، فقــد انتقــل معقــل المعتزلــة مــن 

بغــداد والبصــرة إلــى األقاليــم الشــرقية للخافــة 

وتحديــًدا فــي: خوزســتان، جبــال فــارس، ديلمــان، 

خــوارزم،  خراســان،  جرجــان،  طبرســتان،  جيــان، 

والزيديــة فــي اليمــن. كمــا أن الكتابــات التاريخيــة 

ركــزت علــى مركــز الخافــة وعلــى اإلســام الســني، 

فــي  االعتزالــي  الفكــر  ازدهــار  بالتالــي  وتجاهلــت 

ذكرتهــا(13(.  التــي  المناطــق 

 Ignaz) غولدزيهــر  إجنــاس  وصــف  لقــد 

Goldziher( (1850- 1921( هــذه الوضعيــة فــي مقــال 

 )14)«Aus der Theologie مشــهور لــه تحــت عنــوان

des Fakhr din Razi«، ورغــم كــون غولدزيهــر كتــب 

زمانــه(15(،  رجــل  بأنــه  تظهــره  بلغــة  المقــال  هــذا 

)13( - ومن بين الدراسات نجد:
T. Nagel، Die Festung des Glaubens: Triumph und Scheit-
ern des islamischen Rationalismus im 11. Jahrhundert، 
Munich، 1988; G. Makdisi، Ibn Aqil et la résurgence de 
l’islam traditionaliste au XIe siècle، Ve siècle de l’Hégire، 
Damascus، 1963; id.، Ibn Aqil: Religion and Culture in 
Classical Islam، Edinburgh، 1997.
(14)- In Der Islam، 3، 1912، pp. 213–47.

)15( - ينظر على سبيل المثال ما قاله: 
 ‘an orthodoxy craving for persecution and terrorizing 
each incentive to freedom of thought’ (p. 213)، or ‘the 
obscurantists of Baghdad who opposed dogmatic ratio-
nalism’ (ibid.)، or his quotation (p. 218) of a rather crude 
passage of R. A. Nicholson’s Literary History of the Arabs 
(London، 1907، p.’268).
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فإنــه تتبــع فــي هــذه الدراســة المصــادر التــي تظهــر 

التواجــد الظاهــر للفكــر االعتزالــي فــي خوزســتان 

ــم أهميتهــا  وخرســان وخصوًصــا فــي خــوارزم، وقّي

الديــن  فخــر  األشــعري  المتكلــم  فهمهــا  كمــا 

ــار علمــاء  ــرازي. وســيًرا علــى خطــى غولدزيهــر أث ال

ــي  ــراث المعتزل ــى الوفــرة فــي الت ــاه إل آخــرون االنتب

الــذي كتــب فــي تلــك الفتــرة(16(، ورغــم المناشــدات 

الداعيــة لانكبــاب علــى دراســة الفكــر االعتزالــي فــي 

العصــور المتأخــرة، فقلــة مــن الباحثيــن مــن انبــرى 

لدراســة تــراث المعتزلــة فــي تلــك الفتــرة(17(.

فــي  المعتزلــة  حــول  ا  نســبيًّ الدراســات  قلــة 

عصــر ابــن رشــد قــد ُيرجــع ســببه باألســاس إلــى 

هــذه  ذلــك  ســتبين  كمــا  ولكــن  النصــوص،  قلــة 

المتوفــرة  المعتزليــة  الكتابــات  كميــة  الدراســة، 

-التــي كتبــت خــال القــرن الســادس/الثاني عشــر 

الميــادي- تفــوق بمــا ال يــدع مجــاًلا للشــك مــن 

الفتــرة  فــي  المعتزلــة  كتبــه  مــا  العدديــة  الناحيــة 

المعتزليــة  النصــوص  مــن  فالكثيــر  المبكــرة؛ 

الســابقين  القرنيــن  إلــى  والمنتميــة  المتوفــرة 

)16( - ينظر على سبيل المثال: 
D. Gimaret، «Pour un rééquilibrage des études de théologie 
musulmane»، Arabica، 38، 1991، pp. 1–18; id.، ‘Mutazila’، 
EI2، vol. VII، pp. 785b–786a; S. Schmidtke، ‘Neuere For-
schungen zur Mutazila unter besonderer Berücksichtigung 
der späteren Mu!tazila ab dem 4./10. Jahrhundert، in Ara-
bica، 45، 1998، pp. 379– 408.
ولمزيــد اطــاع مفصــل حــول النصــوص المعتزليــة ينظــر كتابــي الــذي 
Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts :ــا ســيصدر قريًب

)17( - ينظر قبل كل شيء:
 W. Madelung، Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die
العديــد  وكذلــك   .1965  ،Glaubenslehre der Zaiditen، Berlin
مــن الدراســات للكاتــب نفســه. هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن 
الدراســات التــي العمــل فيهــا علــى قــدم وســاق ضمــن فــي 
إطــار إطــار المشــروع العلمــي الــذي يحمــل رقــم FP7 التابــع لـــ 
European Research Council، هــذا المشــروع العلمــي يحمــل 
ــم  ــة للعال ــة الكامي ــار عــن العقاني ــوان »إعــادة نفــض الغب عن

اإلســامي فــي العصــر الوســيط«

يرجــع الفضــل فــي نجاتهــا مــن الضيــاع إلــى حــوادث 

سياســية حدثــت فــي حيــاة ابــن رشــد، كمــا أن عــدًدا 

للفتــرة  المنتميــة  المعتزليــة  الكتــب  مــن  مهًمــا 

المبكــرة قــد ُأِعيــد نســخها فــي هــذا القــرن. 

المعتزلة خارج الدائرة الشيعية:

الســاجقة  لحكــم  العــراق  لخضــوع  كان 

تأثيــر كبيــر علــى المعتزلــة، فهــذه األخيــرة فقــدت 

كانــت  الــذي  الرســمي  والدعــم  حظوتهــا  بذلــك 

دعــم  وقــد  البويهــي(18(.  الحكــم  إبــان  بــه  تتمتــع 

تلــك  خصوًصــا  الحنفــي  المذهــب  الســاجقة 

والشــافعية،  لألشــعرية  المناهضــة  التوجهــات 

وهــذا مــا ســمح لبعــض المعتزلــة األحنــاف بربــح 

موضــع قــدم فــي الســاحة الفكريــة(19(، علــى الرغــم 

مــن المســاعي الحنبليــة الحثيثــة مــن أجــل عــزل 

الرســمية، ووضــع حــد  المعتزلــة مــن المناصــب 

ــم تكلــل  ــي، لكــن تلــك المســاعي ل للــكام المعتزل

والتراجــم  التاريــخ  كتــب  أن  ذلــك  يؤكــد  بالنجــاح، 

تشــير إلــى العديــد مــن العلمــاء ذوي التخصصــات 

(18) - Makdisi، Ibn Aqil، pp. 300f.، 330f.
(19) - Madelung، ‘The Spread of Maturidism and the 
Turks’، Actas do IV Congresso de Estudos Árabes e Islâmi-
cos، Coimbra-Lisboa، 1 a 8 de setembro de 1968 [reprinted 
in id.، Religious Schools and Sects in Medieval Islam، Lon-
don، 1985، text no. II]، Leiden، 1971، pp. 114–116، nn. 21f.، 
24–26 and pp. 136f.، n. 70; D. Ephrat، A Learned Society in 
a Period of Transition: the Sunni ulama of Eleventh Centu-
ry Baghdad، Albany، 2000، pp. 35–49، 161–3، 172.
يبــدو أن مكتبــات المــدارس النظاميــة، قــد احتفظــت ببعــض 
بــن العربــي (ت. 1148/543(،  أبــو بكــر  أيًضــا.  الكتــب المعتزليــة 
القاهــرة،  الطالبــي،  عمــار  تحقيــق:  القواصــم،  مــن  العواصــم 
1997، فــي الصفحــة 72 ذكــر ابــن العربــي أنــه قــرأ كتــاب القاضــي 
مكتبــة  فــي  القــرآن  تفســير  فــي  المحيــط  كتــاب  الجبــار  عبــد 
المدرســة النظاميــة فــي بغــداد: »قــرات فــي خزانــة المكتبــة 
الكتــب  بعــض  إلــى  باإلضافــة  الســام«،  بمدينــة  النظاميــة 

 .70 ص.  األخــرى.  المعتزليــة 
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فــي  الرســميين  الموظفيــن  وبعــض  المختلفــة، 

بغــداد كانــت لديهــم توجهــات معتزليــة. وينبغــي 

اإلشــارة إلــى أنــه كان ُيلَصــق الوصــف »معتزلــي« 

أن  ينبغــي  وال  جديــًدا(20(.  قــوًلا  أحــدث  مــن  بــكل 

فــي  المعتزليــة  اآلراء  مــن  العديــد  أن  نغفــل 

الكاميــة  الكتــب  فــي  ُحِفظــت  قــد  الفتــرة  تلــك 

تقلــد  ومــع  الحنابلــة(21(.  لبعــض  واألصوليــة 

 -1170/575  -566) هللا  بأمــر  المســتضيء  الخليفــة 

الحنبلــي  المذهــب  عــودة  ع  شــجَّ الحكــم   )1180

تقلدهــا  التــي  الرســمية  المناصــب  َصــت  ُقلِّ كمــا 

المعتزلــة األحنــاف، كمــا أصبــح العلمــاء األحنــاف 

الذيــن تبنــوا المذهــب الماتريــدي فــي بــاد مــا وراء 

 Madelung، :20( - مــن أجــل معرفــة بعــض تلك األســماء ينظــر(
 .70 .136f.، n .above)، pp 17 .’The Spread of Maturidism’ )n
أبــو القاســم خلــف بــن أحمــد بــن عبــد هللا الضريــر الشــلجي (ت. 
1121/515(، كان مــن العلمــاء األحنــاف درس علــم الــكام فــي مقام 
أبــي حنيفــة الــذي يعتبــر أشــهر مدرســة حنفيــة فــي بغــداد (ابــن 
أبــي الوفــا، الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة، الطبعــة 
الثالثــة، الجيــزة، 1993، ج.2. ص. 168 ومــا بعدهــا، رقــم. 559(. ومــن 
بيــن تاميــذه نجــد عبــد الســيد بــن علــي الزيتونــي، حنبلــي صديــق 
ــا  البــن عقيــل الــذي اعتنــق المذهــب الحنفــي وأصبــح معتزليًّ
(المرجــع الســابق، ص. 424 ومــا بعدهــا، رقــم 814(. وفــي غضــون 
أبــو  القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــادي  نهايــة 
يعقــوب يوســف بــن إســماعيل اللمغانــي (ت. 1209/606(، درس 
الفقــه والــكام في مســجد الســلطان (منذ 1192/588(، والشــيء 
نفســه فعلــه فــي مشــهد أبــي حنيفــة (المرجــع الســابق، ج. 3. 
أهــم  إلــى  ينتمــي  اللمغانــي  رقــم 1836(،  620 ومــا بعدهــا،  ص. 
عائلــة حنفيــة فــي بغــداد وكان يوصــف بأنــه »شــيخ الحنفيــة 
فــي زمانــه« وكونــه »واســع االطــاع علــى الــكام المعتزلــي«، 
وكان يناصــر القــول بخلــق القــرآن فــي المناظــرات. ومــن بيــن 
تاميــذه نجــد عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن أبــي الحديــد 
ــا مفضــًلا لعلــي علــى  ــا معتزليًّ (ت. 1258/656(، الــذي كان حنفيًّ
باقــي الصحابــة، واألديــب، كاتــب شــرح نهــج الباغــة الــذي درس 
علــى العالــم الزيــدي أبــو جعفــر يحيــى بــن محمــد بــن أبــي زيــد 
الحســني (ت. 1216/613(، والمــؤرخ الشــافعي ابــن مدينــة بغــداد 

.).896f .pp ،3 .vol ،EI2 ،1245/643 .ابــن النجــار (ت

)21( - ينظــر علــى ســبيل المثــال: كتــاب المعتمــد فــي أصــول 
الديــن، للقاضــي أبــي يعلــى الفــراء، (ت. 1066/458(، تحقيــق: وديــع 
زيــدان حــداد، بيــروت، 1974. أو الواضــح فــي أصــول الفقــه، البــن 
عقيــل (ت. 1119/513(، الــذي حقــق مــرات متعــددة: عبــد المحســن 
 ،2002-1996 جــورج مقدســي، شــتوتغارت،   ،1999 بيــروت،  التركــي، 

عبــد الرحمــن الســديس، الريــاض، 2008. 

النهــر هــم القــوة الســائدة فــي المذهــب الحنفــي، 

وأزاحــوا األحنــاف المعتزلــة فــي بــاد مــا وراء النهــر 

دعــم  تحــت  تــم  ذلــك  كل  والشــام(22(.  والعــراق 

رســمي. 

تعرضــت  للخافــة  الشــرقية  األقاليــم  فــي 

الفتــرة  بعــد  النكســات  لبعــض  المعتزلــة 

والمناطــق  البلــدات  مــن  الكثيــر  ففــي  البويهيــة، 

احتفــظ المعتزلــة بحضــور ملحــوظ خــال الفتــرة 

فــي  التاريخيــة  المصــادر  الســلجوقية(23(. وظلــت 

وخراســان  خوزســتان  إلــى  تشــير  الفتــرة  تلــك 

وال ســيما خــوارزم باعتبارهــا »بــاد المعتزلــة«(24(. 

ولــم يكــن ينعــت االعتــزال بكونــه ابتداًعــا فــي تلــك 

المناطــق، ســواء بالنســبة للفقهــاء غيــر األحنــاف 

خــوارزم  المعتزلــة، وظلــت  غيــر  العلمــاء  بيــن  أو 

هــي المعقــل األخيــر للمعتزلــة غيــر الشــيعة إلــى 

حــدود القــرن التاســع/الخامس عشــر. فالمعتزلــة 

مــن  اســتفادوا  للخافــة  الشــرقية  األقاليــم  فــي 

(22) - - Madelung، ‘The Spread of Maturidism’، pp. 140f. 
(23) - See the names mentioned in Madelung، ‘The Spread 
of Maturidism’، p. 116، n. 25; Goldziher، ‘Aus der Theol-
ogie’، pp. 220–3; C. Gilliot، ‘L’Exégèse du Coran en Asie 
Centrale et au Khorasan’، Studia Islamica، 89، 1999، pp. 
150–4; id.، ‘La Théologie musulmane en Asie centrale et au 
Khorasan’، Arabica، 49، 2002، pp. 141–7.

)Goldziher، ’Aus der Theologie’، pp - )24. 219، 222 ومواضــع 
أخــرى مــن الكتــاب

القزوينــي،  محمــد  الديــن  جمــال  المثــال:  ســبيل  علــى  ينظــر 
مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم، دمشــق، 1906/1323، الــذي كتــب 
فــي الفصــل المعنــون: فــي حكــم عــوام المؤمنيــن (ص. 46(: 
»لــو كلفناهــم معرفــة أحــكام الجواهــر واألعــراض لتعطلــت 
حيــث  والمعتزلــة   ]...[ الدنيــا  أمــور  واختلــت  المعايــش 
بتكفيــر  ويحكمــون  واألعــراض  الجواهــر  معرفــة  يشــترطون 
عوامهــم، وال يوجــد عامــي مســلم فــي ديارهــم فــي عســكر مكــرم 
وخــوارزم وســائر بــاد المعتزلــة«. زكريــا بــن محمــد القزوينــي 
 ،1960/1380 بيــروت،  العبــاد،  وأخبــار  البــاد  آثــار   ،)1283/682 (ت. 
ص. 520. كتــب فــي وصفــه لعاصمــة خــوارزم جرجانيــة: وأهــل 
جرجانيــة كلهــم معتزلــة والغالــب عليهــم ممارســة علــم الــكام.
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ســنة  فــي  الســلجوقية  الدولــة  انقســام  نتائــج 

1117/510، وكذلــك مــن االزدهــار العلمــي تحــت حكــم 

أبــو الحــارث أحمــد ســنجار الــذي حكــم مــرو حتــى 

ســنة 1157/552. فــي العقــود التــي ســبقت الغــزو 

المغولــي، اســتغل زعمــاء قبائــل األغــوز وبعــض 

الســلجوقي  الجيــش  فــي  الســابقين  الجنــراالت 

بســط  أجــل  مــن  الســلجوقية  الدولــة  تفســخ 

ومــن  خراســان،  علــى  وســيطرتهم  نفوذهــم 

بينهــم خــوارزم شــاه تــاج الدنيــا والديــن أبــو الفتــح 

عــاء  وابنــه   )1172/568  -1156/551) أرســان  علــي 

مــن  بــدأ  الــذي   )1200/596  -1172/568) تكيــش  الديــن 

1173م لــم يكتــِف بحكــم جرجانيــة وأجــزاء مــن بــاد 

التــي  بــل حكــم شــمال خراســان  النهــر،  وراء  مــا 

ورودخــان  وخوجــان  وســرخس  مــرو  مــدن  تضــم 

وبيهــق، ونيســابور وطــوس، والــذي حابــى وفضــل 

المعتزلــة وشــجع األنشــطة الشــيعية مــن أجــل 
الخافــة.(25( مركــز  إغاظــة 

فــي الدوائــر غيــر الشــيعية كان الفكــر االعتزالــي 

مترســًخا بيــن األحنــاف، يبيــن ذلــك بــكل وضــوح 

كتــب الطبقــات خصوًصــا تلــك التــي تترجــم لألعــام 

مــن  بالعديــد  تزودنــا  الكتــب  تلــك  الحنفيــة،  مــن 

أســماء العلمــاء األحنــاف الذيــن ناصــروا المذهــب 

وخرســان  ونيســابور  الــري  بــاد  فــي  االعتزالــي 

المعتزلــة  هــؤالء  بيــن  مــن  ونجــد  وخــوارزم(26(. 

(25) - C. E. Bosworth، ‘The Political and Dynastic History 
of the Iranian World’، The Cambridge History of Iran، vol. 
5، Cambridge، 1968، pp. 185–95، 201f.; id.، ‘Khwarazm-
shahs’، Encyclopaedia Iranica، vol. 15 <http://www.iranica.
com/articles/khwarazmshahs-i>.
(26) - Madelung، Der Imam، pp. 114–6، 134–6 (with nn. 
22–6، 68–70)
أبــو بكــر بــن العربــي، العواصــم مــن القواصــم، ص. 212، كتــب 
ــا«. ــا أو كراميًّ »ومــا ُرئـِـي بخراســان وال بالعــراق حنفــي إال معتزليًّ

األحنــاف مــن كان ذا ميــوالت شــيعية وكانــت هــذه 

الفتــرة  منــذ  األقــل  علــى  منتشــرة  جــد  الظاهــرة 

البويهيــة(27(. كمــا نجــد أن العلمــاء األحنــاف قــد 

الديــن  (أصــول  األصليــن  دراســة  علــى  تعــودوا 

كمــا  شــيعة،  شــيوخ  يــد  علــى  الفقــه(  وأصــول 

نجــد مــن بيــن الشــيعة خصوًصــا الزيديــة مــن هــو 

نتائــج  ومــن  الحنفــي(28(.  الفقــه  فــي  متخصــص 

هــذا الوضــع هــو الصعوبــة البالغــة التــي يواجهــا 

الباحــث فــي التمييــز بيــن إن كان المتكلــم المعتزلــي 

الفانــي مجــرد مفضــل لعلــي علــى باقــي الصحابــة 

ــا.  أو زيديًّ

علــى ضــوء هــذا فليــس مــن المفاجــئ أن نجــد 

المعتزلــة  حــول  المعلومــات  مــن  الهائــل  الكــم 

يمكــن  التــي  إيــران  شــمال  فــي  الشــيعة  غيــر 

اســتخاصها من مؤلفات شــيعية تنتمي إلى تلك 

الفتــرة، وخصوًصــا الكتابــات الزيديــة فــي التاريــخ 

والمخطوطــات  واإلجــازات،  الطبقــات  وكتــب 

)27( - خيــر أمثلــة علــى المواقــف المفضلــة لعلــي علــى باقــي 
العصــر  فــي  األحنــاف  المعتزلــة  األوســاط  فــي  الصحابــة 
البويهــي هــو أبــو عبــد هللا البصــري كتــاب الدرجــات فــي تفضيــل 

أميــر المؤمنيــن أو كتــاب الكفايــة البــن متويــه.

(28) - Madelung، Der Imam al-Qasim، pp. 175–9، 183; id.، 
‘The Spread of Maturidism’، p. 114، n. 21 and pp. 120f.، n. 
32.
مــن أجــل معرفــة الحجــة المقدمــة مــن طــرف الشــيعي اإلمامي 
عبــد الجليــل القزوينــي الــرازي فــي كتابــه نقــض الفضائــح (كتــب 
فــي  الحــداد  حفــات  علــى  التعــرف  أجــل  مــن   .)1157/552 فــي 

ــر الشــيعية ينظــر:  األوســاط غي
M. Kervran، Les Structures funéraires et commémoratives 
en Iran et en Asie Centrale du 9e au 12e siècles، PhD thesis، 
Sorbonne، Paris، 1987

األحنــاف  بيــن  يربــط  الــذي  الربــاط  الحًقــا،  ســنرى  كمــا 
الخوارزمييــن والخراســانيين والزيديــة يشــكل خلفيــة أساســية 
الشــيعية  غيــر  االعتــزال  المؤلفــات  تلقــي  فهــم  أجــل  مــن 
إلــى المراجعــة  الزيديــة فــي اليمــن، باإلضافــة  فــي األوســاط 
التاريخيــة التــي ســاندها الزيديــة، التــي تذهــب للقــول بــأن أصــول 

األوائــل.  للزيديــة  ترجــع  المعتزلــة 
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عامــة(29(. بصفــة 

تزودنــا  التــي  األخــرى  المصــادر  بيــن  مــن 

خرســان  فــي  المعتزلــة  حــول  بمعلومــات 

وخــوارزم(30( يجــب أن نذكــر الجــزء الثالــث المتبقــي 

كتــاب التراجــم البــن خــوارزم، وهــو الحنفــي  مــن 

الحســن  بــن  محمــد  الســام بن  عبــد  الكــرم  أبــو 

الســادس/ القــرن  أواخــر  (توفــي  األندرســباني 

هــذا  بقــي  وقــد  الميــادي(،  عشــر  الثانــي  القــرن 

فــي معهــد  فريــدة  نســخة  فــي  الجــزء محفوًظــا 

الدراســات الشــرقية فــي ســان بتيرســبرغ بروســيا. 

حتــى  ُنِشــَرت  التــي  الزمخشــري  ترجمــة  فقــط 

)29( - كتــب طبقــات الزيديــة وصلــت أوجهــا مــن خــال ثاثــة 
أعمــال تنتمــي إلــى القــرن الحــادي عشر/الســابع عشــر، وكلهــا 
حتــى عصــر  الزيديــة  العلمــاء  جــل  تســتوعب  أن  فــي  تجتهــد 
المؤلــف. أول هــذه الكتــب هــو كتــاب مطلــع البــذور ومجمــع 
البحــور (فــي تراجــم رجــال الزيديــة( لقاضــي صنعــاء شــهاب 
ــي الرجــال (ت. 1681/1092(، تحقيــق  ــن أب ــح ب ــن صال ــن أحمــد ب الدي
عبــد الرقيــب مطهــر محمــد حجــر، 4 أجــزاء، صنعــاء، 2004/1425. 
علمــاء  تراجــم  فــي  المســتطاب  كتــاب  هــو  الثانــي  الكتــاب 
الزيديــة األطيــاب (= كتــاب الطبقــات فــي ذكــر (فضــل( العلمــاء 
وعلمهــم = طبقــات الزيديــة الصغــرى( ليحيــى بــن الحســين 
بــن اإلمــام المنصــور باللــه القاســم (ت. 1688/1100( الــذي ســيعاد 
الزيديــة  جديــد: طبقــات  عنــوان  تحــت  ترتيبــه  وإعــادة  تحيينــه 
رواة  طبقــات  فــي  األســحار  نســمات  (ويســمى  ]الكبــرى[ 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن أخ المؤلــف صــارم الدي ــار( مــن طــرف اب األخب
القاســم ابــن اإلمــام المؤيــد باللــه محمــد بــن اإلمــام المنصــور 
باللــه القاســم بــن محمــد الشــهاري (ت. 40/1152-1739(. الجــزء 
معرفــة  إلــى  المــراد  (بلــوغ  األخيــر  العمــل  هــذا  مــن  الثالــث 
اإلســناد( مطبــوع، تحقيــق: عبــد الســام بــن عبــاس الوجيــه، 
خصوًصــا:  الثاثــة  المؤلفــات  هــذه   .2001/1421 عمــان،  أجــزاء،   3
مطلــع البــذور، طبقــات الزيديــة الصغــرى، وطبقــات الزيديــة 
الكبــرى تزودنــا بثــروة مــن المعلومــات حــول انتقــال المؤلفــات 
الزيديــة المعتزليــة التــي ال يمكــن أن نجدهــا فــي مصــادر أخــرى. 

ينظــر كذلــك:
D. T. Gochenour، ’A Revised Bibliography of Medieval 
Yemeni History in the Light of Recent Publications and 
Discoveries’، Der Islam، 63، 1986، pp. 309–22.

)30( - مــن أجــل التعــرف علــى منطقــة جبــال ينظــر: إمــام الديــن 
 ،)1226/623 (ت.  القزوينــي  الرافعــي  محمــد  بــن  الكريــم  عبــد 
التدويــن فــي أخبــار قزويــن، ثاثــة أجــزاء، تحقيــق: العطــاردي 

 .1996-1995 طهــران،  الخبوشــاني، 

كتابــة هــذا البحــث(31(. المؤلــف قــد جمــع كتابــه فــي 

جرجانيــة عاصمــة خــوارزم، مــع تعــاون وثيــق مــع 

الموفــق  المؤيــد  أبــو  مثــل:  الزمخشــري،  تاميــذ 

ابــن أحمــد المكــي (ت. 1172/568( وأبــو صالــح عبــد 

الرحيــم بــن عمــر الترجمانــي وأبــو المعالــي عبــد هللا 

بــن علــي الحاكمــي الزمخشــري(32(. ويعبــر الكاتــب 

مــع  تعاطفــه  عــن  المناســبات  مــن  الكثيــر  فــي 

المذهــب االعتزالــي، الــذي -حســب تعبيــره- مترســخ 

فــي  أنــه  المثــال  علــى ســبيل  وذكــر  خــوارزم.  فــي 

ســنة 1150/554-1151 عندمــا كان بصــدد الذهــاب للحــج 

ــن  ــري مــع قاضــي القضــاة عمــاد الدي مكــث فــي ال

أبــو عبــد هللا محمــد بــن الحســن االســترابادي وزار 

يقــع  الــذي  الهمذانــي،  الجبــار  عبــد  القاضــي  قبــر 

فــي فنــاء دار االســترابادي. األندرســباني كان علــى 

الجبــار  عبــد  القاضــي  كتــاب  مــن  علــى كل  اطــاع 

»فضــل االعتــزال وطبقــات المعتزلــة« وكتــاب 

الدراســات  معهــد  بيتيرســبرغ،  ســان  مخطوطــة   -  )31(
 A. B. Khalidov، Arabic Manuscripts( 2387 Arab. C ،الشرقية
 .p ،1986 Moscow ،1 .in the Institute of Oriental Studies، vol

no ،435. 9454(. حــول المخطوطــة ينظــر: 
 S. Prozorov، ’A Unique Manuscript of a Biographical
 Dictionary by a Khorezmian Author’، Manuscripta
الدراســات  إلــى  اإلشــارة  مــع   17–9  .pp  ،1999  ،5  ،Orientalia
الــذي ســيرى  الســابقة المتعلقــة بالموضــوع هــذا التحقيــق 
النــور قريًبــا. ســيرة الزمخشــري تــم تحقيقهــا مرتيــن، األولــى 

مــن قبــل:
B. Z. and A. B. Khalidov، ‘Халидов Б.З.، Халидов 
А.Б. Биография аз-Замахшари، составленная его 
современником ал-Андарасбани، in Письменные 
памятники Востока/Историко-филологические 
исследования، Ежегодник، 1973. М.: «Наука»، ГРВЛ، 
1979، pp. 203–12،، (for the marginal note on f. 141b see 
p. 212)،
ــَق كذلــك مــن قبــل عبــد الكريــم اليافــي، فــي مجلــة مجمــع  وُحقِّ

اللغــة العربيــة، 57، 1982، ص. 363- 382. 

(32) - See A. J. Lane، A Traditional Mutazilite Quran 
Commentary. The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhshari 
(d. 538/1144)، Leiden، 2006، pp. 35–7، nn. 76–86 and pp. 
252–66.
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المســائل«،  عيــون  »شــرح  الجشــمي  الحاكــم 

ــر مــن المــواد معتمــًدا  ــه أضــاف إليهمــا الكثي ولكن

اآلن  إلــى  ُيعَلــم  ال  غيرهــا،  ومصــادر  روايــات  علــى 

مثــل  للضيــاع  تعرضــت  أم  باقيــة  زالــت  مــا  هــل 

»تاريــخ خــوارزم« ألبــي محمــد محمــود بــن محمــد 

الخوارزمــي (ت. 1172-3/568(  أرســان  العباس بــن 

وتواريــخ كل مــن بغــداد ونيســابور وبخــارى ومــدن 

أخــرى(33(.

الــرازي »كتــاب اعتقــادات  فــي كتــاب فخــر الديــن 

فــرق المســلمين والمشــركين« الــذي يعتبــر بمثابــة 

عشــرة  ســبع  ذكــر  تقدمتــه،  التــي  للكتابــات  الخاصــة 

فرقــة متفرعــة عــن المعتزلــة، اثنتــا عشــرة منهــا تنتمــي 

إلــى الفتــرة مــا قبــل الجبائــي أي القــرن الثانــي والثالــث 

للهجــرة. فــي حيــن أن الفــرق بيــن الخمســة المتبقيــة 

منهــم فرقتــان مــا تــزاالن موجودتــان فــي وقتــه وتحديــًدا 

البهشــمية (نســبة إلى أبي هاشــم الجبائي( والحســينية 

تأكيــد  وبــكل  البصــري((34(.  الحســين  أبــي  إلــى  (نســبة 

الــرازي فــي حكمــه؛ فتقصــي االعتــزال فــي  نتفــق مــع 

االعتــزال  أن  ُيظهــر  عشــر  الســادس/الثاني  القــرن 

انحصــر فــي تلــك الفرقتيــن الفرعيتيــن مــن المعتزلــة(35(. 

(33) - See H. Ansari and S. Schmidtke، ‘New Sources on the 
Life and Work of Abd al-Jabbar al-Hamadhani’، ســيصدر 
.قريًبا
)34( - »ولــم يبــَق فــي زماننــا مــن ســائر فــرق المعتزلــة إال هاتــان 

الفرقتــان، أصحــاب أبــي هاشــم وأصحــاب أبــي الحســين
 البصــري«، تحقيــق: علــي ســامي النشــار، القاهــرة 1936، ص. 45. 
نجــد نقــوالت كذلــك تذكــر النتيجــة نفســها نجدهــا مبثوثــة فــي 
كتــب الفــرق وكتــب التراجــم للقــرن الســادس/الثاني عشــر، مثل 
الشهرســتاني (ت. 1153/548(، كتــاب الملــل والنحــل (تحقيــق: 
فهــد بــدران، ج. 1. القاهــرة 1951، ص. 130 ومــا بعدهــا. وكذلــك 
 D. Gimaret in Shahrastani، Livre الترجمة الفرنســية للكتاب
 .with nn 9–287 .pp ،1986 ،des religions et des sectes، Paris

692 .and indices، p 108–100

)35( - اســتثناء مــن هــذه القاعــدة هــو تــراث معتزلــة بغــداد 
ومــن بينــه المذهــب الهــدوي الــذي اتبعــه أغلــب الزيديــة اليمنيــة 

بمــا فيهــم المطرفيــة (ينظــر أســفله(.

ففرقــة البهشــمية كانــت جــد مترســخة في شــمال 

إيــران منــذ أواخــر القــرن الرابع/العاشــر. فنجــد العديــد 

وغيــر  الزيديــة(  (خصوًصــا  الشــيعة  العلمــاء  مــن 

الشــيعة مــن تلــك األقاليــم، الذيــن درســوا (إلــى جانــب 

 )933/321 (ت.  الجبائــي  هاشــم  أبــي  يــد  علــى  آخريــن( 

بدايــة فــي خوزســتان ثــم فــي بغــداد، وفــي زمــن متأخــر 

علــى يــد الشــيخ المرشــد أبــي عبــد هللا البصــري (ت. 

80/369-979( فــي بغــداد، وعلــى يــد القاضــي عبــد الجبــار 

القــرن  فــي  فالبهشــمية  الــري(36(.  فــي  الهمذانــي 

الســادس/الثاني عشــر اســتمرت فــي تدريــس مذهبهــا 

كمــا تــم وضــع أسســه فــي الكتــب المعتمــدة لهــذه 

الفرقــة فــي القرنيــن الســابقين مثــل كتــاب القاضــي 

عبــد الجبــار »المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل«، 

ــه »المجمــوع فــي  وكتــاب الحســن بــن أحمد بــن متوي

المحيــط بالتكليــف« وكتــاب »التذكــرة فــي أحــكام 

الجشــمي  الحاكــم  وكتــاب  واألعــراض«  الجواهــر 

»شــرح عيــون المســائل«، هــذا باإلضافــة إلــى كتــب 

أخــرى مهمــة، رغــم كونهــا ليســت بالكتــب الشــاملة.

الممثــل األول للمعتزلــة األحنــاف فــي خراســان 

ــة فــي القــرن  ــى باقــي الصحاب ــي عل ــن لعل المفضلي

الخامس/الحــادي عشــر هــو أبــو ســعد المحســن 

بــن محمــد بــن كرامــة الجشــمي البيهقــي البروغنــي 

(ت. 1101/494(. كان يعتــرف باألئمــة الزيديــة وفــي آخــر 

(36) - See Madelung، Der Imam، pp. 175–82; M. T. 
Heemskerk، Suffering in the Mutazilite Theology: Abd 
al-Jabbar’s Teaching on Pain and Divine Justice، Leiden، 
2000، pp. 21ff.; S. Schmidtke، ‘Jobbaʾi’، Encyclopaedia 
Iranica، vol. 14، p. 670
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حياتــه اعتنــق المذهــب الزيــدي(37(. وأهــم مؤلفــات 

عشــر  الســادس/الثاني  القــرن  فــي  البهشــمية 

كانــت مــن تأليــف تاميــذ الحاكــم الجشــمي وتاميــذ 

وتاميــذه  الجشــمي  الحاكــم  فأعمــال  تاميــذه. 

ــا فــي  أّدت دوًرا محوريًّ القليــل-  ُحقــق منهــا  -التــي 

نقــل وتلقــي وتتميــم الفكــر البهشــمي بيــن الزيديــة 

فــي اليمــن. وهنــاك صلــة مهمــة فــي نشــر مؤلفــات 

المحســن  بــن  محمــد  وابنــه  الجشــمي  الحاكــم 

األخيــر،  هــذا  وتاميــذ  البيهقــي(38(  الجشــمي 

وأهمهــم فخــر الديــن أبــو الحســين زيــد بــن الحســن 

بــن علــي البيهقــي البروقنــي (ت. 1/545- 1150(،(39( وأبــو 

جعفــر محمــد بــن أبــي المنصــور الديلمــي(40(. 

مــن  المعتزليــة  األعمــال  انتقــال  تتبــع  ويمكــن 

ــو الفتــح ناصــر بــن  خــال عــدة أجيــال(41(: برهــان الديــن أب

أبــي المــكارم المطــرزي الخوارزمــي (ولــد. 1144/538. ت. 

1213/610((42(، علــى ســبيل المثــال درس علــى أبــي المؤيــد 

(37) - Madelung، Der Imam، pp. 187–91.
أحمــد  حامــد  أبــو  وهمــا  الجشــمي  للحاكــم  أســتاذين  أهــم 
وأبــو حســن   ،)1041 النيســابوري (ت.2/433-  النجــار  بــن محمــد 
تاميــذ  كانــوا   ،)1065/457 (ت.  النيســابوري  هللا  عبــد  علي بــن 
للقاضــي عبــد الجبــار وكذلــك تاميــذ عنــد اإلمــام الزيــدي الناطــق 
بالحــق أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين وتلميــذ هــذا األخيــر هــو أبو 
القاســم الحســني (ينظــر: شــرح عيــون المســائل، مخطوطــة 

)152a .A، f 2584 .UB، Or ،بليــدن

)38( - طبقات الزيدية الكبرى، ج،2. ص. 1064. رقم 669. 

)39( - للتعــرف عليــه أكثــر ينظــر القســم المتعلــق بالزيديــة فــي 
اليمــن فــي هــذا البحــث.

)40( - طبقــات الزيديــة الكبــرى، ج. 3. ص. 1290. رقــم: 816. تلميــذ 
آخــر للجشــمي وهــو أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الخوارزمــي، 

الــذي كان شــيًخا لجــار هللا الزمخشــري. 

)41( - باإلضافــة إلــى المعلومــات المتضمنــة فــي األعمــال التــي 
أشــرت إليهــا ســابًقا، ينظــر: أحمــد بــن ســعد الديــن المســوري 

(ت. 9/1079- 1668(، إجــازات األئمــة. (مخطــوط(

)1992 ،773f. )R. Sellheim .pp .7.Vol ،EI2 :42( - ينظر(
المطــرزي كان يعــرف بخليفــة الزمخشــري، ألن الزمخشــري 
توفــي فــي الســنة نفســها وفــي المدينــة نفســها التــي ولــد 

المطــرزي.  فيهــا 

الموفــق بــن أحمــد المكــي (ت. 1172/568( وصــدر الخاطــب 

ومــن  للزمخشــري(43(.  تلميذيــن  وكامهــا  المســكي 

خــوارزم  أبنــاء  فقــط  يكــن  لــم  المطــرزي  تاميــذ  بيــن 

المنتمــون إلــى المعتزلــة مثــل الضريــر الوبــري(44( ومجــد 

األفاضــل الطرائفــي، ونجــم األئمــة بــل كذلــك يمنيــون 

زيــود، مثــل جعفــر البابــري، فهــذا األخيــر دّرس كشــاف 

الزمخشــري البنــه إســماعيل بــن محمــد، الــذي دّرســه 

بــدوره البنــه إبراهيــم بــن إســماعيل الــذي دّرســه لمحمــد 

بــن المهــدي بــن ناصــر وهكــذا دواليــك(45(. 

إن دخــول الــكام الفلســفي ألبــي الحســين البصــري 

(ت. 1044/436( إلــى خراســان وخــوارزم غالًبــا مــا ُينســب 

الضبــي  جريــر  بــن  محمــود  المضــر  أبــي  الطبيــب  إلــى 

إلــى  بالتالــي يتزامــن  االصفهانــي (ت. 1115/508((46(، وهــو 

حــد بعيــد مــع انتشــار الفكــر الفلســفي البــن ســينا فــي 

خراســان مــن طــرف أبــي العبــاس الفضــل بــن محمــد 

بــن  بهمنيــار  تلميــذ   )1123/517 قرابــة  (ت.  اللوكــري 

الحــق  »بيــان  كتــاب  ومؤلــف   )1066/458 (ت.  المزربــان 

)43( - ينظر اإلحالة رقم 30.

)44( - ويرجــح أن يكــون هــو عبــد الخالــق بــن عبــد الحميــد الوبــري 
 Madelung، ’The Spread 1256/654 الخوارزمــي الــذي عــاش قبــل

25 .n ،116 .of Maturidism’، p

)45( - طبقات الزيدية الكبرى، ج. 2. ص. 1081. رقم: 680. 

فــي  المعتمــد  كتــاب  ينظــر:  الشــخصية  هــذه  حــول   -  )46(
 )W. Madelung) ماديلونــغ  ولفريــد  تحقيــق:  الديــن،  أصــول 
 ،V ص.   ،)1991 (لنــدن:   )M. J. McDermott) دركومــوت  ومــاك 
 Lane، A Traditional Mutazilite Quran :وكذلــك ،.f.6 .nn مــع
247f ،24 .above)، pp 30 .Commentary )n. وهنــاك أثــر مبكــر 
لدخــول فكــر أبــي الحســين البصــري إلــى الــري أشــار إليــه ابــن أبــي 
الوفــاء فــي الجواهــر المضيئــة فــي طبقــات الحنفيــة، الطبعــة 
الثالثــة (الجيــزة: 1993(، ج. 1. ص. 425. الــذي أشــار إلــى أن أبــو 
ســعد إســماعيل بــن علــي بــن الحســين بــن محمــد بــن الحســن 
متخصــص  هــو   ،)1053/545 (ت،  الــرازي  الســمان  زنجويــه  بــن 
مذهــب  يذهــب  »كان  والــكام  والزيــدي،  الحنفــي  الفقــه  فــي 
أبــي الحســين البصــري ومذهــب الشــيح أبــي هاشــم« ينظــر 

).429  .n  ،216  .Madelung، Der Imam.، p بخصوصــه: 
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ــر طائفــة الحســينية  ــن أث بضمــان الصــدق«(47(. فــي حي

والفلســفي  الكامــي  الفكــر  تطــور  فــي  المعتزلــة  مــن 

فقــد  االعتــزال  وخــارج  داخــل  رشــد  ابــن  عصــر  خــال 

ُيــدَرس  ولــم  عــدة مناســبات،  فــي  عليــه  التشــديد  تــم 

لفخــر  الكامــي  بالفكــر  عاقتــه  وخصوًصــا  بتفصيــل، 

الديــن الــرازي (ت. 1210/606( ونصيــر الديــن الطوســي (ت. 

.)48))1274/672

أهــم شــخصية مؤثــرة ممثلة لفرقة الحســينية 

فــي بدايــة النصــف األول مــن القــرن الســادس/

)47( - تــم تحقيــق جــزء منــه (الكتــاب األول مــن المنطــق( مــن قبــل 
إبراهيــم الديباجــي (طهــران: 1986/1364(. مــن أجــل مزيــد اطــاع علــى 
تاميــذ ابــن ســينا وتاميــذ تاميــذه، بمــا فيهــم الجوزانــي، بهمنيــار، 
ابــن زيلــة، المعصومــي، اللوكــري، ومحمــد بــن يوســف األياقــي، ينظــر: 
A. H. al-Rahim، ‘Avicenna’s Immediate Disciples: Their 
Lives and Works’، Avicenna and His Legacy. A Golden Age 
of Science and Philosophy، ed. Y. T. Langermann، Turn-
hout، 2009، pp. 1–25.

ولمزيد اطاع على اللوكري تلميذ ابن سينا ينظر:
R. D. Marcotte، ‘Preliminary Notes on the Life and Work 
of Abu al-Abbas al-Lawkari (d. ca. 517/1123)’، Anaquel de 
Estudios Árabes، 17، 2006، pp. 133–57.
)48( - دراســات متعلقــة بفكــر أبــي الحســين البصــري وأثــره فــي 

تطــورات الــكام األشــعري متضمنــة فــي الدراســات التاليــة:
W. Madelung، ‘The Late Mutazila’; id.، ‘Abu l-H. usayn 
al-Basri’s Proof for the Existence of God’، Arabic Theolo-
gy، Arabic Philosophy. From the Many to the One: Essays 
in Celebration of Richard M. Frank، ed. J. E.Montgomery، 
Leuven، 2006، pp. 273–80; S. Schmidtke، ‘Abu al-Husayn 
al-Basri and His Transmission of Biblical Materials from 
Kitab al-Din wa-al-Dawla by Ibn Rabbanal-Tabari: The 
Evidence from Fakhr al-Din al-Razi’s Mafatih. al-ghayb’، 
Islam and Christian-Muslim Relations، 20.2،2009، pp. 105–
18; A. Shihadeh، The Teleological Ethics of Fakhr al-Din 
al-Razi، Leiden، 2006، pp. 277f. (index) 
الــرازي  الديــن  فخــر  فكــر  بيــن  المفهوميــة  الفروقــات  مــن  العديــد 
ونصيــر الديــن الطوســي، لــم يتــم إظهارهــا مــن خــال قــراءات مختلفــة 
أبــي  بــل كذلــك مــن خــال تلقــي متفــرد لفكــر  ابــن ســينا،  لفلســفة 
الحســين البصــري (الحســينية(، ينظــر: عبــاس ســليمان، الصلــة بيــن 
علــم الــكام والفلســفة فــي الفكــر اإلســامي، (اإلســكندرية: 1988(، 
ص. 77- 109. هانــي فرحــات نعمــان، مســائل الخــاف بيــن فخــر الديــن 

الــرازي ونصيــر الديــن الطوســي، (بيــروت: 1997(. وكذلــك ينظــر: 
M. Horten، Die spekulative und positive Theologie des Is-
lam nach Razi (gest. 606/1209) und ihre Kritik durch Tusi 
(gest. 672/1273)، Leipzig، 1912.

الثانــي عشــر هــو ركــن الديــن محمــود بــن محمــد 

 19/536 األول  ربيــع   17 (ت.  الخوارزمــي  الماحمــي 

أكتوبــر 1141((49(، وكان معاصــًرا ورفيًقــا للزمخشــري 

(ت. 1144/538((50(. وألبــي الحســين البصــري كتابــان 

كاميــان أولهمــا »كتــاب تصفــح األدلــة« و»كتاب 

ــم  ــه ل ــة فــي أصــول الديــن« والراجــح أن غــرر األدل

يبــق مــن هذيــن الكتابيــن ســوى بعــض القطــع 

الكامييــن  الكتابيــن  كا  ألن  االقتباســات(51(،  أو 

مــن  المكــون  الشــامل  الكتــاب  الماحمــي؛  البــن 

فــي  »المعتمــد  بكتــاب  المســمى  أجــزاء  أربعــة 

»كتــاب  المســمى  ومختصــره  الديــن«  أصــول 

الفائــق فــي أصــول الديــن« (انتهــى تأليفــه ســنة 

1137/532( اعتمــد فيهمــا بشــكل كبيــر علــى كتــب 

أبــي الحســين البصــري، وتعتبــر كتبــه هــي مصادرنــا 

)49( - ينظر بخصوصه:
Madelung، ‘Introduction’، pp. iii–xiii; id. and H. Ansari (eds.)، K. 
Tuhfat almutakallimin fi l-radd ala l-falasifa، Tehran، 2008، pp. i–ix.

كتــاب  وتحقيــق  دراســة  علــى  االطــاع  أجــل  مــن   -  )50(
ينظــر:  الديــن،  أصــول  فــي  المنهــاج  كتــاب  الزمخشــري: 
W. Madelung، ‘The Theology of al-Zamakhshari’، Actas del 
XII Congreso de la Union Européenne d’Arabisants et d’Is-
lamisants (Malaga، 1984)، Madrid، 1986، pp. 485–95;
وكذلــك: جــار هللا أبــو القاســم محمــد بــن عمــر الزمخشــري، 
كتــاب المنهــاج فــي أصــول الديــن، تحقيــق، زابينــة شــميدتكه 

)2007/1428 (بيــروت: 

أبــو الحســين البصــري، تصفــح األدلــة، تحقيــق:  )51( - ينظــر: 
 .)2006 (فايســبادن:  شــميدتكه  وزابينــة  ماديلونــع  ولفريــد 
متعلــق  الخمســة،  األصــول  شــرح  كتابــه  مــن  جــزء  وكذلــك 
باإلمامــة (فصــل منتــزع مــن كتــاب شــرح األصــول فــي اإلمامة(، 
محفوظــة فــي فيينــا، المكتبــة الوطنيــة للنمســا، تحــت رقــم: 
55R)، ff Glaser =( 1/114 .Cod. Arab. 1–38 ينبغــي اإلشــارة إلــى 
الحســين  ألبــي  الكاميــة  الكتــب  مــن  الباقيــة  األجــزاء  أن كل 
البصــري معرفتهــا تعــود إلــى التلقــي القرائــي للحســينية مــن 

القرائيــن. اليهــود  طــرف 
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األساســية لمعرفــة مذهــب الحســينية(52(. فــي كل 

المنطلقــات  هــو  أن منهجهــا  نجــد  الكتــب  هــذه 

المفهوميــة للبهشــمية، خصوًصــا مبحــث الوجــود 

تمــت  التــي  المعرفــة ونظريــة األفعــال  ونظريــة 

صياغتهــا بشــكل نســقي مــن أجــل دعــم وإســناد 

االنتقــادات،  ضــد  االعتزالــي  الفكــر  مكونــات 

ــاب الثالــث  وخصوًصــا انتقــادات الفاســفة. والكت

كتــاب  هــو  الضيــاع  مــن  حفــظ  الــذي  للماحمــي 

»تحفــة المتكلميــن فــي الــرد علــى الفالســفة«، 

وهــذا الكتــاب شــديد األهميــة فــي تقييــم االعتــزال 

بعــد ابــن ســينا، وكمــا قــال المحقــق بخصــوص 

كبيــر  بشــكل  تغييــر  إلــى  »ميــال  الكتــاب:  هــذا 

المذهلــة  للســطوة  الــكام  فعــل  لــردة  فهمنــا 

الســينوي«(53(. للفكــر 

فــي  ستنشــر  الديــن  أصــول  فــي  المعتمــد  كتــاب   -  )52(
علــى  يعتمــد  للكتــاب  جديــد  تحقيــق  القريــب  المســتقبل 
تتضمــن  التــي  للكتــاب،  المكتشــفة  الجديــدة  المخطوطــات 
كتــاب  الحالــي؛  تحقيقــه  فــي  الكتــاب  مــن  المفقــودة  األجــزاء 
الديــن، تحقيــق ولفريــد ماديلونــغ ومــاك  فــي أصــول  الفائــق 
ديرمــوت (طهــران: 2007(. مــع اإلشــارة كذلــك إلــى أن النصــوص 
المبكــرة التــي تشــهد علــى تلقــي الفكــر الكامــي ألبــي الحســين 
البصــري مــن طــرف المتكلميــن اليهــود تســبق الكتــب الكاميــة 

البــن الماحمــي بنحــو قــرن مــن الزمــن. 

(53) - W. Madelung، ‘Ibn al-Malahimi’s Refutation of the 
Philosophers’، A Common Rationality: Mutazilism in Is-
lam and Judaism، ed. C. Adang et al.، Würzburg، 2007، p. 
331. 
تحفــة المتكلميــن، التــي كتبــت أربعيــن ســنة بعد كتــاب الغزالي: 
وحيــدة،  نســخة  فــي  لنــا  حفظــت  قــد  الفاســفة،  تهافــت 
تحقيــق: حســن أنصــاري وولفريــد ماديلونــغ (طهــران: 2008(، 
(ينظــر اإلحالــة 47 أعــاه(، ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إلــى أن 
بعــض تاميــذ الماحمــي كانــوا مؤيديــن متحمســين لفلســفة 
ابــن ســينا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لظاهــر الديــن أبــو الحســن 
علــي بــن زيــد (ابــن فنــدق( البيهقــي (ت. 1169/565(، مؤلــف كتــاب 
 Encyclopaedia) بيهــق  تاريــخ  وكتــاب  الباغــة  نهــج  معــارج 
895f .pp ،3 .Iranica، vol.( معرفــة ابــن الماحمــي بمؤلفــات 
فحصهــا  يتــم  لــم  ولكــن  محتملــة،  تبــدو  واللوكــري  بهمنيــار 

بشــكل مفصــل.

المتكلميــن«  »تحفــة  كتابــه  مقدمــة  فــي 

يعــرض الماحمــي الســياق التاريخــي الــذي جعلــه 

كتابــه(54(: يكتــب 

هــذا  تصنيــف  علــى  حدانــي  الــذي  ثــم 

الكتــاب بعدمــا فرغــت مــن تصنيــف كتــاب 

المعتمــد فــي األصــول، وحكمــت فيــه علــى 

أربــاب الملــل كلها علــى التفصيل، وأوردت 

فيــه الــكام علــى مــا يختــاره المتأخــرون من 

فاســفة اإلســام، كالفارابــي وأبــي علــي 

بــن ســينا وأصحابهــم، فــي حــدوث العالــم 

وإثبــات الصانــع القديــم وصفاتــه، وقولهم 

فــي التكليــف وحقيقــة المكلــف وحقيقــة 

ــاء والمعــاد، وبينــت  النبــوة وشــرائع األنبي

فيه أنهم خرجوا دين اإلســام على طرائق 

الفاســفة المتقدميــن، وإنمــا خرجــوه عــن 

ذلــك، أعنــي عــن حقيقــة اإلســام وعــن دين 

يصيبــوا  ]فلــم  الســام،  عليهــم  األنبيــاء 

الحــق فــي[ قليــل وال كثيــر، إنــي نظــرت فــي 

المتفقهــة حرصــوا  مــن  كثيــر  إلــى  زماننــا 

الفاســفة  هــؤالء  علــوم  تحصيــل  علــى 

إلــى  ينتســبون  فرقــة  ومنهــم  المتأخريــن، 

)54( - تحفة المتكلمين، ص. 3 وما بعدها. 
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فاعتــدوا  الشــافعي(55(،  بمذهــب  التمســك 

التحقيــق  علــى  الوقــوف  يكســبهم  ذلــك  أن 

الفقــه  علــوم  فــي  حتــى  العلــوم  أصنــاف  فــي 

ورجــاء  كاذب،  ظــن  منهــم  وذلــك  وأصولــه، 

خائــب، وضــال ]ســائب[، ومطمــع فــي الهــدى 

ذلــك بعــض متفقهــة  غائــب، وتبعهــم علــى 

الحنفيــة. وإنمــا ]وقعــوا[ فــي ذلــك لطلبهــم 

العلــم  هــذا  ألن  وجهــه،  علــى  ال  الفقــه  علــم 

الفقــه،  بأصــول  العلــم  يتقدمــه  أن  ينبغــي 

وعلــى العلــم بأصــول الفقــه ]يتقــدم[ العلــم 

بأصــول اإلســام، وبهــذه العلــوم يؤمــن مــن 

اإلســام.  حقيقــة  عــن  المــرء  يختلــس  أن 

وغالــب ظنــي أنــه يــؤول أمــر اإلســام فــي أمتنــا 

إلــى مــا آل إليــه أمــر النصــارى فــي ديــن عيســى 

عليــه الســام، فــإن رؤســاءهم مالــوا إلــى علــم 

اليونانييــن فــي الفلســفة حتــى انتهــى أمرهــم 

إلــى أن خرجــوا ديــن عيســى عليــه الســام علــى 

طريــق الفاســفة، فوقعــوا فيمــا وقعــوا مــن 

األقانيــم الثاثــة واالتحــاد وصيــرورة عيســى إلًهــا 

بعــد أن كان إنســاًنا إلــى غيــر ذلــك مــن الجهــاالت.

 A. H. al-Rahim التــي جمعهــا العلميــة  المــواد  انظــر   -  )55(
المتحــدة  بالواليــات  ييــل  بجامعــة  للدكتــوراه  أطروحتــه  فــي 
 The Creation of Philosophical عنــوان:  تحــت  األمريكيــة 
 Tradition: Biography and the Reception of Avicenna’s
14th centuries 11th to the Philosophy from the، 2009 ينظــر 

كذلــك: 
D. Gutas، ‘The Heritage of Avicenna: The Golden Age of 
Arabic Philosophy، 1000 – ca. 1350’، Avicenna and His 
Heritage، eds J. L. Janssens and D. De Smet، Leiden، 2002، 
pp. 88–90.
وقــد أشــار ابــن الماحمــي إلــى العديــد مــن العلمــاء الشــافعية 
الذيــن درســوا فلســفة ابــن ســينا، مثــل أبــو الفتــح الســعد بــن 
محمــد الميهنــي (ت. 1130/532 أو 3/527- 1132(، تلميــذ اللوكــري، 

ينظــر: 
 ،F. Griffel، Al- Ghazali’s Philosophical Theology، New York

pp ،2009.71-4. حيــث ناقــش كذلــك عاقــة الميهنــي بالغزالــي 

ذهــب  مــا  هــذا  كتابــي  فــي  أبيــن  أن  فــأردت 

بزعمهــم  القائلــون  المتفلســفة  هــؤالء  إليــه 

باإلســام مــن تخريــج اإلســام علــى طرقهــم، 

وأبيــن فســاد ذلــك، أشــرح علــل كل مــن مــال 

الدقيقــة  علومهــم  ألجــل  بهــم  واغتــر  إليهــم 

تحفــة  وســميته  الدينيــة.  العلــوم  غيــر  فــي 

تصنيــف  مــن  رأيــت  مــا  ألنــي  المتكلميــن؛ 

إليــه  ذهــب  مــا  علــى  يشــتمل  كتاًبــا  شــيوخنا 

تخريــج  فــي  المتأخــرون  المتفلســفة  هــؤالء 

اإلســام علــى طرقهــم، وال علــى مــا يحتجــون 

بــه لذلــك وعلــى الجــواب عنــه، فألحقتهــم بهــذا 

الكتــاب واهتديــت إليــه بمــا لــم يســبقني إليــه 

أحــد مــن متكلمــي اإلســام. وأنــا أحكــي أوًلا مــا 

قالــه القــوم فــي حــدوث العالــم وإثبــات الصانع 

والشــرائع  النبــوة  فــي  قالــوه  ومــا  وصفاتــه، 

والمعــاد والثــواب والعقــاب علــى الجملــة، ثــم 

الدهريــة  لمذاهــب  مذاهبهــم  موافقــة  أذكــر 

مــا  أذكــر  ثــم  اليونانيــة،  والنصــارى  والثنويــة 

مذهــب  علــى  ذلــك  فــي  مذهبهــم  بــه  رجحــوا 

أقوالهــم  تفاصيــل  أذكــر  ثــم  المســلمين، 

لذلــك  واحتجاجاتهــم  عنهــم  أجملتــه  فيمــا 

وأجوبتنــا عنهــا، بعــد أن أذكــر فــي كل بــاب قــول 

المســلمين فــي ذلــك ومــا ينصــر بــه قولهــم. 

وأنــا أســتعين باللــه علــى إتمــام مــا قصدتــه 

وأســأله العصمــة عــن الزلــل فيمــا أوردتــه، إنــه 

المعيــن.  ونعــم  المولــى  نعــم 

االعتزالــي  للفكــر  الماحمــي  تلقــي  نتائــج  فــي 

فــي نســخته التــي قدمهــا أبــو الحســين البصــري، 

أنهــا تركــت بصمــة واضحــة ليــس فقــط علــى فكــر 
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بعــض المشــاهير مثــل فخــر الديــن الــرازي ونصيــر 

الديــن الطوســي والكثيــر ممــن ســاروا علــى دربهــم، 

الفكــري  التــراث  جــل  علــى  كبيــر  بشــكل  ولكــن 

للشــيعة اإلماميــة وفــي فروعهــا خصوًصــا الزيديــة 

الشــيعة  غيــر  المؤلفيــن  بيــن  ومــن  اليمــن.  فــي 

أبــي الحســين البصــري وابــن  الذيــن طــوروا فكــر 

الماحمــي فــي عصــر ابــن رشــد يجــب أن نذكــر تقــي 

العجالــي،  أحمــد  بــن  صاعــد  المعالــي  أبــو  الديــن 

الــذي يترجــح أنــه درس علــى ابــن الماحمــي، وكتــب 

بلغنــا  فــي االســتقصاء فيمــا  كتــاب »الكامــل 

بــن  علــي  الحســن  وأبــو  القدمــاء«(56(،  كالم  مــن 

الديــن ســديد  عــاء  وتلميــذه  الخوارزمــي،  محمــد 

ســراج  دّرس  األخيــر  هــذا  الخياطــي.  محمــد  بــن 

الديــن يوســف بــن أبــي بكــر الســكاكي (ت. 1229/626( 

المؤلــف الشــهير لكتــاب »مفتــاح العلــوم« الــذي 

اللغويــة  الناحيــة  مــن  كبيــر  بشــكل  فيــه  اعتمــد 

علــى أصــول الفقــه المعتزلــي(57(. فــي المقابــل كان 

الديــن  نجــم  الحنفــي  األصولــي  أســتاذ  الســكاكي 

مختــار بــن محمــد بــن محمــد الزاهــدي الغزمينــي 

(ت. 1260/658( الــذي ألــف كتــاب »المجتبــى« الــذي 

يعتبــر كتاًبــا مهًمــا فــي علــم الــكام وأصــول الفقــه، 

البصــري  الحســين  أبــي  علــى  فيــه  يحيــل  والــذي 

)56( - تحقيــق: محمــد شــاهد، القاهــرة، 1999. وهنــاك تحقيــق 
جديــد لهــذا الكتــاب هــو فــي طــور اإلعــداد اعتمــد علــى نســخ 
أخــرى مــن إيــران واليمــن مــن تحقيــق: حســن أنصــاري، وولفريــد 
ماديلونــغ وزابينــه شــميدتكه. تقــي الديــن العجلــي هــو نفســه 
الزيديــة  طبقــات  فــي  ذكــر  الــذي  األصولــي  أحمــد  ســعيد بن 

الكبــرى، ص، 415. 

(57) - U. G. Simon، Mittelalterliche arabische Sprachbe-
trachtung zwischen Grammatik und Rhetorik:← ilm al-
ma←ani bei as-Sakkaki، Heidelberg، 1993، pp. 13–23.

نجــد  العجالــي(58(.  الديــن  وتقــي  الماحمــي  وابــن 

الشــيعية،  الميــول  ذوي  مــن  آخــر  ــا  حنفيًّ كذلــك 

كان علــى معرفــة بالحســينية بمــا فيهــم المشــار 

إليهــم فيمــا تقــدم وهــو أبــو يعقــوب يوســف بــن 

عــز  وتلميــذه   )1209/606 (ت.  اللمغانــي  إســماعيل 

الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن أبــي الحديــد (ت. 

لـ»شــرح  الشــهير  المؤلــف   )1258/656 بغــداد  فــي 

نهــج البالغــة«. هــذا األخيــر كذلــك كتــب »كتــاب 

علــى  شــرح  وهــو  الغــرر«  مشــكالت  شــرح 

فصــول منتقــاة مــن كتــاب أبــي الحســين البصــري 

»كتــاب غــرر األدلــة«، ولــه تعليقــات علــى كتــاب 

فخــر الديــن الــرازي »محصــل أفــكار المتقدميــن 

أصــول  فــي  »األربعيــن  وكتــاب  والمتأخريــن« 

الديــن«.

المعتزلة من الشيعة اإلمامية:

تبنــي  بــأن  القــول  يمكــن  بــدء،  ذي  بــادئ 

االعتــزال مــن طــرف الشــيعة اإلماميــة كان يعيقــه 

فالشــيعة  المذهبيــن؛  بيــن  الجــذري  التعــارض 

اإلماميــة يؤمنــون بوجــود اإلمــام المعصــوم المنزه 

ألتباعــه.  وهادًيــا  إماًمــا  يعتبــر  الــذي  الخطــأ  عــن 

باإلضافــة إلــى هــذا المرتكز األســاس عند الشــيعة 

اإلماميــة، فالمتكلمــة اإلماميــة قــد رفضــت ركنيــن 

أساســيين مــن أركان الفكــر االعتزالــي، أوًلا ُرِفــض 

)58( - ينظر: 
Madelung، ‘Introduction’، p.vii. 
فــي  معروًفــا  كان  للغزمينــي  المجتبــى  كتــاب  أن  نجــد  حيــث 
ــر  ــه فــي الكثي ــم االقتبــاس من ــة فــي اليمــن، وت األوســاط الزيدي
ــًلا  ــة فــي اليمــن مث مــن المناســبات مــن قبــل المؤلفيــن الزيدي
محمــد ابــن الوزيــر (ت. 7/840- 1436( فــي كتابــه إيثــار الحــق علــى 
الخلق، القاهرة، 1900/1318، ص. 10، 12، 50، 67، 6-104، 112، 118، ومواضع 
أخــرى، وال توجــد أي مخطوطــة للكتــاب حســب معرفتنــا إلــى 

اآلن الوقــت. 
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مبــدأ الوعــد والوعيــد ومبــدأ المنزلــة بيــن المنزلتيــن 

بيــن المؤمــن والكافــر(59(. كمــا أن الشــيعة اإلمامية 

قــد اجتهــدت فــي التوفيــق بيــن الفكــرة المعتزليــة 

القائلــة بــأن أصــول الديــن مســتمدة مــن العقــل 

وليــس مــن األدلــة الســمعية. بالنســبة لعلمــاء 

(ت.  المفيــد  الشــيخ  مثــل  اإلماميــة  الشــيعة 

1022/413( فالــكام بالنســبة لــه ال يعــدو أن يكــون 

دفاًعــا عــن العقائــد اإلماميــة المســتخلصة مــن 

تعاليــم األئمــة.

ورغــم هــذا التعــارض فالعديــد مــن المتكلمــة 

الشــيعة المعروفيــن قــد تبنــوا فرًعــا مــن فــروع 

كونهــم  مــن  الرغــم  علــى  االعتزالــي،  المذهــب 

ذلــك  يتجلــى  الحــذر،  شــديدي  عامــة-  -بصفــة 

الحــذر فــي الرفــض الظاهــري لــكل اعتمــاد علــى 

المعتزلــة، وذلــك بادعــاء أن علــي بــن أبــي طالــب 

وجعفــًرا الصــادق هــم المؤسســون الحقيقيــون 

الكامــي. لفكرهــم 

الســادس/ القــرن  كان  الجوانــب  بعــض  فــي 

الثانــي عشــر نقطــة تحــول فيمــا يتعلق بتلقــي الفكر 

االعتزالــي فــي األوســاط الشــيعية اإلماميــة؛ فابــن 

تلميــذ   )931/319 قبــل  الــري  فــي  (ت.  الــرازي  قبــة 

أبــي القاســم البلخــي (ت. 931/319(، وكذلــك تلميــذ 

الشــيخ المفيــد قــد حــاول تبيئــة مذهــب معتزلــة 

(59) - W. Madelung، ‘Imamism and Mutazilite Theology’، 
Le Shiisme imamite، ed. T. Fahd، Paris، 1970، pp. 13– 29 
[reprinted in id.، Religious Schools، text no. VII].

بغــداد مــع الســياق الشــيعي اإلمامــي(60(، فــي حيــن 

أن األجيــال المواليــة مــن علمــاء الشــيعة اإلماميــة 

التــي  الصــورة  فــي  البهشــمية  علــى ســير  ســاروا 

عرضهــا القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمذانــي(61(. 

أبــو القاســم علــي  لقــد كان كل مــن علــم الهــدى 

بــن الحســين بــن موســى الشــريف المرتضــى (ت. 

1044/436( وأخــوه األصغــر أبــو الحســن محمــد بــن 

الــذي   ،)1016/406 (ت.  الرضــي  الشــريف  الحســين 

درس أوًلا عنــد الشــيخ المفيــد، ثــم عنــد القاضــي 

قبلــوا  الذيــن  األوائــل  اإلماميــة  مــن  الجبــار،  عبــد 

بشــكل كلــي األصــول المعتزليــة التــي تنتمــي إلــى 

فــي  المعطــى  هــذا  دمــج  وتــم  العقلــي،  الميــدان 

اآلراء اإلماميــة(62(، مــع بعــض التعديــات القليلــة 

(60) - H. Modarressi، Crisis and Consolidation in the For-
mative Period of Shiite Islam: Abu Jafar، ibn Qiba al-Razi 
and His Contribution to Imamite Shiite Thought، Prince-
ton، 1993; M. J. McDermott، The Theology of al- Shaikh 
al-Mufid (d. 413/1022)، Beirut، 1978; P. Sander، Zwischen 
Charisma und Ratio: Entwicklungen in der frühen imami-
tischen Theologie، Berlin، 1994; T. Bayhom-Daou، Shaykh 
Mufid، Oxford، 2005; R. M. el Omari، The Theology of Abu 
l-Qasim al-Balkhi i/al-Kaʿbi (d. 319/931): A Study of Its 
Sources and Reception، PhD Thesis، Yale
University، 2006، pp. 85–9، 128، 158–61، 220f.
)61(- مــن أجــل مزيــد اطــاع علــى التلقــي المبكــر لــكام المعتزلــي 

بيــن أوســاط الشــيعة اإلماميــة ينظر:
W. Madelung، ‘Imamism and Mutazilite Theology’. 

)62( -ينظر:
Encyclopaedia Iranica، vol. 1، pp. 791–5 (W. Madelung، 
1985)
فــي  النابــس  الشــيعة،  أعــام  الطهرانــي، طبقــات  بــزرغ  أغــا 
بعدهــا،  ومــا   120 ص.   ،)1971/1319 (بيــروت:  الخامــس  القــرن 
ص. 164 ومــا بعدهــا. العديــد مــن االختافــات المذهبيــة بيــن 
الشــيخ المفيــد والشــريف المرتضــى ســجلها قطــب الديــن 
ــدي (ت.  ــن الحســن الراون ــة هللا ب ــن هب ــو الحســين ســعيد ب أب
الــذي  ]الخــاف  الخــاف   = االختــاف  كتــاب  فــي   )1177  -8/573
ــد والســيد المرتضــى فــي المســائل  تجــدد[ بيــن الشــيخ المفي
الكاميــة (ينظــر: الطهرانــي، الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة، 
ج. 1. ص. 361، اللجنــة العلميــة فــي مؤسســة اإلمــام الصــادق، 
مجمــع التــراث الكامــي، قــم، 2002/1423، ج، 1. ص. 203، رقــم 645، 
 E. Kohlberg، A Medieval Scholar at Work: Ibn T. awus and

 )217  .p  ،1992  ،his Library، Leiden
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مــن  والكثيــر  تاميذهــم  مــن  الكثيــر  أجراهــا  التــي 

الســادس/الثاني  القــرن  وفــي  اإلماميــة.  العلمــاء 

عشــر، تــم تبنــي موقفهــم مــن أصــول المعتزلــة مــن 

قبــل علمــاء إماميــة، ومــن بينهــم جمــال الديــن أبــو 

الفتــوح حســين بــن علــي بــن محمــد الــرازي (توفــي 

علــي  أبــو  الديــن  وأميــن   ،)63))1131 بعــد  الــري  فــي 

الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل الطبرســي (ت. 

قرابــة 548ـ/1154((64(، وعمــاد الديــن أبــو جعفــر محمــد 

بــن علــي بــن حمــزة الطوســي المشــهدي (هــو أبــو 

ــا فــي 1171/566((65(، ونصيــر الدين  جعفــر الثانــي، كان حيًّ

أبــو رشــيد عبــد الجليــل بــن أبــي الحســين القزوينــي 

الــرازي (ت. بعــد 566ـ/1171((66( وآخــرون. 

)63( - طبقــات أعــام الشــيعة، ثقــات العيــون فــي ســادس 
 .Encyclopaedia Iranica، vol بعدهــا؛  ومــا   79 ص.  القــرون، 
 Gilliot، ’L’exégèse du  .)1985  ،M. J. McDermott)  .292.pp  ،1

.149  .above)، p  21  .Coran’ )n
جمــال الديــن الــرازي يســتعمل فــي العديــد مــن المناســبات 
نصوًصــا ســنية خصوًصــا المعتزليــة منهــا. وهــو كذلــك مؤلــف 
اســم:  تحــت  بالعربيــة  معــروف  بالفارســية  للقــرآن  تفســير 

كتــاب الــروض الِجنــان والــروح الَجنــان فــي تفســير القــرآن.

(64) - B. G. Fudge، The Major Quran Commentary of al-Ta-
brisi (d. 548/1154)، Ph.D. Thesis، Harvard University، 2003. 
GAL (n. 3 above)، IT، pp. 513f.; Suppl. vol. 1، pp. 708f.، no. 3;
طبقــات أعــام الشــيعة، ثقــات العيــون، ص. 216، الذريعــة إلــى 

 .1230f .pp ،2 .index vol ،تصانيــف الشــيعة

 index ،)60 65( - الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة (إحالــة رقــم(
p ،5 .vol. 5;، طبقــات أعــام الشــيعة (إحالــة رقــم 60(، ثقــات 

العيــون، ص. 272 ومــا بعدهــا.

 ،W. Madelung(  120  .Encyclopaedia Iranica، vol. I، p  -  )66(
1985( وكتابــه نقــض الفضائــح يعتبــر مصــدًرا مهًمــا للتعــرف 
علــى الظــروف الدينيــة والمعيشــية فــي فــارس فــي ظــل الحكم 
الســلجوقي، وتضــم معلومــات مهمــة ذات الصلــة بالعلمــاء 
المعتزلــة فــي األقاليــم الشــرقية للخافــة اإلســامية فــي القرن 
ا  الســادس/الثاني عشــر. ويذكــر بشــكل متكــرر تعاطًفــا شــيعيًّ
شــمال  فــي  الســنة  العلمــاء  أوســاط  بيــن  لعلــي  وتفضيــًلا 
ــران وتربطهــم عاقــات صداقــة مــع أهــم ممثلــي المدرســة  إي
الحنفيــة، ومنهــم مــن أشــرت إليــه أعــاه مثــل رئيــس المعتزلــة 
القاضــي أبــو عبــد هللا محمــد بــن الحســن االســترابادي وابــن 
شهرآشــوب كان تلميــذه. وال يختلــط برشــيد الديــن أبــو ســعيد 
عبــد الجليــل بــن أبــي الفتــح مســعود بــن عيســى الــرازي الــذي 
ا علــى كتــاب أبــي الحســين البصــري كتــاب تصفــح األدلــة  كتــب ردًّ
(نقــض التصفــح( (الذريعــة ج. 24. ص. 286، رقــم. 1466؛ معجــم 

ــراث الكامــي ج. 5. ص. 140، رقــم. 12248(.  الت

البصــري  الحســين  أبــي  فكــر  دخــول  ومــع 

الســادس  القــرن  خــال  وخــوارزم  خراســان  إلــى 

ذلــك  تبنــي  تــم  الميــادي،  عشــر  الثانــي  الهجــري 

اإلماميــة،  المتكلميــن  بعــض  طــرف  مــن  الفكــر 

الديــن  ســديد  طــرف  مــن  شــيء  كل  وقبــل  أوًلا 

الــرازي  الحمصــي  الحســن  بــن  علــي  بــن  محمــد 

(ت. بعــد 1204/600( الــذي كان معاصــًرا لفخــر الديــن 

الــرازي وشــيًخا لنصيــر الديــن الطوســي(67(. وعــن 

للطوســي  الكاميــة  المؤلفــات  تهذيــب  طريــق 

أصبــح   ،)1325/726 (ت.  الحلــي  العامــة  وتلميــذه 

فكــر أبــو الحســين البصــري يضــع بصمتــه وأثــره 

الكامــي  الفكــر  فــي  األساســية  االتجاهــات  فــي 

اإلماميــة(68(. للشــيعة 

التوحيــد،  إلــى  والمرشــد  التقليــد  مــن  المنقــذ  كتــاب   -  )67(
تحقيــق: محمــد هــادي اليوســفي الغــروي، (قــم: 2/1412- 1991(، 
وقــد اكتمــل تأليــف الكتــاب فــي التاســع مــن جمــادى األولــى 
581 ه/الثامــن مــن غشــت 1185. وحســب مقدمــة المحقــق فــإن 
التعليميــة  المجالــس  بعــض  حضــر  قــد  الــرازي  الديــن  فخــر 

. للحمصــي

)68( - لمعرفــة التفاصيــل بخصــوص المقاومــة التــي لقيهــا 
فكــر أبــو الحســين البصــري بيــن الشــيعة االثنــي عشــرية ينظــر 
مقدمــة المحققيــن للكتــاب مجهــول المؤلــف خاصــة النظــر 
(تحقيــق زابينــة شــميدتكه وحســن أنصــاري، طهــران، 2006، ص. 
V- xix(، الــذي يعتبــر مثــاًلا آخــر علــى التلقــي المبكــر للحســينية. 
S. Schmidtke، ‘The Doctrinal Views of the Banu al-ʿAwd 
(early 8th/14th century): An analysis of MS Arab. F. 64 
(Bodleian Library، Oxford)’، Le Shiisme imamite quar-
ante ans après. Hommage à Etan Kohlberg، ed. M. A. 
Amir-Moezzi et al.، Paris، 2009، pp. 373–396; ead.، ‘Abu 
al-Husayn al-Basri on the Torah and Its Abrogation’، 
Mélanges de l’Université Saint-Joseph، 61، 2008، pp. 562f.; 
ead.، The Theology of al-ʿAllama al-Hilli (d. 726/1325)، 
Berlin، 1991; ead.، Theologie، Philosophie und Mystik im 
zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts. Die 
Gedankenwelt des Ibn Abi Gˇumhur al-Ah. Saʾi (um 
838/1434–35 – nach 906/1501)، Leiden، 2000، pp. 3f.، 333 
(index)
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 المعتزلة الزيدية في منطقة بحر 
قزوين

عشــر كانت  الســادس/الثاني  القــرن  فــي 

للســاحل  المحاذيــة  المناطــق  فــي  الزيديــة 

أبهــى  فــي  مــرت  قــد  قزويــن  لبحــر  الجنوبــي 

عصورهــا(69(؛ فأغلــب المصنفــات األساســية 

البهشــمي  الفكــر  ــَي  ُتُلقِّ خالهــا  مــن  التــي 

فــي األوســاط الزيديــة فــي اليمــن قــد تمــت 

الهجري/العاشــر  الرابــع  القــرن  كتابتهــا فــي 

الميــادي والقــرن الخامــس الهجري/الحــادي 

حيــاة  ففــي  تأكيــد  بــكل  الميــادي(70(.  عشــر 

ابــن رشــد انقســم مركــز التعليــم الزيــدي إلــى 

قســمين: دولــة شــمال بحــر قزويــن واليمــن. 

ويعــود الفضــل الكبيــر فــي معرفــة المتكلمين 

المعلومــات  إلــى  قزويــن  بحــر  فــي  الزيديــة 

المتضمنــة فــي المصنفــات التاريخيــة وكتــب 

التراجــم المحفوظــة أو المصنفــة مــن طــرف 

)69( - مــن أجــل التعــرف علــى تلقــي االعتــزال فــي أوســاط 
زيديــة بحــر قزويــن ينظــر:

Madelung، Der Imam (n. 15 above)، esp.153–222; id.، 
Alids’، Encyclopaedia Iranica، vol. I، pp. 881–6; id.، 
‘Zaydiyya’، EI2، vol. XI، pp. 478f.

)70( - من أجل توثيق مفصل ينظر كتابي:

Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts.

الزيديــة فــي اليمــن(71(. وفــي اليمــن كذلــك تــم حفــظ 

نســبة مهمــة مــن األعمــال الكاميــة المكتوبــة 

فــي تلــك الفتــرة ونجاتهــا مــن الضيــاع.

بحــر  فــي  الزيديــة  مــن  المنقولــة  المعــارف 

تزايــدت  اليمــن  فــي  الزيديــة  دولــة  إلــى  قزويــن 

بشــكل تدريجــي خــال القــرن الســادس الهجــري/

تــم   1117/511 ســنة  ففــي  الميــادي،  عشــر  الثانــي 

إنشــاء وحــدة سياســية بيــن زيديــة اليمــن وزيديــة 

بحــر قزويــن ألول مــرة تحــت حكــم اإلمــام أبــو طالب 

األخيــر (1126/520(، وحتــى وفــاة اإلمــام المنصــور عبــد 

هللا بــن حمــزة (1217/614(، الــذي اعُتــرف بإمامتــه مــن 

قبــل زيديــة بحــر قزويــن(72(. 

رغــم االنفصــال التدريجــي بيــن زيديــة اليمــن وزيديــة 

فــي  الزيديــة  التقاليــد  آثــار  بقيــت  فإنــه  قزويــن،  بحــر 

العاشــر  القــرن  قرابــة  إلــى  حيــة  قزويــن  بحــر  مناطــق 

)71( - ينظــر اإلحالــة رقــم 27. وبشــكل خــاص النصــوص الثمانيــة 
ــا( ولفريــد ماديلونــع، أخبــار أئمــة الزيديــة فــي  التــي حققهــا (جزئيًّ

طبرســتان وديلمــان وجيــان (بيــروت: 1987(. 
id.، ‘Abu Ishaq al-Sabi on the Alids of Tabaristan and Gilan’، 
Journal of Near Eastern Studies 26، 1967، pp. 17–56، repr. 
in id.، Religious and Ethnic Movements in Medieval Islam، 
Aldershot، 1992، text no. VII;
اليمــن  خــارج  البيــت  أهــل  أئمــة  كتــاب  زيــد،  محمــد  وعبــاس 
نفســه  الوقــت  فــي   ،)2002 (عمــان،   ،)1 ج.  البيــت،  أهــل  (أئمــة 
أغلــب النصــوص المتضمنــة فــي كتــاب: أخبــار أئمــة الزيديــة تــم 
ذلــك فمخطوطــة  علــى  وزيــادة  تحقيقهــا بشــكل منفصــل، 
كتــاب الحاكــم الجشــمي الموســوم بـــجاء األبصــار ُعِثــَر عليهــا 
كاملــة. وكذلــك كتــاب وثيــق الصلــة بالقــرن الســادس/الثاني 
عشــر وهــو كتــاب الحدائــق الورديــة فــي مناقــب األئمــة الزيديــة 
ألبــي عبــد هللا حميــد بــن أحمــد المحلــي المحطــوري الحســني، 
.9–1–http://www.almahat-wary.org/p8 ،)2002/1423 :صنعــاء)
http://< تم زيارة الموقع 30 نونبر 2009(. حســين أنصاري) htm
html< and http://ansari..ansari.kateban.com/entry1110
html.kateban.com/entry1192 اســتخرج معلومــات عــن زيديــة 

ــن مــن كتــاب مطلــع البــدور ومجمــع البحــور. بحــر قزوي

(قــم:  الزيديــة،  تــراث  نجــاد،  الموســاوي  علــي  ينظــر:   -  )72(
 .10  -101 ص.   ،)2005/1383

http://www.almahatwary.org/p8–1–9.htm
http://www.almahatwary.org/p8–1–9.htm
http://www.almahatwary.org/p8–1–9.htm
http://ansari.kateban.com/entry1192.html
http://ansari.kateban.com/entry1192.html
http://ansari.kateban.com/entry1192.html


٢17املعتزلة يف عرص ابن رشد

الهجري/الســادس عشــر الميــادي(73(. اســتمرار 

وانتقــال التعاليــم الزيديــة المعتزليــة فــي المناطــق 

الســادس/الثاني  القــرن  خــال  إليــران  الشــمالية 

»مدرســة  يســمى  مــا  نموذجــي  بشــكل  مثلهــا 

أو  مباشــر  بشــكل  أعامهــا  كان  التــي  الــري«، 

للــكام  الرئيســيين  المؤيديــن  مــن  مباشــر  غيــر 

كنــف  فــي  العلميــة  الحلقــات  فــي  البهشــمي 

مؤيــد  وزيــر   ،)995/385 (ت.  عبــاد  ابــن  الصاحــب 

الجبــار  عبــد  وكذلــك  البويهــي،  الــري  فــي  الدولــة 

أبــو  البطحانــي؛  األخــوان  وكذلــك  الهمذانــي 

(اإلمــام  الهارونــي  الحســين  بــن  أحمــد  الحســين 

المؤيــد باللــه ت. 1020/411(، وكذلــك أبــو طالــب يحيــى 

بــن الحســين الهارونــي (اإلمــام الناطــق بالحــق ت. 

أســرتين  إلــى  هنــا  أن نشــير  1033/424((74(. ويكفــي 

منهــا  نبــغ  التــي  الزيديــة  األســر  مــن  مهمتيــن 

والمزدكيــون،  الفرازيديــون  ومتكلمــون:  فقهــاء 

الذيــن يظهــرون بشــكل واضــح اســتمرار التقاليــد 

الزيديــة  أوســاط  فــي  المعتزليــة  للتعاليــم  العلميــة 

)73( - ينظر:
Madelung، Der Imam، p. 218; id.،
الدولــة  فــي  الزيديــة   ..5f  .13f.، nn  .pp الزيديــة،  األئمــة  أخبــار 
الشــمالية تمــت تنحيتهــم جانًبــا مــن قبــل النصيريــة وفــي األخيــر 

ابتلعتهــم الشــيعة االثنــي عشــرية. 

)74( - العديــد مــن العلمــاء الذيــن ُأدرِجــوا فــي الطبقــة الحاديــة 
عشــرة والطبقــة الثانيــة عشــرة، وفــي الملحــق الــذي يتحــدث 
عــن الشــيعة المعتزلــة (اإلحالــة رقــم 10.( فــي المشــار إليــه آنًفــا 
وهــو بــاب فــي ذكــر المعتزلــة فــي كتــاب الحاكــم الجشــمي شــرح 

عيــون المســائل. ينظــر: 
Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts، nos. 
317–31. 

ا فــي  ا بــارًز فــي الــري(75(، وقــد تركــت مدرســة الــري أثــًر

اليمــن. فــي  الزيديــة  األوســاط 

الزيدية المعتزلة في اليمن:

الحســين  (أبــو  الحــق  إلــى  الهــادي  أســس  عندمــا 

يحيــى بــن الحســين بن القاســم الرســي ت. 911/298( أول 

بخصــوص  التفاصيــل  مــن  المزيــد  معرفــة  أجــل  مــن   -  )75(
أهــم ممثلــي عائــات الفــرزادي والمــزدك ومدرســة الــري ينظــر 
التحقيــق طبــق األصــل للكتــاب مجهــول المؤلــف: شــرح كتــاب 
2006(، وهــو  الجواهــر واألعــراض، (طهــران:  أحــكام  التذكــرة فــي 
ابــن  أحمــد  بــن  التذكــرة ألبــي محمــد حســن  كتــاب  شــرح علــى 
متويــه، تحقيــق: دانييــل جيماريــه، (القاهــرة: 2009(. هــذا الكتــاب 
الــذي ظهــر وُنِشــَر فــي مدرســة الــري (تاريــخ المخطوطــة يعــود 
إلــى ســنة 1175/570(. ويظهــر كتابــي حســن أنصــاري (بالفاررســية(، 
کتابــی از مکتــب متکلمــان معتزلــى رى، كتــاب مــاه ديــن 106/105/104، 
2006/1385، ص. 68- 75. حيــث أظهــر حســن أنصــاري أن أبــا جعفــر 
محمــد بــن علــي مــزدك، تلميــذ ابــن متويــه وأســتاذ أبــو محمــد 
إســماعيل بــن علــي الفــرازادي يمكــن أن يكــون المؤلــف المحتمــل 

لكتــاب شــرح كتــاب التذكــرة. وحــول هــذا الشــرح ينظــر:
S.Schmidtke، ‘MS Mahdawi 514. An Anonymous Com-
mentary on Ibn Mattawayh’s Kitab al-Tadhkira’، Islamic 
Thought in the Middle Ages. Studies in Text، Transmission 
and Translation in Honour of Hans Daiber، eds. A.Akasoy 
and W. Raven، Leiden، 2008، pp. 139–62; D. Gimaret، ‘Le 
Commentaire récemment publié de la Tadkira d’Ibn Mat-
tawayh: premier inventaire’، Journal Asiatique 296، 2008، 
pp. 203–228
ــاب تعليــق علــى شــرح  ــادة علــى ذلــك ينظــر مخطوطــات كت زي
مكتبــة  للفــرزادي (مخطوطــات صنعــاء،  الخمســة  األصــول 
الجامــع الكبيــر الشــرقية، علــم الــكام، رقــم 73، التــي تضمنــت 
إســناًدا مهًمــا علــى الورقــة علــى الوجــه األولــى، نشــرت مــن 
لكتــاب  تحقيقــه  مقدمــة  فــي  عثمــان  الكريــم  عبــد  طــرف 
القاهــرة:  الخمســة،  االصــول  علــى شــرح  التعليــق  ماناكديــم 
1965، ص. 24، رقــم1، الريــاض: المكتبــة المركزيــة بجامعــة اإلمــام 
جامعــة  الريــاض:   ،2404 رقــم،  اإلســامية  ســعود  بــن  محمــد 

الملــك ســعود، رقــم: 7784 (، ينظــر كذلــك:
<http://ansari.kateban.com/entry1132.html>، <entry1396.
html>، <entry1567.html>، <entry1678.html>، and <en-
try1684.html>
لــكلٍّ مــن حســن أنصــاري  المقــاالت  العديــد مــن  وســتصدر 
فــي  الزيديــة  تــراث  علــى  الضــوء  تســلط  شــميدتكه  وزابينــه 

إيــران:  شــمال 
“The Role of the Farrazadhi Family in the Propagation of 
Mu!tazilism in ayy، ‘Mutazilism in Daylam: Ali b. al-Hu-
sayn Siyah [Shah] Sarijan [Sarbijan] and his Writings’، 
‘Mutazilism in Rayy and Astarabad: Abu l-Fad. l al-Abbas 
b. Sharwin’.
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دولــة زيديــة باليمــن، لــم تكــن دولتــه تضــم ســوى مدينــة 

الهــادي  نجــل  أن  حيــن  فــي  صعــدة(76(.  وهــي  صغيــرة 

لديــن هللا (ت.  المرتضــى  اإلمــام  القاســم محمــد  أبــو 

نطــاق  توســيع  فــي  بعيــد  حــد  إلــى  يفلــح  لــم   )922/310

الدولــة الزيديــة فــي اليمــن، فــي حيــن أن ابنــه الثانــي أحمــد 

اإلمــام الناصــر لديــن هللا (ت. 934/322( دخــل فــي حــروب 

مســتمرة مــع بعــض القــوى السياســية المحليــة. ومــع 

انتشــار مذهــب الغيبــة بعــد وفــاة المهــدي الحســين 

بــن القاســم العيانــي ســنة 1013/404 أصبحــت غيبــة اإلمــام 

للقيــادة  العاديــة  الحالــة  لكونهــا  تقريًبــا  إليهــا  ُينظــر 

للدولــة(77(.  السياســية 

وفــي تلــك الفتــرة ظهــرت فرقــة المطرفيــة، 

التــي تعتبــر مــن أهــم المــدارس التــي تبنــت التعاليم 

الزيديــة فــي القــرن الخامس/الحــادي عشــر، والتــي 

تعتبــر ذات دور محــوري فــي فهمنــا للتطــور الكبيــر 

للفكــر الزيــدي المعتزلــي فــي اليمــن خــال القــرن 

المطرفيــة  وفرقــة  عشــر(78(.  الســادس/الثاني 

ــة الهــادي وفكــره،  ــة اليمــن: دول ــد، معتزل )76( - علــي محمــد زي
(بيــروت: 1981(

)77( - حــول الحســين بــن القاســم العيانــي ينظــر: مــن مجمــوع 
أحمــد  الكريــم  عبــد  تحقيــق:  العيانــي،  اإلمــام  ورســائل  كتــب 

جدبــان، (صنعــاء: 2006(

)78( - حول المطرفية ينظر:
D. T. Gochenour، The Penetration of Zaydi Islam into Ear-
ly Medieval Yemen، Ph.D thesis، Harvard University، 1984، 
pp. 186–201
وكذلــك علــي محمــد زيــد، تيــارات معتزلــة اليمــن فــي القــرن 

 .104  -64 ص.   ،)1997 (صنعــاء:  الهجــري،  الســادس 
Madelung، ‘Mutarrifyya’، EI2، vol. 7، pp. 772–3; id.، ‘A Mu-
tarrifi Manuscript’، Proceedings of the VIth Congress of 
Arabic and Islamic studies (Visby، 13–16 August، Stock-
holm، 17–19 August، 1972)، ed. F. Rundgren، Stockholm، 
1975، pp. 75–83 (reprinted in id.، Religious Schools (n. 17 
above)، text no. XIX) 

وفيمــا يخــص المطرفيــة فزميلــي حســن أنصــاري يعــد فــي هــذا 
الوقــت بحًثــا مفصــًلا عنهــا، ينظــر اآلن: 

<http://ansari.kateban.com/entry800.html> و<http://an-
sari.kateban.com/entry863.html>. 

كانــت حركــة طهوريــة وُســميت بهــذا االســم بعــد 

وفــاة مؤسســها مطــرف بــن شــهاب بــن عامــر بــن 

عبــاد الشــهابي (ت. 1067/459( الــذي كان مســانًدا 

متحمًســا إلمامــة المهــدي العيانــي، ولكنــه نقــض 

ــة اإلمــام المزعومــة.  ــه وعهــده بهــا بعــد غيب صلت

ــي الحرفــي  ــى التبن ــت تتــوق إل ــة كان فرقــة المطرفي

لتعاليــم القاســم بــن إبراهيــم واألئمــة اليمنييــن 

وأبنائــه  يحيــى  الحــق  إلــى  الهــادي  مثــل  األوائــل، 

الناصــر.  وأحمــد  المرتضــى  محمــد  االثنيــن: 

باإلضافــة إلــى مواقفهــا الدينيــة المتشــددة ظلــت 

والتنافــس  للخصومــة  مســتحضرة  المطرفيــة 

البلــد  أبنــاء  والزيديــة  المهاجريــن  الزيديــة  بيــن 

لألئمــة  المنحــرف  المذهــب  إنكارهــم  بخصــوص 

ــوا  اليمنييــن المتأخريــن، وهــؤالء األئمــة الذيــن كان

ينشــطون فــي »الخــارج« خصوًصــا فــي مناطــق 

بحــر قزويــن. وقــد كانــت خصومــة المطرفيــة مــع 

»األســياد« تتجســد فــي تصــور المطرفيــة الخــاص 

لمفهــوم اإلمامــة والشــروط الضروريــة الواجــب 

توفرهــا فــي الشــخص الــذي يدعــي اإلمامــة، حيــث 

شــددوا علــى االســتحقاق، وعلــى المنجــزات أكثــر 

مــن تركيزهــم علــى مبــدأ الوراثــة والنســب(79(. وال 

ُنفاَجــأ عندمــا نجــد أن المطرفيــة لــم تتلــَق دعًمــا 

مــن طــرف األشــراف الذيــن أنشــأوا اتصــاًلا وثيًقــا 

يكــون اإلمــام أفضــل مــن  المفــروض أن  إذا كان مــن   -  )79(
عــن  إال  تتحقــق  أن  يمكــن  ال  األفضليــة  هــذه  المؤمنيــن، 
طريقــة الفضيلــة واألعمــال الخيــرة (وال يكــون هــذا الفضــل 
ــة  ــارات معتزل ــد، تي ــح األعمــال(. ينظــر: علــي محمــد زي إال بصال
104. وكذلــك:  الهجــري، ص. 86-  الســادس  القــرن  اليمــن فــي 
 D. T. Gochenour، The Penetration of Zaydi Islam into
ُنِســَب  وقــد  بعدهــا.  ومــا   199 ص.   Early Medieval Yemen
الحميــري  لنشــوان  اإلمامــة  اســتحقاق  فــي  التطويــر  هــذا 
 -105 ص.  اليمــن،  معتزلــة  تيــارات  ينظــر:  573هـــ/1178م(،  (ت. 
107. وكذلــك: إســماعيل بــن علــي األكــوع، نشــوان بــن ســعيد 
فــي  والمذهبــي  والسياســي  الفكــري  والصــراع  الحميــري: 

.78 ص.   ،)1997 (دمشــق:  عصــره، 



٢19املعتزلة يف عرص ابن رشد

مــع الزيديــة خــارج اليمــن، والذيــن كانــوا منشــغلين 

ــة(80(.  ــة للزيدي ــى الوحــدة اإلقليمي ــر بالحفــاظ عل أكث

بالمطرفيــة  التصاًقــا  األكثــر  والمفهــوم 

أن  تعتبــر  فالمطرفيــة  الهجــرة(81(،  مفهــوم  هــو 

ــم حيــث تتوجــب  واجــب »الهجــرة« هــو واجــب ودائ

كمــا  الظلــم،  ودار  المعاصــي  دار  مــن  الهجــرة 

وابنــه  إبراهيــم  بــن  القاســم  اإلمــام  ذلــك  حــدد 

محمــد قبــل تأســيس اإلمامــة فــي اليمــن. وتحــت 

الذيــن تعتبرهــم  حكــم اإلســماعيلية الصليحييــن 

للزيديــة  بالنســبة  الحــال  هــو  -كمــا  المطرفيــة 

الهجــرة  تعتبــر  واإللحــاد،  البدعــة  رأس  اآلخريــن- 

الشــرعية  الواجبــات  أولــى  الظــروف  هــذه  فــي 

الخامس/الحــادي  القــرن  خــال  المســتعجلة(82(. 

واســعة  شــبكة  المطرفيــون  أســس  عشــر 

الشــمالية  المناطــق  ربــوع  عبــر  »الُهَجــر«  مــن 

ــة فــي  لليمــن. واعتبــر مفهــوم الهجــرة حجــر الزاوي

)80( - تيارات معتزلة اليمن، ص. 80 وما بعدها، ص. 86- 104.

 D. T. Gochenour، The ينظــر:  الهجــرات  حــول   -  )81(
 Penetration of Zaydi Islam into Early Medieval Yemen
فــي  اليمــن  تيــارات معتزلــة  زيــد،  علــي محمــد   .243  -148 ص. 

وكذلــك:  .81  -69 ص.  الهجــري،  الســادس  القــرن 
W. Madelung، ‘The Origins of the Yemenite Hijra’، Arabicus 
Felix: Luminosus Britannicus. Essays in Honour of A.F.L. 
Beeston on his Eightieth Birthday، ed. A. Jones، Oxford، 
1991، pp. 25–44، repr. in id.، Religious and Ethnic Move-
ments in Medieval Islam، Aldershot، 1992، text no. XIII
ومعاقلهــا  العلــم  األكــوع، هجــر  علــي  بــن  إســماعيل  ينظــر: 
فــي اليمــن، (6 أجــزاء(، (بيــروت: 1996-2003(، وللمؤلــف نفســه: 
المهاجــر إلــى هجــر العلــم فــي اليمــن، (صنعــاء: 2006(، وترجــم 
 Les Higra et les fortresses du :هــذا الكتــاب إلــى الفرنســية

كذلــك: ينظــر   .)1996 savoir au Yemen، Sana (صنعــاء: 
Y. Kuriyama، Zaydi Hijras in Yemen in the Late Eleventh 
and Early Twelfth Centuries: With a Focus on the Hijras of 
the Mut.arrifiya، Tohogaku، 102، 2001، pp. 92–78 
 (هــذا الكتــاب باللغــة اليابانيــة مــع ملخــص باإلنجليزيــة، ص، 

7. ومــا بعدهــا( 

)82( - لمزيــد اطــاع علــى الدعــوة الفاطميــة فــي اليمــن ينظــر: 
أيمــن فــؤاد الســيد، تاريــخ المذاهــب الدينيــة فــي بــاد اليمــن حتــى 
نهايــة القــرن الســادس الهجــري، (القاهــرة: 1988(، ص. 91- 206. 

النشــاطات الدعويــة الكبيــرة ووســيلة لمواجهــة 

لنشــر  مؤسســة  وكانــت  اإلســماعيلية،  الدعــوة 

المذهــب الزيــدي فــي مناطــق مثــل صعــدة ودمــار، 

التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت لــم تصلهــا »الدعــوة« 

وكانــت  الزيدييــن(83(.  »األســياد«  طــرف  مــن 

طــرف  مــن  تأسيســها  تــم  مطرفيــة  هجــرة  أول 

نحــو  صنعــاء،  فــي  نفســه  شــهاب  بــن  مطــرف 

خمســة كيلومتــرات جنــوب صنعــاء فــي مناطــق 

بــن شــهاب، ومــن  بنــي شــهاب، قبيلــة مطــرف 

المحتمــل أن تكــون تلــك الهجــرة قــد صمــدت حتــى 

َســت  ظهــور الصليحييــن. أمــا الهجــرة الثانيــة فُأسِّ

فــي وادي وقــش، الــذي بقــي يحتضــن مركــز الحركــة 

المطرفيــة، وظــل يحتضــن مركــز اســتقرار قادتهــا 

حتــى تدميــر »الهجــرة« فــي ســنة 1215/612 بأوامــر مــن 

اإلمــام المنصــور عبــد هللا بــن حمــزة (ت. 1217/614(.

فــي ســنة 1117/511 تــم إبــرام وحــدة سياســية بيــن 

ــة اليمــن ألول مــرة تحــت  ــة بحــر قزويــن وزيدي زيدي

جيــان  فــي  بــرز  الــذي  األخيــر،  طالــب  أبــي  إمامــة 

ســنة 1108/502 وتــم احتضانــه مــن طــرف األســياد 

صغيــًرا  عامــًلا  الزيديــة  كانــت   .73 ص.  تيــارات،  زيــد،   -  )83(
فــي وســط كشــكول مــن الكيانــات السياســية واالنتمــاءات 
الســادس  القــرن  بدايــة  فــي  اليمــن  شــكلت  التــي  الفكريــة 
نظــر  وجهــة  خــال  مــن  الميــادي.  عشــر  الهجري/الثانــي 
سياســية كان عصــر ابــن رشــد فــي اليمــن امتــد بالــكاد بيــن 
انتهــاء الحكــم الفاطمــي المتجســد فــي عائلــة الصليحييــن، التي 
تميــزت بمــوت الســيدة أروا بنــت أحمــد المعروفــة ببلقيــس 
الصغــرى ســنة 1138/532، إلــى بــدء الغــارات المتتاليــة للجيــش 
األيوبــي بــدًءا مــن 1173/569 ومــا بعدهــا. فيمــا يخــص شــمال 
اليمــن وتحديــًدا صنعــاء كانــت عائــات الحمدانييــن الثاثــة أّدت 
ا، بعــد أن فقــد الصليحيــون الســلطة الفعليــة  دوًرا أساســيًّ
علــى المدينــة ســنة 1098/492. فــي ســنة 9/533-1138 دان حكــم 
المدينــة إلــى الســلطان الحمدانــي حاتــم بــن أحمــد المجيــدي بــن 
عمــران الفضــل اليمنــي. وفــي ســنة 1150/545 حكــم كل المناطــق 
الشــمالية لصنعــاء، باســتثناء صعــدة التــي ظلــت تحــت حكــم 
الزيديــة. مــن أجــل رصــد ألهــم المصــادر التاريخيــة ليمــن القــرن 
الســادس/الثاني عشــر ينظــر: ســيد، مصــادر تاريــخ اليمــن فــي 
العصــر اإلســامي، القاهــرة، 1974، ص. 99- 115، 9- 353، 95- 384. 



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢٢٠

الزيديــة  الدولــة  مــن  اليمنــي  والجــزء  اليمنييــن، 

الموحــدة شــديد الصغــر إذا قــورن بالجــزء الثانــي 

فــي بحــر قزويــن. وقــد كان اإلمــام األميــر المحســن 

بــن الحســن بــن ناصــر هــو صاحــب التفويــض مــن 

طــرف اإلمــام، الــذي ظهــر فــي صعــدة، فــي حيــن 

كان أبــو طالــب نصــر بــن أبــي طالــب بــن أبــي جعفــر 

فــي بحــر قزويــن القاضــي قــد ُعهــد إليــه بإنشــاء 

بحــر  لزيديــة  والعقائــد  والــكام  الفقــه  وتطويــر 

قزويــن، بمــا فيهــا الكامــي البهشــمي(84(. 

بالنســبة  جديــدة  صفحــة  فتحــت  وقــد 

بــن  أحمــد  الحســن  أبــي  مــع  اليمــن  لزيديــة 

ســنة  فــي  الــذي   ،)1170/566 (ت.  ســليمان 

8/532- 1137 ظهــر باعتبــاره اإلمــام المتــوكل علــى 

)84( - الــكام البهشــمي كان معروًفــا بشــكل ضعيــف 
القــرن  بدايــة  فــي  اليمنيــة  الزيديــة  األوســاط  فــي 
نــواٍح  عــدة  مــن  يختلــف  وهــو  عشــر.  الســادس/الثاني 
عــن الــكام الهــادي للمطرفيــة خصوًصــا فيمــا يتعلــق 
فليــس  الفضــل.  اإلمامــة،  التولــد،  االختــراع،  بــاإلرادة، 
مفاجًئــا أن نصوًصــا مبكــرة للــكام البهشــمي ُنِســَخت 
بالنســبة  األمــر  هــو  كمــا  صعــدة،  وتحديــًدا  اليمــن  فــي 
 X96 لمخطوطــة مكتبــة األمبروزيانــا فــي ميــان تحــت رقــم
 156f. .cat. Löfgren/Traini، vol.I، pp ،27 Codex Gri)ni =(
no. CCXC/A(، التــي نســخت فــي ربيــع األول 499/نونبــر 1105، 
ــا أحضــر تحقيًقــا  قبــل إمامــة أبــي طالــب األخيــر. وأنــا حاليًّ
لهــذا النــص المهــم، الــذي تــم اعتبــار أنــه كتــاب أبــي طالــب 
ــكتاب مبــادئ األدلــة فــي  يحيــى بــن الحســين الموســوم بـ
 W. Madelung، ’Zu einigen Werken des) أصــول الديــن
 Imams Abu T.alib an-Nat.iq bi l-H. aqq’، Der Islam
الشــروين  ابــن  الفضــل  أبــو  وكتــاب   ،)10–5  .pp  ،1986  ،63
 H. Ansari،) الموســوم بـــ كتــاب المدخــل فــي أصول الديــن

 .>html.>http://ansari.kateban.com/entry1581

هللا(85(. وقــد دخــل هــذا األخيــر فــي صــراع لمــدة 

عشــرين ســنة تقريًبــا مــع الســلطان الحمدانــي 

فــي صنعــاء حاتــم بــن أحمــد. وقــد كانــت »الهجــرة« 

أساســية  اســتراتيجية  داللــة  لديهــا  المطرفيــة 

مســألة  كانــت  وقــد  اإلمامــة،  يدعــي  مــن  لــكل 

طبيعيــة بالنســبة ألحمــد بــن ســليمان مــن أجــل 

اســتقطاب الدعــم مــن أجــل تحريــر مدينــة صنعــاء 

ومــن بينهــا الهجــرات المطرفيــة، واقتصــر تكوينــه 

العلمــي علــى تعليــم َهــَدوي تقليــدي (حيــث ينتمــي 

إلــى الجيــل الســادس مــن المنحدريــن مــن اإلمــام 

األولــى  الســنوات  وخــال  الحــق(.  إلــى  الهــادي 

إلمامتــه وخــال حروبــه الطويلــة مــع الســلطان 

المطرفيــة،  صحبــة  فــي  أحياًنــا  نجــده  الحمدانــي 

وُتظِهــر مؤلفاتــه األولــى تقارًبــا واضًحــا مــع االتجــاه 

المطرفــي الــذي يتوافــق فــي الكثيــر مــن اآلراء مــع 

ــم تبنــي فكرهــم مــن قبــل  ــة بغــداد، الذيــن ت معتزل

الهــادي إلــى الحــق ومــن أتــى بعــده فــي اإلمامــة فــي 

 .50 رقــم   .132-5 ص.  الكبــرى،  الزيديــة  طبقــات  ينظــر:   -  )85(
ــة، ج. 2. ص.  ــق الوردي ــاب الحدائ ــة الصغــرى، كت طبقــات الزيدي
تفصيــل  فــي  األبــرار  مآثــر  الزحيــف،  علــي  بــن  117. محمــد   -33
بالحدائــق  النديــة  اللواحــق  األخبــار ويســمى  مجمــات جواهــر 
عمــان،  والمتــوكل،  الوجيــه  الســام  عبــد  تحقيــق:  الورديــة، 
2002/1423، ص. 68-748. عبــد الســام الوجيــه، أعــام المؤلفيــن 
الزيديــة، عمــان، 1999/1420، ص. 16-114، رقــم، 85. عبــد هللا محمــد 
الحبشــي، مصــادر الفكــر اإلســامي فــي اليمــن، أبــو ظبــي، 2004، 
ص. 6-534، 19- 616. محمــد بــن محمــد بــن يحيــى زبــارة، تاريــخ 
القاهــرة،  الحديــث،  العصــر  حتــى  اليمــن  فــي  الزيديــة  األئمــة 
1988، ص. 95- 108. رضــا كحالــة، مجمــوع المؤلفيــن، دمشــق، 81-
61/1376-1957، ج. 1. ص. 239. أحمــد الحســيني، مؤلفــات الزيديــة، 
قــم، 1992/1413، ج. 3. ص. 265 ومــا بعدهــا. أيمــن فــؤاد الســيد، 
مصــادر تاريــخ اليمــن، ص. 199 ومــا بعدهــا، زيــد، تيــارات، ص. 44-

2A .no ،699 .p ،1  .above)، Suppl.، vol  3 .GAL)n .63
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اليمــن(86(، وتــم تتميــم الفكــر االعتزالــي عــن طريــق 

مفاهيــم متميــزة متعلقــة ببنيــة العالــم المــادي، 

الصفــات  أي  عناصــر؛  ثاثــة  مــن  يتكــون  الــذي 

الطبيعيــة ثــم التفاعــل فيمــا بينهــا(87(.

تعرضــت  قــرن  مــن  أقــل  غضــون  فــي 

العاقــة بيــن المطرفيــة والمؤيديــن لألئمــة 

المحلييــن للتدهــور بشــكل دراماتيكمــي بــدأ 

التــي توفــي  مــن ســنة 1217/614، وهــي الســنة 

بــن حمــزة،  فيهــا اإلمــام المنصــور عبــد هللا 

حيــث نجــد أن الشــبكة المطرفيــة »للهجــرة« 

هــذا  يومنــا  وحتــى  تقريًبــا.  دمــرت  قــد  كانــت 

ــى  ــذي قــاد إل النقــوالت المتعلقــة بالمســار ال

ــادة شــبه النهائيــة للحركــة المطرفيــة مــا  اإلب

حساســية  ذا  وموضوًعــا  الجــدل  تثيــر  تــزال 

 ،204–201  ،169–164  .Madelung، Der Imam، pp ينظــر:   -  )86(
بارتبــاط  معرفــة  لزيــد  اليمــن،  معتزلــة  زيــد،  محمــد   ;213–211
المذهــب المطرفــي بأبــي القاســم البلخــي وبالخصــوص كتابــه 
المقــاالت، ينظــر، تيــارات، ص. 204 ومــا بعدهــا. ســيد، تاريــخ 

 .251-54 الدينيــة، ص.  المذاهــب 
el Omari، The Theology of Abu l-Qasim al-Balhi، ص. 127. 
عبــد الفتــاح أحمــد فــؤاد، اإلمــام الزيــدي أحمــد بــن ســليمان 
ابــن  أحمــد   ،1986 اإلســكندرية،  الكاميــة،  وآراؤه   )566-500(
ــة  ســليمان يؤكــد الحلــف الوثيــق بيــن معتزلــة بغــداد والزيدي
فــي كتابــه حقائــق المعرفــة ]فــي أصــول الديــن علــى منهــج 
اليوســفي،  يحيــى  بــن  حســن  تحقيــق:  المرســلين[،  ســيد 
عمــان، 2003، ص. 524 ومــا بعدهــا: مشــايخ البغدادييــن ]...[ 
وســموا  الشــيعة،  ومعتزلــة  المعتزلــة  شــيعة  يســمون 
جميــع  فــي  الزيديــة  وصوبــوا  الشــيعة  معتزلــة  الزيديــة 
أقوالهــم وذكــروا أن الفرقــة الناجيــة هــم شــيعة المعتزلــة 

الزيديــة.  يعنــون  الشــيعة،  ومعتزلــة 

 W.:87( - لمزيــد معرفــة عــن الخلفيــة التاريخيــة لمذهبــه ينظــر(
Madelung، ’A Mutarrifi Manuscript’، ص. 78 ومــا بعدهــا، 

وينظــر كذلــك االحــاالت رقــم 115 و116. 

دراســة  وفــي  الزيديــة(88(.  األوســاط  بيــن  كبــرى 

الفكــر المعتزلــي فــي عصــر ابن رشــد تعتبر خافات 

فيمــا  المعتزلــة  وخافــات  بينهــا  فيمــا  الزيديــة 

تركــز  الصــراع  أن  رغــم  كبيــرة.  أهميــة  بينهــا ذات 

بشــكل واضــح حــول قضايــا سياســية مرتبطــة 

اإلمامــة،  مدعــي  فتصديــق  اإلمامــة،  بمذهــب 

التــي  الضرائــب  دفــع  علــى  الموافقــة  إلــى  يــؤدي 

يفرضهــا وكذلــك الخضــوع لمــا يســنه مــن قوانيــن 

مرتبطــة بالــزواج، وبعــض القضايــا المشــابهة(89(، 

فالنقاشــات بخصــوص المذهــب العقــدي لــم تكــن 

ثانويــة. وبطبيعــة الحــال تطــور النقــاش ممــا هــو 

عقــدي لــكا الجانبيــن إلــى صــراع سياســي، ومــن 

الصعــب أن ُيفهــم إذا ُعــزَِل عــن ســياقه التاريخــي.

بينهــا  ومــن  الزيديــة،  كتــب  مرويــات  حســب 

بــن  أحمــد  المتــوكل  لإلمــام  الســيرة«  »كتــاب 

العاطــي،  عبــد  محمــود  الغنــي  عبــد  تيــارات،  زيــد،   -  )88(
الصــراع الفكــري فــي اليمــن بيــن الزيديــة والمطرفيــة دراســة 
ونصــوص، الهــرم (الجيــزة(، 2002، فهاتيــن الدراســتان تعتبــران 
وكا  اآلن.  إلــى  الســيرورة  لهــذه  اســتيعاًبا  الدراســات  أكثــر 
الزيديــة.  األوســاط  فــي  الكبيــر  للنقــد  تعرضتــا  الدراســتين 
ــة محــل جــدال فــي  ــرة أصبحــت المطرفي وفــي الســنوات األخي
المجــات والدوريــات األكاديميــة فــي اليمــن، ينظــر علــى ســبيل 
والمأســاة،  الفكــر  المطرفيــة:  الوزيــر،  علــي  بــن  زيــد  المثــال: 
المســار، 1,2. ســنة 2000، ص. 27-84. بــدر الديــن الحوثــي، محمــد 
يحيــى ســليم عــزان، زيــد بــن علــى الوزير »حــوار حــول المطرفية«، 
المسار، 2,2. 2001. ص. 68-80. و2. 3. 2001، ص. 70-94.. ومحمد زيد، 
»محنــة المطرفيــة وشــيخ اإلســام العمــري«، المســار، 3-4,2، 
2003. ص. 143-172، محمــد زيــد، »فــي انتظــار جديــد المطرفيــة«، 
المنتديــات  بعــض  كذلــك  ينظــر   .12-5 ص.   ،2004  ،5,2 المســار، 
/71,18,61,110//:http< محمــد:  آل  منتــدى  خصوًصــا  اإللكترونيــة: 
net/.http://www.ye22 أو   ،>262=forums/viewtopic.php?t

276280=vb/showthread.php?t
تم االطاع عليه في نوفمبر 2009.

)89( - ينظــر بالخصــوص نصــوص عبــد هللا بــن زيــد العنســي 
(ت. 9/667-1268(، تحقيــق: عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي فــي: 
الصــراع الفكــري فــي اليمــن، ص. 274-334. وكتــاب عبــد هللا بــن 
زيــد العنســي المســمى بكتــاب المصبــاح الائــح فــي الــرد علــى 
الســيد:  كتــاب:  فــي  نصوصــه  مــن  جملــة  ُأورَِدت  المطرفيــة، 

ــة، ص. 250-248.  ــخ المذاهــب الديني تاري

http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
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بــن  زيــد  الديــن  زيــارة فخــر  ســليمان(90(، فقــد كانــت 

 )91))1150  -51/554 (ت.  البورقانــي  البيهقــي  الحســن 

ــا للــكام البهشــمي  لليمــن قــد أحدثــت حضــوًرا قويًّ

ــي  ــز المذهب ــة اليمــن، وهــو مــا أحــدث التماي ــن زيدي بي

الحســن  بــن  فيزيــد  واألســياد(92(،  المطرفيــة  بيــن 

العراقــي،  الحنفــي  التقليــد  ممثــل  يعتبــر  البيهقــي 

الــذي درس الــكام البهشــمي علــى يــد ابــن الحاكــم 

الجشــمي وأصبــح بذلــك أهــم ســليل لفكــر الحاكــم 

الجشــمي فــي خراســان. فــي ســنة 1146/540، فــي حيــن 

كان بصــدد الحــج توقــف فــي الــري، حيــث دّرس تــراث 

البيهقــي المتعلــق بالفكــر الحنفــي المعتزلــي لتاميــذ 

هــؤالء  بيــن  ومــن  الــري،  أبنــاء  مــن  وزيديــة  أحنــاف 

التاميــذ نجــد القاضــي نجــم الديــن قطــب الشــيعة 

ــو العبــاس أحمــد بــن أبــي الحســن بــن علــي الكنــي  أب

ســابق  تلميــذ  وهــو   ،)1164-5/560 (ت.  األردســتاني 

ــد  ــن عب ــد ب ــد المجي ــن أحمــد الفــرازادي وعب لمحمــد ب

الغفــار األســترابادي(93(. وقــد قضــى فترة الحج لســنة 

)90(- ســيرة اإلمــام أحمــد بــن ســليمان 532-566، تحقيــق: عبــد 
الغنــي محمــود عبــد العاطــي، الهــرم (الجيــزة(، 2002. 

ص،  الزيديــة،  المؤلفيــن  أعــام  الوجيــه،  بخصوصــه:  انظــر   -  )91(
 .112 العيــون، ص،  ثقــات  الشــيعة،  أعــام  424. طبقــات  رقــم   ،435
203f .Madelung، Der Imam، pp، 211-3، زيد، تيارات، رقم 7. ص. 132 
ومــا بعدهــا، طبقــات الزيديــة الكبــرى، ص. 446-450. رقــم 261. كتــاب 
مطلــع البــدور، ج.2، ص. 300- 303. رقــم 581. ويجــب التذكيــر أنــه ال 
يجــب الخلــط بينــه وبيــن أبــي الحســن علــي بــن زيــد البيهقــي (ت. 
 ).557f  .pp ،1.Supplement vol  .324  .p  .1.GAL، vol ينظــر   ،1159/565

األعــراض،  اختــراع  فــي  البهشــمي  المذهــب  حســب   -  )92(
أعطــت  فالمصــادر  بالمخترعــة.  كذلــك  تســمى  والبهشــمية 
معلومــات مختلفــة حــول أصــول بدايــة الجــدال بيــن المخترعــة 
الجــدال  إلــى  اليمــن. أغلــب المصــادر تشــير  والمطرفيــة فــي 
بيــن علــي بــن شــهر رأس المخترعــة وعلــي بــن محفــوظ أســتاذ 
اإلمــام  عصــر  فــي  المطرفيــة،  رأس  شــهاب  ابــن  مطــرف 
باعتبــاره  العيانــي (ت. 1003/393(  بــن علــى  القاســم  المنصــور 
نقطــة البدايــة لذلــك الجــدال. (ينظــر ســيد، تاريــخ المذاهــب 

.246-241 ص.  الدينيــة، 

)93( - طبقــات الزيديــة الكبــرى، ص. 447 و574، رقــم، 346، زيــد، 
http://< ينظــر:  األردســتاني  الكنــي  حــول   .133 ص.  تيــارات، 
html.ansari.kateban.com/entry1132< تمــت معاينــة الموقع 

ــا.  ــم يكــن زيديًّ ــي ل ــد الكن ــر 2009. حســب زي 30 نوفمب

1146/540 فــي مايــو ويونيــو فــي مكــة بصحبــة الشــريف 

أبــي الحســن علــي بــن عيســى بــن وهــاس الســليماني 

ابــن  وصايــة  (تحــت  وصــل  حيــث   ،)94))1161/556 (ت. 

إلــى   ،1146/541 األولى/أكتوبــر  جمــادى  فــي  وهــاس( 

هجــرة محنكــة (قــرب حيضــان( فــي خــوالن صعــدة(95(، 

وقــد جلــب معــه العديــد مــن كتــب معتزلــة خراســان 

وخــوارزم وكتــب زيديــة بحــر قزويــن(96(.

اســتطاع  ســليمان،  بــن  أحمــد  مــن  وبدعــم 

البيهقــي أن يقضــي الســنتين والنصــف األولــى فــي 

تدريــس الزيديــة المحلييــن فــي مســجد الهــادي 

فــي صعــدة. ثــم بعــد ذلــك توجــه صــوب صنعــاء، 

أســس  الــذي  شــهاب  بــن  مطــرف  يوجــد  حيــث 

مــن  المتوفــر  وحســب  مطرفيــة.  هجــرة  أول 

محاضــرات  اســتطاعت  فقــد  الزيديــة،  المصــادر 

الكثيــر  حســاب  علــى  نجاًحــا  تحقــق  أن  البيهقــي 

)94( - حــول هــذا العالــم الزيــدي المتفــرد واألســتاذ فــي مكــة 
ينظــر:

Lane، A Traditional Mutazilite Quran Commentary، pp. 
26-29، 48-53، 251.
ابــن وهــاس درس علــى يــد الزمخشــري فــي مكــة، فــي حيــن 
الكثيــر مــن  ابــن وهــاس  يــد  أحمــد درس علــى  بــن  أن جعفــر 
فــي  (إجــازة  والزمخشــري  الجشــمي  للحاكــم  المصنفــات 
المســمى  تفســيره  أهــدى  الزمخشــري   .)1160/555 الحجــة  ذو 

وهــاس. البــن  بالكشــاف 

)95( - خمســة وثاثيــن كيلومتــًرا الجنــوب الغربــي مــن صعــدة 
ســنة  ودفــن  توفــي  وفيهــا  ســليمان،  بــن  أحمــد  أقــام  حيــث 

 .1170/566

)96( - مكــة كانــت جــد مهمــة باعتبارهــا محطــة عبــور أساســية 
فــي نقــل معــارف معتزلــة بحــر قزويــن لليمــن، ينظــر حــول هــذا 
الموضــوع: زيــد، تيــارات، ص. 159. نســخة مــن مخطوطــة كتــاب 
أبــو طالــب يحيــى المســمى بكتــاب المجــزي فــي أصــول الفقــه 

موجــودة فــي ميــان بإيطاليــا بمكتبــة األمبروزيانــا:
MS Milan، Biblioteca Ambrosiana، ar. E 409; cat. O. Löf-
gren and R. Traini، Catalogue of the Arabic Manuscripts 
in the Biblioteca Ambrosiana، vol 3: Nuovo fondo، series E 
(nos. 831–1295)، Vicenza، 1995، pp. 165f.، no. 1239
مــن  ُنِســَخت  وقــد   ،1619/1028 ســنة  نســخها  تــم  المخطوطــة 
مؤرخــة  البيهقــي،  الحســن  بــن  زيــد  يــد  بخــط  أم  مخطوطــة 

باليمــن. مقامــه  خــال   1150/544 بتاريــخ 
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علمــاء  أن  حيــن  فــي  المطرفييــن،  العلمــاء  مــن 

مطرفييــن آخريــن كانــوا أكثــر مقاومــة فــي التخلــي 

عــن مواقفهــم. ومــن بيــن العلمــاء المطرفييــن 

الذيــن قيــل إنهــم قــد حضــروا المجالــس العلميــة 

ــو الفضــل جعفــر  ــن أب للبيهقــي نجــد شــمس الدي

بــن أحمــد بــن عبــد الســام البهلولــي (ت. 8/573- 

ــا فــي  1177( هــذا األخيــر الــذي ســيؤدي دوًرا محوريًّ

تعزيــز الــكام البهشــمي بيــن األوســاط الزيديــة 

فــي اليمــن(97(. فقــد وصفتــه المصــادر الزيديــة بأنــه 

بشــكل  وأدرك  المتفتحــة،  العقليــات  ذوي  مــن 

ســريع أن المذاهــب التقليديــة للمطرفيــة تعتبــر 

أقــل شــأًنا مــن االعتــزال البهشــمي. وفــي تلــك 

الفتــرة القصيــرة فــي صنعــاء بــدأ جعفــر بــن أحمــد 

يعتقــد بإمامــة أحمــد بــن ســليمان باعتبــاره اإلمــام 

المتــوكل. وســنة بعــد ذلــك، اســتطاع أحمــد بــن 

مــن  صنعــاء  ينتــزع  أن  مؤقتــة  بصفــة  ســليمان 

ــَن جعفــر قاضًيــا  الســلطان حاتــم بــن أحمــد، وُعيِّ

ــا،  ــم يكــن بريًئ علــى المدينــة. ولكــن هــذا التعييــن ل

اشــتغل  الســام  عبــد  بــن  أحمــد  جعفــر  فوالــد 

كقاضــي صنعــاء فــي ظــل حكــم حاتــم بــن أحمــد، 

وكان قــد دخــل فــي العديــد مــن المؤامــرات ضــد 

الزيديــة، وقــد كان قبــل ذلــك فــي خدمــة  األئمــة 

)97( - حول جعفر بن أحمد ينظر: 
EI2، Suppl.، p. 236; Madelung، Der Imam، pp. 204، 212–6; 
Schwarb، Handbook of mutazilite Works and Manuscripts، 
no. 354
تاريــخ  ســيد،   ،)MSS(  341  ،340-309  ،143-130 ص.  تيــارات،  زيــد، 
المؤلفيــن  أعــام  الوجيــه،   .259-254 ص.  الدينيــة،  المذاهــب 
 Supp. Vol. ،403 .GAL، vol. I. p .257 .الزيدية، ص. 278-282، رقم
ــن، ج.3. ص. 132. العامــري،  5a.699f. no.I. pp، معجــم المؤلفي
دمشــق،  البريطانــي،  المتحــف  فــي  اليمنــي  التــراث  مصــادر 
ومــا   197 ص.   .3 ج.  الزيديــة،  مؤلفــات   .150-148 ص.   .1980/1400
بعدهــا. مطلــع البــذور، ج. 1. ص. 617- 624. رقــم. 343. طبقــات 
الزيديــة الكبــرى، ص. 769- 774، تيســير المطالــب فــي أمالــي أبــي 
طالــب، تحقيــق. عبــد هللا بــن محمــود العــزي، عمــان، 2002، ص. 

.111  .MS Berlin، Staatsbibliothek،Glaser no  .25-20

القضــاء اإلســماعيلي فــي صنعــاء عندمــا كانــت 

الصلحييــن(98(.  الفاطمييــن  حكــم  تحــت  المدينــة 

خــدم  فقــد   )1167/562 (ت.  يحيــى  جعفــر  أخــو  أمــا 

ــة الزريعيــة اإلســماعيلية فــي عــدن باعتبــاره  الدول

مداًحــا وقاضًيــا. ويحتمــل أن يكــون مــن نتائــج قــرب 

عائلتــه الشــديد مــن الحــكام اإلســماعيليين هــو أن 

كتــب التراجــم لــم تتطــرق لحيــاة لجعفــر بــن أحمــد 

ــم تتحــدث عــن  ــدي ول قبــل أن يتبنــى المذهــب الزي

الزيــدي(99(.  أســباب اعتناقــه للمذهــب 

ــد بــن  وفــي الســنة نفســها (1/545- 1150( قــرر زي

الحســن البيهقــي أن يصطحــب معــه جعفــًرا فــي 

إلــى خراســان مــن أجــل اكتســاب تكويــن  عودتــه 

كامــي متيــن فــي شــمال إيــران، وكذلــك مــن أجــل 

مــوت  ورغــم  لليمــن.  وإحضارهــا  الكتــب  جمــع 

حيــث  مغادرتهــم؛  بعــد  قصيــرة  مــدة  البيهقــي 

حضرتــه الوفــاة فــي تهامــة، فقــد واصــل جعفــر 

والمعطيــات  بمفــرده.  العلــم  طلــب  فــي  رحلتــه 

صــورة  رســم  مــن  تمكننــا  رحلتــه  عــن  المتوفــرة 

تفصيليــة عــن األمكنــة واألزمنــة والمــواد العلميــة 

ــا بمعلومــات جــد هامــة عــن  التــي درســها، وتزودن

كتــاب   ،)1577/985 (ت.  الوزيــر  هللا  عبــد  بــن  أحمــد   -  )98(
الفضائــل= تاريــخ الســادات العلمــاء الفضــاء واألئمــة مــن بنــي 
الوزيــر (مخطــوط(، ص. 151. طبقــات الزيديــة الصغــرى، وقــد 
وصــف األب بأنــه عالــم الباطنيــة وحاكمهــا وخطيبهــا ووصــف 
أخــاه عيســى بــن أحمــد بأنــه شــاعرهم ونســابهم. زيــد، تيــارات، 
ص. 130، يقتــرح أن أبــاه يمكــن أن يكــون هــو نفســه يحيــى بــن 
ــه مدعــي الداعــي الزريعــي محمــد  ــه أن ــذي نقــل عن ــى ال ــي يحي أب
بــن ســبا الزريعــي (حكــم مــن 8/532-1137 إلــى 1153/548( فــي جبلة. 
ينظــر رغــم ذلــك المصــادر المهمــة المعاصــرة لــه: نجــم الديــن 
عمــارة بــن علــي اليمنــي (ت. 1174/569(، تاريــخ اليمــن المســمى 
المفيــد فــي أخبــار صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا وأعيانهــا 
وأدبائهــا، تحقيــق: محمــد بــن علــي األكــوع، القاهــرة، 1976، ص. 

187 ومــا بعدهــا. 

ــك فــي بدايــة  ــر محــدد، ويرجــح أن يكــون ذل ــخ غي )99( - فــي تاري
ســنه العشــرين انضــم إلــى المطرفيــة. 
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الــدرس المعتزلــي فــي األوســاط الزيديــة  مكانــة 

فــي العــراق وإيــران فــي أواســط القــرن الســادس/

الثانــي عشــر(100(. وخــال رحلتــه العلمية درس جعفر 

علــى يــد أهــم العلمــاء الزيديــة فــي مكــة والكوفــة. 

العلــم  طلــب  فــي  العلميــة  رحلتــه  ُتوجــت  وقــد 

بالوصــول إلــى الــري فــي 1157/552 حيــث درس علــى 

يــد أحمــد بــن الحســن بــن علــي الكنــي، الــذي كان 

يحضــر مجالــس زيــد بــن الحســن البيهقــي، عندمــا 

مــر هــذا األخيــر فــي الــري ســنة 540/(101(1146. 

بــدأ   ،1158/553 ســنة  لليمــن  عودتــه  وبعــد 

جعفــر بصــورة منتظمــة ينشــر الــكام البهشــمي 

وبحــر  الكوفــة  زيديــة  وكتــب  العقــدي  والمذهــب 

اليمــن(102(.  فــي  الزيديــة  األوســاط  بيــن  قزويــن 

وفتــح مدرســته الخاصــة بــه صنعــاء، أي المــكان 

وتعتبــر  مطرفيــة،  هجــرة  أقــدم  احتضــن  الــذي 

ــار العلمــاء  مدرســته المــكان الــذي تلقــى فيهــا كب

ــا  الزيديــة الاحقــون تكوينهــم العلمــي، وكتبــوا كتًب

وأغلــب  الشــرعية،  العلــوم  جميــع  فــي  مدرســية 

وإعــادة  واقتبــاس  نســخ  علــى  تعتمــد  كتبهــم 

فــي شــمال  علمــاء  كتبهــا  كتــب  وتبيئــة  صياغــة 

)100( - ينظــر: Madelung، Der Imam، pp. 214–16، كتــاب مطلــع 
البــدور، ج.1. ص. 617- 624، رقــم 343. طبقــات الزيديــة الكبــرى، 

273-278، رقــم 145. 

)101( - ينظر أعاه رقم 92.

)102( - بتبنــي المذهــب البهشــمي فــي »األصليــن« وباالعتــراف 
أئمــة الزيديــة فــي بحــر قزويــن بــأن لديهــم الســلطة التعليميــة 
نفســها مثلهــم مثــل األئمــة فــي اليمــن، أعــاد جعفــر إحيــاء 
تيــارات، ص. 132. وصــف  زيــد،  الزيديــة.  الوحــدة الفكريــة مــع 
هــذا األمــر وصًفــا دقيًقــا بأنــه »تحــول اعتقــادات الزيديــة مــن 

المطرفيــة إلــى مــا عــرف بالمخترعــة«. 

إيــران(103(. وبســبب هــذه األنشــطة العلميــة التــي 

قادهــا جعفــر ُاعتِبــَر هــذا األخيــر مــن قبــل أقرانــه 

المطرفييــن كأنــه مؤســس لمذهــب جديــد ســموه 

»الجعفريــة«(104(. بــازدراء 

الصــدام مــع المطرفيــة اســتمر منــذ 1158/553 

حتــى ســنة 559/(105(1164. وخــال هــذه الفتــرة انخــرط 

جعفــر فــي العديــد مــن المناظــرات العلنيــة مــع 

العديــد مــن علمــاء المطرفيــة فــي ذلــك الوقــت، 

وخصوًصــا تاميــذ مســّلم اللحجــي (ت. 1150/545(، 

خصوًصــا مؤلــف »طبقــات المطرفيــة«، الــذي مــا 

)103( - مؤلفــات جعفــر تصــل إلــى قرابــة ســتين مؤلًفــا أغلبهــا ما 
زال محفوًظــا، ولكــن قلــة مــن تلــك المؤلفــات هــي التــي عرفــت 
طريقهــا للتحقيــق. (ينظــر: الوجيــه، أعــام المؤلفيــن الزيديــة و
ومــن   .)Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts
فــي  جعفــر  اســتعملها  التــي  والنمــاذج  مصــادر  تحديــد  أجــل 
فــي  الدراســية  البرامــج  فــي  دورهــا  علــى  والتعــرف  مؤلفاتــه 
مدققــة  بحــوٍث  إلــى  تحتــاج  صنعــاء  فــي  األوائــل  المخترعــة 
التــي  البهشــمية  المؤلفــات  مــن  المهمــة.  هــذه  أجــل  مــن 
دوًرا  أّدت  التــي  الجشــمي  أعمــال  نجــد  جعفــر،  اســتوعبها 
أصــول  فــي  مدرســيان  مصنفــان  وأهمهــا  مهًمــا:  ــا  مفتاحيًّ
أصــول  فــي  التقريــب  وكتــاب  البيــان  كتــاب  الفقــه، خصوًصــا 
الفقــه وكاهمــا محفوظــان، وكا الكتابيــن نســخا أو اســتا مــن 
القســم الســابع (الــكام فــي أدلــة الشــرع( مــن كتــاب الجشــمي 
ميــان  مخطوطــة  بيــن  ](يقــارن  العيــون  بكتــاب  المســمى 
 214a–127 ،)K. al-Taqrib( 126–109 .ff ،544 Ar. D مكتبة األمبروزيانا
 Ar. B مــع مخطوطــة ميــان، مكتبــة األمبروزيانــا ))K. al-Bayan
74b )K. al-Uyun–38b .ff ،66(([. مــن أجــل التعــرف علــى المزيــد 
مــن تاميــذ جعفــر ومــن بينهــم والــد اإلمــام المنصــور عبــد هللا 
بــن حمــزة، ينظــر: زيــد، تيــارات، (اإلحالــة 76(، ص. 140 ومــا بعدهــا، 
طبقــات الزيديــة الكبــرى، ص. 276 ومــا بعدهــا، كتــاب مطلــع 

البــدور، ج. 1. ص. 623 ومــا بعدهــا. 

ــي، البرهــان  ــن أحمــد المحل ــن محمــد ب )104( - ينظــر: ســليمان ب
صنعــاء،  (مخطوطــة  المضائــق  ورط  مــن  المخلــص  الرائــق 
مكتبــة الجامــع الكبيــر الشــرقية، رقــم 673، تحقيــق: عبــد الكريــم 
ــة  ــا( وكذلــك مخطوطــة لنــدن المجهول ــان (ســيصدر قريًب جدب
ومــا   115 رقــم  (ينظــر   ،4009  .Or البريطانيــة،  المكتبــة  المؤلــف، 

بعدهــا(.

)105(- زيد، تيارات، ص، 84.
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يــزال مخطوًطــا(106(، وكذلــك يحيــى بــن الحســين بــن 

عبــد هللا اليحيــري (ت. 2/577- 1181((107(، الــذي يعتبــر 

ــن فــي وادي وقــش،  مــن أهــم العلمــاء المطرفيي

والــذي كان علــى معرفــة بنشــوان بــن ســعيد بــن 

نشــوان الحميري (ت. 1178/573((108(. وقد أدت هذه 

الصدامــات بشــكل أساســي إلــى رفــض المطرفية 

المطلــق ألحمــد بــن ســليمان كإمــام، هــذا األخيــر 

اعتبــر الهجــرات المطرفيــة بــدار حــرب(109(. ولــم يثــق 

ألســرة  اإلســماعيلية  الخلفيــة  فــي  المطرفيــون 

جعفــر، يحدوهــم خــوف بــأن التقــارب مــع اإلمــام 

اللحجــي (ت.1150/545(،  بــن جعفــر  بــن محمــد  - مســّلم   )106(
الزيديــة مــن  أخبــار  اللحجــي = كتــاب  طبقات/تاريــخ مســلم 
الــذي  باليمــن،  وشــيعتهم  الســام  عليهــم  البيــت  أهــل 
الزيديــة  األئمــة  تراجــم  يضــم   .1149/544 ســنة  إنجــازه  أتــم 
وعلمــاء اليمــن، وقــد رتبهــم فــي خمــس طبقــات (مــن أجــل 
المخطوطــات ينظــر: الوجيــه، أعــام المؤلفيــن الزيديــة 1028، 
رقــم. 1102، مصــادر الفكــر اإلســامي فــي اليمــن، ص. 475 ومــا 
اإلمــام  جامعــة  الريــاض،  مخطوطــة  واســتعملت  بعدهــا، 
رقــم. 2449. ينظــر: محمــود  بــن ســعود اإلســامية،  محمــد 
الطناحــي، الفهــرس الوصفــي لبعــض نــوادر المخطوطــات 
ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  بجامعــة  المركزيــة  بالمكتبــة 
 .).4 رقــم   .19 ص.   .1993 الريــاض،  الريــاض،  فــي  اإلســامية 
ــا مــن هــذا العمــل يتضمــن  المجلــد الثانــي الــذي مــا زال باقًي
القســم الثانــي والثالــث. الطبقــة الخامســة تغطــي العلمــاء 
الســادس/الثاني  للقــرن  األول  للنصــف  المنتميــن  الزيديــة 

ينظــر: للمؤلــف.  المعاصريــن  عشــر 
Gochenour، A Revised Bibliography،pp. 315–17; Y. Kuri-
yama، ‘Zaydi Hijras in Yemen in the Late Eleventh and 
Early Twelfth Centuries’ ســنة نســخت  المخطوطــة   هــذه 
 566/1171، تعــود أصــًلا إلــى مجموعــة خاصــة فــي نجــران. مــن
 :أجــل التعــرف علــى الجــزء الباقــي مــن المجلــد األول ينظــر
W. Madelung، The Sira of Imam Ah. mad b. Yah ya Al-
 Nasir li-Din Allah from Musallam al-Lah ji’s Kitab Akhbar
لطبقــات  تحقيــق   .1990  ،Al-Zaydiyya bi l-Yaman، Exeter

القريــب العاجــل. اللحجــي ستنشــر فــي 

)107( - بما يفضل نطقه سماًعا إما: الَبحيري أو الُبحيري. 

)108( - ينظــر: زيــد، تيــارات، ص. 66 ومــا بعدهــا، 105- 129. فــي ســنة 
بــن أحمــد مناظــرات علنيــة مــع علمــاء  أقــام جعفــر   1164/559

ــد،  مطرفييــن فــي كل مــن حضــور وبكيــل وعنــس وزبي

)109( - وقللــت المطرفيــة مــن شــأن أحمــد بــن ســليمان فكانــت 
تناديــه باألميــر بــدل اإلمــام. ينظــر: زيــد: تيــارات، ص. 84- 86. 

يجعلــه أكثــر تمســًكا بالســلطة(110(. 

التعليميــة  فاألنشــطة  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

لجعفــر لقيــت مقاومــة شــديدة مــن لدن األوســاط 

إب  فــي  علنيــة  مناظــرات  عقــدت  فقــد  الســنية. 

ســنة 1159/544 بيــن جعفــر وعلــي بــن عبــد هللا بــن 

يحيــى بــن عيســى اليرمــي، وهــو تلميذ للعالــم الكبير 

الشــافعي الحنبلــي يحيى بــن أبــي الخيــر العمرانــي 

(ت.1163/558((111(، وكان ذلــك نقطــة البدايــة لتأليــف 

ــة(112(. ــد مــن المؤلفــات الجدالي العدي

أصبــح   1177/573 ســنة  جعفــر  وفــاة  وبعــد 

محمــد  بــن  الحســن  الديــن  حســام  تلميــذه 

الرصــاص (ت.1188/584( علــى رأس المدرســة فــي 

صنعــاء، فالعديــد مــن مؤلفاتــه ومؤلفــات تاميــذه 

ما زالــت محفوظــة لكنهــا لــم تحقــق بعــد، حيــث 

)110( - مــن المثيــر لاهتمــام أن هنــاك نمًطــا شــائًعا إلــى يومنــا 
بقربهــم  القــول  طريــق  عــن  المطرفيــة  أنصــار  تشــويه  يــروم 
مــن المذهــب اإلســماعيلي أو شــخصياته. فقــد دخــل المذهــب 
ولــم  الرابع/العاشــر،  القــرن  أواخــر  فــي  اليمــن  إلــى  األشــعري 
ســنة  اليمــن  األيوبيــون  دخــل  أن  بعــد  إال  االنتشــار  لــه  يكتــب 
1173/569 ]ينظــر: ســيد، ص. 56-79، بــدر الديــن حســين بــن األهــدل 
أهــم  مــن  (مخطــوط([.  األشــاعرة  طبقــات   )1451/855 (ت. 
مميــزات هــذه الفتــرة االنتقاليــة هــو الصــراع بيــن العمرانــي األب 
ــا جلــًدا، وابنــه أبــو طيــب طاهــر (ت. 1191/587( الــذي  الــذي كان حنبليًّ

كان أشــعريًّا، واتهــم بعضهمــا بعًضــا بالكفــر. 

بدايــة  الدينيــة، ص. 75-77. فــي  المذاهــب  تاريــخ  - ســيد،   )111(
القــرن الســادس/الثاني عشــر كان أغلــب العلمــاء الشــافعية 
ما زالــوا حنابلــة، قــرن بعــد ذلــك ســيتحول هــؤالء إلــى المذهــب 

األشــعري فــي الــكام. 

)112( - هــذه النصــوص تتضمــن: كتــاب االنتصــار فــي الــرد علــى 
القدريــة ]المعتزلــة[ األشــرار (تحقيــق: ســعود بــن عبــد العزيــز 
الخلــف، المدينــة، 1998/1419( وهــذا الكتــاب هــو للســابق ذكــره 
يحيــى بــن أبــي الخيــر العمرانــي، وهو رد موســع علــى كتاب جعفر 
بــن أحمــد كتــاب الدامــغ، حيــث اتهــم جعفــر بنشــر المذهــب 
المعتزلــي. ومــن بيــن مصــادر أشــار إلــى كتــاب الحــروف الســبع 
الــرد علــى المعتزلــة وغيرهــم مــن أهــل الضــال والبــدع  فــي 
للحســين بــن جعفــر المراغــي. والكتابــات التــي تــرد علــى جعفــر 
كتابــه  فــي  الطيــب طاهــر  أبــو  العمرانــي  ابــن  مــع  اســتمرت 
كســر قنــاة القدريــة فــي الــرد علــى القاضــي علــى جعفــر بــن عبــد 
الســام (ينظــر: مصــادر الفكــر اإلســامي فــي اليمــن، ص. 113(. 

ينظــر كذلــك: ســيد، تاريــخ المذاهــب الدينيــة، ص. 79-73. 
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مســعاه  فــي  جعفــر  كتابــات  وحــرروا  واصلــوا 

لتأســيس المذهــب البهشــمي ليكــون العقيــدة 

اليمــن(113(. لزيديــة  الرســمية 

مؤلفــات  أن  نلحــظ  مثيــر  وبشــكل 

الوجوديــة  المباحــث  علــى  تركــزت  الرصــاص 

النقطــة  تشــكل  التــي  والكوســمولوجية 

المخترعــة  بيــن  الخصومــة  فــي  المفصليــة 

مؤلفــات  تضمنــت  وقــد  والمطرفيــة، 

ا موجــًزا علــى الماحمــي فــي كتابه  الرصــاص ردًّ

»تحفــة المتكلميــن«، هــذا األخيــر الــذي دافــع 

 عــن رأي أبــي الحســين البصــري أن الوجــود هــو

كتابــي  مــن   356 رقــم  المدخــل  ينظــر بخصوصــه   -  )113(
 Handbook of Mutazilite قريًبــا:  ســيصدر  الــذي 
Works and Manuscripts كمــا أنــي عرضــت مــا يتعلــق 
بالرصــاص وتاميــذه فــي »ورشــة المعتزلــة« فــي معهــد 
مــاي   20-16 اســطنبول   The German Orient Institute
فــي  األبحــاث  مشــاريع  مــن  العديــد  أثيــرت  وقــد   ،2006
 European Research Council الوقــت الحالــي فــي إطــار
»إعــادة  اســم  يحمــل  المشــروع   FP7 رقــم  المشــروع 
نفــض الغبــار عــن العقانيــة الكاميــة للعالــم اإلســامي 
شــميدتكه.  زابينــه  إدارة  تحــت  الوســيط«  العصــر  فــي 
ويحتــوي هــذا المشــروق علــى إصــدار تحقيقــات نقديــة 

للرصــاص.  الكاميــة  لألعمــال 
J.Thiele، Kausalität in der muʿtazilitischen Kos-
mologie. Das Kitāb al-Muʾaṯṯirāt wa-miftāh. al-
muškilāt des Zayditen al-Hasan ar-Rassās(st. 
584/1188)، Leiden (ســيصدر قريبًــا، J.Thiele، “Prop-
agating Muʿtazilism in the 6th/12th Century 
Zaydiyya: the Role of al-Hasan al-Rassās.’،” in 
Arabica، 57، 2010. See، moreover، H. Ansari، 
<http://ansari.kateban.com/entry853.html> (تــم 
ــل 2007 ــه 22 أبري ــاع علي (االط
وقــد قدمــت عائلــة الرصــاص العديــد مــن العلمــاء عبــر 
قــرون. وكان مــن بيــن أهــم تاميــذ الرصــاص هــو ابنــه 
الرصــاص  محمــد  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو 
باللــه عبــد هللا  المنصــور  اإلمــام  1224/621(، وكذلــك  (ت. 
بــن حمــزة بــن ســليمان (ت.1217/614(، وشــهاب الديــن أبــو 
القاســم بــن الحســين بــن شــهاب التهامــي، ونــور الديــن 
ســليمان بــن عبــد هللا الخراشــي، ومحيــي الديــن حميــد بــن 
ــن(  ــن أحمــد (ب أحمــد القرشــي (ت. 3-1224/621(، ومحمــد ب

الوليــد القرشــي اآلنــف (ت. 1226/623(. 

 ذات الشــيء، أي ليــس هنــاك جوهــر لحالــة 

العــدم(114(. وهــذا أول دليــل علــى التلقــي المبكــر 

لزيديــة اليمــن للحســينية والماحميــة (نســبة 

الماحمــي((115(. وهنــاك  ابــن  الديــن  ركــن  إلــى 

ابــن  احتمــال كبيــر ليكــون رد الرصــاص علــى 

الماحمــي أتــى ردة فعــل لتبنــي انتقــادات أبــي 

طــرف  مــن  للبهشــمية  البصــري  الحســين 

عازميــن  كانــوا  الذيــن  المطرفييــن،  العلمــاء 

علــى إفحــام الجعفريــة، وال يمكــن القــول إنــه 

غيــر وارد(116(. وبالتالــي، نجــد أن رســالة مطرفيــة 

)114( - حســن أنصــاري، »البراهيــن الظاهــرة الجليــة علــى أن الوجــود 
زائــد علــى الماهيــة« لحســام الديــن أبــو محمــد الحســن بــن محمــد 
كذلــك  ينظــر   .348  -337 ص.   ،A common Rationality الرصــاص، 
 html.http://ansari.kateban.com/entryprint1593 :حســن أنصــاري
والرصــاص ينقــل مــن كتــاب تحفــة المتكلميــن، ص. 63: 22- 64: 5 ]= 
يراهيــن، ص. 341: 12- 342: 4[ 64:6–64:13 ]= 343:4–11[، 64:14–22 ]= 345:15–

 .]348:3–347:13  =[  63:5  –62:20  ،]346:5

)115( - حســب محمــد بــن أحمــد بــن علــي ابــن الوالــد القرشــي 
المغنــي  بحــل شــبه  الحاســم  الجــواب  اآلنــف (ت. 1226/623(، 
(تحقيــق: عبــد الحكيــم محمــود وآخريــن، القاضــي عبــد الجبــار، 
بعدهــا(  مــا   263 ص.  تاريــخ،  دون  القاهــرة،   .20 ج.  المغنــي، 
ا لكتــاب المدخــل إلــى غرر األدلة للشــيخ  الرصــاص كتــب أيًضــا ردًّ
أبــي الحســين البصــري. مــن أجــل معلومــات وافــرة عــن التلقــي 
الاحــق للحســينية الماحميــة فــي اليمــن، مــن أبــو محمــد عبــد 
هللا بــن زيــد العنســي (ت. 9/667-1268(، عبــر االمــام المؤيــد باللــه 
يحيــى بــن حمــزة (ت. 9/749-1348(، حتــى علــي بــن محمــد العجــري 

ــد (ت. 1987/1407( ينظــر مــا كتبــه حســن أنصــاري:  المؤي
http://ansari.kateban.com/entryprint853.html and http://
ansari.kateban.com/entryprint1382.html Ansari and 
Schmidtke، Zaydi Mutazilism in 7th/13th century Yemen: 
The theological
thought of Abd Allah b. Zayd al-Ansi (d. 667/1268)، 
قريًبــا ســتصدر 

)116( - وبالمثــل نجــد أن علمــاء المطرفيــة لــم يتــرددوا فــي االعتمــاد 
خصومهــم  كتبهــا  التــي  اإلســماعيلية  علــى  تــرد  التــي  الكتــب  علــى 
(ينظــر:  للباقانــي  األســرار  كشــف  كتــاب  مثــل  الــكام،  علــم  فــي 
 ،235  .and p  191  .Gochenour، The Penetration of Zaydi Islam، p
n. 179( مــن أجــل تعزيــز دعوتهــم ضــد اإلســماعيلية. بــدًلا مــن ذلــك 
يكــون مــن المحتمــل أن تســتدعي المطرفيــة آراء ابــن الماحمــي التــي 
نتجــت عــن ردود الرصــاص. فــي كا الحالتيــن التلقــي الزيــدي المبكــر 
بيــن  للســجال  كبيــر  بشــكل  مرتبطــة  هــي  الماحميــة  للحســينية 

والمطرفيــة. الجعفريــة  المخترعــة 

http://ansari.kateban.com/entryprint1593.html
http://ansari.kateban.com/entryprint1593.html
http://ansari.kateban.com/entryprint853.html
http://ansari.kateban.com/entryprint1382.html
http://ansari.kateban.com/entryprint1382.html
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إلــى  إطــراء  فيهــا  بطريقــة  تشــير  مجهولــة 

هــذا  األجســام،  لفنــاء  الماحمــي  ابــن  إنــكار 

المطرفيــة،  معــه  يتوافــق  الــذي  الموقــف 

البهشــمي  المذهــب  مــع  يتصــادم  ولكنــه 

ي(117(. الجعفــر

بيــن  تفصــل  التــي  ســنة  عشــرة  الســبع 

ســليمان  أحمد بــن  المتــوكل  اإلمــام  مــوت 

بــن  هللا  لعبــد  بــروز  وأول   1170/566 ســنة 

حمــزة باعتبــاره اإلمــام المنصــور باللــه ســنة 

الوقــت  وفــي  راحــة  فتــرة  كانــت   ،1187/583

نفســه فرصــة للمطرفيــة للبحــث والتأليــف، 

أغلــب  تكــون  أن  للدهشــة  مثيــًرا  فليــس 

كتبــت  قــد  المتوفــرة  المطرفيــة  النصــوص 

خــال تلــك الفتــرة أو فــي الســنوات المبكــرة 

الفنــاء،  عليهــا  يجــوز  ال  األجســام  أن  »فمذهبنــا   -  )117(
مــن  الظاهــر  الكريــم وهــو  القــرآن  دلــت ظواهــر  وعليــه 
مذهــب أهــل البيــت عليهــم الســام، وإليــه ذهــب محمــود 
بــن محمــد الماحمــي وهــو الــذي اختــاره الجاحــظ وقــال 
بــه بعــض المعتزلــة. وذهبــت الجعفريــة إلــى أن األجســام 
العقــل  إليــه  مــا ذهبــوا  بطــان  علــى  ويــدل   .]...[ تفنــى 
 .Or والســمع« (مخطوطــة لنــدن، المكتبــة البريطانيــة
11b .f ،4009(. الكاتــب المحتمــل لهــذه الرســالة المجهولــة 
هــذه  فــي  يشــير  الــذي  الصقــري،  راشــد  هــو  المؤلــف 
الرســالة باســتمرار إلــى الرصــاص والجشــمي باعتبارهــم 
أكبــر ممثلــي الجعفريــة. إلــى أي حــد ســليمان بــن محمــد 
فــي  والمعتمــد  التحفــة  اســتعمل  المحلــي  أحمــد  ابــن 
كتابــه: البرهــان الرائــق المخلــص مــن ورط المضائــق، فــي 

رده علــى الفاســفة وهــذا مــا يحتــاج إلــى مزيــد بحــث.

إلمامــة عبــد هللا بــن حمــزة(118(. وليكــن مــا يكــون، 

النشــاطات  يــدع مجــاًلا للشــك أن  فإنــه ممــا ال 

الديــن  وحســام  أحمــد  بــن  لجعفــر  التعليميــة 

الرصــاص فــي صنعــاء قــد تركــت أثرهــا علــى اآلراء 

الكاميــة وكتابــات المطرفيــة. فخــال جيــل واحــد 

تلميــذه  إلــى  اليحيــري  الحســين  بــن  يحيــى  مــن 

كانــت  المحلــي،  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  ســليمان 

مامــح الكتابــات الكاميــة المطرفيــة قــد خضعــت 

الكتــب  مواجهــة  طريــق  عــن  مهمــة  لتعديــات 

)118( - هــذه األعمــال تتضمــن: 1- يحيــى بــن الحســين بــن عبــد 
فصــل  علــى  شــرح   ،)1181/577 (ت.  اليحيــري  أحمــد  بــن  هللا 
التوحيــد  فــي  الهــادي  اإلمــام  بــن  محمــد  المرتضــى  اإلمــام 
(مخطوطــات صعــدة، مكتبــة عبــد الرحمــن شــايم، ينظــر: عبــد 
الســام عبــاس الوجيــه، مصــادر التــراث فــي المكتبــات الخاصــة 
علــي  بــن  زيــد  اإلمــام  مؤسســة  صنعاء/عمــان:  اليمــن،  فــي 
الثقافيــة، 2002، ج. 2. ص. 87. رقــم ،40:7، ضحيــان، مكتبــة الســيد 
عبــد هللا الصعــدي، ج. 2. ص. 137. رقــم: 28:2(، 2( مخطوطــة 
جعفــر محمــد الســقاف، »مخطوطــات يمنيــة نــادرة مــن تــراث 
ــة - المطرفيــة«، اإلكليــل، 28، 2,004، ص. 176- بعــض فــرق الزيدي
182 و29-30، 2006، ص. 86- 90، كتــاب تفســيري جدلــي مــن 109 ورقــة، 
الرائــق  البرهــان  المحلــي،  أحمــد  بــن  بــن محمــد  3( ســليمان 
المخلــص مــن ورط المضائــق، وقــد تعــرض لهــذا المخطــوط 
عبــد   ،’Madelung، ’A Mutarrifi Manuscript بالمناقشــة، 
العاطــي، الصــراع الفكــري فــي اليمــن، ص 51- 90. الحــاج الكمالي، 
المطرفيــة  تــراث  مــن  نــادرة  يمنيــة  بمخطوطــة  »التعريــف 
111- 146 و25 )2001(، ص. 95-43(،  2001، ص.  الزيديــة«، اإلكليــل، 24، 
4( مخطوطــة لنــدن، المكتبــة البريطانيــة Or. 4009، هــل كاتــب 
هــذه المخطوطــة وهــذه الرســالة المطرفيــة يتوافــق مــع كل 
مــن صاحــب كتــاب اإلرشــاد أو صاحــب كتــاب نجــاة الموحديــن، 
الرســالة  كتابــه  فــي  األنصــاري  زيــد  بــن  هللا  عبــد  ذلــك  ذكــر 
ــد العاطــي،  ــة الزنادقــة (تحقيــق: عب الناطقــة بضــال المطرفي
فــي: الصــراع الفكــري فــي اليمــن، ص. 274-289 )276(( أو راشــد 
ــن  ــز بي ــاب التميي ــة فــي كت ــه الكامي ــى آرائ ــذي رد عل الصقــري ال
اإلســام والمطرفيــة الطغــام للعنســي، الــذي يعتبــر ســؤاًلا 
مــن بيــن أســئلة التــي يجــب أن يجــاب عنهــا فــي المســتقبل. 
ابــن أحمــد بــن ســليمان لــم يجــد الدعــم الكافــي ليحقــق طموحــه 
ليكــون إماًمــا مثــل أبيــه. عبــد هللا بــن حمــزة كان ســليل عبــد هللا 
بــن الحســين، أخــو اإلمــام الهــادي إلــى الحــق (مــن أجــل التعــرف 
ــارات، ص. 156 ومــا بعدهــا(.  ــد، تي ــة أســرته ينظــر: زي ــى خلفي عل
هنــاك العديــد مــن المؤشــرات تشــير إلــى العاقــة بيــن عبــد 
هللا بــن حمــزة والمطرفيــة كانــت جيــدة خــال الســنوات األولــى 
إلمامتــه (كان عمــره 22 ســنة فــي ذلــك الوقــت(، ورغــم ذلــك 
منــذ  فــي مؤهاتــه  كانــوا يشــكون  المطرفييــن  مــن  فالكثيــر 

البدايــة (ينظــر: زيــد، تيــارات، ص. 160- 164(. 
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والحســينية(119(. للبهشــمية  والمتاحــة  الجديــدة 

خــال حيــاة اإلمــام المنصــور عبــد هللا بــن حمــزة(120(، 

المخترعــة  أصبحــت  الرّصــاص،  يــد  علــى  درس  الــذي 

أهــم مدرســة كاميــة فــي المجتمــع الزيــدي فــي اليمــن. 

فلــم يكــن اإلمــام مجــرد داعــم متحمــس ومحفــز للــكام 

ــا شــعواء مــن أجــل  البهشــمي، فقــد خــاض كذلــك حرًب

كبيــر  بشــكل  وأســهم  المطرفيــة،  شــأفة  اســتئصال 

بالدفــع إلــى تجاهــل أهميــة المذهــب المطرفــي(121(. ومــع 

االعتــراف بإمامــة المنصــور فــي جيــان وديلمــان، فقــد 

للدولــة  والدينــي  الفكــري  واالرتبــاط  االعتمــاد  أصبــح 

الزيديــة فــي الجنــوب علــى الشــمال معكوًســا.

خــال عصــر ابــن رشــد تــم وضــع األســس مــن أجــل 

(119) - Thiele، ‘Propagating Mutazilism’.
متناقضــة  وغيــر  محــددة  غيــر  اقتباســات  وجــود  علــى  برهــن  حيــث 
ومفتــاح  المؤثــرات  كتــاب  المســمى  الرصــاص  كتــاب  مــن  مأخــوذة 
ــة فــي  ــة البريطاني ــة فــي المكتب المشــكات فــي مخطوطــات مطرفي

لنــدن. 8a .f ،4009 .Or وهــذا مــا يســتوجب المزيــد مــن البحــث. 

- انظــر بخصوصــه: الســيرة الشــريفة المنصوريــة، 2. ج.   )120(
تحقيــق: عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي، بيــروت، 1993. عبــد 
الســام بــن عبــاس الوجيــه، مجمــوع رســائل اإلمــام المنصــور 
2. ج.   ،)2 المنصــوري،  المجمــوع   =) بــن حمــزة  عبــد هللا  باللــه 
مجمــوع  الوجيــه،  عبــاس  بــن  الســام  عبــد   .2002/1422 عمــان، 
مكاتبــات اإلمــام عبــد هللا بــن حمــزة، 561- 614، صنعــاء، 2008. كتــاب 
الشــافي، تحقيــق: مجــد الديــن المؤيــدي، 4. ج. صنعــاء، 1986/1406، 
 .592 رقــم   .586  -578 ص.  الزيديــة،  المؤلفيــن  أعــام  الوجيــه، 
no ،701 .p ،1 .403f.، Suppl. vol .pp ،1 .GAL، vol. 9، مصــادر الفكــر 
اإلســامي فــي اليمــن، ص. 620- 680. مصــادر التــراث اليمنــي فــي 
المتحــف البريطانــي، ص. 151- 159. مجمــوع المؤلفيــن، ج. 6. ص. 
50. كتــاب الحدائــق الورديــة، ج.2. ص. 133 ومــا بعدهــا. طبقــات 
الزيديــة الكبــرى، ص. 596- 610. رقــم: 365. مآثــر أالبــرار، ص. 799- 
Madelung، Der Imam، pp .816. 216- 219.. ســيد، تاريــخ المذاهــب 

الدينيــة، ص. 267- 270. زيــد، تيــارات، ص. 156- 198. 

)121( - فــي مســتهل النــزاع بيــن المطرفيــة وعبــد هللا كان هنــاك 
حلــف قائــم بيــن عبــد هللا بــن حمــزة وأســرة حاتــم فــي صنعــاء 
ضــد الطموحــات األيوبيــة. فهــؤالء الذيــن قاتلــوا فــي الجيــش 
األيوبــي كانــوا يتلقــون رواتــب شــهرية أجبــرت فــي البدايــة عبــد 
هللا بــن حمــزة مــن أجــل يقــوم بالشــيء نفســه، وبعــد ذلــك كان 
عليــه أن يقــوم بهدنــة مــع األيوبييــن بشــروط لــم تكــن مقبولــة 
 vol. ،Madelung )EI2 بالنســبة للمطرفييــن. حســب ماديلونــغ
VII، p. 773( فالبقيــة مــن المطرفيــة قــد نجــوا وعاشــوا فــي 

اليمــن إلــى حــدود القــرن التاســع/الخامس عشــر.

نقــل مســتمر وتطويــر للفكــر المعتزلــي بيــن الزيديــة فــي 

اليمــن، يعنــي بالضــرورة حفــظ أهــم النصــوص المعتزليــة 

التــي تســبقهم بقرنيــن مــن الزمــن. وحقيقــة فــإن الــكام 

المعتزلــي لــم يكــن أبــًدا مجمًعــا عليــه فــي األوســاط الزيدية 

فــي اليمــن(122(، فــا يــزال يحتفــظ ببعــض الوجــود حتــى يومنا 

هــذا، وقــد تــم تهميشــه بشــكل مؤقــت بســبب االتجاهــات 

الســنية القويــة فــي القــرن الثامــن عشــر والقــرن التاســع 

عشــر، وكذلــك بســبب بعــض األحــداث السياســية التــي 

عصفــت بالبلــد خصوًصــا بعــد الثــورة الجمهوريــة ســنة 

1962 (123(. ونجــد أن أهــم النصــوص التــي تعكــس لنــا تراًثــا 

)122( - ينظــر علــى ســبيل المثــال: أحمــد محمــود صبحــي، فــي علــم 
الــكام: دراســة فلســفية آلراء الفــرق اإلســامية فــي أصــول الديــن، 
ج.3: الزيديــة. بيــروت، 1991/1411. ميــز فيــه بيــن التيــار الزيــدي المشــايع 
للمعتزلــة (ص. 177-311(، والتيــار الزيــدي المعــارض للمعتزلــة (ص. 

313- 343(، والتيــار الزيــدي المتفتــح علــى أهــل الســنة (345- 453(.

)123( - بعــد قرنيــن مــن ذيــوع المذاهــب المناصــرة للســنة بيــن الزيديــة 
ــن  ــن إســماعيل اب ــه محمــد ب ــذي كان مــن بيــن مناصري فــي اليمــن (ال
األميــر ومحمــد بــن علــي الشــوكاني(، مــع القــرن العشــرين سيشــهد 
نهضــة الفكــر االعتزالــي، هــذا هــو الفكــر الوحيــد فــي القــرن العشــرين 
فــي الفكــر العربــي واإلســامي الــذي يمكــن أن نســمه بحــق بكونــه 
الهــادي  اإلمــام  المثــال:  ســبيل  علــى  (ينظــر  الجديــد«  »االعتــزال 
الحســن بــن يحيــى بــن علــي بــن أحمــد القاســمي المؤيــدي الضحيانــي 
العــدل  فــي  بــاب[  فــي  يكفــي  ]مــا  الســديد  البحــث   ،)1924/1334 (ت. 
 )1932-3/1351 بــن يحيــى مداعــس الصنعانــي، (ت.  والتوحيــد. محمــد 
ــن أحمــد  ــاب الكاشــف األميــن عــن جواهــر العقــل الثميــن. أحمــد ب كت
بــن محمــد بــن الحســين الســياغي (ت. 1982/1402(، ريــاض العارفيــن فــي 
شــرح العقــل الثميــن. علــي بــن محمــد بــن يحيــى العجــري المؤيــدي 
مســائل  مــن  للمهــم  الجامــع  الســعادة  مفتــاح   ،)1987/1407 (ت. 
االعتقــاد والمعامــات والعبــادة، تحقيــق: عبــد هللا بــن حمــود العــزي، 

6 أجــزاء، صنعــاء، 2003، ينظــر كذلــك:
I. M. A. Ghanem، ‘The Development of the Hadawi Doctrine، the 
Neo-Rationalists of the Zaydi School Since 1948، and the Current 
Role of Ilm al-Kalam (or Scholasticism) in Yemeni Courts’، Arab 
Law Quarterly، 3، 1988، pp. 329–344 and 4، 1989، pp. 3–19

عبــد العزيــز قاعــد المســعودي، إشــكالية الفكــر الزيــدي فــي 
اليمــن المعاصــر: قــراءة فــي القــراءات الســبع لتــراث معتزلــة 

العــراق، القاهــرة، 2007، ينظــر كذلــك الدراســة القيمــة:
T. Hildebrandt، Neo-Mutazilismus? Intention dem ratio-
nalistischen Erbe des Islam، Leiden، 2007
فــي  الزيديــة  األوســاط  فــي  الجديــد  االعتــزال  تجاهــل  والــذي 
اليمــن فــي القــرن العشــرين. ردة فعــل علمــاء الزيديــة مــن 

تهميــش الزيديــة فــي اليمــن مــا بعــد الزيــدي درســها: 
J. R. King، ‘Zaydis in a Post-Zaydi Yemen: ‘Ulama Reac-
tions to Zaydism’s Marginalization in the Republic of Ye-
men’، Shi›a Affairs Journal، 1، 2008، pp. 53–84.
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تلــك  ومــن  االعتزالــي،  الفكــر  تبنــت  التــي  للزيديــة  ممتــًدا 

النصــوص أجوبــة منتظمــة للزيديــة المعتزليــة علــى أهــم 

ــزال قابعــة فــي رفــوف  ــة المنافســة، مــا ت ــارات الفكري التي

ــدرس بعــد(124(.  ــم ت ــات ول المكتب

اليهود والسامريون المعتزلة:

لقــد لقــي الــكام البهشــمي ترحيًبــا واحتفــاًء 

كبيــًرا بيــن األوســاط اليهوديــة خــال القــرن الرابــع 

تولــى  عندمــا  وذلــك  الميــادي،  الهجري/العاشــر 

إيــران،  وغــرب  العــراق  فــي  الحكــم  البويهيــون 

والشــيعية.  المعتزليــة  المذاهــب  آثــروا  الذيــن 

فبيــن أحضــان فرقــة الربييــن اليهوديــة بــزغ نجــم 

صاموئيــل بــن ُحفنــي جــؤون (ت. 1013م(، الــذي كان 

يشــيفا  القديمــة  الدينيــة  المدرســة  رأس  علــى 

صــورا (Yeshiva of Sura( فــي بغــداد، والــذي تبنــى 

ضمــن  البهشــمية  المعتزليــة  األصــول  ووضــع 

ا علــى صلــة بأبــي عبــد  األولويــات، وقــد كان شــخصيًّ

(ت.980/369((125(. البصــري  هللا 

ــع اســتقرت فرقــة  ــة القــرن الراب وفــي غضــون نهاي

الحكــم ينظــر: أحمــد  بيــن االســتثناءات مــن هــذا  - مــن   )124(
وآراؤه  حمــزة  بــن  يحيــى  المجتهــد  اإلمــام  صبحــي،  محمــود 

 .1990/1410 بيــروت،  الكاميــة، 

)125( - مــن أجــل نقــوالت مفصلــة بخصــوص هــذا الموضــوع 
ينظــر: 

D. Sklare، Samuel ben Hofni Gaon and His Cultural World: 
Texts and Studies، Leiden، 1996; R. Brody، The Geonim of 
Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture، 
New Haven، 1998. مــن أجــل التعــرف علــى الــكام اليهــودي 
 :المبكــر ينظر
H. Ben-Shammai، ‘Kalam in Medieval Jewish Philosophy،’ 
History of Jewish Philosophy، eds D. H. Frank and O. Lea-
man، New York، 1997، pp. 115–48; S. Stroumsa، ‘Saadya 
and Jewish Kalam،’ The Cambridge Companion to Medi-
eval Jewish Philosophy، eds D. H. Frank and O. Leaman، 
Cambridge، 2003، pp. 71–90; G. Schwarb، ‘Kalam’، Ency-
clopedia of Jews in the Islamic World، Leiden، 2010

مــن العلمــاء القرائيــن فــي القــدس، الذيــن جــاءت فئــة 

كبيــرة منهــم مــن العــراق وباد فــارس(126(، حيث أسســوا 

التــي تســمى »دار العلــم« فــي  العلميــة  أكاديميتهــم 

فنــاء منــزل يوســف بــن نــوح (يوســف بــن بختويــه(، التــي 

توجــد فــي حــارة المشــرقيين، وهم في ذلــك ربما يحاكون 

مــن ناحيــة االســم المؤسســات التعليميــة البويهيــة، 

التــي ســادت فيهــا تعاليــم المعتزلــة فــي البصــرة ورام 

األكاديميــة  هــذه  أخــرى(127(.  وأماكــن  وبغــداد  هرمــز 

الــذي  العلمــي،  اإلنتــاج  أصبحــت مركــًزا جــد مهــم فــي 

تضمــن تطــورات نســقية لعلــم الــكام القرائــي الــذي 

المشــروع  هــذا  البهشــمي(128(.  الــكام  خطــوط  يتبــع 

)126( - مــن أجــل دراســات مقتضبــة عــن التواجــد اليهــودي فــي 
شــمال إيــران ينظــر:

M. Gil، Jews in Islamic Countries in the Middle Ages، 
Leiden، 2004، pp. 491–532; J. Olszowy-Schlanger، Kara-
ite Marriage Documents from the Cairo Geniza: Legal 
Tradition and Community Life in Mediaeval Egypt and 
Palestine، Leiden، 1998، pp. 49–51; V. Basch Moreen، ‘Ju-
deo-Persian Communities of Iran IV: Medieval to Late 
18th Century’، Encyclopaedia Iranica، vol. 15، pp. 103– 5، 
and A. Netzer، ‘Judeo-Persian Communities of Iran IX: Ju-
deo-Persian Literature’، ibid.، pp. 139–56.

)127( - ينظر:
 Y. Eche، Les Bibliothèques arabes publiques et semi-publiques
 en Mésopotamie، en Syrie et en Égypte au Moyen Âge،
فــي  pp ،1967 ،Damascus. 67–161نجــد مؤسســة مشــابهة أسســت 
بغــداد ســنة 4/383- 993 مــن طــرف الوزيــر الزيــدي بهــاء الدولــة أوب 
تزويــج  علــى  تعاقــد  الــذي   ،)1025/416 (ت.  أردشــير  بــن  شــابور  نصــر 
أبــو  الرضــي  الشــريف  البــارز  اإلمامــي  الشــيعي  العالــم  مــع  ابنتــه 
حســن محمــد. ســنوات بعــد مــوت شــابور انتقــل تســيير المؤسســة 
التعلميــة إلــى أخــي الشــريف الرضــي، الشــريف المرتضــى الــذي كتاباتــه 

معروفــة بيــن القرائيــن فــي 
القدس ينظر: 

G. Schwarb، ‘Sahl b. al-Fad. l al-Tustari’s Kitab al-Imā”’، 
Ginzei Qedem 2، 2006، pp. 77*–82*(
العنــف  إبــان  للحــرق  التعليميــة  المؤسســة  تعرضــت  وقــد 

 .1059/451 ســنة  نهايــة  بغــداد  فــي  الطائفــي 

قبــل  مــن  االعتزالــي  الكامــي  للفكــر  المبكــر  التلقــي   -  )128(
القرائيــن تــم مناقشــته فــي أطروحــة دكتــوراه فــي الجامعــة 

يــة: العبر
Doctrines of Religious Thought of Abu Yusuf Ya←qub 
al-Qirqisani and Yefet ben Eli، Ph.D thesis، Jerusalem: The 
Hebrew University، 1977(العبريــة  (باللغــة 
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العلمــي كان علــى رأســه علمــاء مثــل ليفــي بــن يافــث، 

هــذا  تلميــذ  ثــم   ،)1038-9/429-30 (ت.  البصيــر  ويوســف 

األخيــر أبــو الفــرج فرقــان بــن أســد (= يوشــع بــن يهــودا 

1030-70((129(. وكان مــن مجهوداتهــم تجميــع عــدد مهــم 

مــن المؤلفــات الكاميــة البهشــمية، خصوًصــا مؤلفــات 

ــو  ــذه، وال ســيما القاضــي أب ــار وتامي ــد الجب القاضــي عب

محمــد عبــد هللا بــن ســعيد اللبــاد. وتظهــر الدالئــل مــن 

بعــض المخطوطــات أن بعــض المتكلميــن القرائيــن 

ــاد(130(. ــد اللب قــد درســوا علــى ي

)129( - ينظر على سبيل المثال:
G. Vajda (ed. and transl.)، Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir، 
Leiden، 1985، together with H. Ben-Shammai، ‘Lost Chapters of 
Yusuf al-Basir’s al-Muhtawi: Tentative Edition،’ Judaeo-Arabic 
Manuscripts in the Firkovitch Collections: The Works of Yusuf 
al-Basir، ed. D. Sklare، Jerusalem، 1997، pp. 113–26
المحتــوى  لكتــاب  اإلنجــاز  طــور  فــي  جديــد  تحقيــق  وهنــاك 

عبريــة(. (نســخة 
ينظر كذلك التحقيق الجديد للترجمات العبرية:

T.ovia ben Moshe (Sefer ha-Neimot)، ed. Y. al-Gamil، 
Ashdod، 2004; Levi ben Yefet، Kitab al-Niʿma، par-
tially ed. by D. Sklare، ‘Levi ben Yefet and His Kitab 
al-Niʿma: Selected Texts،’ A Common Rationality، pp. 
157–216.
أمــا بالنســبة ليشــوعا بــن يهــودا فينظــر تحقيقــي وترجمتــي 

التوريــة.  بكتــاب  المســمى  لكتابــه  اإلنجليزيــة 

)130( - حســب الحاكــم الجشــمي، شــرح عيــون المســائل (ينظــر: 
كان   .)383 ص.  المعتزلــة،  وطبقــات  االعتــزال  فضــل  ســيد، 
اللبــاد لــه كتــب كثيــرة وكان مــن متقدمــي أصحــاب القاضــي عبــد 
الجبــار وخليفتــه فــي التدريــس. ويظهــر أنــه توفــي قبــل أســتاذه. 
فــي حيــن أن هنــاك قلــة مــن أعمــال اللبــاد فــي التــراث المعتزلــي 
القرائــي:  الــكام  تــراث علــم  المتأخــر، ولــه حضــور واضــح فــي 
يوســف البصيــر كتــب شــرًحا علــى كتــاب اللبــاد المســمى بـــ كتــاب 
األصــول (شــرح أصــول اللبــاد( أشــار إلــى ذلــك فــي كتابــه الكتــاب 
 and 17 .I ،741 .المحتــوي (تحقيــق: جــورج فايــدا، ليــدن، 1985، ص

I،769 .p. 8 (. تــم التعــرف مؤخــًرا علــى أجــزاء مــن مؤلــف للبــاد:
 MSS St. Petersburg، Russian National Library، Yevr.-Arab.
 ;3093 Yevr.-Arab. I ;27–26 .ff ،1082 Yevr.-Arab. II ;214 .f ،1060 II
 London، British ;2–1 .ff ،1065 Yevr.- Arab. II ;880 Yevr.-Arab. I
ff ،2529 .Library، Or. 89–95 وســيتم التعــرف علــى أعمــال أخــرى 
للبــاد فــي المســتقبل القريــب. باإلضافــة إلــى مــا ســبق تــم ذكــر 
كتــاب اللبــاد ثــاث مــرات لقائمــة الكتــب فــي جنيــزة القاهــرة 

Cairo Geniza ينظــر: 
N. Allony، The Jewish Library in the Middle Ages: Book 
Lists from the Cairo Genizah، ed. M. Frenkel and H. 
Ben-Shammai، Jerusalem، 2006، pp. 162، 166f.، ll. 142، 237، 
255

فــي حيــاة يوســف البصيــر بقــي بعــض العلمــاء 

القرائيــن مــن عائلــة التســتري فــي القاهــرة، تبنــوا 

ــي الحســين البصــري، وهــذا مــا  الفكــر الكامــي ألب

ــر.  ــار معارضــة شــديدة مــن قبــل يوســف البصي أث

األنطلوجيــة  أركان  أهــم  عــن  الدفــاع  فمحاوالتــه 

تكلــل  لــم  الحســينية  ومهاجمــة  البهشــمية 

بالنجــاح؛ رغــم ذلــك فاثنــان مــن أهــم أعــام الــكام 

الميــادي،  عشــر  الحــادي  القــرن  فــي  القرائــي 

بــن الفضــل التســتري وأبــو  أبــو الفضــل ســهل 

أشــد  مــن  كانــا  ســليمان،  ابــن  علــي  الحســن 

البصــري(131(.  الحســين  أبــي  آراء  عــن  المدافعيــن 

اليهــود  تلقــي  ظــل  عشــر  الثانــي  القــرن  فــي 

القرائيــن للفكــر االعتزالــي مســتمًرا ســواء باللغــة 

القرائيــن  لليهــود  العربيــة. وبالنســبة  العبريــة أم 

البيزنطيــة،  الدولــة  فــي  اليونانــي  اللســان  ذوي 

الذيــن عاشــوا تحــت حكــم مســيحي، فقــد واصلــوا 

العربيــة  المؤلفــات  جعــل  أجــل  مــن  محاوالتهــم 

للشــرائح  متاحــة  القــدس  فــي  ألســاتذتهم 

ــق ترجمــة  ــك عــن طري المتعلمــة مــن اليهــود، وذل

تأليــف  طريــق  عــن  وكذلــك  لهــم،  تقربهــا  عبريــة 

مــن  بالعديــد  مقرونــة  مســتقلة  مصنفــات 

(131) - W. Madelung and S. Schmidtke، Rational Theolo-
gy in Interfaith Communication. Abu l-H.usayn al-Bas-
ri’s Mutazili Theology among the Karaites in the Fatimid 
Age، Leiden، 2006; eid.، ‘Yusuf al-Basir’s First Refutation 
(Naqd.) of Abu l-Husayn al-Basri’s Theology’، A Com-
mon Rationality، pp. 229–96; S. Schmidtke، ‘The Karaites’ 
Encounter With the Thought of Abu l-Husayn al-Basri 
(d. 436/1044). A Survey of the Relevant Materials in the 
Firkovitch-Collection، St. Petersburg’، Arabica، 53، 2006، 
pp. 108–42; eadem، ‘Mutazili Manuscripts in the Abraham 
Firkovitch Collection، St. Petersburg: A Descriptive Cat-
alogue’، A Common Rationality، pp. 377–462; Schwarb، 
‘Sahl b. al-Fad. l al-Tustari’s K. al-Ima”’، pp. 61*–105*.
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الحواشــي باليونانيــة العاميــة(132(. ومــن أهــم الكتــب 

التــي ألفــت فــي هــذا الشــأن، التــي تحقــق األهــداف 

التــي ذكرناهــا ســلًفا نجد كتاًبــا للعالم القرائي يهودا 

منتصــف  فــي  ــا  حيًّ (كان   Elijah Hadassi هدســي 

ــا( وهــو كتــاب »إشــكول  القــرن الثانــي عشــر تقريًب

أنــه  نجــد  حيــث   .Eshkol ha-Kofer )133) هاكوفــر« 

فــي كتابــه هــذا قــد بنــى الفصــول الكاميــة بشــكل 

مباشــر بنــاًء علــى الــكام المعتزلي ليوســف البصير 

ويوشــع بــن يهــودا، معتمــًدا فــي ذلــك علــى ترجمــة 

عبريــة ألهــم أعمالهــم. يعتبــر »المشــروع العلمي« 

للقرائيــن البيزنطييــن أول ترجمــة واســعة النطــاق 

للمصطلحــات والمفاهيــم المعتزليــة إلــى لغــة غيــر 

العربيــة(134(. ورغــم بعــض الخصوصيــات اللغويــة 

والمفاهيــم  للمصطلحــات  الترجمــات  لتلــك 

المعتزليــة، فإنهــا تلقــي الضــوء علــى كيفيــة فهــم 

التقنيــة  ومصطلحاتــه  االعتزالــي  الفكــر  مكونــات 

مــن لــدن مدرســة القرائيــن فــي الدولــة البيزنطيــة.

(132) - Z. Ankori، Karaites in Byzantium: The Formative 
Years، 970–1100، New York، 1957 and the relevant articles 
by A. Maman، D. Lasker، and D. Frank (Part III: Byzantium 
and Turkey) in Karaite Judaism: A Guide to its History and 
Literary Sources، ed. M. Polliack، Leiden، 2003، pp. 485–
558; Schwarb، ‘Arabic into Greek in Karaite Hebrew of the 
11th century’، (ــا  (ســيصدر قريًب
(133) - Eupatoria، 1836; reprinted Westmead، 1971. See 
Lasker، pp. 505–8; id.، ‘The Philosophy of Judah Hadassi 
the Karaite’، Jerusalem Studies in Jewish Thought، 8، 1988، 
pp. 477–92 [العبريــة  id.، From Judah Hadassi to ;[باللغــة 
Elijah Bashyatchi: Studies in Late Medieval Karaite Philos-
ophy، Leiden، 2008، pp. 41–59.
ــاك بعــض النصــوص الفارســية التــي كتبهــا علمــاء  )134( - هن
ُتْرِجَمــت  الميــادي،  عشــر  الحــادي  للقــرن  ينتمــون  معتزلــة 
للعربيــة مثــل: الرســالة التامــة فــي نصيحــة العامــة للحاكــم 
http://ansari. :الجشــمي التــي كتبــت أصــًلا بالفارســية ينظــر
المحقــق:  غيــر  كتابــه  وفــي   html.kateban.com/entry1562
إلــى  الجشــمي  أشــار  العلــوم،  ألنــواع  الجامعــة  الســفينة 
الموجــز  التفســير  بالفارســية:  كتبهمــا  للقــرآن  تفســيرين 

المبســوط.  والتفســير 

فــي  االعتزالــي  الفكــر  تلقــي  اســتمر  وقــد 

األوســاط اليهوديــة القرائيــة فــي مصــر فــي القــرن 

التواجــد  مــن  الرغــم  علــى  وبعــده،  عشــر  الثانــي 

المــدارس  لبعــض  والمتصاعــد  الملمــوس 

الدراســة  أن  رغــم  المعتزليــة(135(.  غيــر  الفكريــة 

ذات  الكاميــة  المؤلفــات  مــن  للكثيــر  المتأنيــة 

الصلة في تلك الفترة تجعل النتائج غير محســوم 

فيهــا، ويبــدو أنــه مــن الســابق ألوانــه المجازفــة 

قولــه  ينبغــي  مــا  الموضــوع.  بخصــوص  بنتائــج 

ــا  ــدو جليًّ ــي يب ــادئ الفكــر االعتزال هــو أن انتشــار مب

الكاميــة والفقهيــة  المؤلفــات  العديــد مــن  فــي 

الميــادي،  عشــر  الثانــي  القــرن  فــي  للقرائيــن 

مثــل: »كتــاب التوحيــد«، و»كتــاب المقالــة فــي 

الذبيحــة«، و»مقالــة فــي العريــوت« كلهــا لــداود 

أصــول  فــي  و»كتــاب  هاناســي.  حســداي  بــن 

أو  هاناســي(136(،  داود  بــن  شــلومو  البنــه  الديــن« 

فــي  كتــاب  وهــو  المهذبيــة«،  األصــول  »كتــاب 

أصــول الديــن تــم إهــداؤه ألحــد المســؤولين فــي 

طــرف  مــن  المهــذب  اســمه  الفاطمــي  الحكــم 

الســيد الفاضــل هســار يشــار بن هســار حســيد 

التســتري (ت. بعــد 1191/587(، وهــو معاصــر البــن 

األوســاط  فــي  االعتزالــي  للفكــر  المســتمر  التواجــد   -  )135(
القرائيــة الناطقــة بالعربيــة تــم الكشــف عنــه منــذ مــدة بســبب 
التــي  األدلــة الطافحــة لنســخ مــن المخطوطــات المعتزليــة 

نســخت بيــن القــرن الثانــي عشــر والقــرن التاســع عشــر.

)136( - موجــود فــي قســم المخطوطــات فــي المكتبــة الوطنيــة 
الروســية بمدينــة ســان بيتيرســبرغ: Yever.I680 باإلضافــة إلــى 
ــن يظــل  ــاب فــي أصــول الدي مخطوطــات أخــرى. بالنســبة لكت

كاتبــه غيــر متأكــد منــه. ينظــر كذلــك:
J. Mann، Texts and Studies in Jewish History and Litera-
ture، vol. 2، New York، 1972، pp. 138f.; M.Steinschneider، 
Die arabische Literatur der Juden، Frankfurt a.M.، 1902، 
pp. 94f.، §52.

http://ansari.kateban.com/entry1562.html
http://ansari.kateban.com/entry1562.html
http://ansari.kateban.com/entry1562.html
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الــذات  القاهــرة(137(، وكتــاب »لــذات  ميمــون فــي 

بــن  لفضــل  والصفــات«  الوحــدة  إثبــات  فــي 

المفــرج، باإلضافــة إلــى كتــب أخــرى معاصــرة(138(. 

كان  الثانــي عشــر  القــرن  أواخــر  فــي  ذلــك  وقبــل 

ــات  ــن ميمــون قــد أصبــح ملموًســا فــي كتاب ــر اب أث

اليهــود القرائيــن. وخيــر مثــال علــى ذلــك يمكــن أن 

نــورد »كتــاب الــرد« ليافــث البرقمانــي، الــذي هــو 

والــذي  الربانييــن،  دفاعــي ضــد  كتــاب  عــن  عبــارة 

يحيــل فــي الكثيــر مــن المناســبات إلــى الرئيــس، 

ابــن ميمــون(139(.  الــذي هــو 

فــي  واضًحــا  ميمــون  ابــن  أثــر  كذلــك  يبــدو 

الكتابــات الكاميــة ليهــود اليمن الذي كان متشــرًبا 

أكثــر بالفكــر اإلســماعيلي أكثــر مــن تشــبعه بالفكــر 

)137( - ال يجــب الخلــط بينــه وبيــن المشــار إليــه ســابًقا: أبــو 
الفضــل ســهل بــن الفضــل التســتري، الــذي كان نشــيًطا خــال 

النصــف الثانــي للقــرن الخامس/الحــادي عشــر.

(138) - Schmidtke، ‘Mutazili Manuscripts’، pp. 459f.، no. 39 
(MS St. Petersburg، Russian National Library، Firk. Arab. 
652)
تحقيــق هــذا النــص هــو فــي طــور اإلنجــاز فــي إطــار مشــروع 

European Research Council’s
FP 7 project ‘Rediscovering Theological Rationalism in the 
Medieval World of Islam’’. من أجل المزيد من األسماء ينظر: 
D. Sklare، ‘A Guide to Collections of Karaite Manuscripts’، 
Karaite Judaism، p. 909; S. Poznanski، Encyclopedia le-To-
ledot Bne Miqra، completely revised، ed. H. Ben-Shammai 
et al. (Jerusalem: Ben-Zvi Institute، ــا .(ســيصدر قريًب
القرائــي  الطبيــب  والــد  األرجــح  علــى  كان  يافــت   -  )139(
اإلســكندراني الرشــيد بــن أبــي الحســن اإلســرائيلي الــذي يعــرف 

ينظــر: حولــه   .)1324/724 (ت.  البرقمانــي  بابــن  أكثــر 
Steinschneider، Die arabische Literatur der Juden، p. 233، 
§172
وكتابــه المقالــة المحســنية فــي حفــظ الصحــة البدينــة، كتبهــا 
للمحســني الناصــري، نائــب الســلطانة فــي اإلســكندرية، ينظــر: 
M. Ullmann، Die Medizin im Islam، Leiden، 1970، p. 191 
with nn. 4f.; M. Steinschneider، Die Hebraeischen Hand-
schriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin، vol. 2، Ber-
lin، 1897،
pp. 102–104، no. 250(

الزيــدي ذي الميــول المعتزليــة(140(.

بالســامريين، وهــي فرقــة  يتعلــق  فيمــا 

خــال  االعتزالــي  للفكــر  فتلقيهــم  يهوديــة، 

-حســب  الميــادي  عشــر  الحــادي  القــرن 

ــا الحاليــة- كانــت معتمــدة فــي ذلــك  معرفتن

بشــكل كبيــر علــى القرائيــن(141(. وبســبب كــون 

العديــد مــن النصــوص الكاميــة للســامريين 

فــي القــرن الســادس/الثاني عشــر مــا زالــت 

ــا، فإنــه مــن العجلــة أن نقــوم  لــم تــدرس عمليًّ

ــا وكيًفــا تلقــي الســامريين للفكــر الكامــي  كمًّ

االعتزالــي.

الحضــور  بيــن  الهــوة  تقريــب  أجــل  ومــن 

رشــد  ابــن  عصــر  فــي  للمعتزلــة  الملمــوس 

مــن جهــة وبيــن معرفــة ابــن رشــد الضئيلــة 

ينبغــي  المعتزليــة  للنصــوص  والمباشــرة 

اليهــودي  االعتــزال  فــروع  لبعــض  اإلشــارة 

أن  الشــائع  فمــن  اإلســامي.  الغــرب  فــي 

للمعتزلــة قلــة قليلــة مــن األتبــاع فــي المغــرب 

(140) - Y. Tobi، The Jews of Yemen. Studies in Their History 
and Culture، Leiden، 1999، pp. 34–47، 65، 142–56، 208.
(141) - G. Wedel ‘Mutazilitische Tendenzen im Kitab 
at-Tabbakh des Samaritaners Abu l-Hasan as-Suri،’ A 
Common Rationality، pp. 349–75.
المتكلــم  فــإن  الســامرية،  الحوليــات  بعــض  حســب 
الســامري أبــو الحســن الصــوري مؤلــف كتــاب الطبــاخ 
وكتــاب اإلشــارة فــي أصــول الديــن والمترجــم المزعــوم 
ألول نســخة عربيــة مــن أســفار موســى الخمســة/التوراة 
القــدس  فــي  البصيــر  بيوســف  التقــى   ،)Pentateuch(
ســنة 1033/424. ينظــر كتــاب الطبــاخ، مخطــوط بالمكتبــة 

بلنــدن البريطانيــة 
الكتابــات  علــى  التعــرف  أجــل  مــن   .62a  .fol  ،12257.Or  
الجدليــة المتبادلــة بيــن الصــوري والبصيــر ينظــر مقالتــي 

التــي ســتصدر قريًبــا:
‘The Samaritan Abu l-Hasan al-Suri and the Qaraites: 
New findings from the Firkovitch collections» in St. 
Petersburg».
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عكــس مــا هــو الحــال فــي المشــرق(142(. فابــن رشــد 

وجــد صعوبــة فــي الوصــول للنصــوص المعتزليــة 

فــي األندلــس(143(، إال أن هنــاك الكثيــر من الشــواهد 

التــي تــدل علــى نحــو ال يمكــن إنــكاره علــى وجــود 

القــرن  فــي  المغــرب  فــي  خفــي  يهــودي  اعتــزال 

الميادييــن،  الثانــي عشــر  والقــرن  الحــادي عشــر 

وهــذا مــا يجعلنــا نقتــرب أكثــر مــن وطــن ابــن رشــد.

)142( - تشــير العديــد مــن الروايــات إلــى أنــه مــن بيــن الدعــاة 
بــن عطــاء نجــد عبــد هللا  المعتزلــة األوائــل وتاميــذ واصــل 
بــن الحــارث الــذي أوصــل األفــكار المعتزليــة وبطبيعــة الحــال 

مؤلفــات واصــل بــن عطــاء إلــى المغــرب:
van Ess، Theologie und Gesellschaft، vol. 2، p. 312; vol. 4، 
pp. 259–76; U. Rebstock، Die Ibaditen im Magrib (2./8.-
4./10. Jh.): die Geschichte einer Berberbewegung im Ge-
wand des Islam، Berlin، 1983، pp. 190f
الدولــة  عصــر  األوســط،  المغــرب  فــي  »المعتزلــة  البشــير، 
تاريــخ  فــي  دراســات  ضمــن:   ،»908  -757/296-140 المســتقلة 
العصــور الوســطى مجمــوع أبحــاث مهــداة إلــى الدكتــور قاســم 
 ،2003 القاهــرة،  عاًمــا،  ســتين  بلوغــه  بمناســبة  قاســم  عبــده 
ص. 25-62. الفــرع المعتزلــي فــي المغــرب يعــرف فــي الغالــب 
بالواصليــة أو أصحــاب أبــي حذيفــة. وابــن النديــم فــي الفهرســت 
561,11(، أشــار  (تحقيــق: فــؤاد الســيد، لنــدن، 2009، ج. 1 و2. ص. 
-علــى ســبيل المثــال- إلــى كتــاب المشــرقيين مــن أصحــاب أبــي 
حذيفــة إلــى إخوانهــم بالمغــرب، حيــث كاتبــه يشــير إلــى كونــه 
»تابًعــا مجهــوًلا« لواصــل بــن عطــاء. وحســب هــذه النقــوالت 
إلــى الغــرب  يمكــن لألفــكار المعتزليــة أن تكــون قــد وصلــت 
اإلســامي فــي منتصــف القــرن الثانــي الهجــري. العديــد مــن 
المصــادر ترجــع تواجــد األفــكار المعتزليــة بالغــرب اإلســامي 
إلــى النكبــة التــي أصابــت أنصــار علــي فــي الشــرق، وبعــض أتبــاع 
بشــير الرحــال الــذي نجــا فــي ثــورة ســنة 762/145 ضــد المنصــور، 
 van .227 .حيــث ذكــر أنــه دخــل المغــرب (فضــل االعتــزال، ص
p،2 .Ess، Theologie und Gesellschaft، vol. 330(. فــي بدايــة 
القــرن الثالث/التاســع تبنــى أميــر دولــة األغالبــة أبــو العبــاس 
الدينيــة  السياســة  قصيــرة  لفتــرة  إبراهيــم  بــن  هللا  عبــد 
لمعاصــره الخليفــة العباســي المأمــون التــي تتجلــى فــي إعطــاء 
ــي. بعــض  ــكام االعتزال ــة للفقــه الحنفــي وال الحظــوة واألهمي
الباحثيــن يقترحــون أن األفــكار االعتزاليــة فــي الفكــر اإلباضــي 

فــي المغــرب ترجــع إلــى هــذه الفتــرة، ينظــر: 
 C. A.Nallino، ‘Rapporti fra la dogmatica mutazilita e quel-
la degli Ibaditi dell Africa settentrionale’، RSO، 7، 1918، 
pp.455–60 (reprinted in The Teachings of the Mutazila: 
Texts and Studies 1، ed. F. Sezgin et al.، Frankfurt a.M.، 
2000، pp. 257–62); J. van Ess، ‘Untersuchungen zu einigen 
ibaditischen Handschriften’، ZDMG، 126، 1976، pp. 43–52.
)143( - ينظــر: الكشــف عــن مناهــج األدلــة فــي عقائــد الملــة. 
ــروت، 1998، ص. 118. كمــا هــو  ــري، بي ــد الجاب تحقيــق: محمــد عاب

مقتبــس مــن التصديــر الــذي صــدرت بــه المقــال.

بعــض األفــكار المعتزليــة وصلــت إلــى اليهــود 

الربانييــن فــي المغــرب عــن طريــق كتابــات وفتــاوى 

الجاؤنيــم فــي بغــداد، وبالخصــوص صامويــل بــن 

بــن شــريرة (ت. 1038((144(.  حوفنــي (ت.1013(، وحــي 

الغــرب  إلــى  االعتزالــي  الفكــر  انتقــال  فــإن  وإال 

اإلســامي تــم قبــل كل شــيء عــن طريــق اليهــود 

القرائيــن األندلســيين، الذيــن درســوا فــي القــدس 

شــبه  إلــى  أســاتذتهم  كتابــات  معهــم  وجلبــوا 

اإليبيريــة(145(.  الجزيــرة 

إن أصــول اليهــود القرائيــن فــي المغــرب 

جيــد،  بشــكل  واضحــة  ليســت  واألندلــس 

وكانــت موضــوع بحــث فيــه تكلــف(146(. فهنــاك 

(144) - M. Ben-Sasson، The Emergence of the Local Jewish 
Community in the Muslim World: Qayrawan، 800– 1057، 
2nd ed.، Jerusalem، 2005، pp. 41–53، 389–400 [باللغــة 
 .[العبريــة

كما نجد بعض الوثائق تم التعرض لمناقشتها في: 
H. Ben-Shammai، ‘Some Genizah Fragments on the Duty 
of the Nations to Keep the Mosaic Law’، Genizah Research 
after Ninety Years، eds J. Blau and S. Reif، Cambridge، 
1992، pp. 22–30 and D. Sklare، ‘Are the Gentiles obligat-
ed to Observe the Torah? The Discussion Concerning 
the Universality of the Torah in the East in the Tenth and 
Eleventh Centuries’، Be”erot Yitzhak; Studies in Memory 
of Isadore Twersky، ed. J. M. Harris. Cambridge MA، 2005، 
pp. 311–46
والغــرب  الشــرق  فــي  اليهــود  »المتكلمــون  شــحان،  أحمــد 
الغــرب  فــي  الكاميــة  االتجاهــات  ضمــن:  اإلســاميين«، 
اإلســامي، تنســيق، علــي االدريســي، الربــاط، 2005. ص. 197- 215. 

)145( - أكثــر الحــاالت شــهرة هــي حالــة ابــن الطــراس الــذي ذكــر 
أنــه جلــب العديــد مــن مؤلفــات يوشــع بــن يهــودا إلــى األندلــس 
 G. D. Cohen ينظــر مقدمــة وكشــاف تحقيــق  .1110  -1109 ســنة 

لكتــاب أبراهــام بــن داود: 
Sefer ha-Qabbalah، Philadelphia 1967 (reprinted Oxford 
2005); M. Gil، A History of Palestine، 634–1099، Cam-
bridge، 1992، pp. 818f.
)146( - ينظر على سبيل المثال أطوار النقاش المسعور في: 

W. H. Rule، History of the Karaite Jews، London، 1870، 
pp.146–56 (= Ch. XIV، ‘Karaites in Spain’). H. Z. Hirsch-
berg، A History of the Jews in North Africa، vol 1: From 
Antiquity to the Sixteenth Century، Leiden، 1974، pp. 157–
63 (‘The Karaites in the Maghreb’).



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢34

كثيــر مــن النقــوالت التــي تــدل علــى حضــور كبير 

للقرائيــن فــي المغــرب واألندلــس فــي القــرن 

الميادييــن،  عشــر  والثانــي  عشــر  الحــادي 

ولكــن طبيعــة القرائيــة بدقــة تبقــى غامضــة 

وملتبســة، ومــرد ذاك ربمــا لكــون الكثيــر مــن 

الذيــن  العنانيــة،  القرائيــن مــن فرقــة  هــؤالء 

عــادوا إلــى إســبانيا قرائيــن بعــد أن درســوا فــي 

األكاديميــة القرائيــة فــي القــدس(147(. فهــم لــم 

يخلفــوا أي كتابــات، فمــا نعرفــه عنهــم هــو 

فحســب  الربانيــون  اليهــود  كتبــه  مــا  فقــط 

فــي تلــك الفتــرة، وقــد كانــت طبيعــة الكتابــات 

صرفــوا  وقــد  باألســاس،  جداليــة  الربانيــة 

النظــر عــن القرائيــة ألنهــم كانــوا يعتبرونهــا 

فرقــة هامشــية(148(. وفــي الوقــت نفســه نجــد 

بإســهاب  اقتبســوا  قــد  الربانييــن  الكتــاب 

كبيــر مــن المؤلفــات القرائيــة المشــرقية فــي 

والمعطيــات  والنحــو(149(.  والــكام  التفســير 

األعــام  مــن  العديــد  طــرف  مــن  المقدمــة 

الربانييــن فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، 

1141م(،  (ت.  الــاوي  يهــودا  بينهــم  ومــن 

وموســى بــن عــزرا (ت. بعــد 1138م(، ويوســف 

(147) - H. Ben-Shammai، ‘Between Ananites and Karait-
es: Observations on Early Medieval Jewish Sectarianism’، 
Studies in Muslim-Jewish Relations، 1، 1993، pp. 23–5.
)148( - مــن أجــل التعــرف علــى الســياق السياســي واالجتماعــي 
للمواقــف »الربيــة« تجــاه القرائيــن فــي شــبه الجزيــرة اإليبيريــة 

ينظــر:
M.Rustow، Heretics and the Politics of Community. The 
Jews of the Fatimid Caliphate، Ithaca، 2008، pp. 347–55.
(149) - D. Lasker، ‘Karaism in Twelfth Century Spain’، 
Journal of Jewish Thought and Philosophy، 1.2، 1992، 
pp.179–95، with further references، repr. in id.، From Judah 
Hadassi to Elijah Bashyatchi (n. 131 above)، pp. 125–40; 
A. Schenker، ‘Karäer im Maghreb: Zur epigraphischen Ev-
idenz’، Bulletin d’Études Karaïtes، 3، 1993، pp. 9–13.

بــن الصديــق (ت. 1149(، وأبراهــام بــن عــزرا (ت. 

وابــن  1180م(،  (ت.  داود  بــن  وأبراهــام  1167م(، 

قــد  القرائيــن  أن  1204م(، تظهــر  ميمــون (ت. 

أثــروا فــي األوســاط اليهوديــة فــي األندلــس 

الثانــي عشــر  القــرن  النصــف األول مــن  فــي 

الــاوي  يهــودا  أن  اشــتهر  وقــد  الميــادي، 

كتابــه  مــن  األولــى  النســخة  كتــب  أنــه  ذكــر 

نصــر  فــي  والدليــل  الحجــة  )كتــاب   Kuzari

الديــن الذليــل( بعــد نقاشــه مــع فيلســوف 

قرائــي مــن إســبانيا المســيحية(150(. ويوســف 

ــا مــن  ــكام انطاًق ــم ال ــق عــرف عل ــن الصدي ب

الكامــي مــن  مصــادر قرائيــة. وفــي القســم 

علــى  يــرد  حيــث  الصغيــر«،  »العالــم  كتابــه 

الــكام المعتزلــي للقرائيــن فــي حيــن يشــير في 

العديــد مــن المناســبات إلــى كتــاب يوســف 

(الــذي  بالمنصــوري  المعــروف  البصيــر 

يحمــل اســًما آخــر بعــد مراجعتــه واســمه هــو: 

كتــاب »التمييــز فــي أصــول الديــن«((151(. كمــا 

أن نظريــة موســى بــن عــزرا فــي اللغــة تشــبه 

فــي الكثيــر مــن المناحــي نظريــة القرائيــن فــي 

(150) - S. D. Goitein، A Mediterranean Society، vol. 5، 
Berkeley، 1988، pp. 456، 465 ; D. Lasker، ‘Jehudah Halevi 
and Karaism’، From Ancient Israel to Modern Judaism: 
Intellect in Quest of Understanding. Essays in Honor of 
Marvin Fox، vol. 3، ed. J. Neusner et al.، Atlanta، 1989، pp. 
111–25، revised in id.، From Judah Hadassi to Elijah Bashy-
atchi، pp. 141–54. The third part of the Kuzari contains a 
sustained polemic against Qaraism.
(151) - Ed. S. Horovitz، Breslau، 1903، pp. 44، 47، 72f. and 
the parallel pages in J. Haberman (intr. and transl.)،The 
microcosm of Joseph ibn Saddiq (with the Hebrew text of 
the Horovitz edition)، Madison، 2003. See also G.Vajda، 
Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir، p. 333، n. 2; id.، ‘La 
Philosophie et la théologie de Joseph Ibn Çaddiq’، Archives 
d’histoire doctrinale et litéraire du Moyen Âge، 17، 1949، 
pp. 93–181 (174–8).
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القــرن الحــادي عشــر الميــادي(152(. إن أبراهــام 

بــن عــزرا كان عالــة علــى التفاســير القرائيــة، 

وخصوًصــا تفســير يوشــع بــن يهــودا ســواء 

فــي المنهــج أو المضمــون، وهــذا كان واضًحــا 

لمــن أتــى بعــده مــن العلمــاء القرائيــن فــي 

بيزنطــة، حتــى إنهــم أعلنــوا أن إبراهــام بــن عــزرا 

واحــد منهــم، علــى الرغــم مــن خطابــه المعلــن 

القرائــي(153(. وابــن ميمــون  والمعــادي للفكــر 

كان منبهــًرا بالقــوة العلميــة للقرائيــن بغــض 

تجاههــم  النقــد  حــاد  كان  كونــه  عــن  النظــر 

المرتديــن«(154(. »هــؤالء  ويســميهم 

(152) - P. B. Fenton. Philosophie et exégèse dans le Jardin 
de la métaphore de Moïse Ibn Ezra، philosophe et poète 
andalou du XIIe siècle، Leiden، 1997.

(153) - P. R. Weiss، ‘Ibn Ezra and the Karaites on Halakhic 
issues’، Melilah، 1، 1944، pp. 35–53; 2، 1946، pp. 121–34; 
and 3، 1950، pp. 188–203 [باللغــة العبريــة]; Z. Ankori، ‘Eli-
jah Bashyachi: An Inquiry into His Traditions Concern-
ing the Beginnings of Karaism in Byzantium’، Tarbiz، 25، 
1955–6، pp. 60–63، 185 [العبريــة  On the interest .[باللغــة 
of later Qaraites in Ibn Ezra’s biblical commentaries see 
D. Frank، ‘Ibn Ezra and the Karaite Exegetes Aaron ben 
Joseph and Aaron ben Elijah’، Abraham Ibn Ezra y su 
tiempo، ed. F. D. Esteban، Madrid، 1990، pp. 99–107; N. 
de Lange، ‘Abraham Ibn Ezra and Byzantium’، ibid.، pp. 
181–92; P. E. Miller، At the Twilight of Byzantine Karaism. 
The Anachronism of Judah Gibbor، PhD Dissertation، 
New York University، 1984; U. Simon، ‘Interpreting the 
Interpreter: Supercommentaries on Ibn Ezra’s Commen-
taries،’ Rabbi Abraham Ibn Ezra. Studies in the Writings 
of a Twelfth-Century Jewish Polymath، ed. I. Twersky and 
J. M. Harris، Cambridge 1993، pp. 86–128; J.-C. Attias، 
‘Intellectual Leadership: Rabbanite-Karaite Relations in 
Constantinople as Seen Through the Works and Activity 
of Mordekhai Comtino in the Fifteenth Century’، Otto-
man and Turkish Jewry: Community and Leadership، ed.
A. Rodrigue، Bloomington، 1992، pp. 67–86.
(154) - Lasker، From Judah Hadassi to Elijah Bashyatchi، pp. 
155ff.

المســلمين  العلمــاء  بكــون  االدعــاء  إن 

ــة قــد تعرفــوا علــى  ــرة اإليبيري فــي شــبه الجزي

أفــكار المعتزلــة عــن طريــق وســاطة علمــاء 

قرائيــن فــي األندلــس، يبقــى ادعــاء يحتــاج إلــى 

تدليــل، فعلــى ســبيل المثــال يقتــرح البعــض 

أن ابــن حــزم (ت. 1064( قــد تمكــن مــن التعــرف 

كتاباتهــم  واســتخدم  القرائــي  الفكــر  علــى 

قــد  أنــه  ويفتــرض  الربانييــن،  ضــد  الدفاعيــة 

ولكــن  األندلســيين،  القرائيــن  بعــض  التقــى 

تحديــد هــؤالء الذيــن التقاهــم وكتاباتهــم يبقــى 

مســألة غامضــة(155(. ومــا أســلفناه مــن القــول 

هــو جهــد منــا بقــدر المســتطاع مــن أجــل ربــط 

الصلــة بيــن ابــن رشــد ومــا يفصلــه عــن الــكام 

ا لــه.  المعتزلــي الــذي كان معاصــًر

(155) - C. Adang، ‘Éléments karaïtes dans la polémique an-
tijudaïque d’Ibn Hazm’، Diálogo filosófco-religioso entre 
cristianismo، judaísmo e islamismo durante la edad media 
en la Península Ibérica، ed. H. Santiago-Otero، Turnhout، 
1994، pp. 419–41; ead.، Muslim Writers on Judaism and 
the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm، Leiden، 
1996، p. 102، n. 152; ead.، ‘The Karaites as Portrayed in Me-
dieval Islamic Sources’، Karaite Judaism، p. 188:
القرائيــن  بعــض  التقــى  حــزم  ابــن  أن  ا  جــدًّ المحتمــل  “ومــن 
مــن أهــل األندلــس”. وأشــار ابــن حــزم إلــى أن القرائيــن كانــوا 
يعيشــون فــي كل مــن طليطلــة وطلبيــرة. ينظــر: الفصــل فــي 
الملــل واألهــواء والنحــل، تحقيــق: محمــد إبراهيــم نصــر وعبــد 

الرحمــن عميــرة. 1996/1416، بيــروت، ج.1. 178- 177 ومــا بعدهــا.
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 الفلسفة والعلم والدين
أبرز أزمات الفلسفة المعاصرة

مؤتمــر  ديــوب  أنتــا  الشــيخ  بهــا  ختــم  التــي  الكلمــة  هــي  هــذه 

للفلســفة،  الســنغالية  المجلــة  نظمتــه  الــذي  والديــن  الفلســفة 

فــي جامعــة داكار فــي الفتــرة الممتــدة مــن 7 إلــى 8 مــن يونيــو 1983. 

وقــد ُنشــرت ضمــن أعمــال هــذه النــدوة فــي المجلــة الســنغالية 

.199-179 الصفحــات:   ،1984 ديســمبر   - ينايــر   ،6-5 العــدد  للفلســفة، 

أ- أزمة العقل وآفاق نظرية معرفية جديدة 
للعلوم الدقيقة

فكريتــان  مدرســتان  العلــوم  فــي  توجــد  إنــه  القــول  بوســعنا 

توازيــان التياريــن الفلســفيين الكبيريــن: المــادي والمثالــي، حتــى لــو 

لــم يجــرِ دائمــًا اإلقــرار علنــًا بانتمــاء العلمــاء إلــى هاتيــن المدرســتين.

والغرانــج   )LAGRANGE) والبــاس   )NEWTON) نيوتــن  فمــن 

 )EINSTEIN) أينشــتاين  إلــى   )HAMILTON) وهاملتــون   )LAPLACE(

 de  Louis) بــروي  دي  ولويــس   )SCHRÖDINGER) وشــرودنجر 

ولينيــن   )ENGELS) وأنغلــز   )MARX) بماركــس  مــرورا   ،)BROGLIE

)LÉNINE( يمكننــا أن نصنــف فــي الفئــة نفســها جميــع مــن يقــرون 

الــذي  الفاعــل  وعــي  عــن  النظــر  بغــض  الخارجــي،  العالــم  بوجــود 

يرصــده، وقابليــة المــادة للمعرفــة، وموضوعيــة القوانيــن الفيزيائيــة 

التــي تحكــم ســلوكها، واطــراد مبــدأ الســببية. إنــه تعريــف واســع بــا 

شــك ليشــمل مفكريــن هــم بالمناســبة، مثاليــون (أينشــتاين، لويس 

دي بــروي...(، ولكنــه يكفــي لوصــف الحــد األدنــى مــن موقــف مشــترك 

الوضعيــة،  الفلســفة  عــن  مســافة  لابتعــاد  وكذلــك  العلــم،  إزاء 

وعــن الوضعانيــة الجديــدة المعاصــرة.

 )HUME  David) هيــوم  وديفيــد   )BERKELEY) بيركلــي  ومــن 

 )CARNAP) وكارنــاب )AVENARIUS) وأفيناريــوس )MACH) وماتــش
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وفيتغنشــتاين (WITTGENSTEIN( إلــى بوانكاريــه 

وهايزنبــرغ   )RUSSELL) وروســيل   )POINCARÉ(

 ...)BOHR  Niels) بــور  ونيلــز   )HEISENBERG(

العالــم  حقيقــة  ينكــرون  مــن  وجميــع  وغيرهــم 

التــي  الطبيعــة  قوانيــن  وموضوعيــة  الخارجــي، 

العقــل  تكــّون  لنشــاط  نتيجــة  إال  إذن  تكــون  لــن 

ذاتيــة. مثاليــة  عــن  تصــدر  أنهــا  أي  البشــري، 

بالنســبة لــكل هــؤالء ولكثيريــن غيرهــم، دون 

التــي  الدقيقــة  الفكريــة  للفــروق  هنــا  التطــرق 

تميــز بينهــم (وليعذرونــا فــي ذلــك(، فــإن العالــم 

ســوى  ليســت  المختلفــة  واألشــياء  الخارجــي 

إذ  الوعــي،  وتمّثــات  أحاســيس  مــن  مجموعــات 

نحــن عاجــزون عــن معرفــة أي شــيء عــن »الواقع« 

يدافعــون  الذيــن  الماديــون  حواســنا.  يثيــر  الــذي 

المــادة وقابليــة معرفتهــا يمارســون  ليــة  أوَّ عــن 

المطــاف  ينتهــي  مــا  وغالًبــا  الميتافيزيقــا. 

بالمثاليــة الذاتيــة إلــى األنانــة أو الاأدريــة. وهــذه 

الوجوديــة والمتعلقــة بطبيعــة  هــي المشــكات 

المعرفــة حــول العاقــات بيــن العقــل والوجــود، أو 

ــدًا فــي  ــي تتخــذ شــكًا جدي بيــن الفكــر والمــادة، الت

كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور العلمــي، ومــع كل 

الدقيقــة. العلــوم  تشــهدها  ثــورة 

المشــرف  ]العشــرين[  القــرن  هــذا  وفــي 

بــل حرجــًا، نشــأ  حــادًا  تأخــذ طابعــًا  علــى نهايتــه، 

واالكتشــافات  الكــم،  ميكانيــكا  خاصــات  عــن 

األحيــاء  وفــي  الفلكيــة،  الفيزيــاء  فــي  األساســية 

ــة. وضمــن هــذا المنظــور، يدخــل النقــاش  الجزيئي

مؤتمــر  فــي   1927 عــام  منــذ  جــرى،  الــذي  الشــائق 

ســولفاي فــي بروكســل، بيــن أينشــتاين ونيلــز بــور، 

إلــى حــد مــا بيــن نــوع مــن »الماديــة« العلميــة وبيــن 

الوضعانيــة المنطقيــة الجديــدة، وهــو الجــدل الذي 

أخــذ منعطفــًا حاســمًا  والــذي  ورثتهمــا،  واصلــه 

منــذ العــام الماضــي (1983( مــع نتائــج تجــارب آالن 

أســبيكت (ASPECT Alain( فــي جامعــة أورســاي.

بَم يتعلق األمر؟ وما أهمية وطبيعة الرهان؟

كمــا ســنرى، فالعقانيــة العلميــة فــي شــكلها 

التقليــدي هــي التــي باتــت موضــع تســاؤل: ويجــري 

الحديــث غالبــًا عــن أزمــة المنطــق بمــا أن مبــادئ 

الظواهــر  فصــل  وقابليــة  والحتميــة  الســببية 

وطابعهــا الموضوعــي -وهــي أمــور كلهــا تســود 

تحديــات  تواجــه  الكبيــرة-  األجســام  فيزيــاء  فــي 

ــة. هــل  ــاء الصغروي ــة علــى مســتوى الفيزي جوهري

هــذا  مــن  ظافــرة  العلميــة  العقانيــة  ســتخرج 

النقــاش وقــد عّمقــت ووّســعت مفاهيمهــا علــى 

نحــو ال يمكــن ألحــد أن يتوقعــه، أم إنهــا ســتتيه فــي 

غياهــب علــم النفــس المــوازي؟

لطالمــا جــرى التذكيــر، مــن بــاب النــوادر تقريبــًا، 

بعبارة أينشتاين وهو يخاطب نيلز بور: »إن هللا ال 

يلعــب النــرد«، قاصــدًا بذلــك أن هللا خلــق الطبيعــة 

تســير  أن  يجــب  صارمــة  لقوانيــن  وفقــًا  والكــون 

»توقفــوا  بــور:  نيلــز  وإجابــة  الظواهــر.  لهــا  وفقــًا 

يســمى  مــا  إن  هللا«.  إلــى  األوامــر  توجيــه  عــن 

نظريــة مدرســة كوبنهاغــن أو التفســير االحتمالــي 

شــكله  أخــذ  الصغرويــة  الفيزيــاء  فــي  للظواهــر 

عامــي 1926 و1927 مــع التفســير االحتمالــي لوظيفــة 

الموجــة لــدى ماكــس بــورن (Max BORN(، ونظريــة 

تكامــل الموجــة والجســيم لنيلــز بــور، ومّثــل ذلــك 
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مقدمــة لعاقــة الايقيــن والتحليــل المصفوفــي 

فــي ميكانيــكا الكــم الــذي أدخلــه هايزنبــرغ. وفقــًا 

فــي  نقيــس  أن  يمكــن  ال  الايقيــن،  لعاقــة 

الوقــت نفســه وبدقــة كافيــة، كميتيــن مقترنتيــن 

(أو  والســرعة  الموقــع  مثــل  متغيرتيــن(  (غيــر 

كميــة الحركــة( لــدى ُجســيم، والســبب فــي ذلــك 

الكموميــة،  وبالتالــي  المتقطعــة،  الطبيعــة  هــو 

الصغرويــة؛  الفيزيــاء  مســتوى  علــى  للظواهــر 

هــذا  يحكــم  الــذي  هــو   )PLANCK) بانــك  وثابــت 

التقطــع أو ينظــم إيقاعــه. ولذلــك، ال تمكــن أبــدًا 

والســرعة(  (الموقــع  األوليــة  الظــروف  معرفــة 

التــي تمّكــن مــن  التقليديــة،  الميكانيــكا  كمــا فــي 

صياغــة معــادالت حركــة النظــام مــن أجــل التعــرف 

علــى تطورهــا المســتقبلي وأيضــًا اســتنتاج حالتهــا 

فــي الماضــي، عنــد الرغبــة فــي ذلــك.

الفيزيــاء الكاســيكية تحكمهــا المبــادئ الثاثــة 

المتمثلــة فــي الحتميــة والموضوعيــة واالكتمــال. 

حــول  نظريتــه  تطويــر  أثنــاء  وفــي   ،1927 عــام  فــي 

ازدواجيــة الموجــة والجســيم، أكــد نيلــز بــور الطابــع 

غيــر الموضوعــي، مــن حيــث األســاس، للظواهــر 

فــي الفيزيــاء الصغرويــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

واعتمــادًا علــى نــوع التجربــة، َتظهــر الجســيمات، 

ــدًا الفوتــون، فــي شــكل موجــة أو بــذرة مــن  وتحدي

الشــكلين  فــي  أبــدًا  تظهــر  ال  ولكنهــا  الطاقــة، 

فــي الوقــت نفســه علــى عكــس رأي لويــس دي 

بــروي، مــع أنــه كان مختــرع الميكانيــكا الموجيــة. 

وبهــذه الطريقــة، فــإن المراقــب وأداة المراقبــة 

والجســيم أو الظاهــرة محــل المراقبــة... جميعهــا 

فصــل  يســتحيل  مترابــط  كل  فــي  تتوحــد  أمــور 

أجزائــه. وهــذا هــو الســبب فــي أن الواقــع المــادي 

علــى  المراقــب،  عــن  اســتقاله  يفقــد  المرصــود 

النحــو الــذي تقترحــه الفيزيــاء التقليديــة. وفــي رأي 

نيلــز بــور »مــن الخطــأ االعتقــاد بــأن هــدف الفيزيــاء 

هــو اكتشــاف ماهيــة الطبيعــة«. وعلــى هــذا النحــو، 

ــن فــي خوارزميــة الكــم، إذ  ال وجــود لواقــع متضمَّ

ليــس العالــم الكمــي نفســه إال تمثــًا ذاتيــًا.

الجســيم  تكامــل  ُيظهــر  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

والموجــة أننــا عاجــزون عــن احتضــان جميــع جوانــب 

الوقــت  وفــي  واحــدة  »نظــرة«  عبــر  الكــون  هــذا 

أو  الموجــي  الجانــب  إمــا  نرصــد  فنحــن  نفســه؛ 

الجانــب الجســيمي، وال نرصدهمــا معــًا أبــدًا فــي 

نفســه. الوقــت 

وعلــى غــرار ذلــك، تمنــع عاقة هايزنبــرغ تعريف 

كميتيــن مقترنتيــن فــي الوقت نفســه، مثــل عناصر 

.)x, y) التحــرك الــزاوي على محــوري اإلحداثيات

ذلــك،  ومــع  الســببية،  تســتلزم  الحتميــة  إن 

الجســم  بيــن  التفاعــل  أن  الكــم  ميكانيــكا  تؤكــد 

تنفــي علــى  ليــس ســببيًا. وبالتالــي فهــي  واألداة 

لفيزيــاء  الثاثــة  األساســية  المبــادئ  مســتواها 

ــن والســببية  ــة القواني ــرة: أي حتمي األجســام الكبي

وجهــة  المــادي.  والواقــع  الظواهــر  وموضوعيــة 

وســوف  واضحــة،  المنطقيــة  الوضعانيــة  نظــر 

نــرى األســباب »الميتافيزيقيــة« التــي تدفــع اليــوم 

ــرًا مــن العلمــاء الغربييــن إلــى تبنــي هــذا  عــددًا كبي

الموقــف.

رؤيــة  تقبــل  علــى  قــادرًا  أينشــتاين  يكــن  لــم 

أســس الفيزيــاء التقليديــة وهــي تتهــاوى، وهــذا مــا 
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يفســر التصميــم الــذي حــاول بــه فــي البدايــة، ولكــن 

لميكانيــكا  الداخلــي  التماســك  يخلخــل  أن  عبثــًا، 

ــمَّ إظهــار عــدم اكتمالهــا، أي عجزهــا  ــن َث الكــم، وِم

كاملــة. وســيقوده  بطريقــة  الواقــع  عــن وصــف 

 - »أينشــتاين  أو مفارقــة  برهــان  تصــّور  إلــى  هــذا 

بودولســكي - روزن« (EPR)3. فإلــى جانــب اثنيــن مــن 

مســاعديه كتــب عــام 1935، فــي مجلــة »فيزيــكال 

الــذي  الشــهير  المقــال  ذلــك  األمريكيــة،  ريفيــو« 

مــا زال، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إحــدى قضايــا 

الســاعة. وهــم يفترضــون جزيئيــن يشــّكان نظامــًا 

ويتفاعــل  وحيــدة،  موجــة  بوظيفــة  موصوفــًا 

الجزيــآن أواًل، ثــم يتباعــدان وصــواًل إلــى درجــة أن أيــًا 

منهمــا لــم يعــد يؤثــر علــى اآلخــر.

وعــن طريــق قيــاس َمْعَلمتيــن علــى التوالــي 

فــي الجســيم (2( مثــل الوقــت والموقــع (كميتــان 

فــي  النظيــرة  العناصــر  تحديــد  يجــري  مقترنــان(، 

الجســيم (1( دون التســبب لــه فــي أي اضطــراب 

بــأي شــكل مــن األشــكال. ووفقــًا لتعريــف مبــدأ 

الواقــع أعــاه، يجــب أن يكــون لهاتيــن الكميتيــن 

نظيــر ُمزاِمــن لهمــا فــي الواقــع إذا كانــت النظريــة 

الكميــة تصــف حقــًا الواقــع علــى نحــو كامــل. ولكــن 

مــن  النحــو  هــذا  علــى  يكــون  أن  يمكــن  ال  األمــر 

منظــور ميكانيــكا الكــم، ألن الكميتيــن مقترنتــان. 

أن  إلــى  ومعاونــوه  أينشــتاين  يخلــص  ثــم  ومــن 

ميكانيــكا الكــم هــي نظريــة غيــر مكتملــة.

)3( (أينشــتاين (ألبــرت(، بودولســكي (بوريــس(، روزن (نيثــان( 
)EINSTEIN, PODOLSKY, ROSEN(: لقــد عّرفــوا مســبقًا مبــدأ 
الواقــع علــى النحــو التالــي: »إذا أمكننــا، دون اإلخــال بنظــام مــا 
بــأي شــكل مــن األشــكال، التنبــؤ بدقــة بقيمــة كميــة فيزيائيــة، 
فــإن هنــاك عنصــرًا مــن الواقــع المــادي (مرتبطــًا بهــذا النظام(، 

ويناســب هــذه الكميــة الماديــة«.

فتحديــد  مفارقــة.  يقــل  ال  آخــر  أمــر  وهنــاك 

مــن  انطاقــًا  يجــري  الثانــي  الجســيم  معلمــات 

القياســات التــي أجريــت علــى معلمــات الجســيم 

األول، فــي حيــن أنهمــا لــم يعــودا يتفاعــان. وهــذا 

الظواهــر  فصــل  قابليــة  بشــأن  مشــكلة  يطــرح 

عــن  الفعــل  أو  الســببية  وبشــأن  محليتهــا،  أو 

الــذي  التخاطــر(  عــن  أينشــتاين  بعــد (ســيتحدث 

إليــه. ســنعود 

أثارهــا  التــي  األولــى  بالصعوبــة  يتعلــق  فيمــا 

برهــان »إي بــي آر«، أجــاب نيلزبــور بــأن مبــدأ تعريــف 

ألنــه  دقيقــًا،  يكــن  لــم  أينشــتاين  لــدى  الواقــع 

يفتــرض اإلمكانيــة الواقعيــة لتركيــب أداتــْي تجربــة 

وقــت  تحديــد  تتيحــا  أن  بإمكانهمــا  متوازيتيــن، 

وموقــع الجســيم فــي ذات اللحظــة، والواقــع أن 

المــادي للمختبــر،  الواقــع  ذلــك مســتحيل: ففــي 

وجــود إحــدى الوســيلتين يلــزم منــه غيــاب األخــرى. 

وتترتــب علــى ذلــك اســتحالة معرفــة الَمعلمتيــن 

فــي وقــت واحــد، بــل وحتــى الحصــول علــى وصــف 

ــر  ــم اعتب متزامــن لعنصــرْي الواقــع هذيــن؛ ومــن ث

فــي  ينجــح  لــم  أينشــتاين  أن  العلمــي  المجتمــع 

إثبــات عــدم اكتمــال ميكانيــكا الكــم.

طــي  ُأدرج  آر«  بــي.  »إي.  برهــان  أن  ويبــدو 

أن  هــو  النظــر  يلفــت  مــا  أن  إال  النســيان، 

الفاســفة هــم مــن أعــاد إليــه شــرفه: شــيموندي 

فــي  والفلســفة  الفيزيــاء  أســتاذ   )SHIMONDY(

 ،)Max JAMMER) جامــر  وماكــس  بوســطن، 

ــه كلــوزر  ــاء وفلســفة العلــوم وطاب أســتاذ الفيزي

واآلخــرون...  )CLAUSER(
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ــى  ــاء الكــم بن ــة فــي فيزي وإلعــادة طــرح الحتمي

خفيــة«  »متغيــرات  تتضمــن  نظريــة  بــوم  ديفيــد 

علــى ُخطــا فــون نيومــان (Von NEUMANN( مــع 

فرضيــة إضافيــة، وهــي إمكانيــة االتصــاالت اآلنيــة 

بســرعة أعلــى مــن ســرعة الضــوء، فــي حيــن أن 

النســبية تمنــح ظواهــر الطبيعــة ســرعة انتشــار 

قصــوى مســاوية لســرعة الضــوء.

أينشــتاين  اقترحهــا  التــي  التجــارب  جميــع 

لدحــض افتراضــات ميكانيــكا الكــم كانــت تجــارب 

فكريــة، بمــا فــي ذلــك برهــان »إي. بــي. آر« وبالتالــي 

يتعــذر حتــى اآلن إنجازهــا فــي المختبــر.

تغيــر  قــد  الوضــع  أن  وياحــظ ماكــس جامــر 

منــذ عــام 1964 مــع إدخــال مبرهنــة جــون اســتيورات 

بيــل (BELL( التــي تســمح بالتحقــق تجريبيــًا مــن 

مفارقــة »إي. بــي. آر«، واألهــم مــن ذلــك أن انخــرام 

الفعلــي  الوجــود  يقتضــي  بيــل«  »المســاواة 

محليــة  وعــدم  الضــوء،  مــن  أســرع  لتفاعــات 

الظواهــر فــي فيزيــاء الكــم. وبالنظــر إلــى كل مــا 

فــإن  بيــل،  المســاواة  انخــرام  تأكــد  فــإذا  ســبق، 

ميكانيــكا الكــم تســتنتج مــن ذلــك أنــه إذا تفاعــل 

إلــى  وصــواًل  تفرقــا  ثــم  البدايــة،  فــي  ُجســيمان 

أطــراف الكــون، متباعدْيــن بمســافة 10 مليــارات أو 

20 مليــار ســنة ضوئيــة، فسيســتمر كل منهمــا فــي 

التأثــر بالقياســات التــي نجريهــا علــى اآلخــر. وفــي 

حيــن تأكــدت هــذه الفرضيــة مــن خــال التجــارب 

األولــى التــي أجراهــا فــي الواليــات المتحــدة كل مــن 

فريدمــان وكلــوزر، تمســك آالن أســبيكت بإجــراء 

تجربــة أكثــر دقــة فــي معهــد البصريــات بأورســاي 

تأثيــر  أي  اســتبعاد  مــن  متمكنــًا  باريــس،  فــي 

محتمــل عــن طريــق الضــوء بيــن المســتقِطبات 

التحليــل(. (أجهــزة 

تحقــق  عمليــة  آخــر  هــي  التجربــة  هــذه  كانــت 

مــن  أســرع  تفاعــات  بوجــود  االعتــراف  ســبقت 

الضــوء فــي الطبيعــة، وترتيبــًا علــى ذلــك، اإلقــرار 

ــر المحليــة أو الفعــل عــن بعــد الــذي  بالســببية غي

كان أينشــتاين يشــير بشــأنه إلى التخاطر. كان من 

شــأن تلــك النتائــج وجوبــًا أن تغيــر تمامــًا نموذجنــا 

أن ظهــرت  بعــد  واآلن  للكــون.  ورؤيتنــا  الســائد، 

النتائــج، وجــاءت إيجابيــة، وأظهــرت صــواب نيلــز 

ــى حســاب أينشــتاين، وبصــرف النظــر عــن  ــور عل ب

كل مــا يمكــن أن يتخيلــه المــرء، يتــردد المجتمــع 

ألن  نظــرًا  محــدد،  تفســير  تبنــي  فــي  العلمــي 

الرهــان علــى قــدر كبيــر مــن الضخامــة وألن اآلثــار 

اإلبســتمولوجية ســتكون عميقــة. والصــورة التــي 

تفــرض نفســها هــي صــورة ســباحين علــى حافــة 

حــوض الســباحة، وكلٌّ يتــردد فــي القفــز فــي المــاء!

تلميــذ   ،)VIGIER. J.P) فيجييــه  بييــر  جــان 

لويــس دي بــروي وأحــد أنصــار الحتميــة، لــم يتــردد 

اقترحتهــا  التــي  »التجــارب  قائــًا:  الكتابــة  فــي 

فــي  لتــؤدي  وُتصقــل،  تتكاثــر  تفتــأ  لــم  المفارقــة 

نهايــة المطــاف إلــى التجربــة التــي يعرضهــا حاليــًا 

أســبيكت فــي جامعــة أورســاي، التــي مــن وجهــة 

نظرنــا، يمكــن أن تــؤدي بالنســبة ألفــكار أينشــتاين 

مايكلســون  أفــكار  أدتــه  الــذي  نفســه  الفــرز  دور 

بالنســبة   )MORLEY) ومورلــي   )MICHELSON(
التقليديــة«.(4( للفيزيــاء 

(4) J.P. VIGIER - Après le colloque de Cordoue, un accusé 
nommé Einstein R.P., p. 84.
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ونحــن نعلــم أن فشــل تجربــة مايكلســون كان 

الســبب فــي التخلــي عــن األفــكار التقليديــة حــول 

القــول  ويمكــن  المطلــق،  والزمــن  األثيــر  وجــود 

كذلــك حــول المــكان المطلــق عنــد نيوتــن وكانــط، 

وأســهم هــذا الفشــل فــي والدة نظريــة النســبية 

يقصــد  ولذلــك،  ألينشــتاين.  والعامــة  الخاصــة 

فيجييــه أن مــن المتوقــع أن تــؤدي نتائــج تجــارب 

إلــى  اإلبســتمولوجي،  المســتوى  علــى  أورســاي، 

مشــابهة. قطيعــة 

األولــى  التجــارب  نتائــج  ظهــرت  أن  بمجــرد 

لفريدمــان فــي الواليــات المتحــدة، كان المجتمــع 

بقناعــة  مســكوًنا  بالفعــل  أصبــح  قــد  العلمــي 

يجــرب  لكــي  أورســاي  نتائــج  ينتظــر  ولــم  داخليــة، 

ثــاث  إلــى  تصنيفهــا  يمكــن  مختلفــة  تفســيرات 

فئــات تتماشــى مــع اختيــارات فلســفية مختلفــة.

التفســير األول هو تفســير مدرســة لويس دي 

بــروي ومســاعديه، جــان بييــر فيجييــه وغيــره ممــن 

العلميــة  أينشــتاين  مواقــف  علــى  يســتميتون 

ســببي  لتفســير  االنتصــار  ويحاولــون  نفســها 

ــروي  ــكا الكــم. وهكــذا يحــاول لويــس دي ب لميكاني

الموجــة  لوظيفــة  االحتمالــي  التفســير  تعويــض 

التجريبيــة  الموجــة  بنظريــة  بــورن  ماكــس  لــدى 

التــي تشــير إلــى موجــة حقيقيــة تغلــف الجســيم 

المتحــرك وتهتــز متماشــية معــه. وهــذا نقيــض 

مفهــوم بــور، الــذي يمكــن وصفــه تقريبــًا بالــاأدري.

وُيطــرح أيًضــا مفهــوم جهــد كمــي يمكــن أن 

ينتقــل بســرعة تفــوق ســرعة الضــوء فــي فــراغ 

أنــه ال يوجــد  ديــراك (DIRAC(. فقــد أثبــت ديــراك 

فــراغ، بــل إنــه ملــيء بالجزيئــات المتحركــة، ويمكــن 

ُيســتقطب. أن 

لفريــق  األخيــرة  األعمــال  هــذه  تــزال  ومــا 

لويــس دي بــروي تفتقــر إلــى التحقــق مــن صحتهــا 

 )GERMER) جيرمــر  لتجربــة  مماثلــة  تجربــة  عبــر 

ودافيدســون (DAVIDSON( اللذْيــن تحققــا للمــرة 

الموجيــة. الميكانيــكا  نظريــة  مــن  األولــى 

النــوع الثانــي مــن التفســيرات يرجــع الفضــل 

ــد  ــه كوســتا دي بوريغران ــى أوليفيي ــه أساســًا إل في

)Olivier COSTA DE BEAUREGARD(، وهــو أيضــًا 

تلميــذ ســابق للويــس دي بــروي، الــذي يــروي كيــف 

أمكــن  إذا  تقريبــًا،  مجنونــًا  ظنــه  األخيــر  هــذا  أن 

الحكــم مــن خــال النظــرة التــي وجهها إليها شــزرًا، 

وذلــك   )TONNELAT) تونيــات  الســيدة  بحضــور 

حيــن عــرض عليــه تفســيره للظواهــر فــي ميكانيــكا 

الكــم فــي خمســينيات القــرن العشــرين(5(.

نظــري  إطــار  تحديــد  إلــى  المؤلــف  يســعى 

عقانــي يمكــن أن ينــدرج ضمنــه الاعقانــي فــي 

الماضــي. وفــي أثنــاء هــذه المهمــة يحــاول عرضــًا 

أن ينقــذ محليــة الظواهــر الفيزيائيــة بالمعنــى الــذي 

أينشــتاين. يقصــده 

ويســتحيل عــرض أفــكار المؤلــف بالتفصيــل 

فــي هــذه الُعجالــة، لكننــا نشــير إلــى أنــه ينطلــق مــن 

قابليــة انعــكاس معــادالت ميكانيــكا الكــم، ومــن 

أنــه يمكننــا أن نضيــف حلــواًل تتضمــن قيمــًا كامنــة 

متقدمــة إلــى الحلــول الموزعــة علــى طــول محــور 

(5) Olivier Costa de Beauregard. La physique moderne et 
les pouvoirs de l’esprit. Le Hameau, p. 65.
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التوقيتــات الموجبــة، بمــا يعيــد رفــع منحنــى الزمن. 

ووفقــًا لتصــور رياضــي بحــت ال عاقــة لــه بالواقــع 

االعتبــار  فــي  األخــذ  ومــع  الحالــي،  الوقــت  فــي 

لخصائــص الزمــكان فــي النظريــة النســبية، يعتبــر 

ببرقيــة« داخــل  المؤلــف أن »بوســعنا أن نبعــث 

الحاضــر عبــر متعــّرج  أجــل تعديــل  الماضــي مــن 

فينمــان (FEYNMAN(. ويمكــن بالطريقــة نفســها 

أن نتابــع فــي المســتقبل. لســوء الحــظ، كان مــن 

الشــكلية  الرياضيــة  الصياغــة  عــرض  الضــروري 

ذلــك  ومــع  للنظريــة،  الداخلــي  التماســك  لفهــم 

»عقانيــة«،  إنهــا  ولنقــل  الطريقــة،  بهــذه  فإنــه 

والتنبــؤ  التخاطــر  الفيزيــاء  فــي  يدخــل  أن  يحــاول 

علــم  واحــدة،  بكلمــة  أي  المســتقبل،  ومعرفــة 

المــوازي. النفــس 

ولكــن دعونــا نؤجــل االبتســامة. ليــس فقــط 

اليــوم،  عنــه  يدافــع  للواقــع  التفســير  هــذا  ألن 

أقــل  ليســت  غيــره  كثيــرة  تفســيرات  جانــب  إلــى 

إلــى  ينتمــون  علــوم  فاســفة  للدهشــة،  إثــارة 

الدائــرة الضيقــة للغايــة ألعظــم علمــاء الفيزيــاء 

أن  يحصــل  ألنــه  بــل  عصرنــا،  فــي  والرياضيــات 

تنبــؤات  بعــد  الخيــال  ويتجــاوز  الواقــع  يفاجئنــا 

علميــة تكــون قــد بــدت شــاذة عندمــا ُطرحــت ألول 

مــرة.

وفــي الواقــع، لــم تكــن فرضيــة وجــود المــادة 

ــًا عندمــا قدمهــا ديــراك عــام  المضــادة أكثــر رجحان

رياضيــة  اعتبــارات  علــى  أيضــًا  اعتمــد  وقــد   .1930

أوليفييــه  اعتبــارات  مــع  تقريبــًا  تتطابــق  بحتــة 

حــول  نظريتــه  ففــي  بوريغرانــد.  دي  كوســتا 

موجتــه،  معادلــة  دراســته  أثنــاء  وفــي  اإللكتــرون 

إلــى  ســالبة،  طاقــة  ذات  حلــواًل  ديــراك  اكتشــف 

جانــب الحلــول ذات الطاقــة الموجبــة، أو مــا قــد 

يعتبــر نوعــًا مــن المســوخ التــي ال يتوافــق وصفهــا 

النحــو  علــى  المــادي  الكــون  فــي  شــيء  أي  مــع 

المعــروف. وقــد امتلــك ديــراك مــن الجــرأة والتهور 

والحــدس العبقــري مــا أدى بــه إلــى افتــراض أن 

هــذه الطاقــات الســالبة تمثــل جســيمات مضــادة، 

مــادة  اآلن(  نعلــم  بتنــا  (كمــا  أخــرى  وبعبــارة 

مضــادة وكونــًا مناقضــًا لكوننــا علينــا اكتشــافه. 

 )ANDERSON) وقــد اكتشــف األمريكــي أندرســون

بعــد ذلــك بعاميــن جســيم البوزيتــرون أو الجســيم 

السلســلة  باتــت  واليــوم  لإللكتــرون  المضــاد 

المضــادة  الجســيمات  اكُتشــفت  فقــد  كاملــة؛ 

لجميــع الجســيمات الموجــودة التــي تتكــون منهــا 

ــًا أن  ــاه مــا إذا كان ممكن ــرى أدن المــادة. وســوف ن

المضــادة(6(. المــادة  مــن  توجــد مجــرات 

قلــب  يمكــن  ال  للكلمــة،  الدقيــق  بالمعنــى 

الوقــت بالمعنــى العــادي إال فــي كــون ينخــرم فيــه 

ــي تــي«  تناظــر الشــحنة والمــكان والزمــان »ســي ب

بالتســاوي   C الشــحنة  اقتــران  نتــاج  أي   ،)CPT(

جســيم  كل  تعويــض  يتــم  حيــث  T؛  والزمــن   P

المجــال  تناظــر  وينخــرم  المضــاد،  بجســيمه 

.T الزمــن  وينعكــس  واليميــن(،  (اليســار 

ويفتــرض المؤلــف وجــود الوعــي جماعــي ممتــد 

علــى ُســمك الزمــن، فــي الماضــي والمســتقبل. 

وســيكون كل شــيء مدرجــًا مســبقًا فــي الزمــكان، 

المســبقة  المعرفــة  إحــراز  ســيصبح  َثــمَّ  وِمــن 

اســتطرادات  تضمــن  هامــش  إلــى  هنــا  الكاتــب  يحيــل   )6(
فيزيائيــة عديــدة ال تتعلــق بصلــب أفــكار المقــال، وقــد أغفلناهــا 
فــي هــذه النســخة مــن الترجمــة مراعــاة لاختصــار (المترجــم(.
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فــي  التدخــل  نســتطيع  لــن  لكننــا  ممكنــًا، 

ــر، وتلــك لعمــري قمــة  ــر المصي المســتقبل لتغيي

يــة! القدر

إن حالــة واحــدة متحققــة ومثبتــة مــن التنبــؤ 

مأســاوية  الحقيقــة  فــي  ســتكون  بالمســتقبل 

مــن منظــور حريــة اإلنســان بالمعنــى العــام. فــإذا 

كان كل شــيء، كمــا يقــول أوليفييــه كوســتا دي 

فــإن  الزمــكان،  فــي  مســبقًا  مكتوبــًا  بوريغرانــد، 

أشــد أنــواع الحتميــة يطبــق علــى مصيــر اإلنســان، 

ويهــوي بــه إلــى مرتبــة كائــن آلــي يجهــل ذاتــه.

بيولوجيــة  حتميــة  بمجــرد  األمــر  يتعلــق  ولــن 

كامنــة فــي حــاالت وعينــا، بــل بمبــرر للقدريــة عبــر 

تفســير جديــد لخصائــص الزمــكان. وكيــف يمكــن 

والحــال هــذه تأســيس فلســفة أخاقيــة بنــاء علــى 

اإلنســانية؟ المســؤولية 

إن التنبــؤ شــبيه بـــتوهم ســبق الرؤيــة (الدوجــا 

ينــدرج  أن  الحــاالت  أقصــى  فــي  وينبغــي  فــو((7( 

ضمــن نــوع مماثــل مــن األســباب الفســيولوجية 

وتخزيــن  تكويــن  آليــة  تمــس  التــي  العصبيــة 

الذهنيــة. الصــور  ونقــل  واســتحضار 

وإن مــا نعتقــده اســتباقًا للمعرفــة قــد يكــون 

أمــرًا مســتبطنًا رغمــًا عنــا، فــي األنــا، علــى شــكل 

الحــال  هــو  هــذا  يكــون  وربمــا  كامنــة...  صــور 

يغــادر  أن  علــى وشــك  كان  آثــار  لعالــم  بالنســبة 

القطــع  المنــام  فــي  رأى  ثــم  حنيــن«،  »بخفــي 

يبحــث  لــم  الــذي  الوحيــد  المــكان  فــي  المدفونــة 

فيــه بعــد. وفــي اليــوم التالــي نّقــب فوجدهــا تحــت 

)7( وليس ذلك إال مجرد وهم.

األرض. مــن المؤكــد أن الوعيــه كان علــى امتــداد 

اختيــار  بأكملهــا مكانــًا ألنشــطة  التنقيــب  حملــة 

الوقائــع. وتفســير  و«عقلنــة«  وتصنيــف 

ولذلــك لــم يكــن هــذا التنبــؤ إال أمــرًا ظاهريــًا 

األحــداث  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  ألنــه  فقــط، 

جميــع  اســتبعاد  مــن  منــاص  وال  الماضيــة. 

األخيــر  التحليــل  فــي  لاختــزال  القابلــة  الحــاالت 

عــن  فعــًا  الحديــث  نســتطيع  لكــي  األمــر،  لهــذا 

معرفــة مســبقة، ذلــك أن اســتباق المعرفــة يجــب 

وعينــا،  تاريــخ  عــن  مســتقلة  بوقائــع  يتعلــق  أن 

المثــال. ســبيل  علــى  نيــزك  كســقوط 

النحــو  علــى  شــاذة  ظاهــرة  التخاطــر  وليــس 

الــذي يفترضــه أينشــتاين وشــرودنجر. فالوقائــع 

غيــر المفســرة علميــًا التــي تتضمــن التزامــن هــي 

أمــر أقــل إزعاجــًا. والذهــن البشــري فــي الواقــع، 

هــو بــا شــك جهــاز اإلرســال واالســتقبال األكثــر 

الطبيعــة.  فــي  الموجــودات  بيــن  مــن  إتقانــًا 

إال  كمالــه  درجــة  تقديــر  نســتطيع  لــن  ولعلنــا 

ــة اإللكترونيــات  ــى مرحل ــا إل حيــن تصــل التكنولوجي

بطريقــة  المــادي  فالتواصــل  وعليــه  األحيائيــة. 

تفصــل  كائنيــن  ذهنــْي  بيــن  كهرومغناطيســية، 

ذاتــه  حــد  فــي  ليــس  كبيــرة،  مســافة  بينهمــا 

ظاهــرة العقانيــة، بــل ســيصبح أكثــر عقانيــة فــي 

أمــر  لذلــك  المــادي  أن اإلســناد  بيــد  المســتقبل، 

بَدهــي، والقــوى العظمــى تباشــر حاليــًا تجــارب مــن 

القبيــل. هــذا 

تجربة آالن أسبيكت وتفسير المؤلف

لقــد قلنــا ســابقًا إن فيلســوفًا وفيزيائيــًا مــن 
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قــد  الــذي كان  بوســطن، وهــو شــيموندي، هــو 

بعــث مفارقــة »إي بــي آر« EPR مــن مرقدهــا، إلــى 

جانــب كلــوزر وهــوم وهولــو، بعــد أن كانــت في طي 

النســيان منــذ عــام 1935، وصممــوا أداة التجربــة 

التــي مّكنــت مــن الحصــول علــى النتائــج األولــى، 

والتــي طورهــا مؤخــرًا آالن أســبيكت. وقــد وصفنــا 

تلــك التجربــة فــي كتــاب »حضــارة أم همجيــة«(8(. 

ويتعلــق األمــر بالتحقــق التجريبــي من مفارقة »إي 

بــي آر« EPR التــي كانــت بشــكل عــام تجربــة فكريــة 

التقنيــة  بالوســائل  تحقيقهــا  يمكــن  وبالتالــي ال 

عــام 1935. وقــد  فيــه  الــذي صيغــت  الزمــن  فــي 

تــم تغييــر المصــدر بأخــذ ذرات (مــن الكالســيوم 

تعريضهــا  عنــد  التــي  أســبيكت(  بالنســبة آلالن 

لحــث شــديد بحزمــة ليــزر، تعــود إلى حالتهــا األولية 

مــرورًا بمســتوى انتقــال وســيط. وهكــذا تنبعــث 

منهــا الفوتونــات المقترنــة، ومــن بيــن هــذه يجــري 

اتجاهيــن  فــي   )X) محــور  يعبــر  كــي  زوج  اختيــار 

يصــان   .S المصــدر  مــن  انطاقــًا  متعاكســين، 

إلــى مســتقطبين خطييــن ويعبرانهمــا (لنفتــرض 

ميــن ضوئييــن  ذلــك( ثــم يســقطان علــى مضخِّ

قبــل أن يجــري قياســهما فــي وحــدة تزامــن، ال 

تكتشــف إال األحــداث المتزامنــة. إن الجديــد فــي 

التــي  بســابقاتها  مقارنــة  أســبيكت  آالن  تجربــة 

ُأجريــت فــي أمريــكا، هــو أن تصميمهــا يتضمــن 

مــن  انطاقــًا  متطابقتيــن  حســاب  طريقتــْي 

ليــن متماثليــن يوضعــان بيــن المصــدر وبيــن  مبدِّ

(8) Cheikh Anta DIOP: Civilisation ou Barbarie, figure n° 
77 ; l’on trouvera plus loin, reproduit en annexe, le schéma 
de l’expérience d’Alain ASPECT.
 ،77 رقــم  الشــكل  همجيــة،  أم  حضــارة  ديــوب:  أنتــا  (الشــيخ 
يــرد فيمــا بعــد فــي الملحقــات الرســم التخطيطــي  وســوف 

أســبيكت(. آالن  لتجربــة 

أجهــزة التحليــل (راجــع الشــكل 77 فــي حضــارة أم 

همجيــة(. وُيحتســب وقــت التبديــل بحيــث يكــون 

ــذي يســتغرقه الضــوء  فعــًا أقــل مــن الوقــت ال

فــي عبــور المســافة (A( الفاصلــة بيــن المصــدر 

يجــري  الطريقــة،  وبهــذه  التحليــل.  جهــاز  وبيــن 

التخلــص مــن أي تأثيــر محتمــل عــن طريــق الضوء 

بيــن المســتقطبات، وبينهــا وبيــن المصــدر. وإذا 

اســتمر مثــل هــذا التأثيــر، رغــم كل شــيء، فإنــه 

ال يمكــن إال أن يكــون متأتيــًا مــن مصــدر أســرع 

مــن الضــوء فــي مجــال »شــبيه بالفضــاء«، ألن 

أيــًا مــن المســتقطبين لــم يعــد ضمــن المخــروط 

الضوئــي لآلخــر.

إن خصوصيــة تجربــة أورســاي هــي أنهــا تمّكننــا 

مــن أن نختــار عشــوائيًا طريقــة حســاب اقترانــات 

أو  تأثيــر  أي  الســتبعاد  كاٍف  بتكــرار  الفوتونــات 

تفاعــل ال يفــوق ســرعة الضــوء.

الفوتونــات  يحــدث عندمــا تصــل  مــاذا  ولكــن 

المقترنــة إلــى المســتقطبات الخطيــة المتناظــرة، 

ولكــن أيضــًا القابلــة للتوجيــه فــي اتجاهــات شــتى؟ 

إذا كان االســتقطاب موازيــًا لجهــاز التحليــل يمــر 

الفوتــون، ويســجل ذلــك بـــ (نعــم( أو (+(، وإال فإنــه 

يســجل بـــ (ال( أو (-(.

بالنســبة إلــى زوج مــن الفوتونــات، توجــد إذن 

ــة، وعــادة مــا تســجل  ــة محتمل 4 اســتجابات نظري

احتماالتهــا علــى النحــو التالــي:

>1,1<؛ >0,0<؛

>1,0<؛ >0,1< (مع معقوفين(.
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الكــم  تتنبــأ ميكانيــكا  التوقعــات،  لــكل  خافــًا 

ونوعيــن  نوعيــن،  بوجــود  ذلــك(  التجربــة  (وتؤكــد 

فقــط، مــن االقترانــات التــي تقدمهــا الصيــغ التالية 

حيــث a تمثــل الزاويــة العشــوائية للمســتقطبين 

اللذيــن يختارهمــا صاحــب التجربــة.

cos2a (1,1> = >0,0> = (2/1>النوع األول

sin2a (1,0> = >0,1> = (2/1>النوع الثاني

تعتبــر  جــدًا  عاديــة  تبــدو  التــي  الصيــغ  وهــذه 

صاعقــة حقيقيــة وهــي تغيــر تمامــًا نظــرة عالــم 

الفيزيائييــن. لمعرفــة ذلــك، يكفــي إجــراء تقاطــع 

عــن  التحليــل(  جهــازي  (أو  المســتقطبين  بيــن 

أخــذ طريــق 

a ,°90 = cos0 = °90 

الفوتونيــن  أبــدًا  ذلــك  بعــد  نكتشــف  ولــن 

المقترنيــن فــي الوقــت نفســه مــع اســتقطابات 

متوازيــة، فــي حيــن أن المتوقــع هــو أن اســتقطاب 

الفوتونــات ليــس لــه أي عاقــة بأجهــزة التحليــل، 

فضــًلا عــن اتجاهاتهــا.

الفوتونيــن  اســتقطابات  أن  الماحــظ  لكــن 

تظــل متوازيــة دائمــًا، ومتوازيــة مــع هــذا أو ذلــك 

مــن جهــازي التحليــل بغــض النظــر عــن اتجاههمــا. 

البدايــة  فــي  الفوتونــات  اســتقطاب  ُأعطــي  ولــو 

مــن المصــدر، فــإن كل االتجاهــات ينبغــي أن تكــون 

ممكنــة إحصائيــًا، وتلــك الفوتونــات التــي تعبــر يجــب 

ــى أجهــزة التحليــل، مهمــا كانــت  أن تصــل دائمــًا إل

اتجاهاتهــا. ولكــي نكــون أكثــر دقــة يمكــن، إذا ســمح 

التقــدم التقنــي بذلــك، اختيــار زاويــة a التجــاه أجهــزة 

التحليــل أثنــاء تحــرك الفوتونــات نحوهــا، بعــد أن 

تنطلــق مــن المصــدر؛ والنتيجــة التــي تظهرهــا تلــك 

الصيــغ ســتكون هــي نفســها. وال توجــد طريقــة 

تأخــذ  الفوتونــات  أن  إلثبــات  ذلــك  مــن  أفضــل 

اســتقطابها عنــد الوصــول فقــط، لــدى االتصــال 

معلومــة  تصاحبــه  ذلــك  وأن  بالمســتقطبات، 

تنتقــل أســرع مــن الضــوء، بحيــث إنــه إذا كان األمــر 

يتعلــق بأحجــار نــرد ترمــى علــى الطاولــة، فعندمــا 

اآلخــر  الحجــر  ســيظهر   ،)4) الرقــم  أحدهــا  يظهــر 

بعــد وصــول معلومــة بســرعة   ،)4) الرقــم  أيًضــا 

تفــوق ســرعة الضــوء قادمــة مــن الحجــر األول.

ليــس األمــر علــى هــذا النحــو ألننــا فــي مجــال 

الفيزيــاء الصغرويــة، لكــن التشــبيه يعطــي فكــرة 

الكــم. ولعلنــا  دقيقــة عمــا يحــدث فــي ميكانيــكا 

تتيــح  بيــل  ســتيوارت  جــون  المســاواة  أن  نتذكــر 

أينشــتاين  تنبــؤات  بيــن  الفــرق  قيــاس  بدقــة 

مبــدأ  تفتــرض  والتــي  بالكاســيكية  تســمى  التــي 

المحليــة، وبيــن تنبــؤات ميكانيــكا الكــم لــدى بــور.

إن مبــدأ الســببية علــى المحــك فعــًا، وكذلــك 

الظواهــر  محليــة  ومبــادئ  البدهيــة  الحتميــة 

مــدى  تلمــس  ويمكننــا  لانفصــال.  وقابليتهــا 

أنهــا  نعلــم  عندمــا  التاليــة  األســطر  فــي  الخطــر 

لمنّظــر مــادي ماركســي لينينــي. لقــد كتــب قائــًا:

الهجــوم  إن  خطــرًا.  أشــد  هــو  مــا  »يوجــد 

مرحلــة  يتجــاوز  المــرة  هــذه  الاعقانــي  المضــاد 

تاريخيــة  تولدهــا ظــروف  التــي  الثانويــة  الظواهــر 

متأصــل  تناقــض  علــى  يتأســس  فهــو  مؤقتــة؛ 

األساســية:  االفتراضــات  أحــد  بالمــوت  يهــدد 
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فــي  مــرة  فــألول  الطبيعيــة.  الظواهــر  حتميــة 

والمــادي  العقانــي  التفســير  يواجــه  تاريخــه، 

يــد حركــة  إنــه مهــدد بالدمــار علــى  أزمــة.  للعالــم 

العلــم نفســه، واكتشــافات أينشــتاين تقــع فــي 
النقــاش«.(9( صميــم 

إنــه  أســبيكت؟  آالن  أعمــال  مــا خاصــة  إذن، 

قائــًا: يكتــب 

»لقــد عرضنــا ثــاث تجــارب مختلفــة، وُوضعــت 

وقورنــت  بيــل  المســاواة  مواجهــة  فــي  نتائجهــا 

ــا أن نلخــص  بتنبــؤات ميكانيــكا الكــم. إذا كان علين

نتائجنــا بإيجــاز، فيمكننــا القــول إن المســاواة بيــل 

بطريقــة  تتوافــق  القياســات  وإن  انخرمــت،  قــد 

ممتــازة مــع تنبــؤات ميكانيــكا الكــم... إن انخــرام 

المســاواة بيــل الــذي أوضحتــه هــذه التجــارب مثيــر 

لإلعجــاب: فهــو يصــل إلــى 40 انحرافــًا معياريــًا فــي 

الثانيــة  التجربــة  الثانيــة. ومخطــط هــذه  التجربــة 

ــي يمكــن  ــة، وبالتال ــة الفكري ا مــن التجرب قريــب جــدًّ

االســتنتاج بــأن مســألة النظريــات المحليــة ذات 

الثابــت اإلضافــي قــد ُحســمت بشــكل نهائــي«.

التحفظــات  مــن  عــدد  عــن  التعبيــر  وبعــد 

بيــل: عــن  نقــًا  يختــم  المعهــودة، 

»علــى غــرار بيــل نفســه نفضــل التأكيــد علــى 

أعطــت  ’فــإذا  النتائــج:  لهــذه  اإليجابــي  الجانــب 

التجربــة النتيجــة المتوقعــة، فســوف يجســد ذلــك 

 فــي رأيــي تأكيــدًا لمــا ُيعتبــر، فــي ضــوء النقــاش 

)9( جان بيير فيجييه، مرجع سابق. ص: 78.

حــول المحليــة، أحــد التنبــؤات األكثــر اســتثنائية فــي 

نظريــة الكــم’«(10(.

برنــارد  كان  أســبيكت  آالن  نتائــج  قبــل  وحتــى 

ديســبانيا (Bernard d’ESPAGNAT(، مديــر مختبــر 

فــي  األوليــة  والجســيمات  النظريــة  الفيزيــاء 

تفســيرًا  أيضــًا  هــو  اقتــرح  قــد  أورســاي،  جامعــة 

آخــر للواقــع علــى أســاس المســاواة بيــل وســاعد 

تحــول كل  نــرى،  كمــا  فــي تحســينه.  نفســه  هــو 

المبدعيــن فــي الفيزيــاء النظريــة والرياضيــات حاليًا 

إلــى فاســفة علــوم عبــر تفســير نتائــج أعمالهــم 

هــم أنفســهم. ينفــي برنــارد دســبانّيا عــن نفســه 

االنتمــاء إلــى الوضعانيــة المنطقيــة. ويعتقــد أن 

منهــج االســتقراء فــي الفيزيــاء يثبــت وجــود واقــع 

مفتــرض خــارج حواســنا ومســتقل عــن قدراتنــا(11(. 

لتفســير  ضــروري  ذاتــه  حــد  فــي  الواقــع  وهــذا 

فــي  نقــع  أن  ينبغــي  ال  لكــن  الظواهــر.  انتظــام 

الخطــأ بشــأن ذلــك، والمؤلــف نفســه لــن يســمح 

لنــا بذلــك ألنــه يؤكــد أن واقعيتــه هــي واقعيــة غيــر 

ماديــة قريبــة مــن مفهــوم الوجــود لــدى فردينانــد 

ذاتــه  حــد  فــي  فالواقــع   .F. ALIQUIE))12)) آلكييــه 

ليــس فــي متنــاول العلــم خــارج المــكان والزمــان 

علــى غــرار الجواهــر األولــى لــدى أفاطــون: فالواقــع 

حجــاب، وال يمكــن للمعرفــة العلميــة اســتنفاده 

بيــن  يماهــي  فهــو  تحديــًدا،  أكثــر  وبشــكل  أبــدًا. 

حــد  فــي  الواقــع  الجوهــري،  المســتقل،  الواقــع 

(10) Alain ASPECT: Trois tests expérimentaux des inégal-
ités de Bell par mesure de corrélation de polarisation de 
photons, Université de Paris Orsay, 1983, pp. 343-346.
(11) Bernard d’ESPAGNAT: À la recherche du réel, le re-
gard d’un physicien, Gauthier Villars, 1980 p. 59
(12) B. d’ESPAGNAT op. cit., p. 131.
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اإللــه،  وبيــن  الجوهــر،  أو  األشــياء((13(  (وراء  ذاتــه 

وهــذه -مــن حيــث األســاس- هــي نظــرة ســبينوزا 

 )DESCARTES) وديــكارت   ،)SPINOZA) نفســها 

 SAINT-THOMAS) اإلكوينــي  تومــاس  وســانت 

(D›AQUIN))14. وحتــى ال نتهمــه بأنــه مؤيــد لنظريــة 

الوجــود المحايــث، فهــو يعتبر أن مفاهيم المحايثة 

مــن  طرحــت  فيمــا  الفيزيــاء  تجاوزتهــا  والتعالــي 

تمثيــات وأبســتمولوجيا: »والواقــع فــي حــد ذاتــه، 

ــه توجــد  ــا لتفســير أن ــذي يبقــى مفهومــه ضروريًّ ال

ظواهــر وأنهــا منتظمــة، هــذا الواقــع فــي حــد ذاتــه 

ليــس فــي الحقيقــة محايثــًا وال متعاليــًا«. (المرجــع 

.)149 ص.  الســابق، 

ســمة  التفســير  لهــذا  فــإن  هــذا،  كل  رغــم 

المنطقيــة: فكاهمــا  الوضعانيــة  مــع  مشــتركة 

يــرى أن إمكانيــة معرفــة مــا هــو حقيقــي وهميــة 

ومســتحيلة، فــي حيــن ظلــت الفيزيــاء التقليديــة 

الــدوام تؤيــد عكــس ذلــك. علــى 

بيــن  الفصــل  اســتحالة  مبــدأ  إلــى  وبالنظــر 

أشــياء  أي  كيانــات،  وجــود  نفــي  يجــري  الظواهــر، 

مســتقلة حائــزة علــى خصائــص، ويبــدو الكــون فــي 

أن  يمكــن  واحــدة  كقطعــة  الجديــدة  النظريــات 

تهتــز جميــع أجزائهــا مســايرة بعضهــا علــى الفــور.

مــع  مذهلــة  تشــابه  ألوجــه  التطــرق  ويجــري 

علــى  تنبنــي  التــي  العالــم  فــي  القديمــة  الديانــات 

وحــدة الوجــود أو المذهــب الحيــوي. ويستشــهد 

بنصــوص  بوريغرانــد  دي  كوســتا  أوليفييــه 

)13( أي الواقع الذي يحاول الفيزيائي عبثًا الوصول إليه.

(14) Bernard d’ESPAGNAT: Un atome de sagesse. Propos 
d’un physicien sur le réel. Seuil, Paris, 1982, p.70.

»الريغفدا« الهندوســية بشــأن اســتحالة انفصال 

الظواهــر.

ذات  ظاهــرة  نشــهد  نحــن  الواقــع  وفــي 

مثيــر  وتحليلهــا  الغــرب،  فــي  كبيــرة  خصوصيــة 

أنــه  لــو  كمــا  ذلــك  كل  ويحــدث  لاهتمــام.  كثيــرًا 

بعــد نيتشــه (NIETZSCHE( بقــرن تقريبــًا، أحــس 

العلمــاء الغربيــون بعطــش شــديد إلــى الروحانيــة 

وإلــى  الطبيعــة  إحيــاء  إلــى  الفيزيائييــن  يدفــع 

»آلهــة  األجــداث  مــن  مــا،  بطريقــة  يخرجــوا،  أن 

نيــة«. علما

إن مكــون النْفــس الــذي ينســبه جــان شــارون 

والاوعــي  اإللكتــرون،  إلــى   )Jean CHARON(

بوريغرانــد،  دي  كوســتا  أوليفييــه  لــدى  الجماعــي 

وإضفــاء الحيــاة علــى المــادة لــدى برنار ديســبانيا أو 

كوشــران (COCHRAN( هــي جملــة من التفســيرات 

ميكانيــكا  لظواهــر  واالســتقراءات  الشــخصية، 

الكــم، لكــن ميكانيــكا الكــم ليســت هــي مجالهــا، 

جديــدة.  لميتافيزيقــا  األولــى  المامــح  هــي  بــل 

واســتحالة  الضــوء،  مــن  األســرع  التفاعــل  إن 

انفصــال الظواهــر، وعــدم محليتهــا، والســببية أو 

التأثيــر عــن بعــد هــي الوقائــع التــي يعتبــر مشــروعًا 

وهــي  بيــل.  المســاواة  انخــرام  مــن  اســتنباطها 

فــي حــد ذاتهــا أمــور ثوريــة فعــًا بمــا فيــه الكفايــة 

توجــد  ال  ولذلــك  بالكامــل.  للكــون  رؤيتنــا  وتغيــر 

باســتثناء  أخــرى  مســائل  إضافــة  إلــى  حاجــة  أي 

تلــك التــي تكبــح بدورهــا فــي مضمــار الرياضيــات 

الايقيــن  مبــدأ  صيــغ  مثــل  العقــل،  ســلطان 

لــدى هيزنبــرغ. فــي الواقــع، تؤكــد مبرهنــة كــورت 

أنــه حيــن يوجــد عــدد مــن   )urt GÖDELK) غــودل
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المســّلمات التــي تؤســس لنظريــة ويكــون غنيــًا 

بمــا يكفــي للســماح ببنــاء حســابي، فتمكــن دائمــًا 

بمنطــق  للبرهنــة  قابلــة  غيــر  مســألة  صياغــة 

هــذه النظريــة نفســها، أي أنهــا مســألة ليســت 

أخــرى  مســّلمة  ووحدهــا  خاطئــة.  وال  صحيحــة 

مختلفــة عــن األولــى هــي التــي تتيــح حــل الغمــوض، 

وهــذه بدورهــا يمكــن ربطهــا بمســألة جديــدة غيــر 

دواليــك. وهكــذا  للبرهنــة...  قابلــة 

نظريــة عــدم االكتمــال هــذه لغــودل تدّمــر فرص 

أراد، انطاقــًا  الــذي   )HILBERT) مشــروع هيلبــرت

مــن عــدد محــدود مــن المســّلمات، بنــاء رياضيــات 

كونيــة تكــون فيهــا أي مســألة إمــا صحيحــة وإمــا 

الانهايــة.  مفهــوم  مــن  التخلــص  مــع  خاطئــة 

وبالتالــي، فنحــن ال نعــرف حتــى مــا إذا كان بإمكاننــا 

أبــدًا إثبــات اتســاق نظريــة مجموعــات األعــداد وهــل 

تتضمــن حشــوًا لــم ُيكتَشــف حتــى اآلن؟

علــى المســتوى اإلبســتمولوجي، فــإن مشــكلة 

لديهــا  هــل  تطــرح.  التــي  هــي  الرياضيــات  مكانــة 

حقيقــة موضوعيــة تعكــس بنيــة الواقــع، وحتــى 

الوجــود (بمــا فــي ذلــك المقدس( كمــا كان يفترض 

ذلــك كانتــور (CANTOR( عندمــا اكتشــف األعــداد 

الامتناهيــة وأّســس نظريــة المجموعــات، أم إنهــا 

مجــرد انعــكاس لعقــل الرياضــي الــذي يصوغهــا؟

فــي الحالــة األولــى ربمــا يكــون العــدد هــو أقنوم 

الوجــود، وســنكون بالكامــل فــي خضــم أفاطونيــة 

جديــدة، وفــي الحالــة الثانيــة لــن نخــرج مــن إطــار 

يكــون  ســوف  وهكــذا  المنطقيــة،  الوضعانيــة 

للنظريــات  العشــوائي  الطابــع  تفســير  ممكنــًا 

البَدهيــة وتنوعهــا ومــا يازمهــا مــن نقــص، بكونهــا 

يضبــط  مســتقل  خارجــي  نمــوذج  إلــى  تحيــل  ال 

للواقــع  دراســة  ألي  الازمــة  المنهجيــة  القيــود 

الموضوعــي.

ليســت  الطبيعيــة  األعــداد  فــإن  ذلــك،  ومــع 

قابلة لاســتنباط بشــكل منطقي، ويجب اعتبارها 

وفقــًا لـــكورت غوديــل موجــودة لذاتهــا(15(. وهكــذا 

االكتمــال  عــدم  ونظريــة  الكــم  ميكانيــكا  تجتــرح 

فيــه  تتنافــس  جديــدًا  معرفيــًا  مجــااًل  لغوديــل(16( 

الرياضيــات ونظريــة الكــم لكــي ترســما للمعرفــة 

العلميــة حــدودًا ال يمكــن اختراقهــا.

الكــم  ميكانيــكا  تصــدره  الــذي  الحكــم  إن 

التقليديــة واضــح: فيزيــاء الكــم ال تقــدم إال نتائــج 

مــن  االضطــراب  يأتيهــا  أنظمــة  علــى  القيــاس 

لها، دون أن تكــون قــادرة علــى معرفــة  ِقبــل مشــغِّ

هــذا  علــى  الكــون  تصّورنــا  وإذا  الكامــن.  الواقــع 

النحــو فهــو ال يمثــل بــأي حــال واقعــًا مســتقًا. 

وعــاوة علــى ذلــك، تجــّرد عاقــة الايقيــن ونظريــة 

غوديــل العقــل مــن أي إمكانيــة لفهــم الكــون علــى 

نحــو شــامل. وإلــى جانــب ذلــك فــإن الواقــع، علــى 

مســتوى الفيزيــاء الصغرويــة، هــو إمــا موجــة أو 

جســيم وال يتجســد أبــدًا فيهمــا معــًا فــي آن واحــد. 

وال وجــود لتجــاوز جدلــي عبــر ظهــور مرحلــة ثالثــة 

تكــون توليفــة نتيجــة الندمــاج الموجــة والجســيم، 

(15) O.C. de BEAUREGARD op. cit., p. 142. Postface de 
Michel CASENAVE.
ثــوم،  لرينيــه  الكارثــة  األخــرى: نظريــة  بالنظريــات  ناهيــك   )16(
وعمليــات  دة  المبــدِّ الُبنــى  عــن  بريغوجيــن  إيليــا  ونظريــة 
حــول  ويلــر  جــون  ونظريــة  عــام،  بشــكل  الحراريــة  الديناميــكا 
الوســط  لبنيــة  الطوبولوجيــة  والدراســة  الكميــة،  الجاذبيــة 

إلــخ. الذريــة...  للنــواة  الكمومــي 
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بــل هنــاك ذهــاب وإيــاب، وتحــول أبــدي مــن هــذا 

إلــى ذاك، والعكــس صحيــح. ذلــك هــو المنطــق 

الــذي  والموجــة  الجســيم  لتكامــل  الكمومــي 

دفــع  ســتحاول  نظريــة  وأي  الظاهــرة(17(.  يحكــم 

معرفــة الواقــع إلــى مــا وراء الحــدود التــي ترســمها 

ميكانيــكا الكــم مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تنبــؤات 

ســتظهر التجربــة بطانهــا، علــى عكــس تنبــؤات 

يجــب  الــذي  المعنــى  هــو  وهــذا  الكــم.  ميكانيــكا 

بيــل. إعطــاؤه النخــرام المســاواة 

إنهــا المــرة األولــى فــي تاريــخ العلــوم التــي تظهر 

نحــو  أي  علــى  تمكــن  وال  كهــذه.  معضلــة  فيهــا 

مقارنتهــا بالقيــود التــي كانــت تفرضهــا الفلســفة 

)17( وفــي المقابــل، ســيكون المنطــق الجدلــي مائًمــا تمامــًا 
تكويــن عناصــر  الكليــة:  الفيزيــاء  مــن ظواهــر  العديــد  لشــرح 
(جــدول  الكيمائيــة  للعناصــر  الــدوري  الجــدول  الطبيعــة، 
مندلييــف( علــى ســبيل المثــال مــع الطفــرات النوعيــة نتيجــة 
للتراكــم الكمــي، البروتونــات والنيوترونــات فــي النــواة مــع زيــادة 
العــدد الــذري Z. لقــد باتــت بعــض أجــزاء جدليــة الطبيعــة ألنغلــز 
متجــاوزة وذلــك أمــر طبيعــي، ولكــن العمــل فــي مجملــه يظــل 
متماســكًا. وتكمــن أصالــة المنهــج الجدلــي فــي كــون مصــدره 
مجــال  لتغطيــة  الطمــوح  لديــه  وأن  اإلنســانية  العلــوم  هــو 
الواقــع بأكملــه مــن خــال التوســع بشــكل خــاص فــي اتجــاه 
العلــوم الدقيقــة، وعلينــا أن نحــاول تعميقــه. لقــد كتــب أنغلــز 
معتبــرًا أنــه فــي كل خطــوة جديــدة تخطوهــا العلــوم، يتغيــر 
شــكل النزعــة الماديــة. ولهــذا فعلــى المنهــج الجدلــي أيضــًا 
أن يتغيــر مــن حيــث الشــكل والمضمــون، لكــن ليســت هــذه 
مســألة ســهلة. وعلــى عكــس المنهــج الجدلــي، تظهــر البنيويــة 
كأنهــا عقانيــة تتعلــق بقشــة. وفــي الواقــع، ســبق أن الحــظ 
ميشــيل فوكــو انبهــار العلــوم اإلنســانية بالعلــوم الدقيقــة، 
ومفاهيــم  طرائــق  ألن  مؤســفة  النتيجــة  تكــون  مــا  وغالبــًا 
أغلــب األحيــان  إنزالهــا مظليــًا وفــي  يجــري  الدقيقــة  العلــوم 
ــًا بإجــراء  ــوم اإلنســانية. األمــر شــبيه تقريب ــى العل بتعســف عل
ــدة فــي  ــج جي ــر رمــي قطعــة نقــود فقــد تكــون النتائ القرعــة عب
فــإن  تكــون كارثيــة. وهكــذا  مــا  لكنهــا غالبــًا  األحيــان،  بعــض 
كتــاب »الُبنــى األوليــة للقرابــة« لليفــي ســتراوس مثــل فشــًا، 
إذ يمكــن أن نقــرأ فيــه تلميحــًا أو حتــى تصريحــًا عــن ازدواجيــة 
الجســيم والموجــة، وصيــغ إدمــاج القرابــة فــي الجيــل التاســع... 
إلــخ. وكذلــك »النــيء والمطبــوخ« يذكرنــا بالجســيم والجســيم 
المضــاد... إلــخ. كمــا ينطلــق بنيويــون آخــرون مــن ُبنــى األنظمــة 
الُبنــى  شــرح  يحاولــوا  لكــي  المعدنيــة  المــواد  فــي  البلوريــة 

ــف. االجتماعيــة، وهــذا، بــكل تأكيــد، يعتريــه الكثيــر مــن التكلُّ

الوضعيــة، مــن حيــن إلــى آخــر، علــى العلــم ألســباب 

 Auguste) وثوقيــة بحتــة. ألــم يقــل أوغســت كونــت

ــا لــن نعــرف  COMTE(، مؤســس هــذا المذهــب، إنن

أبــدًا وال أســباب لمعانهــا؟ ومنــذ  فيزيــاء النجــوم 

النوويــة  القنبلــة  اإلنســان  صنــع  الحيــن  ذلــك 

الحراريــة بنــاء علــى مبدأ اندماج النــوى الهيدروجينية 

التــي تعــد النجــوم معقلهــا، وهــو فــي طــور تطويــع 

الطاقــة النوويــة الحراريــة لاســتخدام البشــري. أمــا 

برتلــو (BERTHELOT( فــكان معاديــًا للنظريــة الذريــة 

نتيجــة لمعتقداتــه الوضعيــة.

قــدرات  اإلنســان  لــدى  كانــت  لــو  بالتأكيــد 

عفريــت كالعفريــت الــذي فــي تجربــة ماكســويل 

كل  يتضــح  فســوف  البــاس  أو   )MAXWELL(

شــيء فجــأة بضــوء يخطــف األبصــار، ألن المــرء 

الظواهــر،  هــذه  مركــز  فــي  نفســه  يضــع  حيــن 

كل  وفهــم  الناظــم  خيطهــا  متابعــة  يســتطيع 

يتعــذر  التــي  للمعاييــر  وفقــًا  وتفســيره  شــيء 

للوقائــع. الراهنــة  الحالــة  فــي  إليهــا  الوصــول 

لكــن الحــال ليــس كذلــك، والعقانيــة الجديــدة 

التــي ســتمّكن مــن التقــدم فــي معرفــة الواقــع، 

يتعيــن بناؤهــا خطــوة بخطــوة، مــع التســلح بوعــي 

حــاد وإدراك لاســتعصاء والتفــرد اللذْيــن يميــزان 

المشــكلة المطروحــة.

فــي  يشــاركوا  أن  األفارقــة  الفاســفة  وعلــى 

األكثــر  للمعرفــة،  الجديــدة  النظريــة  هــذه  بنــاء 

مهمــة  إنهــا  عصرنــا.  فــي  إثــارة  واألكثــر  تقدمــًا 

الظــروف مجتمعــة  أولــى، ويبــدو أن كل  إيجابيــة 
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تغييــر  أجــل  مــن  مســبوقة  غيــر  معرفيــة  لثــورة 

للكــون. فهمنــا  نمــوذج  فــي  كامــل 

ب - األزمة الفلسفية العامة

للغايــة،  فتــرة صعبــة  اليــوم  الفلســفة  تعبــر 

تســميتها  علــى  مجبــرون  نحــن  فتــرة  وهــي 

الحديــث  فــي  المفكريــن  بعــض  يتــردد  وال  أزمــة، 

تــزال  مــا  هــل  نهايتهــا.  أو  الفلســفة  مــوت  عــن 

الدقيقــة  والعلــوم  اإلنســانية  العلــوم  وضعانيــة 

تتــرك مــن مجــال للميتافيزيقــا؟ إن باعــث القلــق 

كمــا  يبــدو  للفلســفة  الرئيــس  المصــدر  أن  هــو 

لــو أنــه قــد نضــب. فاإلنتــاج الفلســفي يتناقــص 

مــن حيــث الكــم، ولكــن بشــكل خــاص مــن حيــث 

خاتمــة  مثــل  هيغــل  إن  قيــل  طالمــا  الكيــف. 

النظــم الفلســفية الكبــرى. ففــي فرنســا، ليــس 

 Paul) آلخــر الفاســفة العظــام جــان بــول ســارتر

تحــول ميشــيل  أي خليفــة، فيمــا   )SARTRE-Jean

التاريــخ.  إلــى  ــا  جزئيًّ  )Michel FOUCAULT) فوكــو 

وقــد كتــب اإلبســتمولوجي جــان توســان ديزانتــي 

قائــًا:  )Toussaint DESANTI-Jean(

الســعي  الفيلســوف  بوســع  ربمــا   )...)«

إلــى إســماع صوتــه ولــو كان ضعيفــًا... ألنــه لــن 

يكــون مثــل صــوت األمــس، ذلــك الــذي كان يعلــن 

بــأن  التســليم  يجــب  الجميــع.  أمــام  الحقيقــة 
الفيلســوف لــم يعــد ذلــك الناطــق بالمعرفــة«.(18(

الفلســفي  الفكــر  تطــور  عــن  موجــزة  نبــذة  إن 

وعاقتــه بالعلــم، هــي وحدهــا التــي تتيــح لنــا أن نفهــم 

(18) Jean Toussaint DESANTI, La philosophie silencieuse 
ou critique des philosophies de la science, p. 7.

التشــاؤم الــذي يســود الفلســفة اليــوم، فمنــذ القــرن 

الطبيعــة،  فاســفة  مــع  الميــاد  قبــل  الســادس 

تطــورت  وأناكســيمنس،  وأناكســيماندر  طاليــس 

الفلســفة وهــي علــى اتصــال وثيــق مــع العلــم.

وكل مرحلــة مــن مراحــل تطــور العلوم الدقيقة 

كانــت لهــا اســتنباطاتها الميتافيزيقيــة، بنــاء علــى 

أحــدث التقدمــات التــي تحققهــا تلــك العلــوم. وقــد 

ألرســطوطاليس  األرض  مركزيــة  لفكــرة  كانــت 

وبطليمــوس اليــد الطولــى علــى امتــداد العصــور 

القديمــة والقــرون الوســطى. وقــد ســمحت لهــا 

الحــركات  تفســير  تتيــح  التــي  الحلقــات،  نظريــة 

حقيقــة.  كأنهــا  تظهــر  بــأن  لألفــاك،  الظاهريــة 

مــن  المركــزي  الكوكــب  الــذي يســكن  فاإلنســان 

هــذا الكــون كان إذن هــو الكائــن الــذي ُخلــق الكــون 

تطــورت  عــام،  ألفــي  طيلــة  وهكــذا،  أجلــه.  مــن 

ميتافيزيقــا اإلنســان الــذي كان مرجعــه العلمــي 

بالفعــل هــو هــذا النظــام الفلكــي الخاطــئ. ثــم جــاء 

 )GALILÉE) وغاليليــو   )COPERNIC) كوبرنيكــوس 

كمــا  األرض  مركزيــة  فانهــارت   )KEPLER) وكبلــر 

ينهــار بــرج مــن ورق، وتلقــت ميتافيزيقــا اإلنســان 

طعنــة نجــاء. فــي واقــع األمــر، بــداًل مــن أن يكــون 

لــم يعــد اإلنســان يحتــل إال كوكبــًا  مركــز الكــون، 

واحــًدا فقــط فــي أطــراف كــون ال نهايــة لــه. وهكــذا 

ســتبلغ  التــي  الميتافيزيقيــة  األزمــة  هــذه  ُولــدت 

أوجهــا مــع فريدريــك نيتشــه.

توجهــت  النهضــة،  عصــر  مــن  ابتــداًء 

الميتافيزيقــا أساســًا نحــو معرفــة العالم الخارجي، 

مــع تطــور العلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة. أســس 

وانبنــى  اســمه،  حملــت  التــي  العقانيــة  ديــكارت 
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المنهــج« أساســًا علــى طرائــق  خطابــه »بشــأن 

علــى  خــاص  بشــكل  واعتمــد  الدقيقــة،  العلــوم 

التحليــل الحســابي، وكل مــا لديــه مــن ميتافيزيقــا 

العلميــة. بتجربتــه  وثيــق  ارتبــاط  علــى  كان 

 )LEIBNIZ) ــز واألمــر نفســه ينطبــق علــى اليبنت

الــذي افتــرض -بعــد أن اختــرع الديناميــكا الحديثــة- 

رهــا  أن الحقيقــة النهائيــة هــي الطاقــة التــي َتصوَّ

التــي  الميتافيزيقــا  وكانــت  روحيــة.  طبيعــة  ذات 

قدمهــا امتــدادًا مباشــرًا لنتائــج أبحاثــه العلميــة.

مؤســس   )KANT) بكانــط  يتعلــق  وفيمــا 

المعرفــة  فــي  نظريتــه  فــإن  اإلبســتمولوجيا، 

ســيما  وال  نيوتــن،  فيزيــاء  علــى  أساســًا  تعتمــد 

العقــل  المتعاليــة فــي »نقــد  الجماليــات  نظريــة 

لــص«. لخا ا

القبليــة  كانــط  شــروط  »صمــدت«  لقــد 

للمعقوليــة وكذلــك فعلــت الجواهــر األولــى لــدى 

أفاطــون، فــي حيــن أن مفهومــِي المــكان والزمــان 

المطلقْيــن لنيوتــن، اللذْيــن كانــا دعامــة لهمــا، قــد 

للنســبية. أينشــتاين  نظريــة  ظهــور  أبطلهمــا 

الفلســفة  ليســت  المفكريــن،  لبعــض  وفقــًا 

المنبتــة عــن العلــوم أكثــر مــن خطــاب فــارغ. وحتــى 

إال أن  المبالغــة،  الحكــم بعــض  لــو تضمــن هــذا 

بوســعنا التأكيــد علــى أن العلــم كان دومــًا، ومــا 

ولهــذا  للفلســفة.  الرئيــس  اإللهــام  زال، مصــدر 

موجــودة  الفلســفة  ســتبقى  بالــذات  الســبب 

علــى الــدوام، لكــن هــل ســتزداد باطــراد صعوبــة 

التفلســف؟

التجديــد الكبيــر فــي الفلســفة الــذي ننتظــره قد 

يأتــي أيضــًا مــن العلــوم الطبيعيــة كعلمــِي األحيــاء 

الواقــع،  ففــي  وغيرهمــا.  والوراثــة...  الجزيئيــة 

قدمــت اكتشــافات العقديــن الماضييــن إســهامًا 

قويــًا فعــًا فــي تجديــد ميتافيزيقــا اإلنســان، وأدت 

الفلســفية  األعمــال  مــن  كبيــر  جــزء  تجــاوز  إلــى 

الســابقة التــي كانــت مبنيــة علــى مجــرد تكهنــات.

خليــة  مخبريــًا  نهّجــن  أن  فــي  نجحنــا  فقــد 

حيوانيــة وخليــة نباتيــة، وبالتالــي فــي تكويــن خليــة 

تكاثــرت  مســتقلة،  نباتيــة«  »حيوانيــة  جديــدة 

باالســتزراع لتكــّون نســيجًا مــن نــوع جديــد، حيوانــي 

ونباتــي فــي الوقــت ذاتــه. ويوضــح هــذا النجــاح أنــه 

علــى مســتوى الخليــة ال يوجــد فــي عمليــة تهجيــن 

أن  أو  المملكــة(،  (أو  »األنــواع«  حاجــز  نموذجيــة 

الــذي ســيحل  مــا  حــال.  أي  علــى  تجــاوزه ممكــن 

بأنمــاط أفاطــون األوليــة، أو تلــك الجواهــر األبديــة 

للكائنــات؟ ويمكــن أن نتطــرق هنــا لتكويــن الحيوان 

رأس  ذي  والمعــز«،  الضــأن  »هجيــن  الخرافــي 

الضــأن المطعــم بجســم الماعــز، مــع إمكانيــة أن 

يعيــش، أو حيــوان ســمندل مائــي مكــّون مــن ثاثــة 

أجــزاء مختلفــة، اثنــان منهــا مــن حيوانــات ســمندل 

أخــرى ذات ألــوان مختلفــة.

استنســاخ الخايــا، الــذي ســيمكن علــى المــدى 

الطويــل مــن إنشــاء عــدد مرغــوب مــن الكائنــات 

الحيــة المتطابقــة، وِمــن َثــمَّ ربمــا بوعــي إنســاني 

ميتافيزيقيــة  مشــكات  يطــرح  تمامــًا،  متطابــق 

مشــكات  يطــرح  واحــدة  وبكلمــة  وأخاقيــة، 

فلســفية تثيــر الرهبــة فــي األنفــس.
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وإلــى درجــة مــا، ُيعــد األمــر طريقــة غيــر مباشــرة 

مســألة  فــإن  وبالطبــع،  المــوت.  علــى  للتغلــب 

تــزال  مــا  األولــي  الكائــن  لــدى  بالهويــة  الشــعور 

مطروحــة، أو علــى األقــل يجــب التفكيــر فيهــا.

األمــر هــو نفســه مع كل االكتشــافات المهمة 

مّطــرد  فهــم  أجــل  مــن  الدمــاغ  دراســة  األخــرى: 

لظاهــرة الوعــي(19( وتمثياتنــا الذهنيــة، األداء غيــر 

المتماثــل لنصفــي الدمــاغ، التشــابه بيــن عمليــة 

الحفــظ وبيــن التصويــر المجســم، العمــل اآلنــي 

للدمــاغ، نقــل االنفعــال وعمــل الحــواس فــي حالــة 

وعــي الدمــاغ، العمليــات الفســيولوجية العصبيــة 

الكامنــة وراء هــذه الحــاالت، العاقــة بيــن الشــعور 

بالقلــق وبيــن إفــراز إنزيــم معيــن فــي المــخ، زيــادة 

يومــًا  يغيــر  قــد  الــذي  المأمــول  العمــر  متوســط 

مــا الموقــف تجــاه المــوت... إلــخ. إن ميتافيزيقــا 

الحريــة والقلــق والعمــل، بمعانيهــا لــدى ســارتر، 

تتغيــر جذريــًا فــي ضــوء البيانــات الحيويــة الجديــدة.

ج - الفلسفة والعلم والدين

األساســي  المصــدر  أن  نعتبــر  أن  بوســعنا 

لإليمــان لــدى العديــد مــن المفكريــن يكمــن فــي 

وأصــل  الكــون،  بأصــل  المتعلــق  الكبيــر  اللغــز 

المــادة، الــذي -بــكل دقــة- تقــف العلــوم الحاليــة 

ــه. فالنشــاط العلمــي فــي أشــكاله  عاجــزة عــن حل

األكثــر تقدمــًا ودقــة ال يتعلــق إال بتحــوالت المــادة، 

معطــى  شــكل  فــي  ُوجــدت  قــد  تكــون  أن  بعــد 

النشــاط،  هــذا  فمــكان  َثــمَّ  وِمــن  خــام.  وموجــود 

(19) Jean-Pierre CHANGEUX, L’Homme neuronal, Fa-
yard, Paris, 1983.

جملــة وتفصيــًا، ال يصــل إلــى هــذا اللغــز العظيــم. 

هــذا  فــي  اإلدراك  يقبلهمــا  اللــذان  والموقفــان 

الصــدد، علــى المســتوى الفلســفي، همــا خيــاران 

مبدئيــان.

لقــد رأينــا أن المــادة أو الكــون عنــد النظــر إليــه 

مــن منظــور المســتقبل قــد يكــون أبديــًا. ويحــق 

لنــا التســلح بهــذه القناعــة طالمــا لــم ينخــرم مبــدأ 

حفــظ الطاقــة فــي صيــرورة الطبيعــة. وانطاقــًا 

مــن تناظــر صحيــح، يمكــن افتــراض أن األمــر كان 

علــى ذلــك النحــو فــي الماضــي، وأن الكــون أبــدي، 

ــدوام،  ــدوام وســيبقى موجــودًا علــى ال ُوجــد علــى ال

والعــدم، والغيــاب المطلــق للوجــود أمــر ســخيف، 

تتعــزز  ســوف  المنطقيــة  حاســتنا  تطــور  ومــع 

عبثيــة  نكتشــف  وســوف  العلميــة،  الممارســة 

العــدم تلــك، رغــم أن هــذا المفهــوم يعمــل اليــوم 

تمامــًا كمــا يعمــل مفهــوم الوجــود؛ إذ إن لينيــن 

يراهــن علــى الوحــدة بيــن الوجــود والاوجــود.

وحــدد  الحديــث  األحيــاء  علــم  اكتشــف  لقــد 

مــكان منطقــة المــخ التــي يســتقر فيهــا المخيــال، 

والتــي تمنــح أفــراد جنــس اإلنســان العاقــل، دون 

ســواهم، الخاصيــة الكبــرى المتمثلــة فــي تصــور 

غيــر الموجــودات، أي الكائنــات المتخليــة. بوســعنا 

دائمــًا أن نجيــب بــأن مثــل هــذا االســتنتاج ليــس 

إال طريقــة ذكيــة إلحالــة الصعوبــة إلــى الانهائــي 

لدرجــة أنهــا تتاشــى فــي ذهــن المفكــر، ألن وجــود 

المشــكلة  ذات  يطــرح  نفســه  األبــدي  الكــون 

الوجــود. بطبيعــة  المتعلقــة 

وترتيبــًا علــى كل ذلــك فالديــن باعتبــاره ظمــًأ 
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إلــى الروحانيــة، ليــس إلــى اضمحــال، بغــض النظــر 

عمــا قــد تعتقــده أي فلســفة ماديــة بســيطة.

ويقــدم العلــم مدعومــًا بأحــدث االكتشــافات 

محتمليــن  ســيناريوهين  الفلكيــة  الفيزيــاء  فــي 

لـ«نهايــة« الــدورة الحاليــة للكــون: كــون مفتــوح أو 

كــون مغلــق.

فــي  المنتشــرة  المرئيــة  المــادة  حصيلــة  إن 

(مــن  مختلفــة  بأشــكال  الكــون  أنحــاء  جميــع 

نجــوم وكواكــب وغيرهــا...( هــي أقــل مــن الكميــة 

للكــون  الحاليــة  الحركــة  لجعــل  الضروريــة 

المســتمر فــي التوســع تنعكــس يومــًا مــا، ولجعــل 

المــادة  مــن  كــرة  لتكويــن  يتقلــص  الكــون  هــذا 

المنضغطــة تمكــن مقارنتهــا بتلــك التــي انفجــرت 

العظيــم. االنفجــار  خــال 

وإذا اتضــح أن هــذه الكتلــة المفقــودة تتكــون 

مــن النيوترينــات التــي تكــّون محيطــًا كونيــًا تســبح 

»العالــم«،  نهايــة  ســيناريو  فــإن  المــادة،  فيــه 

ونهايــة الكــون بشــكل عــام بســبب الحــرارة والنــار 

والتأجــج الشــامل هــو الــذي سيســود؛ وســيتمثل 

التجــارب  أن  ويكفــي  الزمــكان.  انهيــار  فــي  ذلــك 

الجاريــة تظهــر أن للنيوترينــات كتلــة غيــر صفريــة. 

وخافــًا لذلــك، فــإن قــوة الجاذبيــة لــن تكــون كافيــة 

إلرجــاع المــادة الكونيــة، ولــن يظهر أي ســبب مادي 

لكســر زخــم المــادة التــي ستســتمر فــي التوســع 

المــوت  ذلــك  وســيعني  مســمى،  غيــر  أجــل  إلــى 

بــردًا. وليــس األمــر ممتعــًا فــي كلتــا الحالتيــن. كيــف 

نتصــور المصيــر المــادي أو الميتافيزيقــي لإلنســان 

فــي هــذه الحالــة أو فــي تلــك؟

فــي  المرموقيــن  العلمــاء  بعــض  يتــردد  ال 

مــع  البشــري  الــذكاء  فيــه  يتأقلــم  وضــع  تخيــل 

هــذه الظــروف فــي عالــم متدهــور، ويفتــرض فــي 

ــذكاء مــن كونهــا  هــذه الحــال أن تتحــول دعامــة ال

شــأنًا عضويــًا لتتحــول إلــى مجــرد بنيــة بســيطة. 

ــر البشــرية  هــل ذلــك ممكــن حقــًا؟ ســيكون مصي

لــم ينتصــر  أن تختفــي بشــكل ال رجعــة فيــه، مــا 

تفــوق الحيــاة علــى المــوت بطريقــة غيــر متوقعــة 

وال يمكــن التنبــؤ بهــا. إن التقديــرات تشــير إلــى أن 

النظــام الشمســي يمكــن أن يســتمر، وهــو فــي 

تحّولــه الدائــب، طــوال خمســة مليــارات أخــرى مــن 

الســنين. ولكــن خــال المليــار األول، ربمــا تبقــى 

الظــروف الحاليــة كمــا هــي. وحيــن نــرى مــا فعلتــه 

اإلنســانية خــال خمســة ماييــن عــام مــن الوجــود، 

فمن يســتطيع أن يعرف ما الذي بوســعها فعله 

»القاحــل«  البشــرية  مصيــر  إن  عــام؟  مليــار  فــي 

هــذا هــو مــا يدفــع بعــض العلمــاء الوضعانييــن 

الجــدد إلــى بعــث األرواحيــة مــن جدثهــا: بالنســبة 

لكوشــران، ربمــا تكــون لــدى لمــادة علــى المســتوى 

الــذري بالفعــل درجــة معينــة مــن الوعــي قــد تفســر 

تطورهــا وصــواًل إلــى انبثــاق الوعــي: ثمــة إذن ســبب 

كلــي، مبــدأ فعــال أو »لوغــوس«، ولــَم ال؟ جــذوة 

حيــاة ال تنفــك عــن المــادة(20(.

انكشــف  العشــرين،  القــرن  مطلــع  مــع 

جحيــم  عيانــًا  فــرأى  نيتشــه  لفريدريــك  الحجــاب 

ــه تحــدث إلــى  ــروح. لقــد ُجــن باألمــر، إلــى درجــة أن ال

حصــان قبــل أن يمــوت ببرهــة يســيرة وهــو فــي 

الــروح  ثنائيــة  إلــى  تحيــل  والُجســيم  الموجــة  ثنائيــة  إن   )20(
والمــادة: فالــروح لــم تــأت مــن مــكان خارجــي لتنــزرع فــي المــادة 
فــي لحظــة معينــة مــن تطورهــا فــي المرحلــة العضويــة، بــل 

كانــت موجــودة بالفعــل فــي الحالــة الكامنــة منــذ البدايــة.
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غايــة البــؤس. وقــد كان مــع ذلــك فخــورًا وجــذاًل: 

كان يجســد جــال الفلســفة الغربيــة وبؤســها فــي 

آن. ألــم يقــل كامــو إن علينــا أن نتخيــل ســيزيف 

ســعيًدا؟

ويبــدو أن هــذه المواجهــة مــع الــذات، فــي كــون 

غيــر مبــاٍل هجرتــه الــروح، تقلــق الغــرب الــذي يــدرك 

فجــأة أنــه يتعايــش مــع شــعوب مــا زالــت تعــرف 

غايــة وجودهــا علــى األرض، وأن اإلنجــازات الدنيويــة 

لألمــم ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بهــذه القناعــة.

إن البحث عن فلســفة تصالح بين اإلنســان وبين 

نفســه يســتجيب علــى هــذا النحــو لحاجــة مــن وجهيــن: 

والســير  التاريــخ،  درب  إلــى  العــودة  لضــرورة  أواًل: 

بقناعــة أقــوى مــن أي وقــت مضــى، والتخلــص نهائيــًا 

 ،))21) )SPENGLERمــن الشــكوك التــي زرعهــا شــبنغلر

ثــم ثانيــًا: الحاجــة علــى مســتوى أكثــر عمومــًا إلعطــاء 

معنــى للحيــاة والوجــود.

وإن بوســع الفاســفة األفارقــة المســلحين 

الثقافــي والتاريخــي، أن يشــاركوا فــي  بماضيهــم 

ستســاعد  التــي  الجديــدة  الفلســفة  هــذه  بنــاء 

اإلنســان علــى التصالــح مــع نفســه والتــي ســيكون 

منطلقهــا إلــى درجــة كبيــرة التمــاّس بيــن التفكيــر 

الفلســفي وبيــن العلــوم، وتلــك مهمــة ثانيــة.

عواتــق  علــى  تقــع  التــي  الثالثــة  المهمــة  أمــا 

تاريــخ  كتابــة  إعــادة  فهــي  األفارقــة  الفاســفة 

الفلســفة، وال ســيما تاريــخ بداياتهــا فــي العصــور 

القديمــة.

ــم  ــى تســع ثقافــات فــي العال )21( تطــرق أوســفالد شــبنغلر إل
اإلفريقيــة  الحضــارة  إهمالــه  إلــى  يشــير  هنــا  الكاتــب  ولعــل 

(المترجــم(.

الخلــط  ينبغــي  ال  أنــه  إلــى  نشــير  أن  ويبقــى 

التــي  الحساســية  البالغــة  الموضوعــات  بيــن 

وبيــن  المقدمــة  هــذه  فــي  إليهــا  التطــرق  جــرى 

والسياســية  االجتماعيــة  الجــذور  موضوعــات 

للعلــم والمعرفــة أو موضوعــات الصــراع الطبقــي، 

فتلــك أبــواب خاصــة فــي علــم االجتمــاع تناولناهــا 

المناســبة. أطرهــا  ضمــن  كثيــرًا 

رسم تخطيطي لتجربة آالن أسبيكت

 :C ،مصــدر الفوتونــات :S :إيضــاح االختصــارات

ــم الضوئي،  ل، A: جهــاز التحليــل، PM: المضخِّ المبــدِّ

UC: وحــدة التزامــن.
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Muhammad.Khedr88@gmail.com :إيميل
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ال يخفــى أن األســلوب الجدلــي لعلــم الــكالم اإلســالمي 

نابــع مــن علــم الالهــوت المســيحي)3(. لكــن مــن المؤكــد 

إلــى منابعــه  لــه منبعــا إســالميًّا خاصــا باإلضافــة  أن 

 van األخــرى الســابقة عليــه، وهــو مــا أكــد عليــه فــان إس

Ess -بوضــوح كبيــر- فــي ســياق منشــوره األخيــر حــول 

الــذي  والنــص  المتقدمــة)4(.  الكالميــة  النصــوص  أحــد 

يــدور حولــه مقالنــا هــو رســالة منســوبة إلــى الحســن بــن 

محمــد بــن الحنفيــة )ت: 100هـــ تقريبــا( يهاجــم فيهــا فرقة 

القدريــة، وليــس لهــذا النــص عنــوان، وربمــا يشــار إليــه 

فــان  قبــل  وقــد  القدريــة()5(.  ضــد  )ســؤاالت  بعنــوان 

إلــى  إلــى الحســن، وأرجعــه  إس بنســبة هــذا المقــال 

ســبعينيات القــرن األول مــن الهجــرة)6(. وليــس لهــذا 

النــص أي مرجعيــة أو طابــع تاريخــي معاصــر، فنســبته 

إلــى الحســن تســتند إلــى مرجعيــة وحيــدة تتمثــل فــي 

اإلمــام الهــادي صاحــب المذهــب الزيــدي )ت: 298هـــ(؛ 

وتبعــا لذلــك فــإن هــذا التأريــخ المبكــر يســتند بقــوة 

إلــى األســلوب الجدلــي والمحتــوى الالهوتــي المتضمــن 

فــي الرســالة. والعديــد مــن الحجــج التــي قدمهــا فــان 

اســتنتاجه  بــأن  القــول  يمكــن  وال  عليــه،  مــردود  إس 

)3( كان هذا معروًفا بالفعل بواسطة بيكر، انظر: 
by Becker (see C. H. Becker, ‘Christliche und islamische Dogmenbildung ‘, 
Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, xxvI, 190 = idem, Islamstu-
dien, Leipzig, 1924-32, I, 445;  

واإلشارات األخرى إلى هذا المقال هي إشارات إلى الطبعة المعادة.

(4) J van Ess, Anfänge muslimischer Theologie, Beirut, 1977, 24.
(كان مــن المقــرر أن يظهــر الكتــاب فــي عــام 1974، لكنــه ظهــر بالفعــل فــي عــام 1978(. 
وفــي الفقــرة المقابلــة فــي الملخــص اإلنجليــزي لنتائجــه، يرفــض فــان إس أن يتحــدث 

عــن »التأثيــر« المســيحي
(idem, ‘The beginnings of Islamic theology’, in J. E. Murdoch and E. D. Sylla 
(ed.), The cultural context of medieval learning, Dordrecht and Boston, 1975, 
99 f.); 

.view بدال من الرؤية venue وقد أخذت هذا ليمثل تغييًرا في المكان

(5)  Cf. van Ess, Anfange, p. 36, 1. 12, of the Arabic text.
)6(  انظر تحديدا ص 12-31 من مقدمته؛ والتأريخ بالسبعينيات في ص. 17 وما بعدها. 
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يُشــكِّل دليــال)7(. ومــن الفظاظــة رفــض 

الســماح  دون  المبكــر  التأريــخ  هــذا 

يصعــب  حيــث  الــرد،  أو  بالمناقشــة 

التأكيــد علــى أي تاريــخ يتجــاوز النصــف 

الهجــري)8(.  الثانــي  القــرن  مــن  األول 

الســكوت  مــن  حجــج  مجموعــة  علــى  يعتمــد  قضيتــه  لــب   )7(
أن  يبــدو   :)17 فــي ص.  (أغلبهــا ملخــص   arguments from silence
الحســن لــم يكــن يعــرف اآلراء األخــرى المعاصــرة لتاريــخ الرســالة 
المشــار إليــه، وبالتالــي فقــد كتــب رســالته قبــل هــذا التاريــخ. ويوجــد في 
هــذه المجموعــة: (أ( تفاســير معينــة منســوبة إلــى قتــادة بــن دعامــة؛ 
(ب( فــارق واضــح بيــن العلــم اإللهــي الســابق والقــدر وضعــه الحســن 
البصــري فــي رســالته فــي القدريــة (pp. 16, 18(؛ (ج( فكــرة أن المــرء 
يمكنــه أن يؤثــر فــي أجلــه فــي الحيــاة والتــي يعتنقهــا هــؤالء الذيــن 
وجــه إليهــم عمــر بــن عبــد العزيــز رســالته ضــد القدريــة؛ باإلضافــة 
إلــى (د( غيــاب الحديــث. وقــد ثــار نوعــان مــن االعتــراض؛ األول هــو أن 
مصداقيــة هــذه المصطلحــات هــي محــل جــدل: عــزو التفاســير إلــى 
ــى الشــك، وعــزو الرســائل إلــى مرجعيــات  ــادة يدعــو إل أنــاس مثــل قت
مبكــرة هــو بالتأكيــد يقبــل الشــك، وتأريــخ فــان إس لبدايــات أحاديــث 
القــدر يســتند إلــى تأريــخ هــذه الرســائل. وأمــا االعتــراض الثانــي فهــو 
أن معنــى "الحجــج مــن الســكوت" مليــئ بالغمــوض. كذلــك يمكــن أن 
يتجاهــل المــرء (وهــو مــا يفعلــه فــي أحيــان كثيــرة( رأيــا مــا وهــو واع بــه، 
وهــذه النقطــة تنطبــق بشــكل واضــح علــى (ب(: إذ مــن المزعــج جدليــا 
بالنســبة إلــى أي مــن دعــاة القدريــة أن يعــي هــذا الفــارق الواضــح، وقــد 
تبنــى فــان إس، علــى نحــو داروينــي صــارم، رأيــا فــي الخــاف الدينــي، 
محتجــا بــأن الحســن لــم يكــن ليتجاهــل آراء خصومــه. وبالمثــل يمكــن 
أن يكــون المــرء غيــر واع بــرأي مــا حتــى وإن كان معاصــرا لــه أو جــاء بعد 
ظهــوره، ولهــذه الجزئيــة تأثيــر علــى (ج(: إذ يحتــج فــان إس بــأن عمــر بن 
عبــد العزيــز كان يخاطــب طائفــة فرعيــة مــن القدريــة، وليــس القدريــة 
ككل (pp.126-31(؛ وإن كان كمــا يبــدو أن الحســن لــم يســمع منهــم، 
فقــد ُيحتــج علــى هــذا بــأن األمــر نفســه يصــدق علــى ريتــر ومونتجومــري 

وات Ritter and Montgomery Watt، كمــا اقتــرح فــان إس.  
وأمــا غيــاب الحديــث فهــو بــا شــك أكثــر الحجــج المقدمــة جاذبيــة، 
بالفعــل  موجــود  الحديــث  أن  بديــل-  تفســير  فلهــا  ذلــك  ومــع 
لكنــه لــم يؤثــر فــي القواعــد الصارمــة للعبــة الجدليــة التــي يتبناهــا 

الحســن، أو أن المؤلــف لــم يعتــرف بســندها (راجــع: 
 J. Wansbrough, Quranic Studies, Oxford, 1977, p. 161,
فاألدلــة  وبذلــك  القــدر(.  فــي  البصــري  الحســن  رســالة  عــن 
ليســت قليلــة علــى الحضــور الدائــم للــكام القــدري فــي القــرن 
 .)25.van Ess, Anfange, p :الثانــي الهجــري (انظــر فــي المقابــل
(بالطبــع ال أقصــد القــول بــأن الحجــج مــن الســكوت باطلــة 
كمــا يقــال(. والمزيــد مــن األدلــة التــي اســتخلصها فــان إس 
يشــمل نقاطــا نابعــة مــن الرؤيــة السياســية للحســن، ومــن 
هــذه  أعالــج  أن  وأتمنــى  عدمهــا(،  (أو  الوفــاة  بعــد  ســمعته 

الحجــج فــي دراســة أخــرى مرتقبــة تحــت عنــوان: 
Early Muslim dogma: a source-critical study, Cambridge 
University Press.
وأن أضفــي المزيــد مــن المعقوليــة علــى موقــف فــان إس مــن 

أصالــة هــذه الرســائل الاهوتيــة المبكــرة.  

(8) Van Ess, Anfange, pp. 16 f.  

وبالتالــي فهــو نــص قديــم، ويمكــن أن 

أصــول  فــي  للبحــث  بــدء  نقطــة  يكــون 

الــكالم. علــم 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن مــا قدمــه فــان إس 

إلــى  عــام  بوجــه  يعتبــر منَتجــا غنيــا؛ فهــو يشــير  ال 

المكرَّســة  المســيحية  الكتابــات  مــن  تــراث طويــل 

لمبادئهــم  االحتجــاج  كيفيــة  المؤمنيــن  لتعليــم 

مــن  التــراث  لهــذا  يعــرض  أنــه  كمــا  وتعاليمهــم، 

 Martyr خــال إشــارته إلــى كتــاب جوســتين مارتيــر

(حــوار مــع تريفــون اليهــودي(، وأيضــا كتــاب (حــوار 

ــا الدمشــقي)9(. فأمــا  بيــن مســيحي ومســلم( ليوحن

بينــه  قليلــة  فالتشــابهات  مارتيــر  جوســتن  كتــاب 

وبيــن رســالة الحســن، وأمــا كتــاب يوحنــا الدمشــقي 

فالمقارنــة بينــه وبيــن رســالة الحســن هــي األنســب 

ُرنــا  ُيَذكِّ يوحنــا  أســلوب  أن  ذلــك  المقــام؛  هــذا  فــي 

إلــى حــد مــا بأســلوب الحســن)10(. لكــن االستشــهاد 

لــم  ومســلم(  مســيحي  بيــن  (حــوار  يوحنــا  بكتــاب 

يكــن مناســبا علــى نحــو تــام؛ إذ تــم تناولــه فــي أعمــال 

فهنــاك  أصالتــه،  فــي  وتشــكيك  بحــدة  متأخــرة 

مرجعيــة قويــة ومكافئــة تنســبه إلــى أبــي ُقــّرة تلميــذ 

يوحنــا، وهــو مــا يجعلــه، فــي ســياق الحاضــر، كتابــا 

متأخــرا)11(. أضــف إلــى ذلــك أنــه مــن غيــر المقبــول 

إظهــار النظريــة المســيحية الكامنــة وراء علم الكام 

اإلســامي مــن خــال توصيــات متعلقــة باألســاليب 

الدفاعيــة التــي تســتخدم عنــد مواجهــة المســلمين؛ 

(9)   Ibid., pp. 22 f.
(10) See van Ess, ‘Beginnings’, p. 104, n. 54.
أخــرى متعلقــة  )11(  لتصريــح حــول هــذا الشــأن ومشــكات 

انظــر: (الحــوار(،  كتــاب  بالتاريــخ وبصحــة 
  A.-T. Khoury, Les theologiens byzantins et l’Islam, Lou-
vain, 1969, pp. 68-71.
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ــد أن هــذه  ألن هــذا يعنــي فــي هــذه النقطــة بالتحدي

األســاليب المســيحية تعكــس أســاليب خصومهــم 

قــد  كونهــا  مــن  األرحــج  وهــو  المســلمين،  مــن 

ســبقتها)12(. 

ممارســة  حــول  قليــا  أحــدث  دراســة  وفــي 

المســلمين للجــدل)13(، يعــود فــان إس مرتيــن إلــى 

التســاؤل عــن أصــول الجــدل اإلســامي. وقــد أخــذ 

فــي بدايــة مقالــه يقــارن بيــن العبــارات المألوفــة 

فــي الجــدل اإلســامي، وبيــن مــا قدمــه مــن نظائــر 

لهــا لــدى اإلغريــق (أترجمهــا لكــم كالتالــي(:

»إن قلت ... نقول ...«.

»إن سأل ... ُنجيب ...«.     

ــارات موجــودة  ويصــرح فــان إس أن هــذه العب

بالفعــل منــذ عصر آبــاء الكنيســة)14(. والمثال األول 

باســتخدام  وجــوده  علــى  التأكيــد  يســتحق  بالــكاد 

كلمــة »بالفعــل«: فقــد اتضــح أن العبــارة األولــى 

مأخــوذة مــن أحــد أعمــال يوحنــا الدمشــقي، والــذي 

ويعتبــر  حينهــا)15(،  النســاطرة  ضــد  موجهــا  كان 

هــذا العمــل مثــاال أفضــل مــن كتابــه (حــوار بيــن 

مســيحي ومســلم(؛ ألن المســلمين ليســوا طرفــا 

فيــه، كمــا أن أصالتــه قــد ظلت محفوظة فســلمت 

مــن تخريــب النقــاد. والعبــارات التــي اقتبســها فــان 

الجدليــة  والصيــغ  نمطيــة،  تمثــل صيغــة  ال  إس 

بيكــر  احتجــاج  فــي  الرئيســية  الضعــف  نقطــة  هــي  هــذه   )12(
للتأثيــر المســيحيي فــي محتــوى الاهــوت اإلســامي الــوارد فــي 

المقالــة المشــار إليهــا أعــاه: انظــر هامــش (1(.

(13) J. van Ess, ‘ Disputationspraxis in der islamischen The-
ologie ‘, Revue des etudes islamiques, XLIV, 1976.  
(14)  Ibid., p. 25.
(15) John of Damascus, Adversus nestorianorum haeres-
im, in MPG, xcv, col. 189.   

مــن هــذا النــوع ال يمكــن القــول بأنهــا منتشــرة فــي 

طيــات الرســالة بشــكل عــام)16(، وهــذه الماحظــات 

أخــرى ليوحنــا تتضمــن  أكثــر علــى أعمــال  َتْصــُدُق 

مثــل هــذه الصيــغ علــى نحــو أوســع.

ــذي ســاقه فــان إس فــا  ــي ال ــال الثان     وأمــا المث

الزمنــي: فهــو  التسلســل  ناحيــة  مــن  انتقــاده  يمكــن 

سيلســوس  كتــاب  علــى  أورجيــن  رد  مــن  مســتمد 

(الكلمــة الحقيقيــة()17(. لكنــه مــع ذلــك يعانــي من طول 

اإلســناد كمــا ُيَســّميه المســلمون، وكعــادة مــا يحــدث 

فــي هــذه الحــاالت ُيفَقــُد االتصــال المباشــر بالســياق 

الحلقــات  أدنــى  فــإن  محــددا،  أكــون  ولكــي  األصلــي. 

فــان  عــن   )1976) فــان إس  فــي:  تتمثــل  اإلســناد  فــي 

 von Grunebaum فــون جرونبــاوم عــن   )18()1970) إس 

كان  جميعهــا،  الثاثــة  الحــاالت  هــذه  وفــي   .)19()1950(

القصــد مــن اقتباســاتهم هــو إظهــار صيغــة جدليــة/

ديالكتيكيــة معينــة باعتبارهــا مثــاال معتــادا ومتكــررا. 

وفــون جرونبــاوم بــدوره قــد أخــذ هــذه الصيغــة عــن 

نــوردن Norden )1913()20(، والــذي أخذهــا عــن أورجيــن، 

 ،)196  and  188  .cols) فــي  موجــودة  األخــرى  )16(مظاهرهــا 
ــاه،  ــة قــوة فــي العمــل (انظــر أدن ــر األمثل ــال الســابق أكث والمث
يبــدو الخصــوم  هامــش 31(. وفــي معظــم مســار المناظــرة 
النســاطرة المفترضــون وكأنهــم إمــا نيــام أو مهذبــون للغايــة 
لذلــك ال يقومــون بالمقاطعــة، وقــرب النهايــة يبــدو وكأنهــم 

قــد اختفــوا تمامــا.  

(17) Origen, Contra Celsum, vI: 68 (= M. Borret (ed. and 
tr.), Origqne contre Celse, Paris, 1967-76, III, p. 348 = 349).  
(18) J. van Ess, ‘The logical structure of Islamic theology’, 
in G. E. von Grunebaum (ed.), Logic in classical Islamic 
culture, Wiesbaden, 1970, 24. 
(19)  G. E. von Grunebaum, A tenth-century document of 
Arabic literary theory and criticism, Chicago, 1950, p.1, n. 
1. 
(كذلــك يشــير فــون جرونبــاوم مباشــرة إلــى أورجيــن، لكــن راجــع 

أدنــاه، هامــش 19(.

(20) E. Norden, Agnostos theos, Berlin, 1913, 89.  
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والــذي أخــذ المســألة عــن سيلســوس)21(. وبالنســبة 

نقاشــهم متمثــا  ثاثــة فقــد كان موضــوع  آخــر  إلــى 

فــي كيفيــة معرفــة المســيحيين لإللــه. وعــاوة علــى 

ذلــك، فــإن إســهامهم فــي نشــأة علــم الــكام لــم يكــن 

مقصــودا، بــل ال وجــود لــه مــن األســاس. وسيلســوس 

فــي أثنــاء هجومــه علــى المســيحية قــد أثــار تســاؤال 

فلســفيا ولفــق لــه جوابــا تافهــا ثــم نســبه كذبــا إلــى 

بصرامــة،  هــذا  علــى  أورجيــن  رّد  وقــد  المســيحيين، 

بعــد طرحــه هــذا  لــو صمــت  ــًدا أن سيلســوس  مؤكِّ

التســاؤل لجــاءه الجــواب مختلفــا تمــام االختــاف عــن 

جوابــه هــذا. وقــد جــاء الطابــع والمــزاج الكلــي لهــذه 

الحجــة غريبــا تمامــا علــى التقليــد الديالكتيكــي الصــارم، 

وال يمكــن اســتنباط أي صيغــة ديالكتيكيــة منهــا إال 

الســياق. االنتقائــي وإخضــاع  االقتبــاس  بواســطة 

هــذه هــي ســوابق آبــاء الكنيســة؛ ففــون جرونبــاوم 

الــذي وضــع هــذه االقتباســات فــي هامــش بــراق بأحــد 

يســدَّ  أن  الضــروري  غيــر  مــن  رأى  الشــعرية؛  األعمــال 

وبالتالــي  الدمشــقي،  ويوحنــا  أورجيــن  بيــن  الفجــوة 

ظلــت هــذه الفجــوة قائمــة. ومــع ذلــك فقــد قــام فــان 

الفجــوة  هــذه  ســد  بمحاولــة  مقالــه  نهايــة  قــرب  إس 

فــي مجــال ذي صلــة؛ وهــو تقليــد الحــوار الدينــي، حيــث 

المســيحي  األدب  مــن  أمثلــة  تحــوي  هامــة  قائمــة  أورد 

فــي الفتــرة األولــى مــن اإلســام)22(، ومنهــا مخطوطــة 

(تعاليــم يعقــوب doctrina Jacobi(، والتــي تتمتــع اليــوم 

(21)  Cf. the restitution of the Alethes logos by O. Glockner, 
Bonn, 1924, 53.
ويتضــح مــن تعليقاتــه أن فــون جرونبــاوم قــد أغفــل بالفعــل 
حقيقــة أن صيغــة أورجيــن »إن ســأل ...« ال تعمــل كتمهيــد 
قــد ســئل وهــو قيــد  لتكــرار ســؤال  لتســاؤل فرضــي، وإنمــا 

بالفعــل.    المناقشــة 

(22) Van Ess, ‘ Disputationspraxis ‘, 56.

تضمنتهــا  التــي  األمثلــة  وجميــع  ســيئة)23(.  بســمعة 

قائمــة فــان إس كانــت باللغــة اليونانيــة باســتثناء مثــال 

واحــد، ولــم يتــم االستشــهاد بــأي مــن المــواد الســريانية 

ذات الصلــة)24(. وفــي الوقــت نفســه جــاءت هــذه القائمــة 

منحــازة علــى نحــو غريــب إلــى الخطــاب المســيحي ضــد 

ضــوء  أي  ُيْلــَق  لــم  أنــه  أخــرى  مــرة  ونقــول  اليهــود)25(. 

جديــد علــى الشــكل الجدلــي الواضــح بقــوة فــي ســؤاالت 

الحســن.

حيــث  مــن  ســبب  أي  هنــاك  ليــس  واآلن 

للنصــوص  التعــرض  عــدم  علينــا  يوجــب  المبــدأ 

بالنظــر  لكــن  بالموضــوع.  المتعلقــة  اليونانيــة 

اإلســامي  لألســلوب  المباشــر  المصــدر  أن  إلــى 

هــو ســرياني علــى األرجــح؛ فإنــه مــن اإلجحــاف أن 

يحصــر المــرء انتباهــه فــي النصــوص اليونانيــة)26(. 

وبنــاًء عليــه فــإن هــذا المقــال يهــدف إلــى لفــت 

الهوتــي  ســرياني  نــص  إلــى  اإلســامويين  نظــر 

يشــبه بقــوة وعلــى طــول الخــط رســالة الحســن 

الجدلــي. األســلوب  حيــث  مــن 

(23) Cf. P. Crone and M. Cook, Hagarism, Cambridge, 
1977.
)24(  لمثــال علــى هــذه المــواد، انظــر أدنــاه، هامــش 66؛ ولمثــال 

آخــر، انظــر:
 Crone and Cook, Hagarism, 163, n. 23.
)25( هــذه الغرابــة يمكــن تفســيرها بســهولة، فهنــاك دراســة 
مســحية مفيــدة للغايــة تتعلــق بمناظــرات المســيحيين ضــد 
 ,A. L. Williams, Adversus Judaeos, Cambridge) اليهــود 
بالجــدل  يتعلــق  1935(، ولكــن ال يوجــد أي شــيء كهــذا فيمــا 
المســيحي الداخلــي. وحيــن كتــب ج. بــاردي G. Bardy الجــزء ذا 
 Dialog) = Reallexikon fiur Antike الصلــة مــن مقــال (الحــوار
und Christentum )Stuttgart, 1950(، استطاع أن يقدم قائمة 
كافيــة مــن الحــوارات الموجهــة ضــد اليهــود (f 946 .cols.(، لكنــه 
لــم يقــدم إال القليــل ضــد المهرطقــة. وأمــا قائمــة فــان إس 

ــاردي.   فليســت بشــكل رئيــس إال نقحــرة لقائمــة ب

)26( تظهــر اإلشــارة إلــى نــص ســرياني ذي صلــة بفتــرة تاريخيــة، 
فــي ماحــق كتــاب فــان (Anfange(، وذلــك بفضــل زيــارة إلــى 

أكســفورد فــي عــام 1976.
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الملحــق  الســرياني،  (المخطــوط(  النــص  وهــذا 

فــي المتحــف البريطانــي برقــم 7192، يتكــون مــن جزئيــن 

منــذ   Broc بــروك  أشــار  وقــد  باألســاس.  منفصليــن 

ســنوات قليلــة إلــى أن الجــزء الثانــي يتضمــن مجموعــة 

 Monothelete مكونــة مــن أربعــة نصــوص مونوثيليــة

 .*Dyotheletes بالديوثيليــة  القائليــن  ضــد  موجهــة 

ملتبســة  كانــت  وإن  شــيوعا  أكثــر  (وبمصطلحــات 

 ،Maronites الموارنــة  هــم  فالمونوثيليــون  تاريخيــا؛ 

نشــر  وقــد   .Melkites)27( الملكيــون  هــم  والديوثيليــون 

النصــوص:  هــذه  مــن  والرابــع  األول  النصيــن  بــروك 

للمجمــع  المونوثيليــة  رفــض  أســباب  توضــح  وثيقــة 

ــا  نصًّ تعــرض  واألخــرى  680م)28(،  لعــام  الســادس 

الاهوتــي  وهــو  المعتــرف(؛  مكســيموس  (حيــاة  عــن 

نفســه  الوقــت  وفــي  662م()29(.  (ت:  البــارز  الديوثيلــي 

قــام بــروك بتصحيــح البيانــات الببليوجرافيــة المتعلقــة 

بهذيــن النصيــن؛ وهــي عبــارة عــن مجموعــة من األســئلة 

الكرســتولوجية* المطروحــة علــى أتبــاع مكســيموس. 

فهنــاك ســتة وعشــرون ســؤاال فــي النــص األول، وأحــد 

عشــر ســؤاال فــي الثانــي، وقــد صيــغ جميعهــا باألســلوب 

نفســه. وقــد أكــد بــروك علــى حكــم رايــت Wright بــأن 

الثامــن  أو  الســابع  القــرن  إلــى  تعــود  المخطوطــة 

نفســه  الوقــت  وفــي  ذلــك.  بعــد  وليــس  الميــادي، 

ُيْرِجــُع النصيــن األول والرابــع إلــى أواخــر القــرن الســابع، 

أرجــع  حيــث  منهمــا،  كل  محتــوى  إلــى  اســتنادا  وذلــك 

واحــدة.  مشــيئة  للمســيح  بــأن  القــول  هــي  المونوثيليــة   *
بشــرية  مشــيئتين؛  للمســيح  بــأن  القــول  هــي  والديوثيليــة 

وإلهيــة.
)1( االنشــقاق بيــن المونوثيلييــن والديوثيلييــن قســم المجتمــع 

الخلقيدونــي منــذ أواخــر حكــم هرقــل.  

(28)  S. P. Brock, ‘A Syriac fragment on the Sixth Council ‘, 
Oriens Christianus, LVII, 1973.
(29) Idem, ‘An early Syriac Life of Maximus the Confessor’, 
Analecta Bollandiana, xcI, 1973.

األول إلــى مــا بعــد عــام 681م بفتــرة قصيــرة، والرابــع إلــى 

مــا بيــن 662م و680م تقريبــا، وهكــذا فمــن غيــر المرجــح 

أن تعــود هاتــان المجموعتــان مــن األســئلة إلــى تاريــخ 

ــر  ــك. وهــذه نقطــة هامــة تجعــل مــن غي ــى ذل متأخــر عل

المعقــول القــول بــأن هــذه النصــوص تتضمــن اقتباســا 

مارونيــا للــكام اإلســامي)30(، لذلــك مــن المحتمــل أن 

اليونانيــة هــي اللغــة األصليــة لهــذه األســئلة، لكــن هــذا 

فــي رأي بــروك ال يصــدق علــى نــص (حيــاة مكســيموس 

المعتــرف(. 

وبمــا أن أســلوب االحتجــاج فــي هــذه األســئلة 

ثاثــة  بنشــر  ملــزم  فإننــي  كبيــر،  بشــكل  نمطــي 

مســائل مــن المجموعــة األولــى: وهــي المســائل 

فــي  األصلــي  النــص  يظهــر  ثــم   ،)31()13  ،3  ،2(

الصفحــة التاليــة*. وأنــوه أوال أنــي لــم أحــاول شــرح 

ال  ألنهــا  المتضمنــة؛  الكريســتولوجية  القضايــا 

تهمنــا هنــا فــي هــذا الســياق.

ترجمة

المسألة 2

اإللــه  ابــن  يمــوت  أن  الشــيطان  نشــد  »هــل 

كيفيــة  المســيح؛  بطبيعــة  المتعلقــة  *الكريســتولوجية: 
وبشــريته. ألوهيتــه  بيــن  االرتبــاط 

)30(انظر أيضا أدناه، هوامش 39، 41، 55، 56.

أشــكر  أن  وأود   .)69b  ,67a  ,66b) األوراق   ،)7192) الملحــق   )31(
المكتبــة البريطانيــة علــى ســماحها لــي بنشــر هــذه النصــوص، 
ســرياني  بخــط  طبعتــي  لنقحــرة  بــروك  ب.  س.  والدكتــور 
جميــل. وبالطبــع هــو ليــس مســؤوال عــن أي خطــأ فــي قراءتــي. 
والطبيعــي أن يكتــب ال (ال ’yn( للتعبيــر عــن »نعــم yes«، لكــن 

 .'yn بــروك قــد صححهــا فــي موضعيــن لتصبــح
*أورد المؤلــف النــص األصلــي (الســرياني( لهــذه األســئلة، بعــد 
أن أورد ترجمتــه إلــى اإلنجليزيــة. وقــد رأينــا مــن غيــر الضــرورة 
هنــا أن نــورد هــذا النــص الســرياني المذكــور؛ فذلــك يتطلــب 
إيــراد النــص اإلنجليــزي أيضــا ألننــا نترجــم إلــى العربيــة عنــه، 

ــة ال ضــرورة لهــا.  وفــي هــذا إطال
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وأن يفــدي طبيعتنــا بموتــه، نعــم أم ال؟« إن قالــوا 

أنــه كذلــك، فــإرادة الشــيطان بالتالــي تكافــئ إرادة/

مشــيئة اآلب، وهــو محــال تمامــا. وإن قالــوا أنــه لــم 

ينشــد ذلــك، يقــال لهــم مــرة أخــرى: »هــل نشــدت 

اإلرادة البشــرية لابــن أن تمــوت لتفدينــا، نعم أم ال؟ 

ــى لُيْبِعــد  إن كانــت نشــدت ذلــك، فلمــاذا إًذا قــد صلَّ

كأس المــوت عنــه؟ ذلــك أنــه محال أن يصلي أي فرد 

ألجــل مــا يخالــف إرادتــه، وأن يقــاوم شــخصه، وهــذا 

ثابــت فــي صاتــه. وإن قالــوا صاتــه لــم تنشــد ذلــك، 

فهــذا محــال عظيــم؛ ألن هــذا يســتتبع أن صاتــه لــم 

تعبــر عــن ســروره بهــذا الفــداء، وفــي هــذا شــيء مــن 

ــى  المخالفــة إلرادة اآلب الــذي لــم يحــِم ابنــه بــل ضحَّ

بــه مــن أجلنــا جميعــا، ومــرة أخــرى فهــذا يســتتبع 

وفقــا لوجهــة نظركــم شــيئا محــاال وال يمكــن القــول 

بــه: أن هــذه اإلرادة قــد انفصلــت وألغــت نفســها 

(مــن المســيح( باتفاقهــا مــع الشــيطان.

المسألة 3

»هــذه اإلرادة البشــرية التــي ُتِقــّرون بهــا، هــل هــي 

خيــر أم شــر؟ إن كانــت »خيــرا«: »فلماذا ســأل المســيح 

أال يــذوق هــذه الــكأس؟ إذ إن المســيح وفقــا لقولكــم 

ــرَة  لــم يكــن مســرورا بالخيــر حيــن أبطــل إرادتــه الَخيِّ

وســأل أال يــذوق هــذه الــكأس«. وإن قالــوا هــي »شــرٌّ«، 

فــإن االســتحالة ظاهــرة مــن وراء الســتار.

المسألة 13

»هل تثبتون للمســيح عقا واحدا أم عقلين؟«، 

إن قالــوا »واحــدا« نســألهم: »هــل هاتــان اإلرادتــان 

يحركهمــا هــذا العقــل الواحــد؟«، إن قالــوا »نعــم« 

نســألهم: »كيــف يمكــن إلرادتيــن أن يحركهمــا عقــل 

واحــد؟« وإن قالــوا »عقليــن« فهــو محــال.

وبمــا أن مســائل الحســن متاحــة فــي طبعــة 

فــان إس بالترجمــة األلمانيــة، وبمــا أن أســلوبها 

ــة، فإننــي  ليــس أقــل نمطيــة مــن مســائل الموارن

ملــزم أن أعيــد تقديــم مثــال واحــد؛ وهــو المثــال رقم 

)5( فــي طبعــة فــان إس)32(. والمحتــوى العقــدي 

لهــذا المثــال قــد أوضحــه فــان إس فــي شــرحه، 

لذلــك ال يهمنــا هــو اآلخــر فــي هــذا الســياق.

فوضعهــا  بهــم  هللا  أراده  ألخيــر  »أخبرونــا 

فيهــم أم الشــر أراد بهــم؟ فــإن قالــوا: »الخيــر أراده 

وقــد جعلهــا  ذلــك  »وكيــف  لهــم:  فيقــال  بهــم« 

وقــد علــم أنهــم ال ينتفعــون بهــا وأنهــا ال تكــون 

إال فــي مضرتهــم«. وإن زعمــوا أنــه جعلهــا فيهــم 

انتقــض عليهــم قولهــم«. ليضرهــم 

والتشــابه فــي الشــكل ال خــاف فيــه. فــكل مــن 

مــا  دائمــا  بطــرح تســاؤل  يبــدأ  والقدريــة  الموارنــة 

يكــون عطفيــا)33(. فالمبتــدع عليــه أن يختــار؛ وأيــا 

كان اختيــاره فإمــا أن يخســر النقــاش علــى الفــور أو 

 .disjunction أن يواجــه المزيــد مــن حــاالت العطــف

يتــم اســتنفاذ جميــع االحتمــاالت،  آجــا  أو  وعاجــا 

فيقــع الخصــم إمــا فــي موقــف ال يمكنــه فيــه الدفــاع 

عــن قولــه، أو فــي موقــف مطابــق لموقــف ســائله. 

ــر  ــات هــو مــا يســتمر ألكث والقليــل مــن هــذه التحدي

(32) Van Ess, Anfdinge, p. 13 of the Arabic text. Van Ess 
has also given an English translation of this and the follow-
ing question in his ‘ Beginnings ‘, 91 f. 
أن تســتبعد فيهــا  بــد  ال  التــي  هــي  العطفيــة  القضيــة   )33(

بعضــا. بعضهــا  المعطوفــات 
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مــن خطوتيــن أو ثــاث. فالبنــى الديالكتيكيــة فــي كا 

النصيــن يتــم تقديمهــا فــي عبــارات محــددة؛ أكثرهــا 

نمطيــة دون شــك:

فإن قالوا

فيقال لهم

ُتعلــن  التــي  العبــارات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

حيــث  مــن  نمطيــة  تأتــي  الخصــم  دحــض  إتمــام 

الوظيفــة لكــْن أكثــر تنوعــا مــن حيــث الصياغــة. وهنــا 

مشــتقات الجــذر (skr( ليســت شــائعة فــي العبــارات 

(نقــض(  الجــذر  صيــغ  أن  حيــن  فــي  الســريانية، 

ذلــك: مثــال  العربيــة.  العبــارات  علــى  مهيمنــة 

انتقض عليهم قولهم 

عبــارة  هنــاك  ليــس  آخــر:  ســلبي  تشــابه  وهنــا 

افتتاحيــة تســبق َطــْرَح المعضلــة األولــى فــي الحجــة التي 

ــُه إلــى »القــارئ«. ففــي اإلنشــاء الحــر ربمــا يكــون مــن  ُتوجَّ

الطبيعــي البــدء بـــــ »اآلن عليــك أن تســألهم ...«، أو مــا 

إلــى ذلــك)34(. فغيــاب مثــل هــذه العبــارات االفتتاحيــة، 

ســواء فــي العربيــة أو الســريانية، يوضــح االتفــاق بيــن 

كا المذهبيــن مــن حيــث الكتابــة األدبيــة)35(.

 again’ = »ــارة »نســأل مــرة أخــرى ــي بعب ــدأ المارون ــم يب )34(  ل
الورقــة  فــي   11 الســؤال  انظــر:   ،we ask’ = tuv mesha’linan

.)69a(
وهــذا بخــاف الطريقــة التــي يفتتــح بهــا يوحنــا الدمشــقي تفنيــده 
للنســاطرة: »هــذه هــي الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا بــدء الحجــاج ضــد 
مــن يتفقــون مــع نســطور: ’أخبرونــا ... وإن قالــوا ... بينمــا إن 

.)188 .Adversus nestorianorum haeresim, col) »’... قالــوا

)35(  البديــل مــن المفتــرض أن يكــون عــزو غيــاب مثــل هــذه 
العبــارات عــن (ســؤاالت( الحســن إلــى تغافــل الهــادي.

وهنــاك عــاوة علــى ذلــك اختافــات أخــرى)36(؛ 

فالمارونــي لديــه فــي جعبتــه لخصمــه مجموعــة 

كتابــات  أوردتــه  ممــا  الجاهــزة  التصنيفــات  مــن 

عــن الهرطقــة فــي المســيحية: فــإذا اتخــذ خصمــه 

موقفــا معينــا يصنفــه بأنه آريوســي، أو ســابيلي، أو 

يعقوبــي، أو ثيوباســي*، أو مانــوي. أمــا تصنيفــات 

عنهــا  التعبيــر  يتــم  فــا  المقابــل  فــي  القدريــة 

بمســميات معينــة، وإنمــا بكلمــات مثــل: مشــرك، 

أو »يكــذب«، أو ينكــر كتــاب هللا. ونعــود مــرة أخــرى 

فنقــول أن الحســن عــادة مــا يفتتــح حجتــه بقولــه 

»أخبرونــا عــن...«؛ فــي حيــن أن المارونــي لــم يبــدأ 

واحــدة)37(.  مــرة  إال   emar lan »أخبرونــا«  بقولــه 

لكــن ال أعتقــد أن هــذه االختافــات تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى التطابــق العــام فــي األســلوب.

وهنــا ربمــا نتســاءل عــن الضــوء الــذي يمكــن لهــذه 

مصــادر  فــي  المتوفــرة  باألدلــة  مدعومــة  المقارنــة، 

مســيحية أخــرى، أن تســلطه علــى األســئلة الرئيســة 

المتعلقــة بإدخــال هــذا األســلوب الجدلــي فــي اإلســام. 

متــى ومــن أيــن وكيــف حــدث هــذا اإلدخــال؟

ال  نصنــا  فــإن  ســؤال،  أول  إلــى  وبالنســبة 

)36( هنــاك اختــاف مــن األهميــة بمــكان، لكنــه ال يهمنــا هنــا، 
وهــذا االختــاف يكمــن فــي طابــع المرجعيــات المستشــهد بهــا. 
فالمارونــي يشــير َعَرًضــا إلــى العهــد الجديــد مــن أجــل بيانــات 
ــر أنــه  ــاء الكنيســة، غي كريســتولوجية، لكنــه يستشــهد أيضــا بآب
علــى العكــس يســعى إلــى إحــراج خصومــه باإلشــارة إلــى عقيــدة 
(الســؤال  مكســيموس«  ســيدك   … ومهرطقــك  »أســاتذتك 
4 فــي الورقــة 67b(. أمــا الحســن فــي المقابــل فقــد استشــهد 
بالنصــوص الدينيــة فقــط، وهــذا متوفــر بكميــات هائلــة (راجــع 

وانســبرو Wansbrough المذكــور أعــاه: هامــش 5(.   
* ثيوباسي: القائل بأن هللا يمكن أن يعاني.

 »emar lan« 68(. وتظهــر عبــارةa) 37(  الســؤال 7 فــي الورقــة(
فــي بنــاء أحــد األســئلة، مثــل عبــارة »أخبرونــا عــن« عنــد الحســن. 
انظــر أيضــا عبــارة »أخبرونــا« عنــد يوحنــا الدمشــقي فــي الفقــرة 

المذكــورة أعــاه، الهامــش (31(.  



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢64

يســاعد كثيــرا، فهــي مصادفــة ســعيدة أن النصين 

متعاصــران تقريبــا، هــذا إن َصــحَّ تأريــخ فــان إس، 

واألمــر ال يعــدو ذلــك، فمــن المحــال أن نفتــرض 

فــي الســؤاالت المارونيــة كونهــا األولــى أو األخيــرة 

فــإن  كذلــك  بالســريانية.  ُكِتــَب  ممــا  نوعهــا  مــن 

تأثيــر هــذا النــص (الســرياني(، مــن وجــه مــا، ليــس 

بالقــوة التــي ُتضِعــف القول بتاريخ مبكر لســؤاالت 

األســلوب  أن  فــان إس  رأى  وقــد  هــذا  الحســن. 

الثابــت فــي صياغــة ســؤاالت الحســن –التهجئــة 

المنطقيــة  المعطوفــات  بفعــل  المتحذلقــة 

والعبــارات النمطيــة- ال يعكــس إتقــان »الــكام« 

بشــكل تــام)38(، ممــا يشــير بــدوره إلــى تاريــخ مبكــر. 

وبذلــك فمقارنتنــا تظهــر أن هــذه الســمة هــي مــن 

جوهــر »أســلوب الــكام اإلســامي« نفســه)39(. 

ــا نقــول بــأن  ومــاذا عــن مصــدر االقتبــاس؟ هن

نصنــا مارونــي. وربمــا يكــون فــي األصــل المارونــي 

ليســت  لكنهــا  للــكام اإلســامي فكــرة مفرحــة، 

تامــة المعقوليــة كمــا يبــدو. وقد جادل بــروك بقوة 

كان  فــي ســورية  الخلقيدونــي  المجتمــع  أن  عــن 

ــا صارًمــا خــال القــرن الثامــن الميــادي،  مونوثيليًّ

باســتثناء القليــل مــن الشــركاء البيزنطييــن مثــل 

يوحنــا الدمشــقي)40(، ولــم ُيكتب االســتمرار ألي من 

النصــوص الاهوتيــة فــي االعترافــات المســيحية؛ 

ذلــك  ومــع  المارونيــة.  (ســؤاالت(  لـــ  ُكتــب  كمــا 

فــا يعكــس هــذا إال حــدود قراءتــي، وليــس مــن 

الصعــب الحصــول علــى تشــابهات كافيــة، فقــد 

(38) Van Ess, Anfange, 23.
اســتخدم  قــد  الحســن  بــأن  القــول  اإلنصــاف  مــن  هنــا   )39(
مجموعــة مــن العبــارات أوســع ممــا اســتخدم المارونــي، ولديــه 

عــدد أكبــر مــن فقــرات »اإلنشــاء الحــر«.

(40) Brock, ‘An early Syriac Life’, 344.

وجدنــا بالفعــل مثــاال عنــد يوحنــا الدمشــقي، وذلــك 

أن  اآلن  علينــا  وربمــا  فــون جرونبــاوم)41(.  بفضــل 

ننظــر فــي المونوفيزيــة والنســطورية.

العارضــة  المونوفيزيــة  هنــاك بعــض األمثلــة 

وجــدت فــي مخطوطــة ســريانية أخــرى بالمتحــف 

فحيــن  وهكــذا   .14,533)42( رقمهــا  البريطانــي؛ 

تتعامــل مــع أحــد عبــدة الشــمس عليــك أن تســلك 

كمــا يلــي: »إًذا مــا قولــك؟ هــل الشــمس هــي إلهــك، 

نعــم أم ال؟« فــإن كان »نعــم«: »حيــن يفعــل (شــيئا 

مــا(، هــل يحتــاج إلــى شــيء آخــر معــه حتــى يفعلــه، 

أم ال يحتــاج؟ فــإن قــال ال يحتــاج يقــال لــه ....)43(«. 

وهنــاك معالجــة مماثلــة منســوبة إلــى أتبــاع جــون 

فــي   John Barbur and Probus وبروبــاس  باربــور 

فــي   Dyophysites الديوفيزييــن  وإلــى  موضــع، 

المزيــد مــن األمثلــة  آخــر)44(. هــذا ويتوفــر  موضــع 

المونوفيزيــة الملحقــة برقــم 12,155، فــي مخطوطــة 

)41( انظر أعاه، هامش 13، وأيضا هوامش 14، 31.

)42( حول المخطوطة ومحتواها، انظر: 
  W. Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British 
Museum, London, 1870, 967 ff.
أرجــع رايــت تاريــخ المخطوطــة إلــى القــرن الثامــن أو التاســع؛ 
ومحتوياتهــا تتعلــق بشــكل كبيــر بالمناظــرات العقديــة للقــرن 
الســادس (اليوليانيــة، الثالــوث، إلــخ(. وهكــذا فمــن المحتمــل 

أن مــا نجــده هنــا يعــود إلــى مــا قبــل اإلســام.

.)138b) 43( الملحق (14,533(، الورقة(
وعبــدة الشــمس يتســمون بلقــب حنيــف hanpe، ولاطــاع 
هــذه  فــي   sun-cults الشــمس  لعبــادة  موجــز  شــرح  علــى 

انظــر: المنطقــة، 
C. Cahen, ‘ Simples interrogations hr6’siographi- ques 
(Yezidis, Nusayris, Shamsiyya, etc.)’, in R. Gramlich (ed.), 
Islamwissenschaftliche Abhandlungen : Fritz Meier zum 
sechzigsten Geburtstag, Wiesbaden, 1974, 31 f. 
)44(  المســألة 3 فــي الورقــة (106a(؛ والورقــة (146a(.  وعــن جــون 

بروبــر وبروبــسJohn Barbur and Probus، انظــر:
A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 
1922, 177. 
تاريــخ شــبه معاصــر  إلــى  النســبية  أهميتهمــا  عــدم  وتشــير 

ضدهــم. للجــدل  أيضــا(  اإلســام  (قبــل 
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الميــادي)45(.  الثامــن  القــرن  إلــى  رايــت  أرجعهــا 

مــن  مجموعــة  فــي  نجدهــا  الرئيســية  والحصيلــة 

المقتطفــات المناهضــة لفرقــة اليوليانيــة، وتمثــل 

وقــد  المخطوطــة،  مــن  جــزءا  المقتطفــات  هــذه 

فــي   Draguet دراجويــت  بواســطة  تحليلهــا  تــم 

دراســته حــول يوليــان أســقف هاليكارناســوس)46(*. 

وقــد أورد دراجويــت ثــاث مجموعــات مــن األســئلة 

محتواهــا متعلــق بدراســتنا)47(، كمــا أعطــى وصفــا 

جيــدا لهــذا األســلوب الجدلــي)48(. وبعــد ذلــك بقليــل 

ضــد  موجهــة  مقارنــة  أســئلة  المخطــوط  يــورد 

جميــع  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الخلقيدونييــن)49(. 

مــع  الحــال  هــي  كمــا  لــه،  عنــوان  ال  األمثلــة  هــذه 

المارونيــة. النصــوص 

بوضــوح  يظهــر  المونوفيــزي  الدليــل  وهــذا 

مــن  أي  علــى  حكــرا  يكــن  لــم  األســلوب  هــذا  أن 

الخلقيدونييــن أو الموارنــة أو الملكييــن، كمــا أنــه 

يقــدم إلينــا نوعــا مختلفــا مــن الصياغــة. وبعــض 

هــذا التبايــن ال قيمــة لــه؛ فمثــا نجــد االســتخدام 

المونوفيــزي يفضــل القــول: »إن قــال...« (مفــرد 

ــوا...«  ــة: »إن قال ومحــدد(، فــي حيــن يقــول الموارن

آخــر  بعــض  هنــاك  ولكــن  وغيرمحــدد(.  (جمــع 

لــه فائدتــه بقــدر مــا يقــدم مــن تشــابهات قريبــة 

لألســلوب المتبــع فــي (ســؤاالت( الحســن. وهكــذا 

 Wright,  :45( حــول المخطــوط، ومحتوياتــه وتاريخــه، انظــر(
.ff  921  ,Catalogue

(46)   R. Draguet, Julien d’Halicartnasse et sa controverse 
avec Severe 
d’Antioche sur l’incorruptibilitd du corps du Christ, Lou-
vain, 1924, 83-8.

*هاليكارناسوس: مدينة إغريقية. 

 .)186b-185b ,183a-182b ,182b-180b) 47(  الملحق (12,155(، األوراق(

(48) Draguet, Julien d’Halicarinasse, 86.
.)187b) 49( الملحق (12,155(، الورقة(

فــإن قــول الحســن: »أخبرونــا عــن ...« يلعــب دورا 

مماثــا فــي تقديــم المعضلــة االفتتاحيــة كذلــك 

الــذي تلعبــه عبــارة الموارنــة: »مــا تقولــون؟« ...  

mana amar at = أخبرونا عن

وهنــا نقــول مــرة أخــرى أن كليهمــا يســتخدم 

صيغــا تعلــن عــن انهيــار موقف المنافــس باتفاقه 

مــع موقــف الســائل. والصيــغ األكثــر شــيوعا هــي:

)50( yahv hay demetba’ya = هـ.  فقد أجابوا

رســالة  مــن  كا  بــأن  القــول  يمكــن  وأخيــرا 

بعــض  يبــدي  المونوفيزيــة  والنصــوص  الحســن 

االهتمــام بالدفــاع كمــا يبــدي بالهجــوم)51(. وهكــذا 

فــإن للحســن تعاليــم قليلــة بصيغــة »إن قالــوا.... 

بتوجيهــات  مقارنتهــا  يمكــن  والتــي  قــل...«)52(، 

ــة مــن نــوع »إن ســألك أحدهــم.... فقــل  مونوفيزي

لــه...« )53(. وهــذا األســلوب التكميلــي مــن الممكــن 

أن يســمى بــــ »اإلجابــات«.

أن  بســهولة  يمكننــا  النســاطرة،  إلــى  وبالنســبة 

التــي  ننظــر فــي مجموعــة النصــوص الكريســتولوجية 

 Abramowski ترجمــت ونشــرت بواســطة أبراموســكي

)50( لاطاع على الصيغة العربية، انظر مثا:
nos. 2, 12, 16, etc. (van Ess, Anfänge, 12, 17, 19, etc., of the 
Arabic text).

 وربما تترجم حرفيا إلى السريانية »فقد أعطى ما ُسعي إليه«.

والتــي  الدمشــقي  ليوحنــا  (الحــوار(  كتــاب  مــن  الفقــرة   )51(
عرضهــا فــان إس (انظــر أعــاه، هامــش 8(؛ هــي فقــرة دفاعيــة 

كذلــك.

(52) Van Ess, Anfange, 35 f. of the Arabic text.
)53(  الملحــق (12,155(، الورقــة (187b(. واألســلوب البــارز فــي 
طــرح األســئلة المضــادة فــي النصــوص الســريانية واليونانيــة 
عمــل  فــي  يظهــر  وإنمــا  (الســؤاالت(؛  فــي  عليــه  دليــل  ال   =
أبــي حنيفــة المبكــر (الفقــه األبســط( (تــم تحريــره مــع كتــاب 
»العالــم والمتعلــم« المنســوب أيضــا إلــى أبــي حنيفــة، القاهــرة 

    .)43 ص  1386هـــ/1949م، 
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وجودمــان )Goodman)54. وهــذه المخطوطــة متأخــرة، 

لكــن بعــض محتواهــا يبــدو وكأنــه يرجــع إلــى عــام 600م 

يماثــل  شــيء  ال  أنــه  أخــرى  مــرة  ونقــول  تقريبــا)55(. 

هنــاك  وبالفعــل  المارونيــة.  لألســئلة  الدائــم  الطابــع 

فــي  الهرطقــات  مــع  التعامــل  حــول  طويلــة  فقــرة 

نــص منســوب إلــى إســحاق النينــوي)56(، لكــن الصيغــة 

 .)57( لــه...«  فأقــول  لــي...  »يقــول  هــي  هنــا  المميــزة 

وفــي فقــرات أخــرى يبــدو التوظيــف الجدلــي للمعضلــة 

واضحــا بمــا يكفــي، لكــن الشــكل األدبــي ال ينتــج أي فائدة 

ــه  ــاك تشــابه أقــرب –وهــو مهــم ألن مــن الحــوار)58(. وهن

يعكــس أن النــص يعــود إلــى القــرن الســادس- يتمثــل 

فــي دحــض الفرقــة اليوليانيــة: »واآلن مــن المناســب أن 

هــؤالء األتبــاع الجــدد لهــذا المعلــم الجديــد يوليــان ال بــد 

مــن ســؤالهم .... فــإن قالــوا .... لكــن إن قالــوا ملتزميــن 

بالتنميــق  تتميــز  الصيغــة  هــذه  لكــن   .)59(».... الصــدق 

األولــي لألســلوب األدبــي، أو هــو تنميــق زائــد باألحــرى، 

كل  وفــي  المارونيــة.  التقاليــد  فــي  لــه  وجــود  ال  ممــا 

المجموعــة لــم أجــد إال موضعــا واحــدا يماثــل األســلوب 

المارونــي باألســلوب المنوفيــزي: »ونســأل مــرة أخــرى 

... فــإن قالــوا ... وإن قالــوا ...«)60(.

(54) L. Abramo-wski and A. E. Goodman, A Nestorian 
Collection of Christological Texts, Cambridge, 1972.   

)55( انظر مقدمة المحرر للجزء 2.  

ــى  )56( فقــرة IIb، وقــد رفــض المحــررون نســبة هــذا النــص إل
ــر مؤكــد. إســحاق، ممــا يجعــل هــذا التاريــخ غي

)57( هنــاك مثــال شــريد لعبــارة »إن قالــوا ... قــل ...«؛ موجــود 
فــي ص. 97 = 57.  

)58( انظــر علــى ســبيل المثــال: المصــدر نفســه، ص. 157 = 93، 
170 ومــا بعدهــا. المثــال األول هــو مــن وثيقــة تعــود إلــى عــام 

612م (انظــر ص. xlii، مــن مقدمــة المجلــد2(.  

)59( المصــدر نفســه، ص. 110 = 64. والمؤلــف كان تلميــذا لحنانــا 
الحديابــي (انظــر ص. xxxiv، مقدمــة المجلــد2(.  

)60( المصــدر نفســه، ص. 199 = 118 ومــا بعدهــا، فــي نــص مــن 
الواضــح أنــه يرجــع إلــى النصــف األول مــن القــرن الســادس 

الميــادي (انظــر ص. xlviii، مقدمــة المجلــد2(. 

مــن  مؤكــد  اســتنتاج  اســتخاص  يمكــن  وال 

الســرياني  األدب  مــن  عينــات  فــي  النظــر  خــال 

أننــي  إال  الســطحية.  وهــذه  التعجــل  هــذا  بمثــل 

أود المجازفــة بطــرح فرضيــة لإلثبــات أو الدحــض 

بيــن  فــي المســتقبل، وهــذا يقــوم علــى المقارنــة 

المشــار  والنســطوري  الســرياني  المحتوييــن 

الــذي  الجدلــي  األســلوب  وهــذا  أعــاه.  إليهمــا 

فتــرة  أنتجتهــا  التــي  األعمــال  شــكل  لــه  نناقشــه 

االنشــقاق الكريســتولوجي. وبالرغــم مــن اســتخدام 

هــذا األســلوب الجدلــي علــى غيــر العــادة فــي دحــض 

ــادة الشــمس فــي النــص المونوفيــزي المشــار  عب

يفتــرض  األســلوب(  هــذا  (أي  أنــه  إال  أعــاه؛  إليــه 

مســبقا أن كل شــيء تقريبــا متفــق عليــه بشــكل 

عــام، وأن االنقســام يقــوم علــى توظيــف األشــكال 

حيــن  وفــي  فعــال.  بشــكل  المختلفــة  المذهبيــة 

تــكاد تندثــر الطريقــة الكليــة فــي النظــر إلــى العالــم، 

تجــد  لــم  وسيلســوس،  أورجيــن  بيــن  حــدث  كمــا 

إلــى  بخافاتهــا  النــزول  فــي  ســهولة  المذاهــب 

مســتوى المنافســة الاهوتيــة. وعــاوة علــى ذلــك، 

وباألحــرى، قــد يكــون هــذا األســلوب الجدلــي منتجــا 

ــة المســتمرة  ــج عــن العملي متأخــرا ومتخصصــا نت

ــَز ســورية  مــن االنقســام الكريســتولوجي الــذي َميَّ

فــي القرنيــن الســادس والســابع)61(. وربمــا يســاعد 

هــذا فــي شــرح الســبب وراء وجــود هــذا األســلوب 

أفضــل  علــى  فقيــرة  بصــورة  النســاطرة  عنــد 

وصــف: فالمســيحية فــي بــاد الرافديــن كانــت أقــل 

الكريســتولوجية، وعاشــت  الناحيــة  مــن  انقســاما 

فــي بيئــة غيــر مســيحية بشــكل كبيــر. وربمــا يســاعد 

)61( هناك تفسير لهذه العملية قدمه و. هـ. س. فريند:
 W. H. C. Frend, The rise of the Monophysite movement, 
Cambridge, 1972. 
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هــذا  مثــل  نــدرة  وراء  الســبب  تفســير  فــي  أيضــا 

ــات أحــد  ــة، والقليــل مــن كتاب ــوى فــي اليوناني المحت

الملكييــن الســريان: فالمناطــق اليونانيــة المركزيــة 

تأثــرا  أقــل  كانــت  البيزنطيــة  اإلمبراطوريــة  فــي 

باالنقســامات الكريســتولوجية المتأخــرة، وســرعان 

ــات، والــذي  مــا انغمســت فــي الجــدل حــول األيقون

كان علــى المحــك بشــكل أكبــر بكثيــر مــن الجــدل 

حــول األشــكال المذهبيــة. وإذا كان هــذا التفســير 

صحيحــا، فــإن نتيجتــه المحتملــة بالنســبة إلــى تاريــخ 

علــم الــكام هــي أن هــذا التأثــر قــد حــدث فــي ســورية 

علــى األرجــح. وعلــى أيــة حــال فالبيانــات المقدمــة 

فــي هــذا المقــال ليســت ضــد هــؤالء الــذي يــرون 

الفتــرة  فــي  المســيحية  ســورية   Fortleben بقــاء 

ربمــا  وبالتالــي  اإلســامي)62(.  لاهــوت  المبكــرة 

علينــا لألســف أن نتخلــى عــن ماحظــة فــان إس أن 

الحســن ربمــا اكتســب معرفتــه بالاهــوت الجدلــي 

أثنــاء عملــه كقائــد لجماعــة الخشــبية بنصيبيــن)63(. 

طريقــة  حــول  التســاؤل  نحــو  يوجهنــا  وهــذا 

آلّيتيــن  إلــى  المعرفــي. وقــد أشــير  االنتقــال  هــذا 

لتفســير التأثيــر المســيحي فــي تشــكيل الاهــوت 

وهــي   ،Becker بيكــر  اقترحهــا  األولــى  اإلســامي؛ 

الضغــط الجدلــي المســيحي الــذي مــورس خــال 

(62) Van Ess, Anfange, 23; Crone and Cook, Hagarism, 95. 
وهــذا االتفــاق رغــم ذلــك هــو اتفــاق وهمــي؛ ألن فــان إس تبنــى 
لــدور ســورية فــي  وجهــة نظــر ســلبية للغايــة تجــاه وصفنــا 

تشــكيل الثقافــة اإلســامية. انظــر:
The Times Literary Supplement, 8 September 1978, 997. 
وخافــا لذلــك فــإن تأكيــده علــى دور عبــد الملــك يســتند إلــى 
رؤيــة الحســن السياســية، وهــو مــا أراه قــد جانــب الصــواب. 
وأتمنــى أن أناقــش ذلــك فــي الدراســة المرتقبــة التــي أشــرت 

إليهــا فــي نهايــة الهامــش (5( أعــاه.

(63) Van Ess, ‘Beginnings’, 99.  

فــان  تبناهــا  فقــد  الثانيــة  أمــا  الدينــي)64(؛  النــزاع 

إلــى  تحولــوا  الــذي  المســيحيين  دور  وهــي  إس، 

يمتلــك  إس  فــان  وال  بيكــر  ال  لكــن  اإلســام)65(. 

تخميناتــه. يدعــم  مباشــرا  دليــا 

ومــع ذلــك فكلتــا اآلليتيــن تبــدوان معقولتيــن 

ــه  ــة ومتســقتين مــع بعضهمــا؛ فمــن يمكن للغاي

المســيحيين  مــن  أكثــر  المســيحيين  مجادلــة 

الســابقين الذين اعتنقوا اإلســام؟ إن اســتمرارية 

ال  المقــال  هــذا  فــي  المتبــع  الجدلــي  األســلوب 

تســاعدنا كــي نكــون أكثــر تحديــدا، كمــا أن المصــادر 

ضــوءا  تلقــي  ال  المتوفــرة  األخــرى  المســيحية 

مباشــرا علــى عمليــة االنتقــال تلــك. 

ــا نقطــة  ورغــم ذلــك فهــذه المصــادر تقــدم لن

فــان  تفنيــد  ضعــف  إلــى  اإلشــارة  وهــي  هامــة 

بيكــر وفــان إس  بيــن  لبيكــر)66(. والمشــترك  إس 

الاهوتــي  الخــاف  يعرفــان ســجل  ال  أنهمــا  هــو 

ســبق  الــذي  والمســيحيين  المســلمين  بيــن 

يوحنــا الدمشــقي)67(، وبالتالــي فهمــا ال يتعديــان 

التخميــن. أمــا بيكــر فقــد اســتكمل اســتنتاجه علــى 

أقــدم  الدمشــقي  يوحنــا  معتبــرا  نحــو معاكــس، 

شــاهد علــى أســلوب جدلــي كان بالفعــل قديمــا 

فــي عصــره. وأمــا فــان إس فيتنــاول -علــى نحــو 

المســيحية  اإلســامية  العاقــات  تنظيــرا-  أكثــر 

بيــروت  نمــوذج  فــي  متمثلــة  اإلســام  فــي صــدر 

(64) Becker, ‘Christliche Polemik’, 433 et passim.
(65) Van Ess, ‘Beginnings’, 100.

راجع أيضا مقاله المعنون بــ (القدرية( في:
The Encyclopaedia of Islam (second ed.), 371).
(66) Van Ess, ‘Beginnings’, pp. 99-101.
(67) Becker, ‘Christliche Polemik’, 434 f.; van Ess, ‘Dispu-
tationspraxis’, 56.
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ــا  ــة: حيــث عاشــت المذاهــب المختلفــة جنب الحديث

إلــى جنــب؛ بينهــا أعمــال مشــتركة لكنهــا ال تخــوض 

وتتجاهــل  اإلطــاق،  علــى  دينيــة  نقاشــات  فــي 

معتقــدات جيرانهــا علــى نحــو مدهــش)68(. واآلن 

مــا  فهــم  فــي  تســاعدنا  أن  للمقارنــات  يمكــن 

نعرفــه، وأن تكــون عــزاء لنــا حيــن ال نعــرف شــيئا، 

يســهل  التــي  لألدلــة  كبديــل  تنهــض  ال  لكنهــا 

الوصــول إليهــا فــي واقــع األمــر.

واألدلــة تظهــر أن العالــم فــي صــدر اإلســام 

يوحنــا  بعالــم  شــبها  أكثــر  الواقــع  فــي  كان 

الدمشــقي منــه ببيــروت الحديثــة. فمــن الشــائع 

الدينيــة  النقاشــات  أن  الســابع  القــرن  أدب  فــي 

ظهــر  وقــد  المختلفــة،  الجماعــات  تجــذب  كانــت 

المســلمون فــي هــذه النقاشــات بــأدوار متعــددة، 

وفــي  جــاد.  نحــو  علــى  خصومــا  اعتبارهــم  وتــم 

حــوار عــام 644م يســأل أحــد أمــراء الهاجريــة أحــد 

أيضــا بحضــور  كمــا نســمع  اليعقوبيــة،  بطاركــة 

وخلقيدونييــن)69(.  عــرب،  ومســيحيين  يهــودي، 

والمناظــرة اليهوديــة الخلقيدونيــة فــي عــام 681م 

قــد شــهدت حضــور وثنييــن وسرســن وســامريين 

أن  فــان إس  األخيــرة يصــرح  النقطــة  لهــذه  إثبــات  فــي   )68(
ضمــن  جديــدة  فرقــة  اإلســام  اعتبــروا  قــد  »المســيحيين 
المعتاديــن«  الهرطقــات  أصحــاب  مــن  طويلــة  سلســلة 

.).f  100  ,Beginnings(
وإذا كان هــذا يعنــي أن المســيحيين لــم يــروا اإلســام كديــن 
جديــد، فــإن هــذا الــكام يحتــاج إلــى مراجعــة علــى ضــوء المصادر 

المبكــرة.   

)69( للنص والترجمة، انظر:
F. Nau, ‘ Un colloque du Patriarche Jean avec l’6mir des 
Agareens ‘, Journal asiatique, XIe serie, v, 1915;

ولتاريخ النص انظر:
n ,162 ,Crone and Cook, Ilagarism. 11 (تصحيــح ضمنــي لمــا 

أورده المينــز(.
وقــد اســتخدمت لفــظ (Hagarene( لترجمــة اللفــظ الســرياني 

)mahgraya( ومشــتقاته.

باإلضافــة إلــى المذاهــب التــي تنتمــي إليهــا أطــراف 

المناظــرة)70(. واآلن يقــوم فــان إس نفســه بجــذب 

المارونيــة  اليعقوبيــة  المناظــرة  تجــاه  االنتبــاه 

التــي جــرت فــي حضــور معاويــة (بــن أبــي ســفيان(، 

والتــي ُذكــرت فــي وقائــع متفرقــة عــن الموارنــة كان 

نولــدك Nöldeke أول مــن حررهــا)71(. وفيهــا يؤكــد 

يعقــوب الرهــاوي علــى العنــاد الــذي ســيحتج بــه 

الهاجريــة علــى جميــع مناظريهــم مــن أن يســوع 

Jesus هــو المســيح )Messiah)72، ويؤكــد لمحــاوره 

أن أي هاجــري لديــه عقــل ال بــد أن يفهــم ويقبــل 

الحجــة التــي يســعى مــن خالهــا إلــى إثبــات النســب 

كان  إذا  وأخيــرا  العــذراء)73(.  للســيدة  الــداوودي 

كتــاب  أصالــة  إقــرار  فــي  حــق  علــى  البيزنطيــون 

(الدليل hodigos*( ألنسطاسيوس السينائي)74(، 

فــإن لدينــا هنــا دليــا مرجعيــا للخــاف الجدلــي مــن 

أواخــر القــرن الســابع والــذي يمثــل »العــرب« فيــه 

(70) G. Bardy (ed. and tr.), Les trophies de Damas: contro-
verse judeo-chretienne du VIP si’cle, in Patrologia Orien-
talis, xv, 2, 1920, 2, 1920, 233 f.

 ..f 175 :وللتاريخ انظر

(71) Van Ess, ‘Disputationspraxis’, 46; 
وللفقرة انظر أيضا الهامش (78( أدناه.

(72) F. Nau, ‘Lettre de Jacques d’Edesse sur la g6n6alogie 
de la sainte Vierge ‘, Revue de l’Orient chritien, first series, 
vi, 1901, 518 = 523 f.; also Crone and Cook, Hagarism, 11. 
(73) Nau, ‘ Lettre ‘, 519 = 526.
والقيــاس يتأســس  إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى مــن المنطــق 

الســليم.. 
*Hodigos: كلمة يونانية خالصة؛ عادة ما تعني (الدليل(.

)74(  انظر:
H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzan-
tinischen Reich, Munich, 1959, 442 f. 
(يجــب إبطــال إشــارة كــرون وكــوك إلــى أنسطاســيوس فــي 

 .)4 .n  ,171  ,Hagarism  :عملهــم
مــع  الاهوتيــة  بالمناظــرات  المختــص  المرجــع،  وهــذا   
بــدء  نقطــة  يمثــل  أن  الممكــن  مــن  المهرطقة/المبتدعــة، 
لمقارنــة مــع ممارســة المســلمين للجــدل باعتبارهــا امتــدادا 
 van Ess, أيضــا:  (راجــع  هيرماجــوراس  الهلنســتي  للباغــي 

 )53  ,Disputationspraxis
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أنسطاســيوس  وينصــح  هــذا  محتمــا.  خصمــا 

األســاليب  مــن  بــأن  المناظــرة  فــي  يرغــب  مــن 

المفيــدة قبــل افتتــاح المناظــرة رســميا أن ينكــر 

ــد التــي يشــكك خصمــه فــي صحتهــا: فــإذا  العقائ

تقــدم للمناظــرة مــع عربــي عليــه أوال أن ينكــر قــول 

القائــل بــأن هنــاك إلهيــن، أو أن لإللــه ولــد علــى غرار 

البشــر)75(. وهــذا يشــير إلــى مجموعــة صغيــرة مــن 

األدلــة علــى مشــاركة المســلمين فــي المناظــرات 

الاهوتيــة قبــل نهايــة القــرن األول الهجــري بوقــت 

أن  إثباتــا  ليســت  بالطبــع  األدلــة  وهــذه  طويــل. 

المســلمين يدينــون لهــؤالء الخصــوم بشــيء مــن 

ــي، فالقــول بذلــك هــو  معرفتهــم بالاهــوت الجدل

مجــرد فرضيــة معقولــة)76(. 

علــى  قــادرة  الســريانية  المصــادر  كانــت  وإذا 

إظهــار األصــول التــي نشــأ منهــا أســلوب الــكام 

اإلســامي، فــإن هــذا ربمــا يســتحق إعــادة إثــارة 

التســاؤل القديــم حــول أصــل المصطلــح نفســه. 

ففــي عــام 1970م صــرح فــان إس دون تحفــظ أن 

»كلمــة (كام( ... مشــتقة بــا شــك مــن الكلمــة 

والتــي  المجادلــة،  وتعنــي   ،)dialexis) اليونانيــة 

عــام  فــي  لكــن  الكنيســة«)77(.  آبــاء  اســتخدمها 

كتــاب  فــي  البــارزة  دراســته  خــال  ومــن  1966م، 

(المواقــف( لإليجــي، جــاءت لهجتــه أكثــر حــذرا، حيث 

(75) Anastasius the Sinaite, Hodigos, in MPG, LXXXIX, 
col. 41.
واالعتقــادات الُمدانــة ُتظهــر أنــه ال مشــكلة فــي إرجــاع الفقــرة 

إلــى الوثنييــن أو إلــى المهرطقــة مــن مســيحيي العــرب. 

ا هنا بأطروحة بيكر الرئيســية، وهي أن الجدل  )76( لســت معنيًّ
المســيحي قــد أثــر بقــوة في محتوى الاهوت اإلســامي.  

(77) Van Ess, ‘ Logical structure’, 24. 
والفقــرة الموازيــة لهــا فــي كتابــه (Disputationspraxis(، أيضــا 

.is slightly more guarded ،24 فــي صفحــة

قــدم شــرحا موجــزا لــآلراء العلميــة المتنازعــة)78(. 

بالكلمــة  (الــكام(  مصطلــح  يربــط  اآلراء  فأحــد 

الجــدل)79(  تعنــي  والتــي   )dialexis) اليونانيــة 

الجدلــي/ وهــو   )dialektikoi) بـــكلمة  والمتكلــم 

وهنــاك   .)Horovitz, van den Bergh) المجــادل 

وتعنــي   ،logos لوجــوس بكلمــة  يربطــه  آخــر  رأي 

 theologia »ثيولوجيــا«  كلمــة  فــي  كمــا  التكلــم؛ 

لــــ  الخطابــي  بالمعنــى  لوجــوس  أو  (ماكدونالــد(، 

»الحجــة« (راجــع: Vajda(. وبعــد أن قــام فــان إس 

بالربــط بيــن بعــض الحجــج الفيلولوجيــة الدقيقــة؛ 

مــال إلــى الــرأي األول.

ولدينــا هنــا تعليقــان؛ األول هــو أن العاقــة بين 

اليونانيــة  و»االشــتقاقات«  »الــكام«  مصطلــح 

المذكــورة هــي عاقــة محيــرة، حيــث تمثــل هــذه 

األلفــاظ تداخــا بيــن الجــدل والاهــوت: فالــكام 

هــو الحجــاج الجدلــي فــي إطــار الاهــوت، والثانــي 

هــو أن األصــل الســرياني لــم يؤخــذ بعيــن االعتبــار. 

الوســيط؛  تخطينــا  قــد  التعبيــر-  جــاز  -إن  فنحــن 

ربمــا كان ذلــك عمــًلا جيــًدا لكنــه إجــراء مشــكوك 

فيــه مــن جهــة الفيلولوجيــا (فقــه اللغــة(.  

الســرياني  االســتخدام  كان  إذا  مــا  يهــم  وال 

واضًحــا فــي اليونانيــة، لكــن األمــر مختلــف فــي هــذه 

ــة. ومهمــا كانــت الصلــة االشــتقاقية وثيقــة  الحال

(78) J. van Ess, Die Erkenntnislehre des ‘Adudaddin al-Ici, 
Wiesbaden, 1966, 57-9.
صيغــة  إس  فــان  اختيــار  ســبب  مــن  متأكــدا  لســت    )79(
يســتخدمها  لــم  حيــث  (dialektike(؛  مــن  بــدال   )dialexis(
فيمــا   van den Bergh بيــرج  دن  فــان  أو   Horovitz هوروفتــز 
مســتخدم  مصطلــح  فهــو  ذلــك  ورغــم  فقــرات.  مــن  أورداه 
 Anastasius,) الاهوتيــة  المحــاورات  إلــى  لإلشــارة  بقــوة 
Hodigos, cols. 37, 53, 161، انظــر فــي المقابــل اســتخدام لفــظ 
lalein فــي col. 36(، وإلــى هنــا يتضــح أنــه لفــظ وثيــق الصلــة 

    . بســياقنا
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»الهــوت«  ومصطلــح  »جــدل«  مصطلــح  فــإن 

ال  كذلــك  اليونانيــة.  فــي  متشــابهين  يبــدوان  ال 

التراكيــب  توفــي  أن  الســريانية  اللغــة  تســتطيع 

اليونانيــة حقهــا دون إعــادة صياغــة، كمــا ال ُتعنــي 

نفســها بالتمييــز بيــن مصطلــح (lexis( ومصطلح 

)logos( وكاهمــا يعنــي »الكلمــة«. وبذلــك فــإن 

مصطلحــات (Dialectic( و (dialectician( تكافــئ 

تظهــر  وربمــا  (melilaya()80(؛  و         )meliluta(

بمعنــى   )melleta) و   )mamla) مصطلحــات 

نفســه،  الوقــت  وفــي   .dialexis)81( »الجــدل« 

وكمــا أشــار ماكدونالــد)82(، فــإن كلمــة »الهوتــي« 

theologian هــي (memallel allahayata()83(، كمــا 

(80) R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, Oxford, 1879-
1901, cols. 2114 f.
الكلمــة  هــذه  تصغيــر  الرهــاوي  يعقــوب  اســتخدم  وقــد 
ــي فــي إحــدى الرســائل المقتبســة  )melilona( علــى نحــو ازدرائ

هنــاك. 

)81( ُيعنــون حــوار عــام 644م فــي بكلمــة (mamla( وهــو الحــوار 
 Nau, ’) الهاجــري  واألميــر  البطريــرك  بيــن  دار  الــذي   )mallel(
Colloque ’, 248 = 257. بينمــا يقــدم كتــاب (حيــاة مكســيموس( 
 )mamla da-sfistuta) مصطلــح  الموارنــة  أحــد  كتبــه  الــذي 
 melleta) بمعنــى »المحــاورات السفســطائية«، وهنــاك أيضــا

انظــر:  .)melleta da-drasha)و  )da-v’ata
 Brock, ‘An early Syriac Life ‘, 305, 1. 7 f., 311, l. 6.
لكــن الحــظ أن كلمــة (melleta( هنــا بمفردهــا ال تــؤدي المعنــى 
ــي فــي كل  ــدة عــن الحاجــة: فالمقطــع الثان ــة، وهــي زائ ذا الصل
حالــة يظهــر بنفــس المعنــى فــي ســجل الوقائــع المارونيــة، 

انظــر:
T. Noldeke, ‘ Zur Geschichte der Araber im 1. Jahrh. d. H. 
aus syrischen Quellen ‘, ZDMG, xxIx, 1876, 90, 11. 3, 12.  
(82) The Encyclopaedia of Islam (first ed.), art. ‘Kalam’.
ومــن الواضــح أن األمثلــة التــي ســاقها ماكدونالــد مأخــوذة مــن 

.)Thesaurus(

(83)  Payne Smith, Thesaurus, col. 2110;
الــذي  كاللقــب   )theologos) كلمــة  يترجــم  -بانتظــام-  وهــذا    
حــازه جورجيــوس النيزيــزي (أي الاهوتــي(. وعمومــا فــإن كلمــة 
 mamallel) اليونانيــة   logos لكلمــة  ترجمــة  هــي   )memallel(
ليــس  بالتالــي  وهــذا  keyanayata = physiologos-إلــخ(. 
اعتراضــا صحيحــا علــى ماكدونالــد؛ أن المــرء يســمع بشــكل 
عــارض عــن »المتكلميــن« فــي مجــاالت أخــرى فــي اإلســام غيــر 

.)57  ,van Ess, Erkenntnislehre) الاهــوت 

 mamlut allahuta)84() هــي  »الهــوت«  كلمــة  أن 

النمــط  هــذا  وفــي   .)85()mamla allahaya) أو 

»الجــدل«  مصطلحــا  يظــل  االســتخدام  مــن 

و»الاهــوت« قابليــن للتمايــز، لكنهمــا لــم يعــودا 

مختلفيــن بشــكل كبيــر، وبالتالــي فالســؤال عــن 

أيهمــا يكمــن خلــف مصطلــح »كام« العربــي ربمــا 

يكــون باطــا.

أم  صحيحــا  القــول  هــذا  أكان  وســواء 

لــم يكــن، فلســت أنــا أول مــن يطرحــه. وإذا 

تتبعنــا إشــارة فــان إس بالنســبة إلــى رؤيــة 

فاجــدا حــول أصــل مصطلــح (كام(، فهــذا مــا 

نجــده: ســوف 

يمكــن  ال  المصطلــح  هــذا  الفنــي،  بالمعنــى 

الســوابق  فــي  النظــر  خــال  مــن  توضيحــه 

الســريانية-اليونانية؛ ألنــه فــي الوقــت نفســه كان 

مصطلــح (الخطــاب discourse( هــو مــا ينطبــق 
والجــدل".)86( (الاهــوت(  اإللهيــات  علــى 

(84) Payne Smith, Thesaurus, col. 2116.
 ويتكــرر ظهــور هــذا المصطلــح فــي الجــزء الخــاص بمناظــرة 
 of األنطاكــي  دميــان  ضــد  591م(  (ت:   Peter of Callinicum
Antioch المتضمنــة فــي النصــف المونوفيــزي األول بملحــق 
7192 (انظــر مثــا األوراق:  39b ,38b. وحــول هــذه المناظــرة، 
 polemic, see Baumstark, Geschichte der syrischen :انظــر

.)177  ,Literatur

)85( هــذا المصطلــح مســتخدم فــي مجموعــة قدريــة أخــرى 
مــن »براهيــن ضــد هرطقــات متنوعــة«:

 ‘demonstrations against various heresies’ 
 )32b) فــي الملحــق (12,155(، ويمكــن الرجــوع إليهــا فــي الورقــة

فــي »فصــول مــن الاهــوت«:
‘chapters of mamla allahaya or divine theology’

(وهذه الكلمة األخيرة هي كلمة يونانية ُمَنْقَحرة(.

(86) G. Vajda, Introduction d la pense’ejuive du moyen dge, 
Paris, 1947, 27 (may italics).
الــكام  يخــص  فيمــا   26 رقــم  بصفحــة  الموجــودة  والفقــرة 
اإلســامية.   قبــل  مــا  باألصــول  تهتــم  ال  »الحجــاج«  بمعنــى 
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أن  أود  الختــام هنــاك نقطتــان عامتــان  وفــي 

فالوثاثــق  بالمصــادر؛  تتعلــق  أوالهمــا  أثبتهمــا. 

الســريانية (وال نقــول اليونانيــة( المشــار إليهــا هنــا 

ال تمثــل ســوى جــزء ممــا يمكــن وينبغــي طرحــه 

فــي  فنحــن  الــكام.  أصــول  حــول  النقــاش  فــي 

حاجــة إلــى هــواء جديــد، ال إلــى تكــرار قائمــة مغلقــة 

مــن المراجــع التــي نســينا ســياقاتها األصليــة منــذ 

وقــت طويــل. كذلــك علينــا أن نحــذر مــن المصــادر 

األوليــة؛ ذلــك أن الذهــب بالنســبة إلــى اإلســاموي 

وقــد  الســرياني.  إلــى  بالنســبة  َبــًدا  َز يكــون  ربمــا 

اســتفاض فان إس في تحرير (ســؤاالت( الحســن 

وترجمتهــا وشــرحها، فــي حيــن لــم يعــِط كل مــن 

الســريانية  لنظائرهــا  أهميــة  وبــروك  دراجويــت 

فتناولوهــا فــي ســطور قليلــة)87(. 

وأمــا النقطــة الثانيــة فتتعلــق بأصالــة الثقافــة 

تقــول  التــي  الرؤيــة  مــع  أتفــق  فأنــا  اإلســامية. 

بــأن المــادة الخــام لهــذه الثقافــة هــي فــي غالبهــا 

الــكام  ظاهــرة  ــَز  تميُّ وأن  ومعروفــة،  قديمــة 

اإلســامي يكمــن فــي إعــادة تشــكيل هــذه المــادة 
الخــام)88(.

وهنــاك تفســيران قــد يعمــان علــى ربــط هــذا 

المنظــور العــام بحالــة علــم الــكام. أحدهما يتعلق 

الحســن  أن  كيــف  رأينــا  األدبــي؛ فقــد  باألســلوب 

اســتخدامه  فــي  الموارنــة  مــن  بالقــرب  يقــف 

إلــى  بإيجــاز  ألمحنــا  ألســلوب »الســؤاالت«، كمــا 

الحجاجــي  األســلوب  هــذا  علــى  دراجويــت  تعليــق  )87(جــاء 
يقــول: حيــث  الذًعــا،  (الــكام( 

أن  كمــا  تذكــر،  الهوتيــة  قيمــة  القطعتــان  هاتــان  تقــدم  "ال 
 Julien) الاهــوت".  تاريــخ  إلــى  بالنســبة  ضئيلــة  قيمتهمــا 

.)86  ,d'Halicarnasse

(88) See Crone and Cook, Hagarism, part III. 

أيــن  لكــن  »اإلجابــات«.  لــــ  التكميلــي  األســلوب 

أيــة  الســريانية  أو  اليونانيــة  فــي  نجــد  أن  يمكننــا 

ســابقة حقيقيــة لـــ (تمهيــد( الباقانــي، حيــث نجــد 

بنظــام  تقديمهــا  تــم  قــد  كليــة  خاصــة الهوتيــة 

افتراضــي؟  متســائل  علــى  إجابــات  شــكل  فــي 

أمــا التفســير اآلخــر فيرتبــط بــدور »المتكلــم«، إذ 

هــو  كمــا   - االســم  بهــذا  »المتكلــم«  يديــن  ربمــا 

إلــى مصطلحــات ســريانية مثــل  أعــاه-  موضــح 

يجــد  ال  المــرء  أن  إال   ،)memallel)و  )melilaya(

معنــى لهــذه الكلمــات الســريانية المتضمنــة فــي 

مجموعــة مميــزة، لهــا وظيفــة محــددة كتلــك التــي 

انتقاهــا باينــز Pines بفهــم عميــق، بالنســبة إلــى 

المتكلميــن فــي صــدر اإلســام)89(. وحيــن نؤســس 

لهــذه التشــابهات، ربمــا نحقــق أملنــا فــي فهــم 

االختافــات)90(.  

(89) S. Pines, ‘A note on an early meaning of the term mu-
takallim ‘, Israel Oriental Studies, I, 1971.

وقد وجه فان إس النقد إلى هذه الحجة في موضعين:
‘ Beginnings’, 104, n. 64; Anfange, 20, n. 1.
And extended it documentation in another (‘ Untersu-
chungen zu einigen iblditischen Handschriften’, ZDMG, 
cxxvi, 1976, item 6, especially pp. 49-52). 
 F. W. Zimmermann 90( أود أن أشــكر الدكتور ف. و. زيمرمان(

لتشــجيعه وتعليقاته ونقاشــه.
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مداوالت

هل صنَّف ابُن رشد 
الحفيد في علم 

الكالم األشعري؟
مناقشة لرؤية نقدية

د. خالد َزْهري(1)

)1(أستاذ العقيدة والفكر في كلية أصول الدين – جامعة عبد الملك السعدي بتطوان – المغرب.
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توطئة:

أنجــز أحــُد الباحثيــن بحًثــا بعنــوان »فــي مراجعــة عاقــة ابــن رشــد 

بالمذهــب األشــعري وبالدعــوة الموحديــة«(2(، حــاول فيــه مــن خــال 

الحفيــد  رشــد  ابــن  لعاقــة  التفســيرات  بعــض  تقديــَم  قســمْين؛ 

بـ«األشــعرية« وبـ«الدعــوة الموحديــة«: هــل هــي عاقــة خصومــة أو 

تمذهــب؟ وناقــش تحــت القســم األول -وهــو الــذي يهمنــا- مواقــَف 

ــي الوليــد محمــد  ــة أب الدارســين والباحثيــن مــن عاقــة قاضــي قرطب

بــن أحمــد ابــن رشــد المالكــي (ت. 595 هـــ / 1198 م( بـ«األشــعرية«، 

ــة: ــى العناصــر األربعــة اآلتي ــا إّياهــا إل ًع مَفرِّ

1 - ابن رشد خصًما لألشعرية.

2 - األشعرية َرّدًا على ابن رشد.

3 - ابن رشد أشعريًّا.

ًبا بين األشعرية والفاسفة. 4 - ابن رشد مقرِّ

يتولــى بحثنــا هــذا مناقشــة العنصــر الثالــث، أعنــي: »ابــن رشــد 

أشــعريًّا«، وذلــك مــن خــال ثاثــة مطالــب: ُيشــير المطلــُب األول 

ــى المطلبــان الثانــي  إلــى مــا تضّمنــه مــن مغاَلطــات منطقيــة، ويتولَّ

ــف ابــن  والثالــُث محاولــَة اإلجابــة عــن الســؤالْين اآلتيْيــن: »هــل صنَّ

رشــد فــي علــم الــكام األشــعري؟«، و«هــل كان ابن رشــد أشــعريًّا؟«.

)2( شــارك بــه فــي الملتقــى الثانــي للفكــر اإلســامي بالمغــرب: »الفكــر األشــعري 
باألندلــس: تاريــخ وإشــكاالت«، الــذي نظمــه مركــز أبــي الحســن األشــعري للدراســات 
والبحــوث العقديــة بتطــوان، بتعــاون مــع جامعة عبــد المالك الســعدي، وكلية اآلداب 
ــوم الخميــس 23 مــن شــعبان 1439 / 10 مــن  ــة نفســها، ي ــوم اإلنســانية بالمدين والعل
مــاي 2018، والــذي أشــرف علــى تنظيمــه أخونــا الفاضــل: األســتاذ جمــال عــال البختــي، 
ه بــه، بتنســيق األســتاذ جمــال  مديــر المركــز المذكــور. ثــم ُنِشــَرْت أعمــال الملتقــى المنــوَّ
فــي طبعــٍة أولــى ســنة 1441 / 2020. يوجــد البحــث المشــار إليــه فــي الصفحــات (481 - 539( 
ُه صاحبــه مــن هــذه األعمــال، ليجعلــه ُمْفــَرًدا فــي ملــف  مــن أعمــال الملتقــى، وقــد اْســَتلَّ

بصيغــة »بــي دي إيــف«، وأطلــق لــه العنــاَن فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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 المطلب األول:
مغالطات منطقية

األول  القســَم  البحــث  هــذا  خصــص صاحــُب 

منــه لـِ«عالقــة ابــن رشــد باألشــعرية«، فَحــص 

فيــه »ثاثــًة مــن مواقــف ابن رشــد تجاه األشــعرية: 

موقــف الخصومــة، وموقــف »االنتمــاء«، وموقــف 

التقريــب بيــن األشــعرية والفاســفة«(3(. يهمنــي 

مــن هــذه المواقــف الموقــُف اآلتــي: »ابــن رشــد 

ــن: أشــعريًّا«(4(، مــع ماحظــة أمري

»االنتمــاء«  كلمــة  وضــع  أنــه  األول:  األمــر 

الموقــف  أن  إلــى  يشــير  ممــا  مزدوجتيــن،  بيــن 

ــه  ــي، هــو المقصــوُد األوُل مــن الفحــص، وأن الثان

يؤرقــه، لدرجــة أنــه يجــب تمييــزه، خشــية أن يتــرك 

النظــر فيــه. وســنرى هــل يكتســي هــذا الفحــص 

قيمــة علميــة أم ال؟ 

األمــر الثانــي: أنــه وضــع عامــة االســتفهام 

ــًة بعنــوان العنصــر المشــار إليــه، علــى  »؟« مقرون

الرغــم مــن أنــه جملــة خبريــة ال تســتلزم ذلــك.

ب  صــوَّ الباحــث  فــإن  أمــر،  مــن  يكــن  مهمــا 

ســهام النقــد الــاذع لكتابنــا »المصــادر المغربيــة 

للعقيــدة األشــعرية«، فــي القســم الــذي تكلمنــا 

فيــه علــى مؤلفــات ابــن رشــد الحفيــد(5(.

ــن رشــد بالمذهــب األشــعري، ص.  )3( فــي مراجعــة عاقــة اب
.483

)4( المرجع نفسه، ص. 493 - 501.

ببليوغرافيــا  األشــعرية:  للعقيــدة  المغربيــة  المصــادر   )5(
أبــي  مركــز   ،)1) ببليوغرافيــة  دراســات  ببليومتريــة،  ودراســة 
الحســن األشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان – 
 ،1 / 2017، ج.   1438 ،1 الربــاط، ط.  المحمديــة للعلمــاء،  الرابطــة 

.287  –  183 ص. 

كثيــرة،  مغالطــات  علــى  النقــد  هــذا  اشــتمل 

كمغالطــة الشــخصنة (= التجريــح((6(، ومغالطــة 

القــش،  رجــل  ومغالطــة  المطلــوب،  تجاهــل 

التعميــم،  ومغالطــة  االلتبــاس،  ومغالطــة 

إلــخ. الزائــف،  التعليــل  ومغالطــة 

ا، لكــنَّ  وحــاول هــذا المنتِقــد أن يكــون مناِظــًر

َل مــا يؤاخــذ عليــه، أنــه لــم ينجــح فــي تحقيــق هــذا  أوَّ

آداب المناظــرة،  إلــى  الَغــَرض، ألن نقــده افتقــر 

أن  ويكفــي  الفــن،  أهــل  عنــد  رة  هــي مســطَّ كمــا 

نشــير إلــى اثنيــن مــن هــذه اآلداب، وهمــا:

أ – »أن يتجنــب المناظــر اإلســاءة إلــى خصمــه 

بالقــول، أو بالفعــل، بغيــة إضعافــه عــن القيــام 

بحجتــه، ومــن ذلــك: قلــة اإلصغــاء إليــه، والســخرية 

ــه، وتشــنيعه بالقــدح  منــه، وتخجيلــه بفضــح عيوب

فــي كامــه، والتطــاول عليــه بالتنقيــص والشــتم.

ب – أن يقصــد المناظــر االشــتراك مــع خصمه 

فــي إظهــار الحــق واالعتــراف بــه، حتــى ال يتباهــى بــه، 

إذا ظهــر علــى يــده، وال يعانــد فيــه إذا ظهــر علــى 

يــد خصمــه«(7(.

أيًضــا: »سفســطة  لهــا  الشــخصنة«، ويقــال  )6( »مغالطــة 
بوجهيــن  السفســطة  هــذه  »وتكــون  الشــخص«،  تجريــح 
اثنيــن: إمــا برفــض الفكــرة المعروضــة بدعــوى اتصــاف عــارض 
هــذه الفكــرة ببعــض الخصــال غيــر المناســبة ]...[ أو بدعــوى 
خضوعــه لظــرف خــاص يتحكــم فيــه، ويضطــره إلــى الدفــاع عــن 
هــذه الفكــرة ]...[ بحيــث يعمــد المحــاور فــي البدايــة إلى الهجوم 
(الحجــاج  عيوبــه...«  مــن  عيــب  وإبــراز  الشــخص،  هــذا  علــى 
والمغالطــة: مــن الحــوار فــي العقــل إلــى العقــل فــي الحــوار، 
 ،1 بيــروت، ط.  المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  الراضــي،  لرشــيد 
2010، ص. 19، وانطــر أيًضــا »المغالطــات المنطقيــة: طبيعتنــا 
الثانيــة وخبزنــا اليومــي، فصــول فــي المنطــق غيــر الصــوري« 
لعــادل مصطفــى، المجلــس األعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2007، 

ص. 69 - 84(.

)7( فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، لطــه عبــد الرحمــن، 
المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء – بيــروت، ط. 2، 2002، ص. 
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بمناقشــة  ننشــغل  أن  طبعنــا  مــن  ليــس 

 ،
ِ

الــردود، التــي ال يراعــي أصحابهــا أدَب االختــالف

عــن  فضــًلا  المناظــرة،  بــآداب  ينضبطــون  وال 

التــي ال تلتــزم  وظائفهــا ومآالتهــا، خاصــة تلــك 

اآلتــي: بــاألدب  ِمّنــا  أْخــذًا  العلمــي،  النقــد  معاييــر 

ج – »أن يتجنــب المناظــر محــاورة مــن ليــس 

مذهبــه إال المضــادة، ألّن َمــن كان هــذا مســلكه، 

ال ينفــع معــه اإلقنــاع بالحجــة«(8(. ذلــك أن الباحــث 

ــس يــدرك أنــه ســيأتي زمــان ينــدم فيــه غايــة  الكيِّ

ــْرِك مــا هــو منشــغل ببنائــه، لَيْنَهــَك  النــدم، علــى َت

خلــف ردود ال طائــل وراء االنشــغال بهــا.

البنــاء  بــأن  أننــا نومــن فــي اآلن نفســه؛  كمــا 

يكــون بالنقــد، وليــس بالمــدح، بدليــل أننا اســتدركنا 

بهفواتنــا  التصريــح  مــع  كثيــًرا،  نْفِســنا  علــى 

وقــد  عنهــا،  البديــل  الصحيــح  وبيــان  الســابقة، 

أشــرنا إلــى ذلــك فــي مقدمــة كتابنــا المشــار إليــه 

أعــاه. فممــا صرحنــا بــه فــي مقدمتــه، »أن هــذا 

الكتــاب، تــدارك الثغــرات الموجــودة فــي فهــرس 

الكتــب المخطوطــة فــي العقيــدة األشــعرية«، 

نــا وجــوه هــذه الثغــرات فــي خمســة عناصر(9(. ثــم بيَّ

هللا  ورحــم  مشــكور،  لنــا  الناقــد  أن  جــرم  وال 

عبــًدا أهــدى إلينــا عيوبنــا، وكان »ُجَهْيَنــَة أخبارِنــا«. 

لكــْن، إخــال أن النقــد مجــرَّدا عــن آدابــه وأخاقــه، 

أمــٌر ال يقبلــه عامــة النــاس، َبْلــَه أن يتلبــس بــه َمــن 

ينتســب إلــى العلــم والبحــث.

أول مــا يالحــظ علــى هــذا المنتقــد: أنــه شــحن 

)8( المرجع نفسه، ص. 75.

)9( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية، ج. 1، ص. 20 – 21.

الجارحــة،  العبــارات  مــن  هائــل  برصيــد  بحثــه 

مغالطــة   =) لشــخصنا  والمؤذيــة  والقادحــة، 

الشــخصنة(، مــن قبيــل عباراتــه اآلتيــة: »المبــررات 

التــي ســاقها ]...[ ال تســتقيم، وال الائحتــان اللتــان 

الخلــل يكمــن  أن  أتــى بهمــا ســليمتان، ونتصــور 

أّوال فــي طبيعــة الكتــاب نفســه«(10(، »َيّدعــي«(11(، “ما 

اعتبــره زهــري أدلــة ]...[ فاســد تماًمــا«(12(، »دليــل 

ا«(13(، »فهــو ســاقط«(14(، »ليســتعيد  ضعيــف جــدًّ

هــو«(15(، »ســنقف  أخطائــه  عــن  أخطــاءه، فضــًلا 

عنــد أخطــاء زهــري«(16(، »يســتعيد خالــد زهــري خطأ 

آخــر«(17(، »فإننــا نقتــرح أن يحــذف ]= خالــد زهــري[ 

القســم الخــاص بابــن رشــد مــن الكتــاب«(18(، إلــخ.

إلحــاق  فــي  ُمْغرَِقــٌة  األخيــرة  العبــارة  وهــذه 

ــب نفســه أســتاًذا علينا، وأعطى  األذى بنــا، ألنــه نصَّ

نفســه الحــق فــي أن يعاملنــا معاملــة طالــب ينجــز 

بحًثــا فــي اإلجــازة أو الماســتر أو الدكتــوراه تحــت 

ل لــه ذلــك صاحيــة إعطــاء  إشــرافه، بحيــث يخــوِّ

تلميــذه أوامــَر وتعليمــاٍت بالحــذف أو الزيــادة!

فضــًلا عــن الهمــز، واللمــز، والُهــزء، والســخرية، 

التــي توحــي بهــا اإلشــارات المســتفادة مــن كل 

ــه. ــِب عبارات ــه وتراكي كلمات

ومــاذا َيِضيــر هــذا المنتقــد لنــا، لــو اســتعمل 

)10( في مراجعة عاقة ابن رشد، ص. 495.

)11( المرجع نفسه: ص. 495.

)12( المرجع نفسه: ص. 495.

)13( المرجع نفسه: ص. 495.

)14( المرجع نفسه: ص. 496.

)15( المرجع نفسه: ص. 496.

)16( المرجع نفسه: ص. 496.

)17( المرجع نفسه: ص. 498.

)18( المرجع نفسه: ص. 500.
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مــن  العلمــي،  النقــد  فــي  بهــا  ًبــا  مرحَّ عبــاراٍت 

قبيــل: »ذهــب خالــد زهــري إلــى رأي كــذا«، »أنــا ال 

أرى  »ال  الــرأي«،  أوافقــه  »ال  ذلــك«،  فــي  أوافقــه 

الســتنتاجاته وجًهــا«، »مــا قالــه ليــس صحيًحــا«، 

فيــه  قــرره  “مــا  ليــس ســديًدا”،  إليــه  ذهــب  »مــا 

نظــر«، »أرى أن كامــه ليــس بالقــوي«، أو غيــر ذلــك 

مــن العبــارات المقبولــة، والمســتعَملة عنــد ذوي 

ــب بهــا فــي النقــد العلمــي،  الــرأي الحصيــف، والمرحَّ

التــي ال تفســد للــُودِّ قضيــة.

المالحظــة الثانيــة: التــي تلــوح مــن نقــده لنــا، 

تتمثــل فــي وقوعــه فــي مغالطــات يحــب أن يتنــزه 

عنهــا الباحــث األكاديمــي، ويتأكــد الوجــوُب علــى هذا 

المنتقــد أكثــر مــن غيــره، ألنــه بــدأ فــي االشــتغال 

ببعــض كتــب المنطــق فــي األندلــس.

المنتقــد، جعــل  أن هــذا  الثالثــة:  المالحظــة 

ًبــا أســلحته تجاهنــا (=  ــا، مصوِّ منــا خصيًمــا وهميًّ

مغالطــة رجــل القــش((19(، وهــو يــدرك أن القضيــة 

التــي وضعهــا علــى بســاط المصارعــة (وال أقــول: 

ا عــن مقصدنــا مــن تأليــف  المباحثــة(، بعيــدة جــدًّ

بهــا أصــًلا، فنســب  كتابنــا، وأننــا لســنا معنييــن 

لــم نقلــه، وال قصدنــاه. فعندمــا يقــول  إلينــا مــا 

مثــًلا: »وطْبعــًا ال يحتــاج المــرء للكثيــر مــن النباهــة، 

ليــدرك أن مــا يتحــدث عنــه إرنســت رينــان، هــو عينــه 

سفســطة  عــن  عبــارة  هــي  القــش«،  رجــل  »مغالطــة   )19(
»تقــوم علــى تهويــن الــرأي الــذي تتــم محاورتــه، وذلــك بإعــادة 
بنائــه علــى نحــو يصيــر مــن اليســير نقضــه وبيــان تهافتــه، بحيــث 
يكــون مــن ُينســب إليــه هــذا الــرأي كرجــل القــش، الــذي يتهــاوى 
بضربــة واحــدة، توحــي بــأن منتقــد الفكــرة قــد أقــام الحجــة علــى 
فســادها فعــًلا. إن األمــر يتعلــق؛ إذن؛ بتحريــف وتزييــف يطــال 
رأي الطــرف، الــذي تتــم محاورتــه، قصــد االقتــدار علــى كســره 
بأيســر ســبيل« (الحجــاج والمغالطــة، ص. 33، وانظــر أيًضــا 

»المغالطــات المنطقيــة«، ص. 163 - 171(.

مــا يتحــدث عنــه محمــد عمــارة، وكاهمــا يحيــل 

ــى مخطــوط  ــر، وال يرجــع إل ــى عمــل مرقــص مل عل

اإلســكوريال 632«(20(، نابــًزا عبارتنــا اآلتيــة: “وأشــار 

الــكام  ليبتــر  الــواو،  حــرف  لنــا  المنتقــد  (حــذف 

عــن ســياقه( المحقــق فــي الهامــش (= محمــد 

عمــارة( إلــى أن إحــدى النســخ، التــي اعتمــد عليهــا 

إليهــا  رمــز  التــي  النســخة  وهــي  التحقيــق،  فــي 

بالحــرف »م«، ورد فيهــا العنــوان هكــذا: »ضميمــة 

رهــا الناقــُد لنــا، لتصير  لمســألة العلــم القديــم (زوَّ

هكــذا: العلــم اإللهــي(، التــي ذكرهــا أبــو الوليــد فــي 

فصــل المقــال رضــي هللا عنــه«(21(. 

ــْل فيمــا قلنــاه، لناحــظ أننــا اســتعملنا  وْلنتأمَّ

بالحــرف: »م«،  إليهــا  التــي رمــز  عبــارة: »النســخة 

أو  مخطوطــة  نســخة  بأنهــا  لهــا  تقييدنــا  دون 

نســخة مطبوعــة، كمــا أننــي لــم أذكــر إطاًقــا، ال 

فــي متــن كتابنــا، وال فــي هوامشــه، أنهــا ترمــز إلــى 

اإلســكوريال. نســخة 

 المطلب الثاني:
هل صنَّف ابن رشد في علم 

الكالم األشعري؟

قبــل مناقشــة المنتقــد لنــا، يكــون لزاًمــا علينــا 

م منهــا ُيْفِضــي  اإلشــارة إلــى ثاثــة عناصــر، المقــدَّ

إلــى الــذي َيِليــه ضــرورة:

مؤلفــات  مــن  جعلنــاه  مــا  األول:  العنصــر 

ابــن رشــد منخرًطــا فــي ســلك التصنيــف الكامــي 

ــر عــن موقــف، بــل إنــه ال يزيــد علــى  األشــعري، ال يعبِّ

)20( في مراجعة عاقة ابن رشد، ص. 499.

)21( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية، ج. 1، ص. 186.
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كونــه رأًيــا ال ُنْلــزُِم بــه أحــًدا، فهو إمــكان داخل إمكانات 

متعــددة، وهــو قابــل لألخــذ والــرد، كمــا أننــا لــم نقــرر 

اســتعملنا  أننــا  بدليــل  غيــره،  مــن  أقــوى  رأي  أنــه 

قبيــل  مــن  عنــه،  التعبيــر  فــي  التمريــض  صيغــة 

اآلتيــة:  بعبارتنــا  المقــال«  »فصــل  علــى  تعليقنــا 

»وهــو يصنَّــف ضمــن مؤلفــات ابــن رشــد الفلســفية، 

بيــد أننــا ال نــرى مانًعــا مــن إدراجــه ضمــن كتــب علــم 

التاليــة...«(22(.  وذلــك لألســباب  أيًضــا،  الــكام 

ولنتأمــل أيضــا عبــارة »ال نــرى مانًعــا«، التــي هي 

أقــرب إلــى التخميــن، منهــا إلــى اإلثبــات، ثــم عرضنــا 

بعــض القرائــن علــى ذلــك، لــم نســمها »أدلــة« كمــا 

زعــم المنتِقــد لنــا، بــل عددناهــا »أســباًبا«، وهــذه 

متعلقــة  وليســت  بتخميننــا،  متعلقــة  األســباب 

تحــت  منــدرج  المقــال«  »فصــل  أن  بإثبــات 

الكاميــة. المصنفــات 

إمكانــات  إغــاق  يجــوز  ال  الثانــي:  العنصــر 

وال  الرشــدي،  للمتــن  وجديــدة  متعــددة  قرائّيــٍة 

ســيَّما أن مــا قيــل؛ أو مــا يمكــن أن يقــال فــي هــذه 

القــراءات؛ إنهــا قــراءات تأويليــة، حيــث إن العبــارة 

الرشــدية الواحــدة، يمكــن أن تنتــج عنهــا تأويــات 

مختلفــة، قــد تكــون متقاطعــة، وقــد تكــون متباينة، 

وقــد تكــون متضــادة. كمــا قــد يكــون التأويــل فــي 

أو فاســًدا،  بعيــًدا، صحيًحــا  أو  تأويــًلا قريًبــا  ذاتــه 

معتَبــرا أو ُمْلغــًى، مقبــوًلا أو مــردوًدا.

العنصــر الثالــث: َلْســَنا الوحيديــن َمــْن َعــدَّ ابــَن 

رشــد اشــتغل بــ«علــم الــكالم«، فهنــاك باحثــون 

غيــري رأوا هــذا الــرأي، منهــم:

)22( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 184.

ــز، األســتاذ محمــد  أ – الباحــث النبيــه والمتميِّ

منزلــة  مثابتيــن:  »بيــن  كتابــه:  فــي  مســاعد 

ابــن رشــد«، وذلــك مــن  الغزالــي فــي فلســفة 

خــال بيانــه للعاقــة بيــن ابــِن رشــد وأحــِد أســاطين 

الفكــر األشــعري، وهــو حجــة اإلســام أبــو حامــد 

محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (ت. 505 هـــ / 

1111 م(، وأنهــا عاقــة تفصــح؛ ولــو بتأويــل بعيــد؛ أن 

م عنــه، واســتفاد منــه،  ــر منهمــا تأثَّــر بالمتقــدِّ المتأخِّ

وأن هــذه العاقــة »تشــهد بمــا فيــه الكفاية، لكون 

نــات األساســية للرشــدية«(23(،  الغزالــي أحــد المكوِّ

اختصــار  علــى  الوليــد  أبــي  إقــدام  مجــرد  »إن  بــل 

»مســتصفى« أبــي حامــد بالــذات، ألكبــر دليــل علــى 

حجيــة حجــة اإلســام لديــه فــي األصــول ]= أصــول 

الفقــه[...«(24(. وإن كان محمــد مســاعد، يذهــب إلــى 

أن هــذه الحجيــة ال تتجــاوز مرحلــة المختصــرات. 

وتوَجــد فــي كتابــه المذكــورِ شــواهُد كثيــرٌة تثبــت مــا 

ذهبنــا إليــه. ولســت فــي حاجــة إلــى تقريــر التــازم 

الحاصــل بيــن »علــم الــكالم« و«أصــول الفقــه« 

(= األْصَلْيــن(، وأن ُحجيــَة أحِدهمــا ِمــن ُحجيــِة اآلَخــر.

ب – الباحــث الرائــد فــي الدراســات الرشــدية، 

اشــتملت  حيــث  العلــوي،  الديــن  جمــال  األســتاذ 

بــــ  الموســومُة  ســة،  والمؤسِّ الرائــدة  دراســته 

البــن  الفلســفي  الخطــاب  وتشــكُّل  »الغزالــي 

كام  وعلــى  نفيســة،  معطيــات  علــى  رشــد«(25(، 

بــ«اختصــار  الحفيــد  رشــد  ابــن  صلــة  فــي  مهــم 

ــي فــي فلســفة ابــن رشــد، دار  ــة الغزال )23( بيــن مثابتيــن: منزل
الثقافــة واإلعــام، حكومــة الشــارقة، ط. 1، 2014، ص. 88.

)24( المرجع نفسه، ص. 91.

اإلنســانية  والعلــوم  اآلداب  كليــة  »مجلــة  بــــ  منشــورة   )25(
المهــراز،  ظهــر  اإلنســانية  والعلــوم  اآلداب  كليــة  بفــاس«، 
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد هللا، فــاس، العــدد 8، الســنة 
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المســتصفى«، إذ حّفــزه هــذا اإلنجــاز الرشــدي، إلــى 

اإلقــرار بضــرورة مراجعــة العاقــة بيــن أبــي حامــد 

وبيــن ابــن رشــد، وهــو مــا يفصــح عنــه فــي مقدمــة 

تحقيقــه لكتــاب »الضــروري فــي أصــول الفقــه«، 

لـِ«مســتصفى«  رشــد  ابــن  اختيــار  »إن  وبعبارتــه: 

الغزالــي، يحمــل مــن الــدالالت مــا يجعلنــا نعتقــد 

أن مراجعــة العاقــة بيــن الرجليــن، أصبحــت اآلن 

ل أول  ــا، ذلــك أن مختَصــره هــذا يســجِّ أمــًرا ضروريًّ

عاقــة بينــه وبيــن حجة اإلســام، على خــاف ما كان 

معروًفــا مــن قبــل. وهــي العاقــة أو اللقــاء الــذي 

ر لــه أن يتخــذ مظاهــر أخــرى فــي مســيرة أبــي  ســيقدَّ

الوليــد الفلســفية، منــذ تأليفــه فــي مرحلــة الشــباب 

لـِ«جوامــع العلــم الطبيعــي«، و«جوامــع مــا بعــد 

الطبيعــة«، إلــى وضعــه فــي مرحلــة النضــج لكتابــه 

(26(، مــع األخــذ  الشــهير »تهافــت التهافــت«....« 

وضــع  العلــوي  الديــن  جمــال  أن  االعتبــار  بعيــن 

ا فــي اإلحالــة بــإزاء قولــه: »علــى  تعليقــة مهمــة جــدًّ

نــص  وهــذا  قبــل«،  مــن  معروًفــا  كان  مــا  خــاف 

التعليقــة: »أعنــي: حينمــا كان الدارســون للعاقــة 

بيــن الغزالــي وابــن رشــد ينطلقــون مــن التهافتْيــن 

و«تهافــت  للغزالــي،  الفالســفة«  »تهافــت   =[

التهافــت« البــن رشــد[، فــي حيــن أن العاقــة بيــن 

الرجليــن؛ كمــا تــرى؛ هــي أعمــق مــن ذلــك وأقــدم«.

ج - الفيلســوف المغربــي، األســتاذ طــه عبــد 

الرحمــن، ويمكــن الرجــوع فــي ذلــك مثــًلا؛ إلى مبحث 

»دخــول علــم الــكالم فــي اإللهيــات الرشــدية«، 

تقويــم  فــي  المنهــج  »تجديــد  كتابــه  مــن 

ــد، تحقيــق  ــن رشــد الحفي )26( الضــروري فــي أصــول الفقــه الب
مركــز  الرشــدي،  المتــن  سلســلة  العلــوي،  الديــن  جمــال 
الدراســات الرشــدية، فــاس – دار الغــرب اإلســامي، بيــروت، ط. 

.23 - 1، 1994، ص، 22 

التــراث«(27(، ومــن عباراتــه فــي تقريــر ذلــك: »وكيــف 

ا  أن اآلليــات االستشــكالية لعلــم الــكام أّثــَرْت تأثيــًر

الرشــدي«(28(،  اإللهــي  الخطــاب  فــي  ــا  مضمونيًّ

»فــا نســتغرب أن نجــد فــي مواضــع شــتى مــن 

ــه ]= ابــن رشــد[، آليــات كاميــة، حيــث يظــن  خطاب

أنصــاره أنــه يســتخدم آليــات برهانيــة«(29(. 

هــذا بخصــوص اإلمكانــات القرائيــة والتأويليــة 

ــي. أمــا  المتصلــة بالعاقــة بيــن ابــن رشــد والغزال

بخصــوص بعــض تواليــف ابــن رشــد، كــ«فصــل 

األدلــة«،  مناهــج  عــن  و«الكشــف  المقــال«، 

و«تهافــت التهافــت«، فَنَفُســها الكامــي واضــح، 

وال يمكــن أن ُيقاَبــل الــرأي الذاهــب إلــى هــذا األمــر 

بالتشــنيع. وســنذكر بعــد حيــٍن شــهاداِت بعــض 

صيــن علــى ذلــك. المتخصِّ

نرجــع إلــى مــا كنــا فيــه، فنقــول: ال شــك أن أيَّ 

كتــاب نريــد التعامــل معــه، عْرًضــا، أو تحليــًلا، أو 

نقــًدا، إلــخ، يجــب أن نلتــزم بضابــط من أهم ضوابط 

البحــث العلمــي، وهــو اســتحضار الشــروط التــي 

وعــْرِض  تصنيفــه  فــي  الكتــاب  صاحــُب  وضعهــا 

أفــكاره، وتجاهــُل هــذا الضابــط يــؤدي حتًمــا إلــى 

خــوض غمــار نقــاش ال عاقــة لــه بمجــال البحــث. 

وعــدم مراعــاة منتقِدنــا لهــذا الضابــط، ال يخلــو مــن 

احتماليــن:

األول: أنــه لــم يتفطــن إليــه، وقــد نلتمــس لــه 

ا إلــى أن تركيــزه علــى  العــذر فــي هــذا المقــام، نظــًر

الرحمــن،  التــراث لطــه عبــد  )27( تجديــد المنهــج فــي تقويــم 
ص.   ،2 ط.  بيــروت،   - البيضــاء  العربي، الــدار  الثقافــي  المركــز 
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)28( المرجع نفسه، ص. 149.

)29( المرجع نفسه، ص. 151.
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ــز الــذي يهمــه مــن كتابنــا، جعلــه يذهــل عــن أمــر  الحيِّ

ال تخفــى أهميتــه علــى كل باحــث، فَنُعــدُّ صنيعــه 

هــذا هفــوة يمكــن التغافــل عنهــا.

الثاني: أنه تفطن إليه، لكنه قصد تجاهله.

ــا لنقــده  َن ولكــْن، إحســاًنا للظــن بــه، ســنْبني َردَّ

ــى االحتمــال األول. ــا عل لن

أول مــا يجــب تذكيــره بــه، هــو أن كتابنــا الــذي 

ببليوغرافــي،  طابــع  ذا  بكونــه  يتميــز  اســتهدفه، 

ــي، والفرعــي،  ْيِه األصل ــوان: بِشــقَّ والنظــر فــي العن

ْبــس. كفيــٌل بتقريــر ذلــك، بمــا ال يــدع مجــاًلا للَّ

وهــو  األصلــي،  العنــوان  بذكــر  اكتفــى  أنــه  بيــد 

»المصــادر المغربيــة للعقيــدة األشــعرية«، وكان 

وهــو  أيًضــا،  الفرعــي  العنــوان  إلــى  يشــير  أن  عليــه 

»ببليوغرافيــا ودراســة ببليومتريــة«، ألهميتــه فــي 

بيــان الغــَرض مــن تأليــف الكتــاب. فــإذا كان العنــواُن 

المقاربــِة  طبيعــُة  بوضــوٍح  منــه  َتُلــوُح  األصلــيُّ 

الببليوغرافيــة المقصــودة، المتمثلــة فــي المقاربــة 

الموضوعيــة، بجْمــع الكتــب التــي تنتمــي إلــى موضــوع 

واحــد (= العقيــدة األشــعرية(، لصنــف خــاص مــن 

العنــوان  فــإن  المغــرب(،  علمــاء   =) المؤلِّفيــن 

ــى  الفرعــي، يــدل داللــة قطعيــة علــى أن الكتــاَب َيَتَغيَّ

ــا مــن أنــواع الببليوغرافيــا الكثيــرة، وهــو  نوًعــا خاصًّ

التــي  التَّْعداديــة،  أي  الببليومتريــة،  الببليوغرافيــا 

ــع أكبــر قــْدر ممكــن مــن  تهــدف إلــى اســتقصاء وتتبُّ

اســتخاص  ثــم  المغربيــة،  األشــعرية  المؤلفــات 

نتائــج ذات صلــة بمســتوى المعرفــة فــي مرحلــة مــن 

مراحــل تطــور التأليف األشــعري فــي المغرب، فضًلا 

عــن العاقــة التــي َنَســَجها المتكلمــون األشــاعرة؛ 

فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم اإلســامي؛ مــع ســائر 

العلــوم، كالفلســفة، والمنطــق، والفقــه، وعلــوم 

القــرآن، والتصــوف، إلــخ.

وقــد فصلنــا ذلــك فــي مقدمــة كتابنــا، مــع بيــان 

أشــكال  مــن  شــكًلا  ُيَعــدُّ  هــذا  كتابنــا  أن  وتأكيــد 

التأريــخ لمؤلفــات األمــة.

بمؤلفــات  يتعلــق  الــذي  ــز  الحيِّ فــإن  وعليــه، 

أن  ينبغــي  بالنقــد،  تناولــه  إرادة  عنــد  رشــد،  ابــن 

يســتحضر فيــه ذاك المنتقــُد لنــا طبيعــَة العمــل 

الــذي ينتمــي إليــه َعَمُلنــا، والــذي ينبغــي مناقشــته 

مــن خالــه.

وال شــك أن عــدم مراعــاة هــذا الشــرط، يوقــع 

ــي:  ــا فــي »النشــر والخبــط« فــي البحــث، أعن حتًم

الخلــط فــي الموضوعــات، وإدخــال بعضهــا فــي 

َبــَدًلا  مناســب،  غيــر  ومناقشــة موضــوع  بعــض، 
عــن الموضــوع المناســب.(30(

ذا  ليــس  كتابنــا  أن  أيًضــا،  ذكرنــاه  ممــا  يلــزم 

مناقشــة  إلــى  َيْقِصــُد  ال  ألنــه  حجاجيــة،  طبيعــة 

وال  واآلراء،  األفــكار  تحليــل  وال  المضاميــن، 

بــل  والتمحيــص،  النقــد  ِمَحــّك  علــى  وْضعهــا 

إن مــا أوردنــاه فيــه مــن نقــٍد، يتجــه أساًســا إلــى 

المعروضــة  المصــادر  فــي  التوثيقيــة  الجوانــب 

فيــه، مــن قبيــل مناقشــة نســبة بعــض الكتــب إلــى 

أصحابهــا، وإنــكار نســبة بعضها إلى َمن اشــتهرْت 

نســبُته إليــه، وَنْقــد بعــض النشــرات والتحقيقــات، 

وبيــان أن بعــض المصــادر الكاميــة تتقاطــع مــع 

)30( نعنــي بـ«النشــر والخبــط«: »االنتقــال مــن بحــث الدعــوى 
المعتــَرض عليهــا، إلــى بحــث دعــوى أخــرى« (فــي أصــول الحــوار 

ــكام، ص. 80(. ــم ال ــد عل وتجدي
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فنــون أخــرى، كالتصــوف، أو الفلســفة، أو علــوم 

إلــخ. القــرآن، 

كتــاب  تحليــل مضاميــن كل  إلــى  َجَنْحنــا  فلــو 

أحصينــا  أننــا  االعتبــار،  بعيــن  -أخــًذا  فيــه  ذكرنــاه 

فيــه »1125« مصــدًرا- فــإن البحــث ســيفضي بنــا 

إلــى »1125« تحليــًلا ونقاًشــا، ممــا يجعلــه يتســع 

ويتســع، ليأخــذ حجــم عــدة مجلــدات. وهــذا ليــس 

ــَة فــي أن  ــا الَبتَّ ــا مــن الكتــاب، وال رغبــة لن مقصودن

يكــون كذلــك.

أمــا دعــواه أننــا أقحمنــا كتــب ابــن رشــد، ألنهــا 

ليســت فــي »علــم الــكالم«، فهــو مــردود عليــه، 

ُيْقَصــُد  ال  كتابنــا،  فــي  المعروضــة  المصــادر  ألن 

أو  أشــاعرة،  متكلمــون  أصحاَبهــا  أّن  إثبــاُت  بهــا 

أنهــم منافحــون عــن المذهــب األشــعري، أو عــن 

»علــم الــكالم«، فهــذا ليــس شــرًطا فــي الكتــاب. 

ولكــن، يكفــي أن نناقــش فــي المصــادر المعروضــة 

محســوبة  لنجعلهــا  الكاميــة،  القضايــا  بعــض 

ــى كتــب هــذا الفــن. عل

وهــذا ينطبــق علــى أي عمــل ببليوغرافي يقتفي 

هــذا األثــر. فلــو كنــا مثــًلا بصــدد إنجــاز مشــروع مــن 

الفقــه«،  ألصــول  المغربيــة  »المصــادر  قبيــل 

وأدرجنــا تحــت هــذه المصــادر اختصــار ابــن رشــد 

ــي  لكتــاب »المســتصفى مــن علــم األصــول« ألب

حامــد الغزالــي، فهــل يلــزم مــن هــذا أننــا َعَدْدنــا ابــَن 

الفقــه«؟! وفــي  أعــام »علــم أصــول  مــن  رشــد 

»مختصــَره  نحــذف  أن  بجــوز  هــل  نفســه،  اآلن 

للمســتصفى« مــن هــذه الائحــة، ألنــه ليــس مــن 

أعــام هــذا العلــم؟!

التــي  رشــد  ابــن  كتــب  فــي  حاصــل  وهــذا 

عرضناهــا، والمنتِقــُد لنــا نفُســُه يعتــرف، ويصــرح 

فــي بحثــه، أن ابــن رشــد انتقــد فيهــا المتكلميــن 

األشــاعرة، فضــًلا عــن كتــب ابــن رشــد التــي شــرح 

فيهــا كتًبــا واضحــة فــي »علــم الكالم األشــعري«، 

ه 
ِ
ه لمرشــدة ابن تومرت، وشــْرح

ِ
من قبيل شــْرح

ّيــة. ولــو أخذنا بعض الدراســات 
ِ
للعقيــدة الُحْمَران

االستشــراقية، التــي تناولــت »علــم الــكالم«، وهــي 

ا، وِإخــال الشــخَص المنتقــَد لنــا يعــرف  كثيــرة جــدًّ

بعضهــا، فــا حاجــة إلكثــار األمثلــة منهــا، مكتفيــن 

 ”La doctrine d’Al-Ash`araī“ وهمــا:  بمثالْيــن، 

جيماريــه(31(،  دانييــل  الفرنســي  للمستشــرق 

و»فلســفة المتكلميــن« للمستشــرق األمريكــي 

ندعــي  أن  يمكــن  فهــل  ولفســون(32(.  أ.  هــاري 

هــذا  عــن  أجنبيــة  االستشــراقية  الكتــب  هــذه  أن 

العلــم، ألن أصحابهــا ليســوا مســلمين، أو ليســوا 

متكلميــن، أو ليســوا أشــاعرة؟!

هــذا، وإننــي لــم أنشــغل فــي كتابــي، بالمؤلِّفيــن 

بالمؤلَّفــات  انشــغلت  مــا  بقــدر  الــام(،  (بكســر 

عنــوان  مــن  ا  جــدًّ واضــح  وهــذا  الــام(،  (بفتــح 

فيــه،  الناظــر  علــى  عســيًرا  وليــس  الكتــاب، 

فــي  كثيــرة  متوًنــا  فيــه  أدرجــُت  أننــي  ياحــظ  أن 

»العقيــدة األشــعرية«، لعلمــاَء غيــرِ محســوبين 

أقــرب،  الفقهــاء  إلــى  هــم  بــل  المتكلميــن،  علــى 

تعليميــة  متوًنــا  ألَّفــوا  لكنهــم  أدبــاء،  وبعضهــم 

والمناظــرة،  الحجــاج  بقصــد  ال  التلقيــن،  بقصــد 

 Gimaret )Daniel), La doctrine d’al-Ash’arî, éd. Cerf, - )31(
.2007 ,Paris

ترجمــة  ولفســون،  أ.  لهــاري  المتكلميــن  فلســفة   )32(
مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 

.2016  ،3 ط. 
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الــكالم  كتــب  دائــرة  مــن  إخراجهــا  يمكننــا  وال 

يكــون  أن  الممكــن  مــن  كان  وقــد  األشــعري. 

هــو  الكتــاب  عنــوان  كان  لــو  َوْجــٌه،  النتقــاده 

األشــعرية«. للعقيــدة  المغاربــة  »المؤلفــون 

البــارزة  الســمة  جعلــُت  عندمــا  أننــي  كمــا 

هــي  الكتــاب  فــي  المعروضــة  للمصــادر 

»األشــعرية«، فــإن هــذا ال يمنــع البتــة مــن إمكانية 

إدراج مصــادر كاميــة ُســّنية غيــر أشــعرية، بدليــل 

أننــي عرضت عــدة مصــادر ســنية، ألفهــا أصحابهــا 

قبــل أن يظهــر إمــام أهــل الســنة والجماعــة أبــو 

الحســن علــي بــن إســماعيل األشــعري (ت. 324 

َعــْرِض  فــي  جديــًدا  منهًجــا  ليضــع  م(،   936  / هـــ 

»أصــول الديــن«، وفــي الدفــاع عــن عقائــد أهــل 

الســنة، حيــث إن أول مصــدر ذكرنــاه، هــو »كتــاب 

يحيــى  زكريــا  ألبــي  البــدع«،  أهــل  علــى  الــرد  فــي 

111 هـــ / 729  بــن يوســف (المولــود عــام  بــن عــون 

م(، أي قْبــل أبــي الحســن األشــعري بقرنْيــن مــن 

ــراد  غات هــذا اإلي ــا مســوِّ ــا. وقــد ذكرن الزمــان تقريًب

فيــه  َعَرْضنــا  الــذي  األول،  الفصــل  مدخــل  فــي 

مرحلــة  قبــل  األشــعرية  المغربيــة  المصــادر 

المرابطيــة. الدولــة 

وبمــا أن البحــث ذو طبيعــة ببليوغرافيــة كمــا 

للتأليــف  التأريــخ  إلــى  يهــدف  وأنــه  أعــاه،  قررنــا 

هــو  كمــا  المغــرب،  فــي  األشــعري  العقــدي 

المصــادر  لــكل  مراجعتنــا  فــإن  قررنــاه،  مــا  الزم 

والمراجــع، التــي يمكــن أن تكــون َمْنَجًمــا الســتقاء 

المعلومــات الخادمــة لهــذا الغــرض، ُتَعــدُّ ضربــَة 

بيــن  وجودهــا  عنــد  ســيَّما  وال  وإغفالهــا؛  الزٍِب، 

أيدينــا؛ غيــر مبــرر، ويجعــل العمــل مثلوًمــا. وبذلــك، 

فــإن انتقــاده لنــا، ألننــا راجعنــا كتــاب »ابــن رشــد 

والرشــدية« إلرنســت رينــان، ألنــه ألفــه فــي القــرن 

ا(33(، ال  التاســع عشــر، ممــا يجعلــه عمــًلا متجــاوًز

معنــى لــه، وال يســتقيم، ألننــا راجعنــا مصــادر أقــدم 

منــه بعــدة قــرون، وقــد رآهــا المنتِقــد لنــا، وهــي: 

»الذيــل والتكملــة«، و»تاريــخ قضــاة األندلس«، 

و»عيــون األنبــاء«، و»ســير أعــالم النبــالء«، هــذا 

ــص لكتــب ابــن رشــد، أمــا  ــز المخصَّ بالنســبة للحيِّ

بالنســبة للكتــاب كلــه، فقــد راجعنــا مصــادر أقــدم، 

يرجــع تاريــخ بعضهــا إلــى القــرن الرابــع للهجــرة. 

البحــث  طبيعــة  اقتضتــه  ضــروري،  أمــر  وهــذا 

الببليوغرافيــة والتأريخيــة كمــا ألمعنــا إليــه.

لكتــاب  ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مراجعتنــا 

إرنســت رينــان، كانــت بقصــد االســتناد إلــى كتــاب 

ُيَعــدُّ مــن المراجــع المســاعدة المهمــة فــي التأريــخ 

لكتــب ابــن رشــد، ومــا قالــه ذاك المنتقــد بشــأنه، 

يجــب أن ينســحب علــى ســائر الكتــب التاريخيــة التــي 

ذكرناهــا، وَنْبــُزُه لنــا بــأن »ابــن رشــد والرشــدية« 

كان يجــب علينــا تجــاوزه، إذا ســلمنا بــه، فيلــزم منــه 

إليهــا،  المشــار  التاريخيــة  المصــادر  ســائر  تجــاوز 

مــن  غيــره  دون  المذكــور،  بالحكــم  وتخصيصــه 

ــح، وهــو مــن  المصــادر التــي ذكرنــا، ترجيــح بــدون مرجِّ

المســتحيات الذاتيــة التــي ُيَصــاُن عنهــا العقــاُء.

إرنســت  كتــاب  مــن  حذفنــا  أننــا  دعــواه  أمــا 

رينــان عبــارة »أو ذيــل لــه«(34(، ويجعــل ذلــك تعليــًلا 

زائًفــا إلثبــات مــا أثبتنــاه، فــا يصــح. كل مــا فــي 

األمــر أننــا اكتفينــا بذكــر مــا يقتضيــه المقــام.

)33( في مراجعة عاقة ابن رشد، ص. 496.

)34( المرجع نفسه، ص. 497.
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كمــا أننــا عندمــا أوردنــا كتــب ابــن رشــد ضمــن 

المصــادر الكالميــة األشــعرية، فإننــا لــم نقصــد 

 ، بذلــك أن ننتــزع مــن ابــن رشــد قميَصــه الفلســفيَّ

مــن أجــل أن نلبســه قميًصــا آخــر يجعلــه منخرًطــا 

فــي ســلك المتكلميــن، وذلــك لمــا يأتــي:

ــا  ــد ذكرن ــي َوَســْمُتُه بــ«الفيلســوف«؛ عن أ - أنن

أول كتبــه؛ هكــذا: »شــرح عقيــدة اإلمــام المهدي، 

محمــد  الوليــد  أبــي  األندلســي  للفيلســوف 

»للمتكلــم  َأُقــْل:  ولــم  رشــد«(35(،  ابــن  أحمــد  بــن 

ألمعنــا  مــا  إلــى  إشــارة  فيــه  ممــا  األندلســي...«، 

نــا هــو َعــْرُض المصــادر  إليــه أعــاه، وهــو أن همَّ

ــه  توجُّ عــن  النظــر  بغــض  األشــعرية،  الكالميــة 

أصحابهــا.

ب - أننــا التزمنــا وصفــه بــ«الفيلســوف« فــي 

ســائر كتابنــا، عندمــا اقتضــى الســياق ذكــر اســمه. 

مثــال ذلــك، أننــا عندمــا َعَرْضنــا المصــادر الكالمية 

ــزة (ت. 663 هـــ /  ــن بزي ــم اب ــن إبراهي ــز ب ــد العزي لعب

1264 م(، قلنــا بــإزاء كتابــه »الــرد علــى كتــاب مناهــج 

مناهــج  علــى  بزيــزة[  ابــن   =[ فيــه  »رد  األدلــة«: 

ابــن  أبــي الوليــد  األدلــة للفيلســوف األندلســي 

 .)36) رشــد...« 

الــذي عرضنــا  ج - أجبنــا فــي مدخــل الفصــل، 

ــه كتــب ابــن رشــد، عــن ســؤال: لمــاذا »ذكــرُت  في

رشــد  ابــن  الوليــد  أبــا  األندلســي  الفيلســوف 

.)37) المغاربــة...«؟  المتكلميــن  ضمــن 

)35( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية، ج. 1، ص. 183.

)36( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 202.

)37( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 129.

وهنــا، يجــب التنبيــه على مغالطــة االلتباس(38(، 

المقــام،  هــذا  فــي  لنــا  المنتقــد  مارســها  التــي 

والمتمثلــة فــي قولــه: »وثانــي الماحظــات، أن مــا 

اعتبــره زهــري أدلــة ثاثــة علــى أشــعرية ابــن رشــد 

فاســد تماًمــا«(39(. والحــال، أننــي لــم أعدهــا أدلــة، 

صيغــًة  اســتعمالنا  مــع  »أمــوًرا”،  ســميتها  بــل 

ُتِفيــد أنــه رأٌي مــا زال يحتــاج إلــى تعميــق النظــر 

فيــه، وأنــه ليــس موقًفــا ثابًتــا، وهــذه عبارتنــا: »لكــن 

هــذا ال يمنــع مــن إدراج كتــب لــه فــي هــذا المقــام، 

لثاثــة أمــور علــى األقــل...«(40(.

كمــا أن الحكــم علــى كتــاب البــن رشــد (وكــذا 

يكــون  الــكالم«،  »علــم  فــي  بأنــه  غيــره(  كتــب 

هــا مــن كتابنا،  بلحاظــات مختلفــة، ذكرناهــا فــي محلِّ

ــا،  معرفيًّ َمْنَجًمــا  يكــون  قــد  العنــوان  أن  منهــا: 

الســتقصاء عنوانــات الكتــب، ولبيــان الفــن الــذي 

تنتســب إليــه هــذه الكتــب، ونكتفــي بمثــال واحــد، 

»الــرد  حيــن:  قبــل  إليــه  المشــار  المصــدر  وهــو 

علــى كتــاب مناهــج األدلــة« البــن بزيــزة، حيــث إن 

صيغــة العنــوان تتضمــن وجــود كتــاب آخــر، وهــو 

»كتــاب مناهــج األدلــة« البــن رشــد. واألمثلــة علــى 

ذلــك كثيــرة فــي كتابنــا، حيــث أفادتنا عنوانــات كثيرة 

بمصــادَر مشــروحٍة، أو ُمَحّشــاٍة، أو مــردوٍد عليهــا، 

إلــخ، منهــا مــا هــو موجــود، ومنهــا مــا هــو فــي حكــم 

المفقــود، ومنهــا مــا هــو مخطــوط، ومنهــا مــا هــو 

مطبــوع، إلــخ.

معنــى  الحــدُّ  »يحمــل  أن  هــي:  االلتبــاس«  »مغالطــة   )38(
ًنــا فــي إحــدى المقدمــات، ويحمــل معًنــى مختلًفــا تماًمــا  معيَّ
فــي النتيجــة«، وقــد يكــون االلتبــاس باالشــتراك فــي اللفــظ، أو 
ــة،  ــب، أو غيرهمــا (المغالطــات المنطقي االشــتراك فــي التركي

.)206  – ص. 193 

)39( في مراجعة عاقة ابن رشد، ص. 495.

)40( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية، ج. 1، ص. 130.
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كمــا أن عنوانــات أخــرى كثيــرة، اقترَحــْت علينــا 

الفــن الــذي ينتســب إليــه المصــدر، فعندمــا وجدنــا 

فــي »برنامــج أبــي الوليــد ابــن رشــد« هــذا العنــوان: 

»فصــل المقــال فــي األصــول«، فإنــه ال يســعنا، 

إال أن نفهــم منــه، أنــه فــي »األصــول«، والمقصــود 

بطبيعــة الحــال؛ هــو: »أصــول الديــن«، وهــو مــن 

مرادفــات “علــم الــكالم«(41(، أو عندمــا تذكــر المصــادُر 

التاريخيــُة(42( كتــاَب »الكشــف عــن مناهــج األدلــة« 

بهــذا العنــوان: »مناهــج األدلــة فــي أصــول الدين«، 

فإن هذا اللحاظ، ال ينبغي إهماله في نســبة الكتاب 

إلــى »علــم الــكالم«، ووْضــع هــذه المعلومــة فــي 

هــذا المقــام، ُتَعــدُّ مــادًة َيْجَعُلهــا الببليوغرافــي بيــن 

يــدي الباحثيــن لمناقشــتها، ألن شــرطنا فــي كتابنــا 

-كمــا قلنــا وقررنــا- هــو االســتقصاء، والغــوص فــي 

أغــوار كل المناجــم المعرفيــة، ســواء كانــت مصــدًرا 

أو  فقهيًّــا،  أو  تاريخيًّــا،  أو  فلســفيًّا،  أو  كالميًّــا، 

صوفيًّــا، أو أدبيًّــا، إلــخ، عــاوًة علــى العنــوان الــذي 

ــع واالســتقصاء. ــا فــي التتبُّ قــد يكــون َمْنَجًمــا ُمِهمًّ

كمــا ذكرنــا أنــه منشــور بعنــوان »الكشــف عــن 

أن  شــك  وال  الملــة«،  عقائــد  فــي  األدلــة  مناهــج 

عبــارة »عقائــد الملــة«، تنتمــي إلــى المعجــم الكامــي 

باألصالــة، وإذا ُوِجــَدْت فــي معجــم آخــر، فهــي موجــودة 

ــِع. وممــا قلنــاه فــي التعليــق علــى النشــرة  َب فيــه بالتَّ

النشــرات[  آخــر   =[ آخرهــا  »ولعــل  أوردناهــا:  التــي 

النشــرة التــي اتخــذت العنــوان التالــي: »الكشــف عــن 

التعليــق  مــع  الملــة«،  عقائــد  فــي  األدلــة  مناهــج 

علــى هــذا العنــوان (تحتــه مباشــرة( بعبــارة تفســيرية 

)41( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 285.

)42( مثــل: »الذيــل والتكملــة«، »عيــون األنبــاء«، »برنامــج أبــي 
ــن رشــد«.  ــد اب الولي

خلفيــة  مــن  تخلــو  ال  الكتــاب،  تأليــف  مــن  للغــرض 

أيديولوجيــة للمشــرف علــى نشــره ]= محمــد عابــد 

ــري[، هــذا نصهــا:... أو نقــد علــم الــكالم ضــدًّا  الجاب

علــى الترســيم األيديولوجــي للعقيــدة ودفاًعــا عــن 

والفعــل«(43(،  الفكــر  فــي  االختيــار  وحريــة  العلــم 

ــاه، يؤكــد أن شــرطنا فــي  وهــذا التعقيــب الــذي أوردن

التعامــل مــع المصــادر الكالميــة المســتقصاة، هــو 

تناولهــا لقضايــا كاميــة، بغــض النظــر عــن مؤلِّفــي 

ــك. ــى ذل ــا إل هــذه المصــادر كمــا ألمعن

»الفصــل«،  َعــدِّ  فــي  ِبْدعــًا  ولســنا  هــذا، 

مــع  متقاطعــة  و«التهافــت«،  و«الكشــف«، 

باحثــون  ذلــك  إلــى  ذهــب  فقــد  الــكالم«،  »علــم 

منهــم: غيــري، 

أ – المفكر المغربي المشــهور األســتاذ محمد 

عابــد الجابــري، فقــد ذهب إلى أن »فصل المقال« 

»فتــوى  وبعبارتــه:  فقهيــة«،  »فتــوى  عــن  عبــارة 

فــي شــرعية الفلســفة«، ووصــف »الفصــل« بأنــه 

الغزالــي،  أصدرهــا  التــي  للفتــوى  َنْقــٍض  »فتــوى 

ــَن فيــه وجــوَب  ــر فيهــا الفاســفة«(44(، وأنــه »َبيَّ وكفَّ

دراســة الفلســفة، مــن جهــة النظــر الشــرعي«(45(. 

ــف فيــه »ثقافتــه  لكنــه ذكــر أيًضــا أن ابــن رشــد، وظَّ

الواســعة،  والفلســفية،  والكالميــة،  الفقهيــة، 

وقدرتــه الجدليــة، والبرهانيــة، الفائقــة«(46(.

)43( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية، ج. 2، ص. 182.

)44( ابــن رشــد: ســيرة وفكــر، دراســة ونصــوص، لمحمــد عابــد 
الجابــري، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط. 1، 1998، 

ص. 94 – 97.

)45( المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل ونكبــة 
الوحــدة  دراســات  مركــز  الجابــري،  عابــد  لمجمــد  رشــد،  ابــن 

2000، ص. 122. بيــروت، ط. 2،  العربيــة، 

)46( ابن رشد: سيرة وفكر، ص. 97.
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بحثــه  فــي  مســاعد،  محمــد  األســتاذ   - ب 

المتــن  علــى  بـ«المســتدَرك  الموســوِم 

ــا للنظــر،  ــا الفًت الرشــدي«، حيــث وضــع فيــه عنواًن

حيــث  الكشــف«(47(،  أو  الــكالم  »مختصــر  وهــو 

إن صياغتــه لهــذا العنــوان بهــذا اإلْثبــاِت، ُتِفيــد أن 

كتــاَب ابــن رشــٍد الُمشــاَر إليــه ُيوَســم بـــ »عنــوان 

ْلمــي(، وهــو »الكشــف 
ِ
حقيقــي«(48( )= عنــوان ع

ُمضــاف«(49(  »عنــوان  وبـــ  األدلــة«،  مناهــج  عــن 

الــكالم«،  »مختصــر  وهــو  وصفــي(،  عنــوان   =(

يذهــب  مســاعد،  محمــَد  أن  منــه  يلــزم  وهــذا 

كامــيٍّ  مضمــوٍن  عــن  ــر  يعبِّ العنــوان  أن  إلــى 

العنــوان  تحــت  ناقــش  أنــه  شــك  وال  للكتــاب. 

جنــس  تحــت  »الكشــف«  انــدراَج  فيــه  المنظــورِ 

ّيــة«، ال ضمــن »التواليــف 
ِ
»الكتابــة الُمْختََصَرات

الموضوعــة«، لكــن مــا يهمنــا مــن هذه المناقشــة 

فــي  (بمــا  »الفصــل«  لـــِ  إدراجــه  هــو  باألســاس، 

ذلــك »الضميمــة«( و«التهافــت« تحــت العنــوان 

المذكــور، وال أحــد يمنعنــا مــن أن نفهــم أنــه يقصــد 

مختصــران  أنهمــا  اللــزوم؛  بطريــق  ذلــك  مــن 

أيًضــا.  ّيــان 
ِ
كالم

ــه:  ج - األســتاذ طــه عبــد الرحمــن، وهــذه عبارت

»توصلنــا إلــى أن البنــى األصليــة، التــي تبــرز فــي هــذا 

)47( المســتدرك علــى المتــن الرشــدي، منشــور ضمــن »دفاتــر 
مختبــر الفاعليــات الفلســفية واالجتماعيــة والثقافيــة«، العــدد 

3، ســنة 2017، ص.123.

)48( العنــوان الحقيقــي: هــو العنــوان الــذي يضعــه المؤلِّــف 
لكتابــه.

الُمَفْهــرِس  يضعــه  عنــوان  المضــاف:  »العنــوان   )49(
الحقيقــي  العنــوان  إلــى  الوصــول  ر  تعــذُّ حالــة  فــي  للكتــاب، 
المخطــوط: معجــم  العربــي  الكتــاب  للكتــاب« (مصطلحــات 
طوبــي،  ومصطفــى  بنبيــن  شــوقي  ألحمــد  كوديكولوجــي، 
منشــورات الخزانــة الحســنية - دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 5، 

.)317 ص.   ،2018  /  1440

الخطــاب ]= الخطــاب اإللهــي الرشــدي[ ثاث، هــي: 

و«البنــى  الكاميــة«،  و«البنــى  الفقهيــة«،  »البنــى 

التفســيرية«، وأنهــا تتداخــل فيمــا بينهــا كتداخــل 

»فصــل  فــي  الكاميــة  والبنــى  الفقهيــة  البنــى 

»مناهــج  ْيــن:  االعتراِضيَّ كتابيــه  وفــي  المقــال«، 

التهافــت«...«(50(. و«تهافــت  األدلــة« 

م  د – األســتاذ محمــد بــن شــريفة، حيــث يقــدِّ

ــا  لنــا لــدى كامــه علــى »الكشــف«(51(؛ باعتبــاره كتاًب

األندلســيين  المتكلميــن  مــن  لحْملــة  تعــرَّض 

المعاصريــن لــه، وعلــى رأســهم أبــو عامــر يحيــى بــن 

عبــد الرحمــن بــن ربيــع األشــعري، المعــروف بـ«ابــن 

»الكشــف«  لكــْون  م((52(،   1242  / هـــ   640 (ت.  ُأَبــّي« 

و«أقــوال  لــة«،  ُمضِّ »ُشــَبه  علــى  يشــتمل 

دَّ  ــى الــرَّ مضمحلــة«، وهــي مــادة علميــة كاميــة، تولَّ

كتابــه  فــي  المذكــور،  األندلســي  المتكلــُم  عليهــا، 

ــْرَو أّن  ــة فــي قواعــد الملــة«. وال َغ »تحقيــق األدل

يشــتركان   ، الــّرادَّ والكتــاَب  عليــه  المــردوَد  الكتــاَب 

فــي عنوانهمــا، فيمــا ال َيَســُعنا إقصــاؤه مــن مجــال 

الــكالم«، وهــو عبــارة: »قواعــد الملــة«.  »علــم 

ــل فــي مغالطــة  ــا ُموِغ وممــا يؤكــد أن المنتقــد لن

فيمــا  »مقالــة  كتــاب  إلــى  أشــار  أنــه  االلتبــاس، 

المتكلمــون  يعتقــده  ومــا  المشــاؤون  يعتقــده 

مــن أهــل ملتنــا فــي كيفيــة وجــود العالــم متقــارب 

)50( تجديد المنهج في تقويم التراث، ص. 149.

)51( ابــن رشــد الحفيــد: ســيرة وثائقيــة، لمحمــد بــن شــريفة، 
1، 1419 / 1999، ص. 180 - 181. مطبعــة النجــاح الجديــدة، ط. 

فــي  األشــعري  أبــّي  البــن  الكاميــة  المصنَّفــات  انظــر   )52(
كتابنــا »المصــادر األندلســية لعلــم الــكام: المســار والتحــوالت 
مركــز   ،»)2) ببليوغرافيــة  »دراســات  والخصائــص«، سلســلة 
أبــي الحســن األشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان 
– الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ط. 1، 1441 / 2020.، ص. 

.371 – 370
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أن  »والحــال،  هازِئــًا:  َناِبــزًا  ــَق  َعلَّ ثــم  المعنــى”،  فــي 

الكامــل  العنــوان  جــزءا  الواقــع  فــي  همــا  العنوانيــن 

التالــي: »مقالــة فــي الجمــع بيــن اعتقــاد المشــائين 

والمتكلميــن مــن علمــاء اإلســالم فــي كيفيــة وجــود 

ــس  يلبِّ فهــو  والحــدوث«(53(.  القــدم  فــي  العالــم 

لنــا مــا لــم نقــل، بادعائــه أننــا جعلنــا ِمــن  علينــا، ويقوِّ

ِي العنــوان عنوانيــن مســتقلين عــن بعضهمــا،  ِشــقَّ

والصحيــح هــو خافــه، حيــث أثبتنــا الصيغــة التــي أتــى 

وأثبتناهــا  األنبــاء«،  »عيــون  إلــى  فيهــا  وأَحْلَنــا  بهــا، 

بصيغــة أخــرى وردت فــي المصــادر هكــذا: »مقالــة فــي 

الجمــع بيــن اعتقــاد المشــائين والمتكلميــن مــن 

ــد  ــي الولي ــى »برنامــج أب ــا إل علمــاء اإلســالم«، وأحلن

بــن رشــد«، و«الذيــل والتكملــة« علــى جهــة المثــال 

أننــا رأينــا الكتــاب، ومــع  ال الحصــر(54(، دون أن ندعــي 

اإلشــارة إلــى أن محمــد بــن شــريفة ذكــر بأنــه كتــاب 

مفقــود(55(، إذ ذكرنــا فــي مقدمــة كتابنــا أن من مصادرنا 

المعرفيــة فــي اســتقصاء المصــادر الكالميــة: »كتــب 

الترجمــات، والمناقــب، والطبقــات، والفهــارس، وهــي 

زاخــرة بعنوانــات كاميــة كثيــرة، مــا زال أغلبهــا فــي 

ــز المفقــود، وكثيــر منهــا مــا زال مخطوًطــا، وقــد  حيِّ

اجتهدنــا فــي االعتمــاد علــى أمهــات تلــك الكتــب...« (56(.

التــي  االلتبــاس،  مغالطــة  تنكشــف  وعليــه، 

ًقــا  معلِّ يقــول  حيــث  المنتقــد،  هــذا  مارســها 

باســتهزاء علــى مــا َنَســَب إلينــا قْوَلــُه ولــم َنُقْلــُه 

اعتقــاد  بيــن  الجمــع  فــي  »مقالــة  بخصــوص 

يــدل  شــيء  »وال  والمتكلميــن...«:  المشــائين 

)53( في مراجعة عاقة ابن رشد، ص. 499.

)54( المصادر المغربية للعقيدة األشعرية، ج. 1، ص. 186.

)55( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 186.

)56( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 21.

ليقــول  عليهــا،  اطلــع  قــد  زهــري  خالــد  أن  علــى 

إنــه يفهــم ]هنــا يبتــدئ اقتباســه لكامنــا مبتــوًرا 

ًفــا عــن المقصــود منــه[ مــن  عــن ســياقه، ومحرَّ

عنوانهــا:  مــن  جــزء  عــن  باألحــرى  (أو  عنوانهــا 

مــا بيــن القوســين مــن زيــادة المنتقــد لنــا( أنهــا 

ذات مضمــون كامــي ]هنــا ينتهــي اقتباســه مــن 

كامنــا[«، إلــى أن يقــول: »فالمقالــة مفقــودة فــي 

ــا، إال  ــي، وال توجــد فــي حــدود معرفتن أصلهــا العرب

 .)57) وإنجليزيــة...«  عبريــة  ترجمــات  فــي 

»برنامــج  نســخة  نراجــع  لــم  أننــا  دعــواه  أمــا 

أبــي الوليــد بــن رشــد« المخطوطــة، المحفوظــة 

أحلنــا  أننــا  جيــًدا  يعلــم  فهــو  اإلســكوريال،  فــي 

الحفــظ  برقــم  مخطــوط  إلــى  الهوامــش  فــي 

»884« ورقــم اللوحــة »81«، وليــس خافًيــا عنــه أن 

الرقميــة لمخطوطــات اإلســكوريال  رات  المصــوَّ

محفوظــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط، حيــث 

أنجزنــا كتابنــا الــذي اســتهدفه، عندمــا كنــا نشــتغل 

مخطوطاتهــا. بفهرســة  فيهــا 

أمــا دعــواه أن اعتمادنــا علــى كتــاب »ابــن رشــد 

شــريفة  بــن  لمحمــد  وثائقيــة«  ســيرة  الحفيــد: 

البــن  يتيمــة  »إشــارات  وبعبارتــه:  يتيًمــا،  كان 

ــا، ألننــا اعتمدنــا  شــريفة«(58(، فهــذا أمــر غريــب حقًّ

عليــه مرتيــن، حيــث اقتضــت الحاجــة ذلــك، والتجأنــا 

هــو  راجعهــا  التــي  عليــه،  الســابقة  المصــادر  إلــى 

نفســه، ســواء القديمــة منهــا أو المتأخــرة، وكتــاب 

محمــد بــن شــريفة عالــة عليهــا، ومنطــق البحــث 

العلمــي يحتــم علينــا الرجــوع إلــى تلــك المصــادر، 

)57( في مراجعة عاقة ابن رشد، ص. 499 – 500.

)58( المرجع نفسه، ص. 496.
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دامــت  مــا  مباشــرة،  منهــا  المعلومــة  واســتقاء 

متوفــرة لدينــا، واعتمدناهــا فــي أغلــب بحوثنــا، وعلى 

رأســها فهــارس المخطوطــات التــي أنجزناهــا(59(.

ابــن  كتــب  بعــض  عنوانــات  كانــت  وإن  هــذا، 

ــا إلــى أنهــا متقاطعــة فــي بْنَيِتهــا مــع  رشــد، ذهبن

اآلخــر  بعضهــا  فــإن  و«الــكالم«،  »الفلســفة« 

واضــح فــي االنتمــاء الكالمــي األشــعري، أخــص 

اآلتييــن: الكتابيــن  بالذكــر 

وقــد  المهــدي«،  اإلمــام  - »شــرح عقيــدة  أ 

ــا إلــى أن المقصــود مــن »عقيــدة  أشــرنا فــي كتابن

»العقيــدة  المشــروحة:  المهــدي«  اإلمــام 

تومــرت  بــن  المهــدي  لمحمــد  المرشــدة« 

م(.  1129  / هـــ   524 (ت.  الموحــدي 

وهــي  الُحْمرانيــة«،  العقيــدة  »شــرح   - ب 

شــرح للعقيــدة التــي تبتــدئ هكــذا: »وعــن ُحْمــران 

مولــى عثمــان بــن عفــان...«، فهــي منســوبة إلــى 

المذكــور(60(. ُحْمــَران 

)59( وهــي: “فهــرس مخطوطــات النحــو والصــرف«، »فهــرس 
فــي  المخطوطــة  الكتــب  »فهــرس  اللغــة«،  مخطوطــات 
فــي  المخطوطــة  الكتــب  »فهــرس  األشــعرية«،  العقيــدة 
والوضــع«،  والمناظــرة،  البحــث  وآداب  والمنطــق،  الحكمــة 
»فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي أصــول الفقــه المحفوظــة 

الحســنية«. الخزانــة  فــي 

)60( ابــن رشــد الحفيــد: ســيرة وثائقيــة، ص. 28 (هـــ. 37(، 47، 
أمــا   .184 1، ص.  ج.  األشــعرّية،  للعقيــدة  المغربيــة  المصــادر 
ُحْمــران، فهــو ُحْمــَران بــن أَبــان، الفارســي الفقيــه، مولــى أميــر 
المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضــي هللا تعالــى عنــه وحاجُبــُه، 
وســبعمائة  نيــف   / الهجــرة  مــن  وثمانيــن  نيــف  عــام  توفــي 
مــن الميــاد (ســير أعــام النبــاء لشــمس الديــن محمــد بــن 
أحمــد الذهبــي، تحقيــق شــعيب األرنــؤوط وآَخرِيــن، مؤسســة 
1، 1401 – 1412 / 1981 – 1992، ج. 4، ص. 182 –  الرســالة، بيــروت، ط. 
َهــر ألبــي العبــاس أحمد بــن أحمــد  َرر ومناِبــت الزَّ 183، َمَناِقــل الــدُّ
المعــروف  اإلشــبيلي،  الحضرمــي  إســماعيل  بــن  محمــد  بــن 
بابــن رأس غنمــة، تحقيــق قاســم الســامرائي، سلســلة »نــوادر 
ــة للعلمــاء - مركــز الدراســات  ــراث (29(«، الرابطــة المحمدي الت
واألبحــاث وإحيــاء التــراث، الربــاط، ط. 1، 1438 / 2017، ص. 112(.

الواضحــة  العنوانــات  هــذه  تكــن  لــم  فــإن 

فــي الداللــة علــى المضمــون األشــعري للكتــاب، 

عنــد مــن ُيِصــرُّ علــى عــدم أشــعرية الرجــل، فــإن 

معلومــات ووثائــق بــدأت تظهــر، وهــي بُجْملتهــا 

الحفيــد،  ابــن رشــد  أشــعرية  اتجــاه  فــي  تســير 

الكالمــي  التأليــف  فــي  مشــاركته  تقريــر  وفــي 

خصوًصــا،  األشــعري  والتأليــف  عموًمــا، 

التوراتــي  هللا  عبــد  األســتاذ  أفادنــي  كتــاٌب  منهــا 

بمعلومــات ثمينــة عنــه، وهــو مصنَّــف البــن رشــد 

ُفــُه فــي  الحفيــد، مــا زال مخطوًطــا، وَوَضــَع لــه مؤلِّ

وســميته   ...« قــال:  إذ  ــا،  حقيقيًّ عنواًنــا  مقدمتــه 

كفايــة المقتصــد ونهايــة المجتهــد«، وهــو غيــر 

كتابــه المشــهور الذائــع الصيــت، الــذي ألََّفــُه فــي 

الخــاف العالــي، الموســوم بـــ »بدايــة المجتهــد 

المقتصــد«. ونهايــة 

مائــة  المخطــوط:  الكتــاب  هــذا  ورقــات  عــدد 

)100( ورقــة، وهــو مكتــوب بخــط أندلســي، ِبَيِد ناســخ 

اســمه »الغمــاري«، وفــرغ مــن نســاخته عــام 610 هـــ، 

ومحفــوظ فــي خزانــة خاصــة بمدينــة الربــاط، فــي 

مجلــد متوســط الحجــم، وتســفيره بــدوي مصنــوع 

مــن جلــد الغنــم.

الفصــول  علــى  الحفيــُد  رشــد  ابــُن  رتَّبــه  وقــد 

اآلتيــة:

فصــل: فــي بيــان أغــراض الكتــاب، ومــا تدعــو 

الحاجــة إلــى ذكــره: ذكــر فيــه، أنه ســلك فيه مســلك 

التحقيــق، وقــال: أفتــرع مــن أبــكار المعانــي.

وقد جعله في بابين:
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باب: أعيان مسائل العقائد.

باب: بسط فيه ما أوجزه أوًلا.

فصل: أول ما يجب على المكلف.

ثم تكلم في آخر الكتاب على »اإلمامة«.

 المطلب الثالث:
هل كان ابن رشد أشعريًّا؟

ــَداَءة »فصــل المقــال«  أعلــن ابــن رشــد فــي ُب

عــن مقصــده مــن تأليفــه، وهــو مقصــد كالمــي، 

الفلســفة  دْرس  حكــم  علــى  بكامــه  وذلــك 

كان  »إن  يقــول:  ثــم  شــرًعا،  المنطــق  وعلــوم 

فعــل الفلســفة ليــس شــيًئا أكثــر مــن النظــر فــي 

علــى  داللتهــا  مــن جهــة  واعتبارهــا،  الموجــودات، 

مصنوعــاٌت،  هــي  مــا  جهــة  مــن  أعنــي:  الصانــع، 

فــإن الموجــودات إنمــا تــدل علــى الصانــع بمعرفــة 

صنعتهــا، وأنــه كلمــا كانــت المعرفــة بصنعتهــا 

أتــم، كانــت المعرفــة بالصانــع أتــم«(61(، واســتدل 

علــى ذلــك ببضــع آيــات، منهــا قولــه تعالــى: ﴿أَولــم 

ومــا  واألرض  الســماوات  ملكــوت  فــي  ينظــروا 

إلــخ(62(.  خلــق هللا مــن شــيء﴾ ]األعــراف: 185[، 

ذهــا ابــن  وال شــك أن هــذه الطريقــة التــي حبَّ

رشــد فــي النظــر واالعتبــار واالســتدالل علــى ثبــوت 

الصانــع، هــي طريقــة كالميــة، وهــي تنتمــي إلــى 

تعالــى  الصانــع  وجــود  علــى  االســتدالل  طــرق 

)61( فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن االتصال 
ألبــي الوليــد ابــن رشــد، تحقيــق محمــد عمــارة، سلســلة »ذخائــر 

العــرب: 47«، دار المعــارف، القاهــرة، ط. 3، 1999، ص. 22.

)62( المصدر نفسه، ص. 22 - 23.

قســمين:  علــى  عندهــم  وهــي  المتكلميــن،  عنــد 

اســتدالل باإلمــكان، واســتدالل بالحــدوث. وعلــى 

فــي  وإمــا  الــذوات،  فــي  فإمــا  التقديريــن،  كا 

طــرق: أربعــة  لدينــا  ــل  فيتحصَّ الصفــات، 

الــذوات،  بإمــكان  االســتدالل  األول:  الطريــق 

ومفــاده أن ممكــن الوجــود ال بــد لــه مــن مؤثِّر، وذلك 

المؤثــر، إمــا واجــب الوجــود، وإمــا ممكــن الوجــود، 

فــإن كان ممكــن الوجــود، أدى ذلــك إلــى التسلســل، 

وهــو محــال عقــًلا، فلــم يبــَق إال أنــه واجــب الوجــود، 

وهــو المطلــوب. وممــن اعتمــد هــذه الطريقــة مــن 

متكلمــي األشــاعرة أبــو حامــد الغزالــي(63(.

الطريــق الثانــي: االســتدالل بحــدوث الــذوات 

علــى وجــود واجــب الوجــود، ومفــاده أن األجســام 

ــج: األجســاُم  ــه محــِدث، ُيْنِت ــة، وكل محــَدث ل محَدث

لهــا ُمحــِدث، وهــو هللا تعالــى. وهــذه الطريقــة قــال 

بهــا بعــض متكلمــي األشــاعرة، وهــي ضعيفــة. 

وقــد انتقدهــا ابــن رشــد الحفيــد بشــدة(64(.

بإمــكان  االســتدالل  الثالــث:  الطريــق 

الصفــات، اعتمــده إمــام الحرميــن أبــو المعالــي 

عبــد الملــك بــن عبــد هللا الجوينــي (ت. 478 هـــ / 

1085 م(، وَمَفــاُدُه: »إذا ثبتــِت الحــوادُث، فهــي جائــزة 

الوجــود، إذ يجــوز تقديــُر وجودهــا، وتقديــُر اســتمرار 

ــْت  العــدم عليهــا، بــدًلا عــن الوجــود، فــإذا اْخُتصَّ

)63( إحيــاء علــوم الديــن ألبــي حامــد الغزالــي، دار الكتب العلمية، 
بيــروت، د. ت، ج. 1، ص. 125 – 127، تهافــت الفاســفة ألبــي حامــد 
الغزالــي، تحقيــق ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة، ط. 4، 

1385 / 1966، ص. 88 – 123.

)64( الكشــف عــن مناهــج األدلــة فــي عقائــد الملــة ألبــي الوليــد 
بــن رشــد، إشــراف محمــد عابــد الجابــري، سلســلة »التــراث 
ــي: مؤلفــات ابــن رشــد (2(«، منشــورات مركــز  الفلســفي العرب

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط. 1، 1998، ص. 103 – 111.
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ــص«(65(،  ُمَخصِّ إلــى  اْفَتَقــَرْت  الممكــن،  بالوجــود 

ومــن متكلمــي أشــاعرة الغــرب اإلســامي، الذيــن 

اعتمــدوا هــذه الطريقــة، أبــو عمــرو عثمــان بــن 

عبــد هللا الســالجي (ت. 574 هـــ / 1178 م(، وهــذه 

عدُمــُه،  وجائــٌز  وجــوُدُه  جائــٌز  »العالــُم  عبارتــه: 

بأولــى  أولــى بعدمــه، وال عدمــه  فليــس وجــوده 

مــن وجــوده، فلمــا اْخُتــصَّ بالوجــود الجائــز، بــدًلا 

وهــو  ُمْقَتــٍض،  إلــى  افتقــر  الَمُجــوزِ،  العــدم  مــن 

بــن  عبــد هللا محمــد  وأبــو  المختــار«(66(،  الفاعــل 

يوســف السنوســي التلمســاني (ت. 895 هـــ / 1490 

م((67(. وقــد انتقــد ابــن رشــد هــذه الطريقــة أيًضــا، 

الجوينــي«(68(.  »طريقــة  وســماها 

بحــدوث  االســتدالل  الرابــع:  الطريــق 

الصفــات، وهــي مقصــورة فــي دالئــل األنفــس 

بوجــود  »الِعْلــم  يكــون  وبُموِجبهــا  واآلفــاق(69(، 

)65( لمــع األدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل الســنة إلمــام الحرميــن 
أبــي المعالــي عبــد الملــك الجوينــي، باعتنــاء نــزار حمــادي، دار 

اإلمــام ابــن عرفــة، تونــس، ط. 1، 1433 / 2012، ص. 41.

الســالجي،  هللا  عبــد  بــن  لعثمــان  البرهانيــة  العقيــدة   )66(
ومذهبيتــه  الســالجي  »عثمــان  كتــاب  ضمــن  منشــورة 
بالمغــرب  الكامــي  الفكــر  مــن  لجانــب  دراســة  األشــعرية: 
البختــي،  عــال  لجمــال  وشــروحها«  »البرهانيــة«  خــال  مــن 
بالمملكــة  اإلســامية  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  منشــورات 
المغربيــة – دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 1426 / 2005، ص. 560.

)67( أم البراهيــن للسنوســي، منشــورة مــع »طالــع البشــرى 
علــى العقيــدة الصغــرى« إلبراهيــم بن أحمــد المارِْغنّي الزيتوني، 
اعتنــى بــه نــزار حمــادي، سلســلة إحيــاء التــراث الزيتونــي (2(، 

تونــس، 1432 / 2002، ص. 37.

فــي  بتفصيــٍل  األربعــة  الطــرق  هــذه  علــى  الــكاَم  انظــر   )68(
»معالــم أصــول الديــن« لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي، 
والمتأخريــن  المتقدميــن  أفــكار  »محصــل  بحواشــي  منشــور 
مــن العلمــاء والحكمــاء والمتكلميــن« للمؤلــف نفســه، وبذيلــه 
»تلخيــص المحصــل« لنصيــر الديــن الطوســي، تصحيــح محمــد 
بــدر الديــن أبــو فــراس، النعمانــي الحلبــي، المطبعــة الحســينية 

المصريــة، القاهــرة، 1323 هـــ، ص. 26 – 29.

)69( الكشف عن مناهج األدلة، ص. 26 – 29.

الصانــع قضيــة واجبــة ضروريــة«(70(. وهــي طريقة 

معتَمــدة عنــد المتصوفــة من األشــاعرة، ومنهم 

الفاســي  زروق  أحمــد  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو 

اعتمدهــا  التــي  وهــي  م((71(.   1493  / هـــ   899 (ت. 

هــا أفضــل  ابــن رشــد، كمــا ألمعنــا إلــى ذلــك، وَعدَّ

الطــرق وأهمهــا، وهــي: »دليــل العنايــة ودليــل 

القــرآن«(72(،  »طريــق  وســّماها:  االختــراع«، 

رشــد  ابــن  ســماها  التــي  الطريقــة  غيــر  وهــي 

بوجودهــا،  ســلَّم  والتــي  الصوفيــة«،  »طريقــة 

بمــا  للنــاس  عامــة  »ليســت  أنهــا  قــرر  أنــه  إال 

هــم نــاس«، والتــي معناهــا -كمــا نســب إليهــم- 

الموجــودات  مــن  وبغيــره  باللــه  المعرفــة  »أن 

مــن  تجريدهــا  عنــد  النفــس،  فــي  ُيْلَقــى  شــيء 

بالفكــرة علــى  الشــهوانية، وإقبالهــا  العــوارض 

المطلــوب«(73(.

 وعليــه، فــإن طريقــة ابــن رشــد فــي االســتدالل 

علــى ثبــوت الصانــع، ال تزيــد عــن كونهــا طريقــة مــن 

األشــاعرة.  المتكلميــن  عنــد  المعتَمــدة  الطــرق 

يعــرف  ال  »مــن  رشــد:  ابــن  عبــارة  وإن  هــذا، 

الحاجــب  ابــن  عقيــدة  تضمنتــه  لمــا  المطالــب  تحريــر   )70(
ألبــي عبــد هللا محمــد بــن أبــي الفضــل قاســم الكومــي البكــي 
التونســي، تحقيــق نــزار حمــادي، مؤسســة المعــارف، بيــروت، 

.101 2008، ص.   ،1 ط. 

)71( انظــر تفصيــل ذلــك فــي كتابنــا »ِمــن علــم الــكام إلــى فقــه 
الــكام: مقاربــة إلبــراز معالــم التجديــد الكامــي عنــد فقهــاء 
وصوفيــة المغــرب«، دار الرشــاد الحديثــة، الــدار البيضــاء – دار 

الضيــاء، الكويــت، ط. 1، 1438 / 2017، ص. 667 - 750.

)72( الكشــف عــن منهــاج األدلــة، ص. 118 - 122. هــذا، ويمكــن 
تســمية “دليــل الحــدوث«، أو »دليــل الوجــوب«، أو غيرهمــا مــن 
بة«،  األدلــة التــي اعتمدهــا المتكلمــون، بــــ »األدلــة النظريــة المركَّ
رشــد،  ابــن  اعتمــده  الــذي  واالختــراع«،  العنايــة  »دليــل  وأمــا 
اإليمــان  (قصــة  النِّظــام«  »دليــل  بــــ  أيضــا  تســميته  فيمكــن 

لنديــم الجســر، ط. لبنــان، د. ت.، ص. 95، 101 -104(.

)73( الكشف عن منهاج األدلة، ص. 117.
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تزيــد  ال  المصنــوع«(74(،  يعــرف  ال  الصنعــة، 

عــن كونهــا صياغــة أخــرى لعبــارة الصوفيــة فــي 

الســياق نفســه: »َمــن عــرف نفســه، فقــد عــرف 

ربــه«، إذ المفهــوم المخالــف لــكل منهمــا، يرتــد 

إلــى مفهــوم اآلخــر، ويؤكــد تســاويهما فــي المعنــى، 

يعــرف  »مــن  هــو:  األولــى  العبــارة  فمفهــوم 

الصنعــة، يعــرف المصنــوع«، وهــي مرادفــة لـِ«مــن 

عــرف نفســه ]المصنوعــة[، عــرف ربــه ]الصانــَع[«، 

وكذلــك مفهــوم العبــارة الثانيــة، وهــو: »مــن لــم 

يعــرف نفســه، لــم يعــرف ربــه«، مــرادف لمنطــوق 

عبــارة ابــن رشــد.

هــذا، وإن ابــن رشــد عندمــا انتقــد المتكلميــن 

انتقــد  هــل  نتســاءل:  أن  فيجــب  األشــاعرة، 

المذهــَب األشــعري؟ أم انتقــد طريقــَة متكلمــي 

االســتدالل؟  فــي  المذهــب  هــذا 

نطــرح هــذا الســؤال للتنبيــه علــى أن انتقــاَده 

ــٍن، ال يلــزم  طــرَق االســتدالل لعلمــاء مذهــٍب معيَّ

منــه عــدم االنتمــاء لهــذا المذهــب. فابــن رشــد 

فــي  المالكــي،  المذهــب  ا  كثيــًر انتقــد  نفســه، 

المقتصــد«،  ونهايــة  المجتهــد  »بدايــة  كتابــه 

ــف بعــض اآلراء الفقهيــة المالكيــة،  لّمــا كان يضعِّ

ــح آراء فقهيــة أخــرى غيــر مالكيــة. لكــن، لــم  ويرجِّ

لــم  أن »قاضــي قرطبــة«  ــَة  الَبتَّ ذلــك  مــن  يلــزم 

يلــزم  ال  للحكمــة،  انتقــاده  أن  كمــا  ــا.  مالكيًّ يكــن 

قــال:  ليــس حكيًمــا (فيلســوًفا(، فقــد  أنــه  منــه 

»فــإن النفــس ممــا تخلــل هــذه الشــريعة، مــن 

فــي  المحرَّفــة،  واالعتقــادات  الفاســدة،  األهــواء 

غايــة الحــزن والتألــم، وبخاصــة مــا عــرض لهــا مــن 

)74( فصل المقال، ص. 26.

ــى الحكمــة،  ــن ينُســب نفَســه إل ــِل َم ــن ِقَب ــك ِم ذل

فــإن اأَلِذيَّــة مــن الصديــق هــي أشــد مــن األذيــة مــن 

العــدو«(75(، مــع اإلشــارة إلــى أّن َمــن انتقدهــم مــن 

الحكمــاء ليــس لــذات الحكمــة، بــل العتقاداتهــم 

الفاســدة، الازمــة مــن تأوياتهــم الفاســدة: »فإنــا 

قــد شــاهدنا منهــم أقواًمــا ظنــوا أنهــم تفلســفوا، 

أشــياء  العجيبــة  بحكمتهــم  أدركــوا  قــد  وأنهــم 

مخالفــة للشــرع مــن جميــع الوجــوه، أعنــي: ال تقبل 

ــًلا، وأن الواجــب هــو التصريــح بهــذه األشــياء  تأوي

للجمهــور، فصــاروا بتصريحهــم للجمهــور بتلــك 

الجمهــور،  لهــاك  ســبًبا  الفاســدة  االعتقــادات 

وهاكهــم فــي الدنيــا واآلخــرة«(76(. 

ونحــن إذا تأملنــا انتقــاده لـِ«األشــعرية«، فإننــا 

لــذات  ينتقدهــم  لــم  أنــه  إلــى  ــه  نتنبَّ مــا  ســرعان 

َعَرضيــة  ألســباب  بــل  األشــعري«،  »المذهــب 

يأتــي: ُنْجِملهــا فيمــا  أخــرى، 

1 – أدلتهــم ناقصــة، ال تفــي بشــرائط البرهــان، 

عــن  ناقصــة  ُوِجــَدْت  َلــْت،  ُتؤمِّ »إذا  وبعبارتــه: 

شــرائط البرهــان. وذلــك يقــف عليــه بأدنــى تأمــل 

انتقــد  أنــه  أي:  البرهــان«(77(،  شــرائط  عــرف  َمــن 

واســتعماَلهم  والنظــر،  التأويــل  فــي  ُطُرَقهــم 

الخطابــي،  والقيــاس  الجدلــي،  للقيــاس 

والقيــاس المغالطــي، ال القيــاس البرهانــي(78(، 

المتكلميــن«(79(. بــ«تشــغيب  ســماه  مــا  وهــو 

)75( المصدر نفسه، ص. 66.

)76( المصدر نفسه، ص. 59 – 60.

)77( المصدر نفسه، ص. 63. 

)78( المصدر نفسه، ص. 24 – 25.

)79( المصدر نفسه، ص. 67.
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2 – أحكامهــم مبنيــة علــى مغالطــات منطقيــة، 

فــي  قالــه  وممــا  وغيرهــا،  الضــرورة  كُمجاحــدة 

ذلــك: »بــل كثيــر مــن األصــول، التــي بنــت عليهــا 

األشــعرية معارفهــا هــي سوفســطائية، فإنهــا 

ثبــوت  مثــل  الضروريــات،  مــن  كثيــًرا  تجحــد 

بعــض،  فــي  بعضهــا  األشــياء  وتأثيــر  األعــراض، 

بات، والصــور  ووجــود األســباب الضروريــة للمســبَّ

.)80) والوســائط...«  الجوهريــة 

إلــى  أدت  النــاس  تعليــم  فــي  أقاويلهــم   –  3

إلــى  ذلــك  فــأدى  تمزقهــا،  وإلــى  األمــة،  تشــتت 

إبطــال مقصــد مــن مقاصــد الشــرع، وهــو وحــدة 

واتفاقهــا(81(. األمــة 

4 – طريقتهــم فــي المعرفــة ليســت ُمْقِنَعــة، 

وال تقبــل النصــرة بطبعهــا(82(. 

وبذلــك، فــإن ابــَن رشــد لــم يتعــرَّض لعقائــد 

المذهــب األشــعري بالنقــد، بــل نفهــم فــي عــدة 

مواطــن ِمــن كتبــه، أنــه يؤمــن بهــذه العقائــد فــي 

»أصــول الديــن«، وإن كان ال يوافــق علــى ُطــُرق 

التمثيــل  فــي  ونكتفــي  ثبوتهــا،  علــى  االســتدالل 

لذلــك بنموذجيــن:

»معرفــة هللا«،  بــأن  األول: صــرَّح  النمــوذج 

حــق  إلــى معرفتــه  المــؤدي  بـ«النظــر  تكــون  إنمــا 

صميــم،  أشــعري  مســلك  وهــذا  المعرفــة«(83(، 

)80( المصدر نفسه، ص. 63. 

)81( المصدر نفسه، ص. 65 - 66. 

)82( المصــدر نفســه، ص. 66. ال يمكــن أن نوافــق ابــن رشــد فــي 
مــا وصــف بــه األشــعريَة بإطــاق، وليــس ُمناقشــة ذلــك مــن 

غرضنــا فــي هــذا البحــث.

)83( المصدر نفسه، ص. 29.

أن  عندهــم،  بهــا  المعمــول  قواعدهــم  مــن  إذ 

شــرط  والمعرفــة  المعرفــة،  فــي  شــرط  النظــر 

فــي اإليمــان، وقــد ذكــر محمــد بــن خليــل الســكوني 

اإلشــبيلي إجمــاع أهــل الســنة ]= األشــاعرة[ علــى 

ذلــك(84(، وإن كانــت طريقــة اســتدالله علــى هــذه 

القاعــدة هــي غيــر طريقــة اســتداللهم عليهــا.

صفــات  بثبــوت  صــرَّح  الثانــي:  النمــوذج 

المعانــي الســبعة، وهــي مــن خصائص المذهب 

بهــا  القــوَل  ويبطــل  ينكرهــا  حيــث  األشــعري، 

المعتزلــُة والفاســفُة، فقــد قــال فــي »الكشــف«، 

النفســية  الصفــات  علــى  كامــه  معــرض  فــي 

التــي  األوصــاف،  »وأمــا  المعنويــة:  والصفــات 

الموِجــد  الصانــع  بوصــف  العزيــز  الكتــاب  صــرح 

الموجــودة  الكمــال  أوصــاف  فهــي  بهــا،  للعالــم 

لإلنســان، وهــي ســبعة: العلــم، والحيــاة، والقــدرة، 

ًهــا  واإلرادة، والســمع، والبصــر، والــكام«(85(، منبِّ

الكريــم، مــع  بالقــرآن  الداللــة عليهــا  علــى وجــه 

الــرد علــى طــرق األشــاعرة فــي االســتدالل عليهــا، 

الطــرق(86(. وبيــان ضعــف هــذه 

كان  وإن  رشــد  ابــن  أن  ذلــك،  إلــى  يضــاف 

األشــاعرة،  للمتكلميــن  منتقــًدا  فيلســوًفا 

ًمــا عليهــم، فــإن هــذا ال يجعلنــا نتســرع فــي  متهجِّ

عقيــدٍة  بــدون  يعيــش  ال  كان  بأنــه  عليــه  الُحْكــم 

فقيًهــا  نتصــور  أن  يمكــن  ال  إذ  ــُه،  بَّ َر بهــا  يعبــد 

مالكيًّــا يتعبــد هللا بالفــروع، دون أســاٍس عقــديٍّ 

خليــل  بــن  لمحمــد  الديــن  أصــول  فــي  مســألة  أربعــون   )84(
الغــرب  دار  احنانــة،  يوســف  تحقيــق  اإلشــبيلي،  الســكوني 

.56 ص.   ،1993  ،1 ط.  بيــروت،  اإلســامي، 

)85( الكشف عن مناهج األدلة، ص. 129.

)86( المصدر نفسه، ص. 129 - 138.
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ُتْبَنــى عليــه هــذه الفــروع. وإن تصورنــا ذلــك فــي 

غيــره مــن العلمــاء، فــا يمكــن أن نتصــوره فــي 

ا  »قاضــي قرطبــة«، الــذي يتســنَُّم منصًبــا سياســيًّ

ــُن صاحبــه مــن ِقَبــِل الخليفــة، وُيشــترط  ا، ُيَعيَّ كبيــًر

فيــه أن يكــون ممثــًلا للمذهــب العقــدي الرســمي 

الموحديــة«! »الدولــة  وهــي  للدولــة، 

ســياق  فــي  رشــد  ابــن  دراســة  ينبغــي  كمــا 

فــي  عالــم  فهــو  الموســوعي،  العلمــي  تكوينــه 

اللغــة، والنحــو، والباغــة، واألدب، وأصــول الديــن، 

والفقــه، وأصــول الفقــه، والمنطــق، والفلســفة، 

والحســاب، والفلــك، إلــخ. وعليــه، فــإن تقزيمــه فــي 

تخصــص دون ســائر العلــوم، يعــد امتهاًنــا لــه.

أشــهر  لنــا  حــدد  رشــد  ابــن  أن  إلــى  ونشــير 

علــى  َردَّ  والتــي  زمانــه،  فــي  العقديــة  الطوائــف 

أدلتهــا، وَكَشــَف عــن ضعــف مناهجهــا فــي التأويــل 

الســنة(،  أهــل   =) »األشــعرية«  وهــي  والنظــر، 

و«المعتزلــة«، و«الباطنيــة«، و«الحشــوية«(87(.

انتقــد ابــن رشــد الحفيــد مناهــج هــذه الطوائــف 

ــى،  فــي االســتدالل علــى اعتقادهــا فــي هللا تعال

عــن  المقــام  هــذا  فــي  نتســاءل  أن  حقنــا  ومــن 

التــي  الطوائــف  هاتــه  بيــن  رشــد  ابــن  معتَقــد 

انتقــد مناهجهــا فــي التأويــل واالعتقــاد، مــع األخــذ 

بعيــن االعتبــار مــا قررنــاه أعــاه، وهــو أن إبطــال 

ــه إبطــال  ــزم من اســتدالالت علمــاء المذهــب، ال يل

المذهــب فــي ذاتــه، أقــول:

المذكــورة،  الطوائــف  مــن  طائفــة  أي  تحــت 

يمكــن إدراج اعتقــادات ابــن رشــد، التــي بموجبهــا 

)87( المصدر نفسه، ص. 100 فما بعدها.

يتحقــق إيمانــه ومعرفتــه فــي الــذات اإللهيــة، 

تعالــى، والنبــوة، والمعــاد؟ وصفــات هللا 

أهــل  اعتقــادات  ضمــن  ندرجهــا  لــم  وإذا 

إدراجهــا  يســتقيم  فهــل  األشــاعرة،  الســنة 

المتبقيــة؟!  الثــاث  الطوائــف  إحــدى  ضمــن 

انتقــاده  فــي  رشــد،  ابــن  موقــف  إن  ثــم 

»األشــعرية«،  لــدى  والتأويــل  النظــر  لمناهــج 

ِبُطــُرِق االســتدالل  مــع التســليم بعقائدهــم، ال 

علــى عقائدهــم، أال يمكــن أن نفهــم منــه أنــه كان 

يحمــل مشــروًعا غيــر معَلــن عنــه، وهــو التوفيــق 

علــى  عــاوًة  و«الحكمــاء«،  »األشــعرية«  بيــن 

مشــروعه الكبيــر المعَلــن عنــه، وهــو التوفيــق بيــن 

والحكمــة؟ الشــريعة 

الســؤال  هــذا  تجعــل  التــي  القرائــن  ومــن 

ًغا، وَتُحــثُّ علــى ضــرورة تعميــق البحــث فــي  مســوَّ

الجــواب عــن هــذا الســؤال فــي بحــوث مســتقلة 

قرينتــان: ومتخصصــة، 

َتُفْتــُه  لــم  رشــد  ابــن  أن  األولــى:  القرينــة 

بيــن  االختــاف  أن  عــن  الكشــف  فــي  الفرصــُة 

األشــعرية والحكمــاء، ال يزيــد عــن كونــه اختاًفــا 

ــَدم العالــم 
ِ
ــا فقــط، ومــن ذلــك إشــكال »ق لفظيًّ

ــم، أو  ــدم العال أو حدوثــه«، قــال: »وأمــا مســألة ِق

حدوثــه، فــإن االختــاف فيهــا عندي بيــن المتكلمين 

مــن األشــعرية، وبيــن الحكمــاء المتقدميــن، يــكاد 

أن يكــون راجًعــا لاختــاف فــي التســمية، وبخاصــة 

عنــد بعــض القدمــاء«(88(.

)88( فصل المقال، ص. 40.
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»األشــعرية«،  دعــا  أنــه  الثانيــة:  القرينــة 

فــي إثبــات اســتداللهم علــى ثبــوت الصانــع، إلــى 

ــل بطريقــة الحكمــاء، وهــي التــي ســماها  التوسُّ

بـــ »القيــاس البرهانــي«، و«القيــاس العقلــي«، 

ًهــا علــى أنهــا طريقــة محايــدة، ال ترتبــط بملــة  منبِّ

وال ديــن، وبعبارتــه: »... وإن كان غيرنــا قــد فحــص 

نســتعين  أن  علينــا  يجــب  أنــه  ــٌن  فَبيِّ ذلــك،  عــن 

َمنــا فــي  علــى مــا نحــن بســبيله بمــا قالــه مــن تقدَّ

لنــا، أو  ذلــك. وســواء أكان ذلــك الغيــر مشــارًكا 

غيــر مشــارك فــي الملــة، فــإن اآللــة التــي تصــح بهــا 

ْذِكيــة، ال ُيعتَبــر فــي صحــة التذكيــة بهــا كْوُنها آلًة  التَّ

لمشــِارك لنــا فــي الملــة، أو غيــر مشــارك، إذا كانــت 

فيهــا شــروط الصحــة. وأعنــي بغيــر المشــارك: 

َمــن نظــر فــي هــذه األشــياء مــن القدمــاء قبــل 

ملــة اإلســام«(89(. 

خاتمة

وفــي الختــام، فــإن أهــم مــا يمكــن اســتنتاجه 

مــن البحــث، يكمــن فــي النقــاط اآلتيــة:

نصوًصــا  الرشــديُة  النصــوُص  دامــِت  مــا   -  1

فلســفية، فهــي مفتوحــة علــى إمكانــات تأويليــة، 

)89( المصــدر نفســه، ص. 25 - 26. يشــير أبــو حامــد الغزالــي 
أيًضــا إلــى أن َمــن اســتنَصر بأدلــة مذهــٍب أو طائفــٍة، ال يلــزم منــه 
ِه  أنــه ِمــن أتبــاع ذاك المذهــب أو تلــك الطائفــة، وذلــك لــدى َردِّ
علــى َمــن اعتــرض علــى بعــض الكلمــات المبثوثــة فــي تصانيفــه 
فــي أســرار علــوم الديــن، بدعــوى أن هــذه الكلمــات مــن كام 
األوائــل، إذ يكمــن فســاد هــذه الدعــوى فــي أن الــكام إذا كان 
ــًدا بالبرهــان، ولــم يكــن فــي الكتــاب  معقــوًلا فــي نفســه، مؤيَّ
وشــبَّه  وُيتــَرك،  ُيهجــَر  ألن  معنــى  فــا  يخالفــه،  مــا  والســنة 
العســل،  قــد يوضــع فيهــا  التــي  الحجــام«،  بـ«محجمــة  ذلــك 
ــر ذاَت العســل  وقــد يوضــع فيهــا غيــره، وأن المحجمــة ال تغيِّ
(المنقــذ مــن الضــال والموصــل إلــى ذي العــزة والجــال لحجــة 
وكامــل  صليبــا  جميــل  تحقيــق  الغزالــي،  حامــد  أبــي  اإلســام 

عيــاد، دار األندلــس، بيــروت، 1416 / 1996 ص. 110 – 114(.

الواحــد،  النصــي  الُمْعَطــى  أن  منــه  يلــزم  وهــذا 

ومتعــددة.  متباينــة  قــراءاٍت  ُيْقــَرأ  أن  ُيْمِكــن 

نا  ــا، بقــدر مــا يســتفزُّ وســيبقى المتــُن الرشــديُّ َحيًّ

مــا  وبقــدر  وبصاحبــه،  بــه  تتعلــق  أســئلة  لطــرح 

يفضــي إليــه الحــواُب مــن أســئلة أخــرى. أمــا إذا 

هــذه  لــْت  وتحوَّ نهائيــٍة،  أجوبــٍة  بوْضــع  غامرنــا 

األجوبــُة إلــى أحــكاٍم، فــإن هــذا الَمْهَيــَع مــن شــأنه 

بالمــوِت. الرشــديَة  النصــوَص  د  يهــدِّ أن 

عنــد  ائِّيــُة  الِقَر اإلمكانــاُت  َتِقــُف  ال   -  2

لتنفتــح  تتعداهــا  بــل  الرشــدية،  النصــوص 

بالمتــن  قــة  المتعلِّ »التوثيقــات«  علــى  أيًضــا 

الرشــدي، إذ إن شــروح ابــن رشــد علــى بعــض 

المتــون العقديــة، كــ«مرشــدة ابــن تومــرت«، 

و«العقيــدة الُحْمَرانّيــة«، وإن ذهبنــا إلــى أنهــا 

الكالميــة  »المصــادر  تحــت  تنــدرج  شــروح 

ــا،  األندلســية«، إال أن هــذا الجــواب ليــس يقينيًّ

مــا دامــت هــذه الشــروح مفقــودة، أو فــي حكــم 

المفقــود. 

األشــعريَة  الحفيــُد  رشــد  ابــُن  ينتقــِد  لــم   -  3

لُطــُرق  نقــده  ســهام  ــه  وجَّ بــل  عقائدهــا،  فــي 

ُنّظــار األشــاعرة فــي اســتدالالتهم، وألمــور أخــرى 

يوجــد  وال  البحــث،  مــن  موضعهــا  فــي  ذكرناهــا 

بأنــه يعــادي  الرشــدية، مــا يوحــي  النصــوص  فــي 

نــا أن الرجــل يبقــى فــي  األشــعرية لذاتهــا. وقــد بيَّ

هنــا  نهايــة المطــاف أشــعريًّا، ومســلكه هــذا ينبِّ

علــى وجــود مدرســة أشــعرية أخــرى، يمكــن أن 
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ية«(90(، وأن ابن رشــد 
ِ
ُنســّميها: »األشــعرية النَّْقد

ــرز ممثليهــا فــي الغــرب اإلســامي  ــد مــن أب الحفي

خاصــة. واألندلــس  عامــة، 

ــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي  ــا ت 4 - يفيدن

المذهــب  أن  م(،   1369  / هـــ   771 (ت.  الســبكي 

مدرســتين  إلــى  ينقســم  األشــعري  الســني 

بارزتيــن: »المدرســة التأويليــة«، و«المدرســة 

األشــاعرُة  اســتعمل  ولهــذا  التفويضيــة«(91(، 

النــاس: »التأويــل«  فــي مخاطبــة  الطريقتْيــن 

و«التفويــض«  العلمــاء،  مخاطبتهــم  لــدى 

الدفــاع  فــي  وكــذا  العــوام،  مخاطبتهــم  لــدى 

عــن عقائــد أهــل الســنة، يقــول ســعُد الديــن 

ــي (ت. 791 هـــ / 1389  ــُن عمــر التفتازان مســعوُد ب

إلــى  يفــوَّض علــم النصــوص  م(: »فيجــب أن 

إيثــاًرا  الســلف،  هللا تعالــى، علــى مــا هــو دأب 

للطريــق األســلم، أو تــؤوَّل بتأويــالت صحيحــة، 

علــى مــا اختــاره المتأخــرون، دفًعــا لمطاعــن 

)90( يذكــر محمــد عابــد الجابــري، أن كتــاَب »الكشــف عــن مناهــج 
َصــُه ابُن رشــد »لتحليــل المذهب  األدلــة فــي عقائــد الملــة«، خصَّ
الشــريعة  إلــى روح  أقــرَب  بديــٍل  وَنْقــِدِه، وتقديــِم  األشــعري، 

ومقاصدهــا« (المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة، ص. 122(.

)91( طبقــات الشــافعية الكبــرى، تحقيــق عبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، ومحمــود محمــد الطناحــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة – 
فيصــل البابــي الحلبــي وشــركاؤه، القاهــرة، ط. 1، 1388 / 1968، 
ج. 5، ص. 191 – 192. هــذا، وقــد قســم ابــن رشــد »األشــعرية« 
ي ُنّظارهــم فــي  ــه: »ولقــد بلــغ تعــدِّ ــَرٍق، وذلــك فــي قول ــى ِف إل
األشــعرية،  مــن  ِفْرَقــًة  أن  المســلمين،  علــى  المعنــى  هــذا 
ــرت َمــن ليــس يعــرف وجــود البــاري ســبحانه بالطــرق التــي  كفَّ
وضعوهــا لمعرفتــه فــي كتبــه« (فصــل المقــال، ص. 63 – 64(، 
وهــو مــا ال نوافــق فيــه ابــَن رشــد، وال يمكــن التســليم بــه، ألن 
األشــعريَة فرقــٌة واحــدة، تنــدرج تحتهــا مدرســتان كمــا بينــا، 
الِفــَرق مــع بعضهــا.  تبايــن  وهمــا متكاملتــان، ال متباينتــان 
أّمــا َمــا ســّماه ابــُن رشــد فرقــًة، فــي كامــه الــذي نقلنــاه عنــه، 
ــر عــن رأي قالــه  ــر عــن ِفْرقــة، وال عــن مذهــب، بــل يعبِّ فــا يعبِّ

بعــض أفــراد األشــاعرة. 

الجاهليــن«(92(. وبنــاًء علــى ما ذكرنــاه في النتيجة 

أعــاه، فــإن مــا ســميناه »األشــعرية النقديــة«، 

هــا مدرســة ثالثــة، إذا أخذنــا بعيــن  إمــا أن َنُعدَّ

االعتبــار أن ابــن رشــد يرفــض االنتمــاء إلــى طــرق 

هــا  ِتَهــا، وإمــا أن َنُعدَّ االســتدالل األشــعرية بُرمَّ

لكــن  التأويليــة«،  »المدرســة  تحــت  مندرجــة 

بخصوصيــات ُرْشــدية، ذكرنــا بعــض مامحهــا 

فــي البحــث.

 ابــن رشــد الحفيد 
ِ

5 - ال َوْجــَه إلنــكارِ انخــراط

وهــو  األشــعري،  الكالمــي  التأليــف  فــي 

انخــراٌط أوردنــا فيــه مــا يكفــي مــن قرائــن، مــن 

أجــل تدعيمــه فــي كتابنــا »المصــادر المغربيــة 

للعقيــدة األشــعرية«، وفــي كتابنــا »المصــادر 

فــي  واجتهدنــا  الــكالم«(93(،  لعلــم  األندلســية 

تعميقــه فــي بحثنــا هــذا؛ بتقديــم قرائــن أخــرى، 

رشــد  ابــن  كان  »هــل  ســؤال:  عــن  ُتجيــُب 

أشــعريًّا؟«. الحفيــد 

6 - مــا قدمنــاه مــن قرائــن، ال ندعــي فيهــا أنهــا 

أدلــة قاطعــة. وعليــه، فــإن ســؤال: »هــل كان ابــن 

رشــد الحفيــد أشــعريًّا؟« مــا زال مفتوًحــا، وأن 

إجابتــي عنــه فــي هــذا البحــث؛ تبقــى إمكاًنــا داخــل 

إمكانــات متعــددة.

)92( شــرح العقائــد النســفية لســعد الديــن التفتازانــي، تحقيــق 
أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات األزهريــة، القاهــرة، ط. 1، 

1407 / 1987، ص. 35. 

)93( المصادر األندلسية لعلم الكام، ص. 305 – 310.
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ملخص: 

اللحــاق  ثقافــة  إلــى  الكتــب  مراجعــات  تؤســس   

التســارع  العناويــن،  تســارع  ظــل  فــي  المتــن  خلــف 

إلــى  فرانكفــورت  يســعى معهــد  الــذي    acceleration

تناولــه بالتحليــل والتنظيــر والنقــد فــي شــكل عقالنيــة 

 Hartmut روزا  هارتمــوت  المفكــر  يمثلهــا  تســارعية، 

Rosa، تســبقها أطروحــة االعتــراف عنــد أكســل هونيــث 

فلســفي  نقــدي  مخــرج  عــن  معبــرة   ،Axel Honneth

هابرمــاس  يورغــن  عنــد  الثالــث  التواصــل  لمشــروع 

J.Habermas ومأزقــه اللغــوي فــي األفضيــة العموميــة، 

مشــروع االعتــراف هــو موضــوع الكتــاب الــذي عنونــه 

»كمــال بومنيــر« بـ«ســؤال االعـتـــراف فــي الفلســفة 

)نصــوص  المعاصــرة  والسياســية  االجتماعيــة 

 conceptualization مختــارة(«، الــذي تنــاول المفهمــة

عنــد   The recognition لالعتــراف  التأسيســية 

أقطــاب المدرســة، ومــا يقايســها مــن اهتمــام خــارج 

فرانكفــورت بقضايــا االعتــراف مــن فالســفة ومفكريــن، 

ــا توظيفهــم لخلفياتهــم الفكريــة وســيقنتها  ظهــر جليًّ

ومقارباتــه،  التحليــل  نمــط  ضمــن   contextualization

االعتــراف«،  أجــل  مــن  »الصــراع  كتابــه  بعــد  هونيــث 

وتواصلياتــه  بعــد هابرمــاس  رســم منعرًجــا فلســفيًّا 

السياســية  االجتماعيــة،  الفلســفة  مجــاالت  فــي 

ألشــكال  وعــالج  تشــخيص  شــكل  فــي  واألخالقيــة، 

فــي  السياســية  والباثولوجيــا  االجتماعــي  االحتقــار 

المتشــظية. التقانيــة  المجتمعــات 

الكلمــات المفتاحيــة: كمــال بومنيــر، االعتــراف، أكســل هونيــث، 

الفلســفة السياســية، الفلســفة المعاصــرة.
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Abstract 

The Book reviews as an intellectual 

tradition aim to maintain the culture 

of offsetting content due to the titles 

acceleration, The acceleration that 

represents the last project of the Frankfurt 

Philosophical Institute by Hartmut Rosa’s 

accelerated rationality, preceded by the 

thesis of recognition by Axel Honneth, the 

subject of Kamal Boumenir’s book which is 

addressed by The Question of Recognition 

in Contemporary Social and Political 

Philosophy (Selected Texts)”. Who dealt 

with the foundational conceptualization of 

the recognition among school thinkers and 

beyond, from thinkers and philosophers 

who clearly demonstrated their use of 

their intellectual backgrounds and their 

contextualization according to the purpose 

of the analysis and his approaches, Honneth 

after his book - The struggle for recognition 

draw a philosophical turn after Habermas’ 

communication paradigm, in the areas of 

social, political and moral philosophy, in the 

form of diagnosis and treatment of social 

contempt forms, social injustice experiences, 

political pathology In fragmented 

technological contemporary societies.

Key words: Kamal Boumenir, recognition, 

Axel Honneth, political philosophy, 

contemporary philosophy.

مقدمة: 

تهــدف هــذه المراجعــة إلــى تقديــم قــراءة فــي 

كتــاب يتســم بتعــدد التخصصــات، والمســتوحى 

الفلســفة  فــي  االعتــراف  »ســؤال  عنوانــه  مــن 

لمترجمــه  المعاصــرة«  والسياســية  االجتماعيــة 

» كمــال بومنيــر«، ضمــن األعمــال الترجميــة لــه، 

فــي شــكل نصــوص مختــارة تأخــذ بعــد التفاعــل 

خمســة  بيــن  الفلســفي  والجــدل  والمناظــرة 

عشــر فيلســوًفا، يتشــاركون االهتمــام بـ«النســق 

االعترافــي«، ســعًيا لتوصيــف براديغمــه مــن داخــل 

والمدرســة  األلمانــي  فرانكفــورت  وخــارج معهــد 

دأبهــا  عــن  تعبــر  فكريــة  كتواصليــة  النقديــة، 

التاريخي/الجدلــي والنقــدي فــي رصــد العقانيــات 

النقديــة الخمســة »العقانيــة األداتيــة -اإلنتاجيــة 

الزمنيــة  إلــى  وصــوًلا  االعتــراف«   – التواصليــة   –

بمفهــوم التســارعAccélération عنــد »هارتمــوت 

روزا«.

بالجزائــر  ميــم  دار  عــن  الصــادر  الكتــاب 

العاصمــة، فــي طبعتــه األولــى خــال السداســي 

األول مــن ســنة 2019، يضــم معجًمــا بيــن العربيــة 

والفرنســية ألهــم المفاهيــم المفتاحيــة للمشــروع 

الحــواري«  »الحاجة/االســتلزام  مــن  المتولــدة 

بيــن الفاســفة الخمســة عشــر، ضمــن براديغــم 

باقتبــاس  بومنيــر«  »كمــال  اســتهله  االعتــراف، 

باعتبــاره  األولــى  الــروح  فلســفة  مــن  لهيغــل 

المرجعيــة الفلســفية للمدرســة، الهيجليــة التــي 
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معتــرف  ككيــان  اإلنســان  أن  بمســلمة  تطــارح 

بــه ينبنــي بالضــرورة علــى جدليــة األنــا واآلخــر، ألن 

وجــوده المباشــر يأخــذ منطًقــا قيمتــه مــن ُبعــد 

اعترافــه، وهنــا بــرز التجلــي المفاهيمــي لمفهــوم 

التــذاوت، فــكل طــرف »ذات« هــي لآلخــر حد أوســط 

فــي  تكــون  وال  اآلخــر،  الطــرف  بحــدود  مقتــرن 

الوقــت نفســه لذاتهــا إال بمعيــة ذلــك التوســط، 

جهــة  مــن  نفســيهما  »يعترفــان«  والطرفــان 

متبــادًلا(3(. اعتراًفــا  ببعضهمــا  اعترافهمــا 

)3( كمــال بومنيــر، النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت، مــن 
ماكــس هوركايمــر إلــى أكســل هونيــث، منشــورات االختــاف، 

الجزائــر، 2010، ص 105.

علــى  تأثيــره  واضًحــا  بــدا  الــذي  هيجــل 

ــد أكســل  ــراف النقــدي عن تفاصيــل مشــروع االعت

يتجلــى  النقديــة  المدرســة  أن  علًمــا  هونيــث، 

فيهــا هــذا العرفــان الفلســفي بالســلف الفكــري 

ــة، فهابرمــاس  ــة والكانطي كالماركســية والهيجلي

ــا بعموميــة بكانــط E.Kant، وهابــرت  يرتبــط فكريًّ

عنــد  االجتماعــي  باالقتصــاد   H.Maruse ماركيــوز 

يؤســس  نقــدي  كتقليــد   ،K.Marx ماركــس  كارل 

لثاثيــة التأثيــل Etymology، التأصيــل والتأســيس 

المدرســة. أجيــال  نقديــات  فــي 

ــا  فكريًّ موضوًعــا  الترجمــة  هــذه  تســائل  ومنــه 

التســعينيات  منــذ  البحثيــة  الحقــول  مختلــف  شــغل 

ــه الصــراع مــن  لفيلســوفه »أكســل هونيــث« بعــد كتاب

ا لعقانيــة  أجــل االعتــراف، الــذي يعــد منعطًفــا تأسيســيًّ

سوسيوسياســي  لتحاقــل  ــا  تأصيليًّ ومنعرًجــا  رابعــة، 

عبــر نســق الفلســفة »األخاقيــة«، هــذا المفهــوم الــذي 

اinterdisciplinary مــن  تــم اســتلهامه تجاســريًّا/تحاقليًّ

مقاربــة  ليشــكل  ومتقاطعــة،  متداخلــة  أخــرى  علــوم 

المعاصــرة  االجتماعيــة  الباثولوجيــة  األمــراض  لفهــم 

ضمــن  واالحتقــار  واالزدراء  والســيطرة  الظلــم  مــن 

مصفوفــة نكــران االعتــراف، وصــوًلا إلــى ال مرئيــة الفئــات 

والهامشــية  والفئويــة  واألقليــة  والمجهريــة  الهشــة 

فــي تشــكيلتها السوســيولوجية، وصــوًلا إلــى الجــروح 

األخاقيــة والهوويــة Identitaires التــي تشــكل الملمــح 

الكانــي »لحــروب اإلربــاك« فــي جيلهــا الســادس ضمــن 

»الحــق فــي االختــاف، والحــق فــي االعتــراف باالختــاف« 

كســنة دريديــة – نســبة لجــاك دريــدا(J.Derrida –«)4 يقــرأ 

)4( التــي مــا إن تقتــرن بقامــوس الهويــة حتــى تفهــم مــن بــاب 
التمايــز والتبايــن وليــس الخــاف واإلرجــاء، لاســتزادة انظــر 
مجلــة  أخــدوش،  للحســين  االختــاف  ومســألة  دريــدا  جــاك 
)2020/05/26)  ،)13:41)  ،2013/https://www.alawan.org األوان. 
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بهــا النقــاد االعترافيــون مثــل نانســي فرايــز مآخذ هونيث 

فكــري  إطــار  إلــى  تحولــت  التــي  المقاربــة  الفرضيــة، 

والمعضــات  والقضايــا  للمســائل  جديــد  ومفاهيمــي 

السياســية واالجتماعيــة، وآليــة فلســفية مؤسســاتية 

بديلــة لعــاج الصــراع االجتماعــي، ســنحاول تلخصيهــا 

علــى ضــوء الكتــاب فــي المحــاور التاليــة: 

 أولًا: هونيث واإللهام الثالثي 
لالعتراف: 

الفلســفية  الترجمــة  هــذه  المترجــم  يســتهل   

فرانكفــورت  أجيــال  فــي  المتجــدد  بالنَفــس 

 Axel هونيــث  جعــل  مــا  وهــو  نقــدي،  كحــراك 

المتبــادل االعتــراف  أطروحــة  يســتلهم   Honneth

إعــادة  شــكل  فــي   La reconnaissance mutuelle

لبراديغــم  إجرائيــة   conceptualisation مفهمــة 

االفتراضــات  حــول  المتمركــز  التواصلــي  هابرمــاس 

اللغويــة الكونيــة دون إكــراه فــي الفضــاء العمومــي 

البرجــوازي، وإغفالــه لمعاييــر تفاعليــة أنثروبولوجيــة 

انســداًدا  هونيــث  عنــد  شــكلت  أخــرى،  ونفســية 

ا لفجوتــه فــي تكملــة مشــروع هوركايمــر  ــا، وســدًّ نقديًّ

 La االعتــراف  نحــو  البراديغــم  انفتــح  العقانــي، 

الفــرد  بهويــة  المســاس  ألن   ،reconnaissance

ــا وغيــاب االعتــراف بهــا ســيكون  ــا واجتماعيًّ أخاقيًّ

ســبًبا فــي االحتقــار وبالتالــي الصــراع، فهنــاك عاقــة 

وطيــدة بيــن أضــرار التفاعــل االجتماعــي والتجــارب 

فــي  الــذوات  تعيشــها  التــي  والنفســية  األخاقيــة 

اليومــي.  التواصــل  عمليــة 

اســتوحى  التــي  النفســانية  الفكريــة  الخلفيــة 

مــع  بــدأت  االعتــراف،  أطروحــة  »هونيــث«  منهــا 

بنيويــة  خــال  مــن   »D.winnicott وينيكــوت  »دونالــد 

ــا  اجتماعيًّ ليربطهــا  والوجدانيــة،  العاطفيــة  العاقــات 

بدراســات السوســيولوجي الرمــزي جــورج هربــرت ميــد 

وظيفيــة  اســتخلص  الــذي   Georges Herbert Mead

األشــكلة  فتعــود  ا  أمــا فلســفيًّ االجتماعيــة،  التفاعليــة 

 Hegel هيغــل  للفيلســوف  فيهــا   problématisation

معنــى  تناصيــة  أو  باقتبــاس   ،Iéna طــور  فــي  الشــاب، 

التذاوتيــة، بدراســة العاقــات االجتماعيــة التبادلية، وبناء 

انطاًقــا   Ethique ايتيقــي  أخاقــي  كانشــغال  تجربتهــا 

 Les formes مــن األشــكال الثاثــة لاعتــراف التذاوتــي

وهــي: الــذات،  علــى  وانعكاســها   intersubjectives

النوويــة . 1 الجماعــات  أي  األوليــة:  الجماعــات  بيــن  الحــب 

الحــرة،  والتعاطفيــة  االنجذابيــة  الوجدانيــة  الروابــط  ذات 

كاألســرة وصداقــات اللعــب »الهويــة اإليكيولوجيــة«)5(، 

ــد مــن  وهــي لبنــة التنشــئة االجتماعيــة مــع اآلخــر)6(، لتتول

.la confiance en soi بالــذات الثقــة  الفــردي حالــة  اكتمالهــا 

 الحــق مــع اآلخــر: تســمح هــذه العاقــة بتعميــم وســيط . 2

الحقــوق،  مجــال  وتوســيع  تعييــن  خــال  مــن  االعتــراف 

تذاوتــي  منحــى  علــى  ــا  قانونيًّ الحريــات  تحقيــق  بمراعــاة 

يولــد  حيــث  والعكــس«  وواجبــك  Intersubjectif، »حقــي 

تعميــم العاقــة القانونيــة بالحقــوق حالــة »احتــرام الــذات. 

 .»Le respect de soi

التضامــن بيــن الــذوات: كتشــجيع وتقييــم وتقديــر الــذوات . 3

ضمــن حلقــة االعتــراف المتبــادل بيــن األنــا واآلخــر بتميزهــا 

وتفردهــا واختافهــا فــي المجتمــع، فعنــد نجــاح العاقــة 

األخاقيــة مــع الــذات تصبــح مســتقلة ومتفــردة ومحققــة 

الــذات  تقديــر  معنــى  يتشــكل  وهنــا  التذاوتــي،  للتوافــق 

 .Estime de soi

)5( العاقــات العاطفيــة للطفــل عنــد وينيكــوت تبــدأ إدراكهــا 
مــن الوســيط االنتقالي/الموضــوع االنتقالــي، مــن األســرة إلــى 
عالــم المدرســة، وهنــا قــد تكــون رحلــة اللعــب مرحلــة وســيطة 
لبــدء فهــم الهويــة األوليــة بعيــًدا عــن األم بمفهــوم جــان الكان 

إلــى مفهــوم اآلخــر المعمــم عنــد هرببــرت ميــد.

 Autrui 6( جــاءت عنــد جــورج هاربــرت ميــد باآلخــر ذي الداللــة(
Autrui généralisé أمــا اآلخــر المعمــم فهــو significatif
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تشــكل  االجتماعــي  االحتقــار  أشــكال  وعــن  أ.  

الثاثيــة أعــاه مفتاًحــا لفهــم تشــظي الــذات 

أشــكال  فهــم  ومنــه  الهويــة،  نســق  ضمــن 

االحتقــار التــي تجيــب عــن أســباب الصــراع مــن 

نفســه  الترتيــب  تأخــذ  وهــي  االعتــراف،  أجــل 

الــذوات: علــى  وتجليهــا  لألشــكال 

كالتعذيــب . 1 البــدن  انتهــاك  يمــس  الفيزيولوجــي:  اإلذالل 

لشــكل  كوريــث  بالــذات  الثقــة  يقــوض  ممــا  واالغتصــاب، 

األمــن  ينتهــك  وهنــا  الحــب،  هــو  مشــوه  أولــي  اعترافــي 

الشــرعنة  أنســاق  تعــددت  مهمــا  الخــاص  الوجــودي 

للخجــل  المشــوهة  الــذات  بســببه  فتتعــرض  االجتماعيــة، 

المجتمــع،  مــع  واألخاقــي  االجتماعــي  االندمــاج  وصعوبــة 

.Blessure morale أخاقــي  بجــرح  التــأزم  حالــة  إلــى  يــؤدي  الــذي 

الــذات . 2 االزدراء الحقوقــي: اإلهانــة والمســاس باحتــرام 

المشــروعة  الحقــوق  مــن  الحرمــان  مــرده  ــا  أخاقيًّ

ــا مقابــل الواجــب المفــرط أو اختــال  ا وبنيويًّ مؤسســاتيًّ

وتقويــض  شــرخ  يحــدث  وهنــا  بينهمــا،  التســاوي 

المســؤولية األخاقيــة عبــر التهميــش واإلقصــاء مــن 

تشــاركي. تفاعلــي  منظــور 

الحكــم الســلبي علــى القيمــة االجتماعيــة: وتتجلــى فــي . 3

للفــرد وغيــره رغــم تميــزه  التقديــر االجتماعــي  تقويــض 

فــي ســلم  أبراهــام ماســلو  مــع طــرح  يلتقــي  مــا  وهــو 

الحاجــات Maslow’s hierarchy of needs، فالــذات بحاجة 

الرمــزي«  »االعتــراف  علــى  تبنــى  الســلم  ضمــن  لدرجــة 

واعتــراف  تقديــر  إلــى  يحتــاج  الــذي  المختلــف،  بوجودهــا 

أمــام القولبــة والتســاوي خاصــة علــى صعيــد الكفــاءة 

والعلميــة. المهنيــة 

رائــد  علــى  ذلــك  بعــد  بومنيــر«  »كمــال  ويعــرج 

 Paul Ricœur ريكــور  بــول  الفرنســية  الفينومينولوجيــا 

االعتــراف  أجــل  مــن  الصــراع  فلســفة  فــي  يــرى  الــذي 

ــا، وطالــب بتحييــن معنــى ســلمية االعتــراف،  قلًقــا وجوديًّ

بتقديــم محــاكاة ســلمية لرمزيــة الهديــة وطقوســها، 

فبعــد الهديــة التبادلــي يجعــل منــح االعتــراف ضامًنــا 

ا لســلميته، كما طالب بتوســعة صاحية تســاوي  ســخيًّ

الحــق فــي االعتــراف كمنحــة تتجــرد مــن معناهــا التاريخــي 

تقــف  وأال  التاريــخ،  خــارج  ممارســتها  أي  والطبقــي، 

الحقــوق عنــد مفهــوم التراتبيــات االجتماعيــة الكانطيــة، 

التــي حولــت تاريــخ الصــراع مــن أجــل االعتــراف القانونــي 

إلــى تاريــخ إكــراه بيــن المعياريــة والكفــاءات. 

ثانًيا: فرايزر ورولز: إعادة بناء 
نموذج االعتراف بالعدالة 

التوزيعية والمشاركة:

معتبــر  فكــري  بنصيــب  المترجــم  الكتــاب  يحظــى 

نانســي  النقديــة  ممثلــة  األمريكيــة  الفيلســوفة  مــن 

الفلســفي  النقــاش  صاحبــة   Nancy Fraser فرايــزر 

الواســع الــذي أدخــل تعديــات عديــدة علــى االعتــراف 

الهونيثــي مــن خــال اقتراحهــا لنمــوذج إعــادة التوزيــع 

الحاملــة  االجتماعيــة  فالمظالــم   ،la redistribution

للبعديــن االقتصــادي والسياســي كاإلقصــاء وضحايــاه 

مــن الطبقــات المســتغلة واألقليــات العرقيــة، ال تتــم 

معالجتــه إال بإعــادة توزيــع المداخيــل وإعــادة تنظيــم 

البنيــات االقتصاديــة حتــى  أو تغييــر  العمــل  وتقســيم 

تلغــى تلــك االختافــات، أمــا االعتــراف الهونيثــي فيركــز 

علــى المظالــم ذات البعــد الثقافــي الرمــزي المتعلقــة 

بنكــران التواصــل والثقافــات والتمثــل والتأويــل المنمط 

Stéréotypique  أثنــاء التفاعــل اليومــي، ويكــون ضحاياه 

بالتالــي منعدمــي الشــرف والتقديــر والحظــوة كاالثنيــات 

االعتبــار  بــرد  ذلــك  كل  ويعالــج  والمثلييــن،  والنســاء 

ــي »الامرئيــة  ــات المحتقــرة التــي تعان للثقافــات والهوي

الثقافيــة. بتعزيــز االختافــات  االجتماعيــة« وذلــك 

الفرنســي  الفيلســوف  ــا  فكريًّ فرايــرز  مــع  ويقــف 

ضــد  بالصــراع   Emmanuel Renault رينــو  إيمانويــل 
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تتعــرض  الــذي  واالقتصــادي،  الرمــزي  القهــر  معانــاة 

الحضــور  بنــى  فــي  الفئــات  مــن  وغيرهــن  النســاء  لهــن 

الرمــزي، فالتأســيس األنثروبولوجــي إليتقيــا االعتــراف من 

ــة والسياســية، وخلــق  ــر الصراعــات االجتماعي شــأنه تبري

مطالــب جماعيــة بالعدالــة والنضــال والتمــرد والمقاومــة 

 Le االعتــراف   نكــران  ليكــون  والثقافيــة،  المؤسســاتية 

جماعيــة  لمقاومــة  déni de reconnaissanceدافًعــا 

عــن  الدفــاع  حــدود  عنــد  يقــف  ال  فاالعتــراف  منظمــة، 

مصالــح فئويــة، بــل مشــروع منســجم سياســي حيــوي 

يجمــع بيــن ثقافــة االحتجــاج، وتبريــر ردود فعــل االحتيــاج.

تصــور  تجاهــل  الــذي  األخاقــي  لهونيــث  وخاًفــا 

المفكــر جــون رولــز John Rawls بمفهــوم العدالــة فــي 

توزيــع الخيــرات، حســبما نــوه إليه الفيلســوف الفرنســي 

وظفــت  »فرايــزر«  فــإن   ،Louis Carré كاري  لــوي 

»رولــز« فــي مفهــوم مأسســة التســاوي القانونــي فــي 

فحرمــان   ،La parité de participation المشــاركة 

الحــق فــي تســاوي المشــاركة بســبب النكــران األخاقــي 

ا بأبعاد ســيكولوجية واجتماعية،  لاعتــراف، يخلــق أضراًر

وهنــا تكــون الامســاواة فــي العدالــة ســبًبا فــي االحتقــار 

مــرة أخــرى فتطالــب »فرايــزر« بالمناصفــة التشــاركية 

La parité de participation فــي مجالهــا االقتصــادي 

والسياســي، بعيــًدا عــن النســق الثقافــي واالجتماعــي 

المبنــي علــى تبريــر الضــرر النفســي المشــوه للهويــة، 

الــذي عالجــه تايلــور وهونيــث بخلفيتهمــا الهيغليــة.

أمــا الفيلســوف الفرنســي كريســتيان لزيــري 

ا  Christian Lazzeri فيرى أن لاعتراف طابًعا بنائيًّ

االعتــراف  مــن  االنفــات  يجــب  إذ  ــا،  توزيعيًّ وآخــر 

 Stigmatisation الزائــف، مقدًمــا مفهــوم الوصمــة

كضــرر يصيــب الهويــة الفرديــة والجماعية، وطالب 

ا مــن خــال سياســات االعتــراف  بعاجهــا سياســيًّ

مــع التســاوي فــي المشــاركة، فاالعتــراف حاجــة 

إنســانية طبيعيــة، وحاجــة اجتماعيــة أيًضــا تدعــو 

ــا فــي  إلــى ســياقية االعتــراف، واقتــرح نموذًجــا كونيًّ

تحقيــق الــذات مــن الضــرر السياســي واالجتماعــي، 

والتبعيــة المعتــدى عليهــا فــي القيــم الديمقراطية 

والدفــاع عــن حيــاة طيبــة تســبق العدل علــى الخير.

 Hervé بورتــوا  هيرفــي  البلجيكــي  الفيلســوف  أمــا 

خــال  مــن  ا  سياســيًّ االعتــراف  فناقــش   Pourtois

دعاتهــا  غــرض  ألن  التشــاورية،  والديمقراطيــة  الفكــر 

إطالــة  أو  العدالــة  مبــادئ  حــول  النقــاش  تجــاوز  هــو 

عمرهــا، إلــى التفكيــر فــي تكويــن الــرأي العــام والقــرار 

وبراهيــن  حجــج  ذي  نقــاش  خــال  مــن  السياســي، 

كمــا  معقــول،  باتفــاق  للخــروج  الــرؤى  لــكل  مفتــوح 

تنــاول التبعــات السياســية لاعتــراف كحمايــة الهويــات 

والتقســيم  »تايلــور«،  عنــد  وممارســاتها  الثقافيــة 

االجتماعــي للعمــل كشــرط للتقديــر عنــد هونيــث، أمــا 

 Visionsنانســي فتبتعــد عــن أطروحــة الــرؤى الهوويــة

للمكانــة  المؤسســاتية  الــرؤى  لصالــح   identitaires

االجتماعيــة، حتــى ال تظلــم بالتشــارك المتســاوي، أي 

 Les عــدم اعتبــار المعانــاة النفســية والمضائــق الهوويــة

malaises identitaires مظالــم اجتماعيــة، فقــد يتطلــب 

التســاوي فــي المكانــة عــدم مراعــاة االختــاف، لذلــك 

هنــاك حــذر فــي مفهــوم االعتــراف وعاقتــه بالمكانــة 

المتعــددة  بالسياســات  ربطهــا  عنــد  االجتماعيــة 

ســيقدم  مــا  وهــو  لممارســتها،  كمســوغ  الثقافــات 

فائــدة بتجنــب التشــيؤ واالنغــاق الهــووي الناتــج عــن 

الهويــات.  حمايــة 



3٠1بني الحق يف االعرتاف والحق يف االختالف

 ثالثًا: الهشاشة والالمرئية 
متغيرات تسائل االعتراف 

الهونيثي:

فــوارول  أوليفــي  السويســري  الفيلســوف  يهتــم 

واالعتــراف  الامرئيــة  بيــن  بالعاقــة   Olivier Voirol

إيجابيــة،  التشــاركي  التفاعــل  يمنــح  تذاوتــي  كموقــف 

قيمــة  إلعطــاء  طريقــة   Visibilité المرئيــة  وباعتبــار 

كــذات كاملــة العضويــة، فــإن  التفاعــل  للشــريك فــي 

االعتــراف بــدوره يركــز علــى العاقــة األخاقيــة والمرئيــة 

كعملية ظهور تبادلية، وكتفســير فينومينولوجي لفكرة 

االعتــراف، بتأكيــد قيمــة التبــادل باإليمــاءات التعبيريــة 

يمنــح  الــذي  والممتلــئ،  الكامــل  التفاعــل  فضــاء  فــي 

بــدوره الــذوات االجتماعيــة وجودهــا وحقهــا فــي المرئيــة 

المرئيــة  رفــض  يكــون  وعليــه  التفاعلــي،  الفضــاء  فــي 

تجســيًدا لحالــة نكــران االعتــراف وتطلعاتــه األخاقيــة 

Attentes morales أثنــاء االندمــاج االجتماعــي، والحاجــة 

 ،Espace public العمومــي  الفضــاء  فــي  لتمظهرهــا 

وانتهاكهــا هــو مــا يخلــق أشــكال الامرئيــة االجتماعيــة 

التــي غفــل عنهــا »هونيــث« بســبب ال ســياقية االعتراف، 

»أوليفيــي« هنــا يدافــع عــن الحاجــة لعموميــة المرئيــة 

والتواصلــي،  الثقافــي  العمومــي  المجــال  أفضيــة  فــي 

المرتبــط بــدوره بعاقــات التوســيط »مجــال الوســائط 

 ،»Sphères des médiations publiques العموميــة 

ــا/ تأويليًّ المتفاعلــة  االجتماعيــة  الــذوات  عاقــات  أي 

االعتــراف  فــي  والمتمثلــة  ــا،  وافتراضيًّ ــا  إعاميًّ ــا،  رمزيًّ

التشــاركي العمومــي، أمــا الامرئيــة العموميــة التأويليــة 

Invisibilité publique فهــي حالــة نكوصيــة تتأتــى بعــد 

ــة  ــذات مشــاركتها للفهــم العمومــي بعــد خيب ســعي ال

الصــراع مــن أجــل المرئيــة.

الفيلســوفة   Estelle Ferrarese فيــرارز  اســتيل 

 ،la Vulnérabilitéبالهشاشــة المهتمــة  الفرنســية 

تــرى أن لاعتــراف عاقــة دائمــة بالســلطة »متازمــة 

االعتراف/نــزاع«، والهشاشــة هــي تبعيــة الــذات لآلخــر 

قدرتهــا  وعــدم  اعترافهــا،  تحقيــق  فــي  فشــلها  بعــد 

نســق  ضمــن  »معهــا«،  ســليمة  عاقــة  تطويــر  علــى 

التنشــئة االجتماعيــة Socialisation، فالحــب كهشاشــة 

تأسيســية يشــوه الهويــة بنكرانــه، وهــي مفهوم نادر في 

مــادة »هونيــث«، رغــم أنهــا مكــون أساســي فــي الجــرح 

األخاقــي التــي تســببها حالــة االحتقــار كصدمــة نفســية 

ــة أخاقيــة مشــوهة، وفــي معــرض هــذا  مســببة إلصاب

Jean –Marc Ferry مفهــوم  فيــري  مــارك  جــون  يقــدم 

الموقــف االيتيقــي العفــوي محيــًلا إلــى »ايمانويــل رينــو« 

الــذي نقــل الهشاشــة من الذات إلــى العاقة مع الذات، 

علــى اعتبــار أن العاقــة اإليجابيــة مــع الــذات تتشــكل 

ــا مــن خــال عاقــات االعتــراف، مولــدة بذلــك مــا  تذاوتيًّ

يمكــن تســميته بـ«الهشاشــة التذاوتيــة«، وهنــا تصبــح 

ــا تســببت  العاقــة اإليجابيــة مــع الــذات مطلًبــا وجوديًّ

فيــه الهشاشــة بســعيها نحــو الســامة الشــخصية 

اســتعارة  ذلــك  ألجــل  تمــت  حيــث  الــذات،  وتقويميــة 

كلمــة الجــرح والضــرر Lésion العميــق للهويــة لوصــف 

ضــرر نكــران االعتــراف بـــهشاشة اإلنســان التحاوريــة.

رابًعا: الجرح الهووي واإلصابة 
األخالقية: استعارات نفسية 

لفهم االعتراف التذاوتي: 

كمفــردات  والقلــق  األخاقيــة  الجــروح  توظيــف 

نفســية تمــس حيــاة األفــراد عنــد ســيفان هابــر تتأتى من 

 Intégration األخاقــي  واالندمــاج  االعتــراف  معياريــة 
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morale للمجتمــع، فالتنشــئة تبنــى علــى تكامليــة بنــاء 

الهويــة الفرديــة، وصــوًلا إلــى شــرعية وســعادة وعدالــة 

العاقــات المســتوحاة مــن مأسســة مبــادئ اعترافهــا 

 Ethique سياســية  ايتيقــا  إلــى  لتصــل  المتبــادل، 

جــودة  يكــرس  ممــا  اجتماعيــة،  أخــاق  أو   politique

الفيســلوف   Charles Taylorتايلــور فتشــارلز  الهويــة، 

الكنــدي، يهتــم فــي الكتــاب المترجــم باالعتــراف والهويــة 

علــى أســاس أنهــا إدراك لذواتنــا، ألن االعتــراف حاجــة 

تشــوه  بغيابــه  مجاملــة،  وليســت  إنســانية  حيويــة 

ــا  جرًحــا اضطهاديًّ يولــد  ممــا  ونمــط وجودهــا  هوياتنــا 

ــا -كقضيــة الســود مثــًلا- من خال  وقمًعــا وقهــًرا حضاريًّ

االحتقــار الذاتــي، محيــًلا إلــى انهيــار التراتبيــات االجتماعيــة 

الشــرف  علــى  القائمــة   Les hiérarchies sociales

»الكرامــة  مفهــوم  ناقــش  كمــا  منحــه،  مســاواة  وال 

اإلنســانية وكرامــة المواطــن كمفهــوم معاصــر كونــي 

ديمقراطــي، وهنــا تجلــت أشــكال االعتــراف المســاواتي 

المســتوى  إلــى  وصــوًلا  الديمقراطيــة  الثقافــة  فــي 

واهتــم  الفرديــة،  الهويــة  وتعزيــز  والجنســي  الثقافــي 

كذلــك بالهويــة األصيلــة وثقافتهــا، لهــذا تعــد العاقــات 

الشــخصية الحبية/العاطفيــة مجــاًلا الكتشــاف الــذات 

وإثباتهــا ضمــن ثقافــة األصالــة، فأطروحــة أن الهويــات 

قابلــة  ــا  اجتماعيًّ المفتــوح  الحــوار  خــال  مــن  تتشــكل 

جــاءت  ومنــه  االعتــراف،  نكــران  بســبب  للتقويــض 

ــي باالختــاف  ــراف الكون ــى تحقيــق االعت ــة إل حاجــة الهوي

ا. شــخصيًّ الحبــي  واالعتــراف  ــا،  اجتماعيًّ

ميشــيل  الكنــدي  الفيلســوف  اهتــم  وبــدوره 

األخاقيــة  بالجــروح   Michel Seymour ســيمور 

ــا  قبليًّ معطــى  ليــس  هونيــث  عنــد  فاالعتــراف 

بــل  الفلســفية،  األنثروبولوجيــا  ضمــن  للهويــة 

مفهــوم بعــدي وعائقــي، ألن ثاثيتــه تطــورت فــي 

المجتمعــات الرأســمالية -مــا بعــد تقليديــة- خاًفــا 

للمجتمعــات البرجوازيــة، وطالــب بتأثيــث الفضــاء 

تــذاوت  السياســي بهويــة سياســية مبنيــة علــى 

حــواري وحقــوق جماعيــة بيــن الشــعوب.

الفرنســي  الفيلســوف  أطروحــة  تجلــت  وهنــا 

المهتــم   Franck Fischbach فيشــباك  فرانــك 

تجــاه  المتطــورة  الحساســية  وبفكــرة  باالغتــراب 

المتطلبــات األخاقيــة المشــروعة، ونشــوء ثقافــة 

الســيطرة  ضــد  االحتجاجــي  والموقــف  المقاومــة 

لألقليــة  المكتســبة  الهويــة  علــى  والتعــدي 

وكرامتهــا، التــي قــد تنــال خيبــة مــن عــدم االعتــراف 

فتنزلــق نحــو الصــراع لحمايــة فرصهــا فــي إعــادة 

اإلنتــاج االجتماعــي والبقــاء االقتصــادي، فاالعتــراف 

لاختــزال. قابــل  غيــر  أخاقــي  مفهــوم منفعــي 

كمــا اهتــم بالفــرق بيــن الفعــل والتفاعــل، معتبــًرا 

الفاعــل  جعــل  فــي  ــا  نقديًّ فقيــرة  التواصــل  إيتيقــا 

االجتماعــي يفصــح عــن عاقــات الســيطرة والقهــر 

الرمــزي، ألن عاقــات الســيطرة تنتهــك هــذا التفاعــل 

ــا، ممــا يولــد الشــعور  ــا وليــس لغويًّ ــا وأخاقيًّ معياريًّ

 ،Blessure identitaire الهــووي  والجــرح  باالحتقــار 

فالتواصــل ليــس تصــوًرا متعلًقــا بالتفاهــم العقانــي 

فقــط، بــل باالعتــراف لذلــك يتوجــب التحــام الفعــل 

االجتماعــي بالتفاعــل االجتماعــي.

جــان فيليــب  الفرنســيان  الفيلســوفان  ربــط  وقــد 

هابــر  وســتيفان   Jean-Philippe Deranty ديرانتــي 

 Aliénation باالغتــراب  االعتــراف   Stéphane Haber

ألخلقــة االعتــراف، فاالغتــراب كحالــة تعبر عــن عجز الفرد 
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ــه،  ــه وفتــور قدرات عــن تقديــم أســباب كامنــة وراء أفعال

األمــر  ينتقــل  ومنــه  وبيئتــه  نفســه  عــن  غريًبــا  يجعلــه 

إلــى تفاعاتــه مــع اآلخــر، كمــا تحدثــا عــن تطــور نظريــة 

 Philosophie de la االعتــراف فــي فلســفة البراكســيس

تحرريــة.  لحركــة سياســية  المفضــي   praxis

رودو  مايوييــن  الفرنســي  الفيلســوف  أمــا 

 Les فركــز علــى القيم االيتيقية Maiwenn Roudaut

 L’éthicité االيتيقيــة  والحيــاة   valeurs éthiques

عنــد هونيــث وهيغــل، فالقيــم الثقافيــة والرمزيــة 

تظــل محــل صــراع دائــم مــن قبــل قيــم جماعــة 

هوويــة Identitaire لتعــرف بذاتهــا فــي ظــل حاجــة 

قيــم  علــى  واالنفتــاح  للتكيــف  األصليــة،  الهويــة 

إيتيقــة أخــرى ســعًيا للتمثــات االجتماعيــة. 

 خامًسا: االعتراف واألفضية:

وفضائــه  العمــل  بمجــال  االعتــراف  عاقــة  عــن 

التبادلــي بيــن العمــال والعامــل ومديــره، يحيــل إيمانويــل 

المؤسســاتي  االعتــراف  موضــوع  ماركســيا،  رينــو 

فنكــران  وحقوقــه،  العمــل  قانــون  بيــن  المــزدوج 

وتعاقداتــه  العمــل  بانتهــاكات  المتعلــق  االعتــراف 

ســيثير مشــاعر الظلــم لــدى العامــل، كمــا يجعلــه مهاًنــا 

قــد  الــذي  كهويــة،  بعملــه  كــذات  قيمتــه  ربــط  تــم  إذا 

يكــون محــدوًدا بحكــم الوظيفــة، أو محــدوًدا فــي إطــار 

التفاعــل فــي المؤسســة االقتصاديــة، فنشــاط العمــل 

وقيمتــه وفائدتــه أي صفاتــه التقنيــة »مــن القيــام بــه 

 Dejours إلــى روعتــه وجودتــه«، جعــل فكرســتوف ديجــور

االعتــراف  لعــدم  األجيــر  بشــكوى  ينــوه   Christophe

بقيمــة عملــه ونشــاطه، وليــس فقــط األمــور المهنيــة 

النشــاط، وهنــا يتجلــى االعتــراف  المتناســبة مــع  غيــر 

مــا  وهــو  الفضــاء،  فــي  االعتــراف  بجــودة  اإلشــكالي 

جعــل لــوي كاري فــي حديثــه عــن مفارقــات المعاصــرة 

Paradoxes du contemporain وأمراضهــا عنــد هونيــث 

فــي  اإلفــراط  أي  األداء«  »أيديولوجيــة  فكــرة  يطــرح 

االســتثمار الشــخصي فــي العمــل والمنافســة المهنيــة 

لحاجــة ســوق  إثباًتــا   Fordiste الفورديــة  إلــى  والحنيــن 

المهنــي  التفــرد  منطــق  ومنــه  التنافــس  إلــى  العمــل 

لاعتــراف. تأثيثيــة  علــى صيغــة  للحصــول  والكفــاءة 

الخاتمة:

القــارئ علــى  إلــى حمــل   فــي الختــام وســعًيا منــا 

وناقــدة  مســائلة  أطروحــة  كل  ضــم  تــم  التشــويق، 

لهونيــث فــي هــذا الكتــاب فــي تعــداد خمســة مباحــث 

التــي اختارهــا فاســفتها  كبــرى، بعيــًدا عــن العناويــن 

فــي  قرائيــة  نمطيــة  ســتخلق  التــي  عشــر،  الخمســة 

المراجعــة، عناويــن الفاســفة التــي كانــت تحافــظ علــى 

المتغيــر  وتنــوع  االعتــراف  وهــو  المســتقل  المتغيــر 

التابــع بيــن العدالــة والهشاشــة والامرئيــة والعمــل، 

بينهــم،  فكريــة  فسيفســاء  شــكل  مشــترك  كقاســم 

وتوجهاتهــم  الفكريــة  مشــاربهم  الختــاف  نظــًرا 

األيديولوجيــة ومرجعياتهــم الحقليــة، وهنــا تكمــن قيمــة 

الكتــاب الــذي يعــرج علــى النســق الفلســفي مــن أكســل 

هونيــث إلــى لــوي كاري كل بمقاالتــه الثــاث إلــى األربــع 

فــي تــوازن ترجمــي للنســق ضمــن االتســاق المنهجــي 

لــكل  مصغــرة  بيبيوغرافيــا  علــى  معرًجــا  للترجمــة، 

فيلســوف عمــًلا بمبــدأ االحتــواء الفكــري للقــارئ، وعــدم 

تشــتته بيــن مناهــل أخــرى مــن شــأنها تضييــع وقتــه فــي 

للقــراءة. التركيــزي  الخــط  تسلســل 
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حوار مع الدكتور 
الّطيب برغوث(1)

حاورته هيئة التحرير
السننية الشاملة: طريق النهضة 

الحضارية المتوازنة

)1( درس العلــوم الشــرعية فــي معهــد التعليــم األصلــي بباتنــة طيلــة مرحلتــي المتوســط والثانــوي، حتــى تحصــل علــى شــهادة 
البكلوريــا فــي العلــوم الشــرعية والتحــق بقســم علــم االجتمــاع بجامعــة قســنطينة حتى نال شــهادة الليســانس في علــم االجتماع.
 أصــل دراســاته الجامعيــة العليــا فــي علــم االجتمــاع الثقافــي، بمعهــد علــم االجتمــاع بجامعــة الجزائــر، حيــث نــال المرحلــة األولــى 
مــن الدراســة بأطروحــة أوليــة عــن: ((نظريــة مالــك بــن نبــي فــي الثقافــة((. اشــتغل بعــد تخرجــه فــي الجامعــة فــي حقــل اإلعــام 
اإلســامي التابــع لــوزارة الشــئون الدينيــة الجزائريــة، حيــث أشــرف علــى مجلــة الرســالة، وكان عضــوا فــي هيئــة تحريــر جريــدة العصــر 

ومجلــة األصالــة.
التحــق بهيئــة التدريــس بجامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم اإلســامية بقســنطينة وشــغل بالجامعــة عــدة مناصــب علميــة 
وإداريــة، منهــا نائــب مديــر معهــد مكلــف بالدارســات العليــا فــي معهــد الدعــوة وأصــول الديــن، وعضــو دائــم بمجلســه العلمــي، 

ونائــب مديــر مركــز األبحــاث والدراســات التابــع للجامعــة. 
وكان عضــًوا مؤسًســا بجمعيــة أصدقــاء جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم اإلســامية، وعضــوا بالمجلــس العلمــي بمديريــة 

الشــئون الدينيــة بواليــة قســنطينة منــذ تأسيســه. 
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أولًا: أســتاذنا الفاضــل، مجلــة نمــاء تحمــل فــي عنوانهــا 
كلمتيــن همــا: علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية »كيــف 
يقــرأ الطيــب برغــوث« هــذه المقابلــة؟ وهــل لهــذه الثنائيــة 
لحركــة  التاريخيــة  الّصيــرورات  مشــروع  ضمــن  مكانــة 

العمــران الحضــاري اإلنســاني المتــوازن؟ 

فــي البدايــة أشــكركم علــى إتاحتكــم لــي هــذه الفرصــة الطيبــة، 

ألعبــر عــن بعــض مــا فــي نفســي مــن همــوم واهتمامــات، وألفضــي 

بهــا إلــى قــراء »دوريــة نمــاء« الواعــدة، التــي أعتبــر نفســي مــن قرائهــا، 

ومــن المقدريــن لمــا يقــوم بــه مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات عامــة، 

مــن أعمــال مهمــة، أقــدر بأنهــا تصــب فــي عمــق مشــروع النهضــة 

الحضاريــة اإلســامية المنشــودة، التــي طــال بهــا الطريق وتشــعبت 

بهــا الســبل، وتعاظمــت أمامهــا التحديــات! 

أمــا فيمــا يخــص المحوريــن الرئيســين اللذيــن تتمحــور حولهمــا 

اهتمامــات مجلــة نمــاء وهمــا: علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية، 

الــذي  الشــاملة«  الســننية  »منظــور  مشــروع  مــن  ذلــك  وموقــع 

أو  إســامية  حضاريــة  نهضــة  ألي  ــا  كليًّ مدخــًلا  وأعتبــره  أطرحــه، 

عمرانــي  وعمــق  متــوازن،  وكونــي  إنســاني  أفــق  ذات  إنســانية، 

وأخاقــي وروحانــي ورحمانــي منســجم ومتكامــل، فــإن هــذه المقابلــة 

اإلنســانية  والعلــوم  الوحــي  علــوم  بيــن  أدق  بشــكل  المكاملــة  أو 

بمفهومهــا العــام، تقــع فــي عمــق »منظــور الســننية الشــاملة«، 

اإلســامية  الحضاريــة  النهضــة  شــروط  عمــق  فــي  َثــمَّ  وِمــن 

واإلنســانية المنشــودة، وفــي عمــق شــروط التنميــة الشــاملة التــي 

الحضاريــة. النهضــة  هــذه  تتطلبهــا 

فالنهضــة الحضاريــة الحقيقيــة، إن شــئتم، هــي باســتمرار مســار 

تنمــوي منســجم ومتكامــل ومتــوازن وفعــال ومســتدام، يقــف وراءه 

منظــور ســنني كونــي كلــي، منســجم مــع حقائــق الوجــود اإللهــي، 

وحقائــق الوجــود الكونــي، وحقائــق الوجــود اإلنســاني، وال يتصــادم 

معهــا. فــإذا تصــادم مــع أي مــن حقائــق الوجــودات الثاثــة، تحــول إلــى 

منظــور كونــي جزئــي منقــوص الســننية، ومتنافــر ومهتلــك األجــزاء، 
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وأصبــح معوًقــا مــن معوقــات النهضــة الحضاريــة 

اإلنســانية المتوازنــة، وســالًبا لجوانــب أو شــحنات 

قليلــة أو كثيــرة مــن خيريتهــا وبركتهــا ورحمتهــا 

ــا لشــحنات مــن االختــال  الكونيــة العامــة، وضاخًّ

إلــى  بالمجتمــع  المفضيــة  والغثائيــة  والفســاد 

الضنكيــة والتعاســة الحضاريــة، وربمــا التعاســة 

األخرويــة! علــى اعتبــار أن المصائــر األخرويــة للبشــر 

مــا هــي إال محصــات مــا زرعــه النــاس فــي حياتهــم 

أو  كونيــة،  ورحمــة  وبركــة  خيريــة  مــن  الدنيويــة 

مفاســد ومظالــم وإخفاقــات متعديــة األضــرار.

كل  ينشــدها  التــي  الحضاريــة  فالنهضــة 

شــاملة  تنمويــة  حركــة  محصلــة  هــي  مجتمــع، 

ومتوازنــة ومســتدامة. والتنميــة المســتدامة هــي 

محصلــة حركــة تنمويــة معرفيــة وثقافيــة شــاملة 

شــروط  للمجتمــع  توفــر  ومتجــددة،  ومتكاملــة 

ومحســنات  وحاجيــات  ضروريــات  كل  تلبيــة 

مــا  فــإذا  المنشــودة.  التنميــة  هــذه  وجماليــات 

والثقافيــة،  المعرفيــة  التنميــة  حركــة  اضطربــت 

ــم  ــم تتكامــل ول أو تجــزأت أو تنافــرت مكوناتهــا ول

تتــوازن؛ انعكــس ذلــك ســلًبا علــى حركــة التنميــة 

واالجتماعيــة  والســلوكية  والنفســية  الروحيــة 

إنجــاز  ذلــك  وأعــاق  واالقتصاديــة..  والسياســية 

نحــو  بــه  ودفــع  الحضاريــة،  لنهضتــه  المجتمــع 

دوامــات ومهالــك الضعــف والتخلــف والغثائيــة 

المذلــة. الحضاريــة  والتبعيــة 

ازدواجيــة وتنافريــة واهتاكيــة  نــراه مــن  ومــا 

وخيريــة  وتــوازن  وتكامليــة  انســجام  أو  وإضــرار، 

أو  الفــرد  شــخصية  فــي  كونيــة،  ورحمــة  وبركــة 

فــي حركــة المجتمــع، ســواء كان مســلًما أم غيــر 

مســلم، هــو فــي النهايــة محصلــة منظــور كونــي 

ســنني تكاملــي أو تنافــري. فالمنظــورات الجزئيــة 

المتنافــرة، ال تنتــج إال شــخصية مزدوجــة متنافــرة 

ــا، وإال مجتمًعــا متنافــًرا مفــكًكا خاوًيــا  مهتلكــة ذاتيًّ

ضعيًفــا، مهمــا حاولــت الطــاءات الخارجيــة تزييــن 

وتلميــع مظهــره الخارجــي.

فالمنظورات الكونية إذن هي القاعدة التحتية 

المعرفيــة  المنظومــات  عليهــا  تتأســس  التــي 

والثقافيــة والتربويــة، التــي تؤثــر فــي تفكيــر اإلنســان 

وســلوكه وأدائــه الذاتــي واالجتماعــي والسياســي 

والبركــة  بالخيريــة  وتطبعــه  عامــة،  والحضــاري 

العاليــة،  اإلنجازيــة  والفعاليــة  الكونيــة  والرحمــة 

والفعاليــة  والضنكيــة  والتعاســة  بالفســاد  أو 

المنهكــة. المهتلكــة  اإلنجازيــة 

الجزئيــة  الــرؤى  أو  األطروحــات  وهــذه 

المفاِضلــة أو المنافــرة بيــن علــوم الوحــي والعلــوم 

هــي  عامــة،  الكونيــة  أو  واالجتماعيــة  اإلنســانية 

منتــٌج أو مفــرٌز مــن مفــرزات المنظــورات الكونيــة 

الجزئيــة ومنتــج مــن منتجاتهــا الســلبية، المؤثــرة 

بعمــق فــي الحيــاة اإلنســانية الفرديــة واالجتماعيــة 

مــن  كثيــر  مــن  تحرمهــا  ألنهــا  والكونيــة،  بــل 

ــة  ــة الشــاملة والمتكامل ــات التنمي شــروط وإمكان

وقــدرات  وملــكات  أبعــاد  لــكل  والمتوازنــة 

الشــخصية اإلنســانية، كمــا تحــرم المجتمــع كذلــك 

مــن كثيــر مــن شــروط وإمكانــات التنميــة الشــاملة 

بهمــا  وتــزج  والفعالــة،  والمتوازنــة  والمتكاملــة 

مًعــا، أي الفــرد والمجتمــع، فــي دوامــات التنافريــة 

المنهكــة.  واالجتماعيــة  الذاتيــة 
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غيــر  الجزئيــة  الكونيــة  فالمنظــورات 

التكامليــة، هــي بطبيعتهــا منظــورات تنافريــة 

نفســها  تجــد  ألنهــا  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 

الحيــاة  مكونــات  مــع  صــدام  فــي  باســتمرار 

أو ال تعتــرف  التــي ال تدركهــا  الكثيــرة األخــرى، 

فــي  فتقــع  الجزئيــة،  المنظــورات  هــذه  بهــا 

هــذا  نتيجــة  تكــون  مــا  وغالًبــا  معهــا،  صــراع 

اإلنســانية،  الطاقــة  وإنهــاك  هــدر  الصــدام 

وتشــويه الشــخصية اإلنســانية، وهــدر وإنهــاك 

اإلمــكان الحضــاري للمجتمــع، وتفكيــك شــبكة 

عاقاتــه االجتماعيــة، وتوهيــن إرادتــه الحضاريــة، 

والتبعيــة  الغثائيــة  لمخاطــر  وتعريضــه 

مصادمــة  عاقبــة  وتلــك  المذلــة.  الحضاريــة 

ســنن هللا الغابــة فــي خلقــه: ﴿َفَهــۡل يَنُظــُروَن إِلَّ 

ِ َتۡبِديــٗاۖ َولَــن  ِت ٱللَّ ــَد لُِســنَّ لَــن َتِ وَّلِــَنۚ فَ
َ
َت ٱۡل ُســنَّ

فاطــر: 43. وِيــًا ٤٣﴾  َتۡ  ِ ِت ٱللَّ لُِســنَّ ــَد  َتِ

المعرفيــة  المنظومــات  تفعلــه  مــا  هــذا 

الجزئيــة  واالجتماعيــة  والتربويــة  والثقافيــة 

التنافريــة، المنبثقــة عــن منظــورات كونيــة جزئيــة 

متنافــرة، ال تمتلــك القــدرة علــى تغطيــة وتلبيــة 

ــات  ومرقيِّ ومحســنات  وحاجيــات  ضروريــات  كل 

الثقافيــة  للفــرد، والحركــة  اإلنســانية  الشــخصية 

بشــكل  للمجتمــع،  والحضاريــة  واالجتماعيــة 

وفعــال. ومتــوازن  متكامــل 

ومتكامــل  شــامل  ســنني  منظــور  وبــدون 

ومتــوازن، ومطابــق أو منســجم مــع حقائــق وِفطــر 

الكونــي  والوجــود  ومقتضياتــه،  اإللهــي  الوجــود 

ومقتضياتــه،  اإلنســاني  والوجــود  ومقتضياتــه، 

يحقــق  أن  أو مجتمًعــا،  فــرًدا  لإلنســان  يمكــن  ال 

هــذه التكامليــة والتــوازن واالنســجام والفعاليــة 

المطلوبــة  الكونيــة  والرحمــة  والبركــة  والخيريــة 

الثقافيــة  وحركتــه  حياتــه  وســتظل  حياتــه،  فــي 

يــة  واالجتماعيــة والحضاريــة عرضــة للتنافريــة الحدِّ

المنهكــة.

بالمنظــورات  تقصــدون  مــاذا  ثانًيــا: 
الكونيــة؟ وأي هــذه المنظــورات الكونيــة 
والتــوازن  التكامليــة  تحقيــق  علــى  أقــدر 
والرحمــة  والبركــة  والخيريــة  والفعاليــة 
هــي  وهــل  اإلنســان؟  حيــاة  فــي  الكونيــة 
كانــت  إن  هــي  وأيــن  أصــًلا؟  موجــودة 

فعــًلا؟ موجــودة 

المنظــورات الكونيــة هــي الــرؤى الكونيــة التــي 

يمتلكهــا اإلنســان عــن وجــوده وعــن رســالته فــي 

وعــن  ومصيرهــا،  الحيــاة  حقيقــة  وعــن  الحيــاة، 

حقيقــة ومصيــر الكــون، وعــن هللا الخالــق ســبحانه 

تربــط  التــي  العاقــات  طبيعــة  وعــن  وتعالــى، 

بيــن هــذه الموجــودات كلهــا مــن ناحيــة والوجــود 

ذلــك  ومقتضيــات  أخــرى،  ناحيــة  مــن  اإللهــي 

كلــه. فالمنظــور الكونــي هــو هــذه الرؤيــة الكليــة 

الوجوديــة  الــدورة  عــن  اإلنســان  عنــد  الموجــودة 

الكبــرى لإلنســان والكــون والحيــاة، وموقعــه منهــا 

ودوره فيهــا، ومــدى مطابقتهــا لحقائــق الوجــود 

أو  منهــا  قربهــا  أو  واإلنســاني،  والكونــي  اإللهــي 

بعدهــا عنهــا. 

منظــوًرا  يمتلــك  ال  إنســان  هنــاك  وليــس 

ــا علــى اإلطــاق، فالمنظــور الكونــي فطــرة  كونيًّ

بغــض  لإلنســان،  بالنســبة  وجوديــة  حتميــة  أو 

النظــر عــن مــدى جزئيــة أو شــمولية، وصحــة أو 

خطــأ، وفعاليــة أو ســلبية، ومصداقيــة أو عــدم 
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هــذا  مطابقــة  عــدم  أو  ومطابقــة  مصداقيــة، 

الثــاث.  الوجــودات  لحقائــق  ذاك،  أو  المنظــور 

المنظوريــة  البنيــة  أو  المنظــوري  فالحــس 

وال  اإلنســانية،  الذاتيــة  للهويــة  خاصيــة مازمــة 

لــه  يكــون  حيــث  جنونــه،  حالــة  فــي  حتــى  تفارقــه 

مضطــرب!  آخــر  كونــي  منظــور 

األقــدر  الكونيــة  للمنظــورات  بالنســبة  أمــا 

والفعاليــة  والتــوازن  التكامليــة  تحقيــق  علــى 

حيــاة  فــي  الكونيــة  والرحمــة  والبركــة  والخيريــة 

اإلنســان، فهــي تلــك التــي تتطابــق أو تنســجم 

الوجــود  وفطــر  حقائــق  مــع  ومعطياتهــا  رآهــا 

ومقتضياتهــا  واإلنســاني  والكونــي  اإللهــي 

فــإذا  منهــا،  ــا  أيًّ تصــادر  أو  تصــادم  وال  جميًعــا، 

ــا، فهي  ــا أو كليًّ ــا منهــا، جزئيًّ صادمــت أو صــادرت أيًّ

منظــورات جزئيــة ال تتيــح لإلنســان وال للمجتمــع 

الشــروط واإلمكانــات المطلوبــة لتحقيــق توازنــه 

وبركتــه  وخيريتــه  جهــده،  فعاليــة  وتكامليــة 

ــه أن يعمــق النظــر  ــة، ويجــب علي ــه الكوني ورحمت

ــا فيمــا حولــه مــن منظــورات كونيــة،  والجهــد مليًّ

ويطيــل التأمــل فيهــا والــدرس لهــا، والمقارنــة 

فيمــا بينهــا، للحصــول أو العثــور علــى مبتغــاه 

الوجــودي األعلــى، أو مــا يســميه القــرآن الكريــم 

لإلنســان  يحــدد  الــذي  المســتقيم،  بالصــراط 

وجهتــه ورســالته فــي الحيــاة، ويوفــر لــه المزيــد 

مــن الجهــد والطاقــة والوقــت، ويمنحــه المزيــد 

مــن اليقيــن واالطمئنــان، ويحقــق لــه المزيــد مــن 

وفــي  حياتــه  فــي  المباركــة  اإلنجازيــة  الفعاليــة 

أو عصــره. أمتــه  أو  مجتمعــه 

ومــن مقاييــس معرفــة مثــل هــذه المنظورات 

أن  أي  الشــاملة،  الســننية  مقيــاس  الكونيــة، 

ا مطابًقــا لحقائــق  يكــون المنظــور الكونــي ســننيًّ

وفطــر الوجــودات الثــاث األساســية التــي ســبق 

الحديــث عنهــا مــن ناحيــة، وأن يكــون شــامًلا لــكل 

فيهــا  أو  عليهــا  تتــوزع  التــي  الكونيــة  الســاحات 

أخــرى،  ناحيــة  مــن  الحيــاة  فــي  تعالــى  ســنن هللا 

وأن يكــون متوازًنــا ومتكامــًلا وغيــر متنافــر األبعــاد 

والمعطيــات مــن ناحيــة ثالثــة.

فالســنن التــي تحتــاج إليهــا الحياة اإلنســانية 

وتتكامــل  تتــوازن  لكــي  والجماعيــة  الفرديــة 

وتنســجم وتعظــم فعاليتهــا وخيريتهــا وبركتهــا 

ورحمتهــا الكونيــة، موزعــة علــى أربــع ســاحات 

أو منظومــات ســننية كونيــة كليــة كبــرى، هــي 

ســاحة أو منظومــة ســنن اآلفــاق التــي تغطــي 

لإلنســان  الماديــة  بالحيــاة  عاقــة  لــه  مــا  كل 

وحركتــه الحضاريــة، وســاحة أو منظومــة ســنن 

األنفــس التــي تغطــي كل مــا لــه عاقــة بالحيــاة 

والحضاريــة  واالجتماعيــة  والنفســية  الفكريــة 

أو  وســاحة  الحضاريــة،  وحركتــه  لإلنســان 

منظومــة ســنن الهدايــة، التــي تغطــي كل مــا 

لــه عاقــة بالحيــاة العقدية والروحيــة واألخاقية 

أو  وســاحة  الحضاريــة،  وحركتــه  لإلنســان 

منظومــة ســنن التأييــد التــي تغطــي كل مــا 

لحيــاة  االســتثنائي  اإللهــي  بالدعــم  عاقــة  لــه 

الحضاريــة. وحركتــه  اإلنســان 

فالمنظــورات الكونيــة التــي تمكــن اإلنســان 

هــذه  كل  علــى  لانفتــاح  الفرصــة  لــه  تتيــح  أو 

الكونيــة  الســننية  المنظومــات  أو  الســاحات 
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معطياتهــا  مــن  واالســتفادة  األربــع،  الكليــة 

جميًعــا فــي فهــم نفســه، وفهــم طبيعــة وحقيقــة 

الحيــاة، وفهــم طبيعــة وحقيقــة الكــون، وفهــم 

واالســتفادة  تعالــى،  باللــه  كلــه  ذلــك  عاقــة 

وإدارة  تنظيــم  فــي  كلــه  ذلــك  معطيــات  مــن 

واالجتماعيــة  الثقافيــة  وحركتــه  الفرديــة  حياتــه 

متــوازن وفعــال ومتكامــل  والحضاريــة بشــكل 

ومســتدام، يحقــق المزيــد مــن الخيريــة والبركــة 

والرحمــة الكونيــة العامــة، هــو المنظــور األجــدر 

بــه. واالعتصــام  لــه  والتبنــي  عنــه  بالبحــث 

أمــا بخصــوص هــل مثــل هــذه المنظــورات 

فعــًلا؟  موجــودة  الكونيــة  المواصفــات  بهــذه 

منفتًحــا  مســلًما  بصفتــي  فأنــا  توجــد؟  وأيــن 

علــى مســاحات واســعة مــن المعرفــة والخبــرة 

الســنني  المنظــور  هــذا  أن  أرى  اإلنســانية، 

الشــامل، موجــود فــي صورتــه الكليــة المتوازنــة 

التفصيليــة  دائرتــه  وفــي  الكريــم  القــرآن  فــي 

العمليــة الواســعة ممثلــة فــي الســنة النبويــة 

أو  العمليــة  النبويــة  والســيرة  التشــريعية، 

وتكامليــة  بشــمولية  القــرآن  ألن  التطبيقيــة، 

والحيــاة  والكــون  للــه  الكونيــة  رؤيتــه  وســننية 

الوجوديــة  الــدورة  ولمســار  ولحركــة  واإلنســان، 

مــن  اإلنســان  ــن  يمكِّ عامــة،  لإلنســان  الكبــرى 

والمنظومــات  الســاحات  جميــع  علــى  االنفتــاح 

تتــوزع  التــي  الكبــرى،  الكليــة  الكونيــة  الســننية 

فيهــا ســنن فهــم وإدارة الحيــاة بشــكل متكامــل 

عليــه  ذلــك  ويفــرض  بــل  وفعــال،  ومتــوازن 

فرًضــا، كمــا نلحــظ ذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى 

ــۡم  ــن َقۡبلُِك ــۡت ِم ــۡد َخلَ علــى ســبيل المثــال: ﴿قَ

ــُة  َب ــَف َكَن َعٰقِ ــُرواْ َكۡي ۡرِض فَٱنُظ
َ
ــُرواْ ِف ٱۡل ِس ــَنٞ فَ ُس

.137 عمــران:  ١٣٧﴾آل  بِــَن  ٱلُۡمَكّذِ

المنظــورات  مــن  كثيــر  مــن  غيــره  بخــاف 

ــق  التــي تضيِّ الســننية الكونيــة الجزئيــة األخــرى، 

مجــاَل الرؤيــة الكونيــة لإلنســان، ومجــال انفتاحــه 

ولعــل  لــه،  المتاحــة  الكونيــة  المســخرات  علــى 

نمــوذج  هــو  لنــا  معاصــر  جزئــي  نمــوذج  خيــر 

االنفتــاح  تســتبعد  التــي  المعاصــرة،  الحداثــة 

علــى ســاحتين أو منظومتيــن ســننيتين كاملتيــن 

ــد، بالرغــم  ــة والتأيي ــا ســنن الهداي وهمــا منظومت

الحيــاة  فــي  الحاســمة  الحيويــة  أهميتهمــا  مــن 

الشــخصية  بنــاء  مســتوى  علــى  إن  اإلنســانية، 

علــى  أو  المطمئنــة،  الســوية  اإلنســانية 

والحضاريــة  االجتماعيــة  الحركــة  إدارة  مســتوى 

اإلنســانية. للمجتمعــات 

الشــامل،  الســنني  الكونــي  بأفقــه  فالقــرآن 

المنضبطــة،  الســننية  المعرفيــة  وبمنهجيتــه 

الســاحات  كل  علــى  المتكامــل  وبانفتاحــه 

المشــار  األربــع  الكليــة  الكونيــة  والمنظومــات 

إليهــا آنًفــا، وبرفضــه الصــارم للتجزئــة التنافريــة 

ــة  ــة الكلي بيــن هــذه المنظومــات الســننية الكوني

األربــع، وبحرصــه الشــديد علــى التنميــة الشــاملة 

اإلنســانية،  للشــخصية  والمتكاملــة  والمتوازنــة 

وباســتيعابه للشــروط التــي تحتــاج إليهــا الحركــة 

االجتماعيــة والحضاريــة للمجتمــع؛ لكــي تنســجم 

وتتكامــل وتتــوازن وتعظــم فعاليتهــا اإلنجازيــة، 

العامــة،  الكونيــة  ورحمتهــا  وبركتهــا  وخيريتهــا 

يمثــل المصــدر المرجعــي األم للوعــي »بمنظــور 
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الســننية الشــاملة« المطابــق لحقائــق الوجــود 

واإلنســاني. والكونــي  اإللهــي 

وفــي هــذا الســياق نفهــم معنــى ومقاصــد 

ۡيــَك ٱۡلِكَتٰــَب  إِلَ نزَۡلَنــآ 
َ
وآفــاق قولــه تعالــى: ﴿وَأ

ــِب  ــَن ٱۡلِكَتٰ ــهِ ِم ــَن يََديۡ ــا َبۡي ــا لَِّم ــّقِ ُمَصّدِٗق بِٱۡلَح
ۡيــهِۖ ﴾المائــدة: 48. كمــا نفهــم معنــى  َوُمَهۡيِمًنــا َعلَ
ــَد  ــَن ِعن ومقاصــد وآفــاق قولــه تعالــى: ﴿إِّنَ ٱلّدِي

وآفــاق  ومقاصــد   .19 عمــران:  آل  ٱۡلإِۡســَلُٰمۗ﴾   ِ ٱلّلَ
لَــن  قولــه تعالــى: ﴿وََمــن يَۡبَتــِغ َغــۡرَ ٱۡلِۡســَلِٰم دِيٗنــا فَ

ــَن ٨٥﴾  ــَن ٱۡلَخِٰسِي ــرَةِ ِم ــَو ِف ٱٓأۡلِخ ــُه وَُه ــَل ِمۡن  ُيۡقَب
آل عمــران: 85. وغيرهــا مــن اآليــات واألحاديــث 

والمؤهــات  القــدرات  علــى  تؤكــد  التــي 

والخصائــص الذاتيــة المودعــة فــي اإلســام، التــي 

الســنني  المنظــور  تقديــم  علــى  األقــدر  تجعلــه 

لحقائــق  مطابقــة  واألكثــر  األشــمل  الكونــي 

ــي واإلنســاني، وانســجاًما  الوجــود اإللهــي والكون

معهــا، وتلبيــة لضــرورات وحاجــات ومحســنات 

مــدارج  فــي  ومرقياتهــا  اإلنســانية  الحيــاة 

اإلنســاني. والكمــال  اإلحســان 

يــرى البعــض أن الفكــر اإلســامي  ثالُثــا: 
رفــع  علــى  قــادًرا  َيُعــْد  لــم  المعاصــر 
التحديــات العالميــة الجديــدة اليــوم، مثــل: 
العمــران  وحركــة  العلميــة  القــوة  تحــدي 
اإلعاميــة.  والغلبــة  الحضــاري  والتقــدم 
فمــا مــدى وجاهــة هــذا الّطــرح فــي ســياقنا 
مشــروعكم  منظــور  مــن  المعاصــر 

ي؟  الفكــر

المداولــة  منطــق  يحكمهــا  الحيــاة  حركــة 

ــَع البشــر الفرصــَة  ــذي يعطــي جمي ــة، ال الحضاري

واالســتمتاع  الحضاريــة  مداولتهــم  لتحقيــق 

بثمراتهــا، إذا مــا أخــذوا بأســبابها، وليــس هنــاك 

أي إنســان أو مجتمــع محــروم مــن ذلــك الحــق 

أو مــن تلــك الفرصــة، إذا وفــر لهمــا شــروطهما 

أو  ثقافــة  أو  فكــر  هنــاك  وليــس  المطلوبــة. 

أو  الضعــف  فــي  الخلــود  صفــة  لهــا  حضــارة 

القــوة، بحكــم منطــق المداولــة المطــرد التأثيــر 

البشــرية. الحيــاة  علــى 

يعطــي  الحضاريــة  المداولــة  فقانــون 

ينهضــوا  لكــي  والفرصــَة  األمــَل  الجميــَع 

والتخلــف  الضعــف  مســتنقعات  ويبارحــوا 

كمــا  بهــا،  أصيبــوا  مــا  إذا  المذلــة،  والتبعيــة 

ينتــزع فرصــة المداولــة الحضاريــة مــن أي فــرد 

أو مجتمــع أو أمــة أو حضــارة، لــم تتمكــن مــن 

المحافظة على شــروط اســتمرارية مداولتها 

الحضاريــة، بغــض النظــر عــن أجنــاس وألــوان 

جميًعــا،  هــؤالء  ومواطــن  وأديــان  وثقافــات 

فســنن المداولــة الحضاريــة هــي التــي ترفــع 

حياتــه  وطابــق  شــروطها  اســتوفى  مــن 

بــل  وتخفــض  مقتضياتهــا،  مــع  وحركتــه 

ــر  أو قصَّ تجاهلهــا  أو  وتنتقــم ممــن جهلهــا 

نبــه علــى  فيهــا، مهمــا كان ومــن كان! كمــا 

ــَك  ــى: ﴿َوتِۡل ــه تعال ذلــك القــرآن فــي مثــل قول

ــاِس ﴾ آل عمــران: 140. ــۡنَ ٱلَّ ــا َب َُه ــاُم نَُداوِل يَّ
َ
ٱۡل

أو  الصاعــدة  الحضاريــة  المداولــة  وهــذه 

المدافعــة  »قانــون  يحكمهــا  المتقهقــرة، 

كانــت  فمــن  مطــرد،  بشــكل  والتجديــد« 

والحضاريــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة  مدافعتــه 

علــى  وقــدرة  وتكامليــة،  وفعاليــة  أصالــة  أكثــر 

المــدى،  الطويلــة  التاريخيــة  االســتمرارية 
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الصاعــدة  الحضاريــة  ومداولتــه  نهضتــه  حقــق 

مدافعتــه  كانــت  ومــن  بثمراتهــا،  واســتمتع 

الثقافيــة واالجتماعيــة والحضاريــة أقــل أصالــة 

االســتمرارية،  علــى  وقــدرة  وتكامليــة  وفعاليــة 

مداولتــه  وفقــد  وتخلــف  وتراجــع  ضعــف 

الحضاريــة بقــدر ذلــك، وطالــه منطــق الغثائيــة 

ذلــك.  بقــدر  الحضاريــة  والضنكيــة  والتبعيــة 

ــَد  ــن َتِ ــُلۖ َولَ ــن َقۡب ــوۡاْ ِم ــَن َخلَ ِي ِ ِف ٱلَّ َة ٱللَّ ــنَّ ﴿ُس

.62 األحــزاب:   ﴾٦٢ َتۡبِديــٗا   ِ ٱللَّ ةِ  لُِســنَّ

واســتمراريُة  وتكامليــة  وفعاليــُة  وأصالــُة 

والحضاريــة،  واالجتماعيــة  الثقافيــة  المدافعــة 

مطــرد،  بشــكل  التجديــد«  »قانــون  يحكمهــا 

اآلفــاق  فــي  هللا  بســنن  عاقتــه  جــدد  فمــن 

واألنفــس والهدايــة والتأييــد، بشــكل شــامل 

ومتكامــل ومتــوازن ومســتمر، تعاظمــت أصالــة 

وفعاليــة وتكامليــة مدافعتــه الحضاريــة وحقــق 

أو حافــظ عليهــا  الحضاريــة  نهضتــه ومداولتــه 

تجديــد  عــن  عجــز  ومــن  بثمراتهــا،  واســتمتع 

الكونيــة  الســننية  المنظومــات  بهــذه  عاقتــه 

أصالــة  وتضاءلــت  تراجعــت  األربــع،  الكليــة 

وفعاليــة وتكامليــة مدافعتــه الحضاريــة، وطالــه 

ومداولتــه  نهضتــه  وفقــد  والضعــف  االختــال 

ذلــك. بحســب  الحضاريــة 

نظــري،  فــي  ينبغــي  الــذي  المنطــق  هــو  هــذا 

أن ننظــر بــه إلــى أي ظاهــرة فكريــة أو ثقافيــة أو 

ونفســرها  نحللهــا  وأن  حضاريــة،  أو  اجتماعيــة 

مقتضياتــه  ضــوء  فــي  آفاقهــا  ونستشــرف 

وشــروطه، فــإذا فعلنــا ذلــك ســهل علينــا فهــم 

والقــوة،  والضعــف  والفشــل،  النجــاح  ظواهــر 

والصعــود والتراجــع فــي حيــاة األفــراد وفــي حركــة 

المجتمــع.. وتخلصنــا أو تخففنــا علــى األقــل مــن 

التوســع فــي التفســيرات الغيبيــة أو الوهميــة أو 

الذاتيــة أو الجزئيــة أو الســطحية لهــذه الظواهــر، 

وتجاوزنــا منطــق التبريــر والمــداراة أو المغالطــة 

نواقصنــا  علــى  ووقفنــا  واالجتماعيــة،  الذاتيــة 

مســئولياتنا  تحديــد  وأمكننــا  الفعلــي،  وقصورنــا 

وخططنــا  ومواقفنــا  اســتجاباتنا  وبنــاء  فيــه، 

العاجيــة والبنائيــة علــى أرضيــة متينــة، ووفرنــا لهــا 

والنجــاح. الفعاليــة  شــروط 

آخــر،  إنســاني  فكــر  كأي  اإلســامي  والفكــر 

محكــوم بمنطــق المدافعــة والتجديــد والمداولــة 

ينمــو ويتطــور  يخــرج عنهــا، فهــو  الحضاريــة ال 

وبركتــه  وخيريتــه  فعاليتــه  وتعظــم  ويتجــدد 

العمــران  بتطــور  العامــة،  الكونيــة  ورحمتــه 

الحضــاري للمجتمــع واألمــة، وبتجــدد ضروراتــه 

وبتعاظــم  ناحيــة،  مــن  ومحســناته  وحاجاتــه 

االســتيعابي  وبانفتاحــه  أمامــه،  التحديــات 

ــة أخــرى،  واالجتهــادي واإلبداعــي عليهــا مــن ناحي

ومواكبتــه لتحديــات حركــة المثاقفــة الحضاريــة 

والمداولــة  المدافعــة  حركــة  تحدثهــا  التــي 

الحضاريــة العالميــة مــن حولــه مــن ناحيــة ثالثــة. 

فــإذا مــا انكفــأ علــى نفســه ولــم يواكــب حركــة 

حولــه،  مــن  الحضاريــة  والمداولــة  المدافعــة 

ولــم يجــدد نفســه، فإنــه يفقــد حيويتــه وفعاليتــه 

ومصداقيتــه.

إن الفكــر عامــة ال يتطــور وال يتجــدد فــي فــراغ، 

ولكنــه يتطــور ويتجــدد فــي خضــم حركــة المدافعــة 

والمداولــة الثقافيــة واالجتماعيــة والحضاريــة، ومــا 
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ــة شــاملة ومســتمرة  ــه مــن حركــة تجديدي تفرضان

علــى األفــراد والمجتمعــات واألمــم، لكــي تواكــب 

مــا يجــري حولهــا، وإال قذفــت بهــا حركــة المدافعــة 

والمداولــة إلــى الــوراء!

والضعــف  التخلــف  حالــة  أن  شــك  وال 

التــي  الشــاملة،  الحضاريــة  والتبعيــة  والغثائيــة 

تعيــش فيهــا األمــة اإلســامية والمجتمعــات 

اإلســامية منــذ قــرون، أثــرت بعمــق فــي الحركــة 

الفكريــة ودفعــت ببعــض قواهــا إلــى العكــوف 

والحضــاري  والثقافــي  الفكــري  المنجــز  علــى 

لألجيــال الســابقة والتمتــرس خلفــه، والتقنفــد 

خلــف  والتمتــرس  أحــد!  يمســه  ال  حتــى  حولــه 

األفــكار أو األشــياء أو األشــخاص أو أي وضــع 

مــا، عندمــا يطــول أمــده ويعتــاد عليــه اإلنســان، 

يتحــول إلــى مقــدس أو شــبه مقــدس يصعــب 

أو  خطــأ  كان  ولــو  فيــه  شــيء  بــأي  المســاس 

المتمتــرس  مــن  ســواء  الصاحيــة،  مســتنفذ 

خلفــه أو مــن غيــره! 

العكــوف  إلــى  أخــرى  بقــوى  دفعــت  كمــا 

والحضــاري  والثقافــي  الفكــري  المنجــز  علــى 

للحداثــة المعاصــرة، والتمتــرس خلفــه، واعتبــاره 

مــا  واســتصغار  للنهضــة،  الوحيــد  الطريــق 

عــداه، والتهويــن مــن شــأنه، بــل واحتقــاره أحياًنــا 

وإقصائــه! كمــا دفعــت بقــوى ثالثــة إلــى دوامــات 

مــا  كثيــًرا  التــي  المميعــة  الشــكلية  التلفيقيــة 

تــؤول إلــى مــا آل إليــه مســلك الغــراب الــذي أراد 

أن يقلــد مشــية الحجلــة، فضيــع مشــيته ولــم 

ثالًثــا  يكتســب مشــية الحجلــة، فأصبــح جنًســا 

هويــة!  بــا  ممســوًخا 

وهــذه القــوى الثاثــة هــي التــي تؤثــر بقــوة فــي 

اإلســامية  المجتمعــات  فــي  الفكريــة  الحركــة 

الســلوكية  الحركــة  وعلــى  المعاصــرة، 

النــاس،  مــن  واســعة  لجماهيــر  واالجتماعيــة 

يفتــرض  التــي  الرابعــة  الفكريــة  القــوى  أمــا 

الروافــد  لبقيــة  الرئيــس  المصــب  تشــكل  أن 

الفكريــة الجزئيــة األخــرى، فهــي ضئيلــة الحضــور 

والتأثيــر إلــى اآلن، وهــي بدورهــا تائهــة فــي دوامــة 

التوفيقيــة التــي كثيــًرا مــا تنتهــي إلــى التلفيقيــة! 

وبســبب  حيًنــا،  الرؤيــة  وضــوح  عــدم  بســبب 

ضخامــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة حيًنــا آخر، 

هــذه  وبســبب تشــتت وتقطــع جهــد وطاقــة 

القــوى الرابعــة، وعــدم تكامليتــه واســتمراريته 

فيــه  المطلوبــة  البنائيــة  للتراكميــة  وتحقيقــه 

مــن ناحيــة ثالثــة. والخبــرة المســتفيضة تؤكــد 

لنــا أن الجهــد المتقطــع أو المتنافــر ال يمكنــه أن 

يبلــغ مقصــده مهمــا كانــت عبقريتــه وفعاليتــه 

للجهــد  والقيمــة  العبــرة  وإنمــا  اآلنيــة،  وقوتــه 

التكاملــي المســتمر حتــى وإن كان قليــًلا، كمــا 

أَحــبَّ  (أنَّ  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  جــاء فــي 

( (رواه مســلم(.  الَعَمــِل إلــى هللاِ أْدَوُمــُه وإْن َقــلَّ

ألن الجهــد القليــل المتقــن التكاملــي المســتمر، 

إلــى مثلــه ومثلــه ومثلــه.. يعطــي فــي المحصلــة 

التراكميــة قــوة وفعاليــة تأثيريــة كليــة، بإمكانهــا 

أو  الفــرد  التغييــر المطلــوب فــي حيــاة  إحــداث 

المجتمــع. حركــة 

والخاصــة هــي أن الفكــر اإلســامي المعاصــر 

تهيمــن علــى مســاحات واســعة منــه، شــحنات ال 

يســتهان بهــا مــن النقليــة أو االتباعيــة والحرفيــة؛ 
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مــا  أو محــور  إلــى خــط  الفكــر  انتمــى هــذا  ســواء 

يســمى باألصالــة، أو إلــى خــط أو محــور مــا يســمى 

بالمعاصــرة أو الحداثــة، أو إلــى خــط أو محــور مــا 

يســمى بالتوفيقيــة التلفيقيــة المميعــة، فالجميــع 

مســتلب ولــو بنســب متفاوتــة؛ إمــا مــن ســلطة 

مــن  وإمــا  الســابقة،  التاريخيــة  الخبــرة  وهيمنــة 

المعاصــرة،  الحداثــة  خبــرة  وهيمنــة  ســلطة 

هــذه  كل  بيــن  التيــه  وهيمنــة  مــن ســلطة  وإمــا 

الســلطات المتنافــرة، المؤثــرة ســلًبا فــي واقــع 

األفــراد والمجتمــع واألمــة عامــة!

مــن  يخــرج  أن  يمكنــه  ال  اإلســامي  والفكــر 

هــذه الدوامــة االســتقطابية التنافريــة المنهكــة، 

وال يمكنــه أن ينفــذ إلــى مــا فــي الخبــرة التراثيــة 

أو الخبــرة الحداثيــة المعاصــرة مــن رشــد وخيريــة 

ويســتفيد منهــا، ويتجــاوز مــا فيهــا مــن ســلبية 

وضــرر ويتافاهــا، وال يســتعيد حيويتــه وفعاليتــه 

وتأثيــره وريادتــه المرجــوة فــي المجتمــع واألمــة 

والعالــم، إال إذا انفتــح علــى »منظــور الســننية 

جميــع  واقتحــم  أبعــاده،  بــكل  الشــاملة« 

أو عليهــا  تتــوزع فيهــا  التــي  الكونيــة  الســاحات 

الســوية  اإلنســانة  الشــخصية  بنــاء  ســنن 

االجتماعيــة  الحركــة  إدارة  وســنن  المتوازنــة، 

عليهــا  واشــتغل  المتوازنــة،  والحضاريــة 

بينهــا  وكامــل  جميًعــا،  واســتوعبها  جميًعــا، 

ــن األفــراد  جميًعــا، واســتفاد منهــا جميًعــا، ومكَّ

والمؤسســات والمجتمــع مــن االســتفادة منهــا 

جميًعــا، فــي إدارة حياتهــم وأنشــطتهم بشــكل 

وأصيــل. وفعــال  ومتــوازن  صحيــح 

رابًعــا: أقررتــم فــي العديــد مــن نصوصكــم 
أن التَّكامليــة المعرفيــة فــي مقاربــة حركــة 
التاريــخ والحضــارة هــي التريــاق األفضــل 
والتجزيئيــة  المعرفيــة  التنافريــة  لواقــع 
الــذي  المنهــج  معالــم  مــا  الحضاريــة.. 

طورتمــوه ألجــل هــذا االعتبــار؟ 

ــة هــي  ــة المعرفي نعــم هــو كذلــك، فالتكاملي

شــرط التكامليــة الثقافيــة والتربويــة، التــي هــي 

الفــرد،  الذاتيــة فــي شــخصية  التكامليــة  شــرط 

وشــرط التكامليــة االجتماعيــة والحضاريــة فــي 

مــع  التكامليــة  وشــرط  بــل  المجتمــع،  حركــة 

الجهــد  وتكامــل  انســجام  أي  الكونيــة،  الحركــة 

باعتبارهمــا  والكــون،  الطبيعــة  مــع  اإلنســاني 

المحضــن أو الرحــم التــي يعيــش فيهــا اإلنســان، 

األرض،  فــي  االســتخافية  حركتــه  فيــه  وتتــم 

فــإذا لــم يتــم االنســجام والتكامــل معــه، فــإن 

ذلــك ســيؤثر ســلًبا فــي حيــاة اإلنســان الفرديــة 

وخطيــر!  عميــق  بشــكل  والجماعيــة 

عامــة،  اإلنســانية  الحيــاة  فــإن  ويــا لألســف 

فــي ظــل الثقافــات والحضــارات الماديــة عموًمــا 

المعاصــرة  الحضــارة  تمثــل  التــي  التاريــخ،  فــي 

أقــوى نماذجهــا وأوضحهــا وأكثرهــا تأثيــًرا، تعانــي 

مــن االزدواجيــة والتنافريــة المنهكــة، التــي تســلب 

ورحمتهــا  وبركتهــا  خيريتهــا  مــن  الكثيــر  منهــا 

دوبــو  رينيــه  بذلــك  وصــف  كمــا  وطمأنينتهــا، 

المهــم  كتابــه  فــي  المعاصــر،  اإلنســان  أوضــاع 

»إنســانية اإلنســان«، حينمــا قــال: »اإلنســان 

اليــوم ليــس غريبــًا عــن أخيــه اإلنســان فحســب، 

بــل األهــم أنــه غريــب معــزول عــن أعمــاق ذاتــه«! 

والســبب فــي ذلــك يرجع إلى طبيعــة المنظورات 
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الكونيــة التــي تحكــم حركــة هــذه الحضــارة الماديــة 

الســائلة، المنفلتــة مــن كثيــر مــن ثوابــت الفطــرة 

تحافــظ  التــي  الكونيــة  والفطــرة  اإلنســانية 

علــى الهويــة اإلنســانية لإلنســان، مــن التفــكك 

واالنطمــاس. والتشــوه  والتميــع 

وراء  تقــف  التــي  الكونيــة  والمنظــورات 

منظــورات  المعاصــرة،  والحضــارة  الحداثــة 

تنفتــح  ال  ألنهــا  منهكــة،  تنافريــة  حديــة  جزئيــة 

منظومتيــن  أو  ســاحتين  معطيــات  علــى  إال 

ســننيتين كونيتيــن فحســب، وهمــا منظومــة 

األنفــس،  ســنن  ومنظومــة  اآلفــاق،  ســنن 

أمــا منظومتــا ســنن الهدايــة وســنن التأييــد 

تماًمــا  مهمشــتان  أو  محضورتــان  فهمــا 

الضمائــر  فــي  ومحاصرتــان  تقديــر!  أقــل  علــى 

والمعابــد، بالرغــم مــن أهميتهمــا القصــوى فــي 

منــح منجــزات ســنن اآلفــاق واألنفــس معناهــا 

ومحتواهــا الروحــي واألخاقــي، ورفــع مســتويات 

الخيريــة والبركــة والرحمــة الكونيــة فيهــا، باعتبــار 

ذلــك هــو روح التحضــر، ومقيــاس الترقــي فــي 

اإلنســانية.

ــا كان، يحتــاج لكــي يســتكمل  فالفعــل اإلنســاني أيًّ

»دورتــه اإلنجازيــة » ويخــرج إلــى حيــز الوجــود أصيــًلا 

ــا وقــادًرا علــى االســتمرارية التأثيريــة  وفعــاًلا وتكامليًّ

مــن كل  إلــى معطيــات ضروريــة  المــدى،  الطويلــة 

منظومــة مــن المنظومــات الســننية الكونيــة الكليــة 

األربــع الســابقة، وإال خــرج إلــى حيــز الوجــود منقــوص 

األصالــة أو الفعاليــة أو التكاملية أو القدرة اإلطرادية 

الطويلــة المــدى أو منقوًصــا منهــا جميًعــا.

الكبــرى  المعضلــة  ــا  جليًّ لنــا  تبــدو  وهنــا 

فــي الفكــر اإلنســاني، وفــي الحيــاة اإلنســانية، 

وهــي  اإلنســانية،  الحضاريــة  الحركــة  وفــي 

للفعــل  اإلنجازيــة«  »الــدورة  افتقــار  معضلــة 

التــي  الضروريــة  المعطيــات  إلــى  اإلنســاني، 

تضمــن أصالتــه الروحيــة واألخاقيــة، وفعاليتــه 

الوظيفيــة، وتكامليتــه االجتماعيــة، واطراديتــه 

المنظــورات  ألن  المــدى،  الطويلــة  التاريخيــة 

جزئيــة  منظــورات  وراءه  تقــف  التــي  الكونيــة 

كليــة  كونيــة  منظــورات  وليســت  متنافــرة 

ومتكاملــة. والمقدمــات المنقوصــة ال يمكنهــا 

نتائــج كاملــة! أن تعطــي 

هــذه  نحقــق  كيــف  هــو:  الكبيــر  والســؤال 

األبعــاد  هــذه  كل  فــي  المعرفيــة  التكامليــة 

الهويــة  علــى  نحافــظ  لكــي  والمســتويات، 

اإلنســانية لإلنســان مــن ناحيــة، والهويــة الكونيــة 

ناحيــة  مــن  األخــرى  الكونيــة  المفــردات  لبقيــة 

الشــروط  والمجتمــع  لألفــراد  ونتيــح  ثانيــة، 

شــخصية  بنــاء  مــن  تمكنهمــا  التــي  المتكاملــة 

وحركــة  وصالحــة،  وفعالــة  متوازنــة  إنســانية 

ثقافيــة واجتماعيــة وحضاريــة إنســانية متوازنــة 

والرحمــة  والبركــة  الخيريــة  وناميــة  ومنســجمة 

العامــة؟ الكونيــة 

الوعــي  فــي  نظرنــا  فــي  يكمــن  والجــواب 

ســبق  كمــا  الشــاملة«  الســننية  »بمنظــور 

الحديــث عــن ذلــك. ألنــه المنظــور الــذي يتيــح 

لإلنســان االنفتــاح علــى المعطيــات الســننية 

الشــاملة التــي تحتــاج إليهــا »الــدورة اإلنجازيــة« 

منهــا  واالســتفادة  أفعالــه،  مــن  فعــل  ألي 
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فــي بنــاء هــذه األفعــال بنــاًء شــامًلا ومتكامــًلا 

مــن  ذلــك  عــدا  مــا  أمــا  وفعــاًلا.  ومتوازًنــا 

المنظــورات الجزئيــة فإنهــا ال تمتلــك القــدرة 

اإلمكانيــة،  هــذه  اإلنســان  منــح  علــى  الذاتيــة 

ســتظل  وبالتالــي  الشــروط،  هــذه  وتوفيــر 

أو  الفعاليــة  أو  األصالــة  منقوصــة  أفعالــه 

والبركــة  الخيريــة  أو  التــوازن  أو  التكامليــة 

العامــة. الكونيــة  والرحمــة 

الطريــق  هــو  الشــاملة  الســننية  فمنظــور 

الروحيــة  النهضــة  نحــو  اآلمــن  المتــوازن 

واألخاقيــة والســلوكية المتينــة الراقيــة للفــرد، 

واالجتماعيــة  والثقافيــة  الفكريــة  والنهضــة 

والحضاريــة الراقيــة المتوازنــة للمجتمــع واألمــة، 

التكامليــة  التثاقفيــة  التعارفيــة  والنهضــة 

اإلنســانية،  المجتمعــات  بيــن  المتوازنــة 

والكــون،  اإلنســان  بيــن  التكامليــة  والنهضــة 

مــدارج  فــي  المترقيــة  العباديــة  والنهضــة 

اإلحســان بيــن اإلنســان والكــون مــن ناحية، وهللا 

ســبحانه وتعالــى مــن ناحيــة أخــرى، إذ العبــادة 

وامتثــاًلا  وشــكًرا  تســبيًحا  وحــده؛  تعالــى  للــه 

وهــي  األســنى،  المقصــد  هــي  ورهبــًة..  ومحبــًة 

طريــق اســتكمال اإلنســانية كمــا قــال الراغــب 

األصفهانــي فــي هــذه العبــارة الجميلــة فــي كتابــه 

الســعادتين«  وتحصيــل  النشــأتين  »تفصيــل 

مــن  لــه  يحصــل  »فاإلنســان  فيهــا:  جــاء  التــي 

اإلنســانية بقــدر مــا يحصــل لــه مــن العبــادة التــي 

ألجلهــا ُخلــق، فمــن قــام بالعبــادة حــق القيــام 

فقــد اســتكمل اإلنســانية، ومن رفضهــا فقــد 

اإلنســانية«. مــن  انســلخ 

هــو  كلــه،  ذلــك  يحقــق  الــذي  فالمنهــج 

بيــان  »منهــج الســننية الشــاملة« كمــا ســبق 

بعــض مامحــه، والــذي فصلنــا فيــه القــول فــي 

دراســات كثيــرة منشــورة والحمــد للــه، يمكــن 

الرجــوع إليهــا للمزيــد مــن التفاصيــل عنــه لمــن 

المهتميــن. مــن  ذلــك  أراد 

يراهــا  التــي  اإلصــاح  مامــح  مــا  خامًســا: 

األســتاذ الطيــب برغــوث فــي ظــل مــا تســمونه 

والغثائيــة  والتخّلــف  الضعــف  واقــع  بـــــــــ: 

ــش  الحضاريــة مــن جهــة، وأوضــاع الظلــم والتوحُّ

واالجتماعيــة  والّنفســية  الّروحيــة  والّتعاســة 

المعاصــر؟ اإلنســان  يعيشــها  التــي 

والغثائيــة  والتخلــف  الضعــف  واقــع  إن 

تعيشــها  التــي  المذلــة  الحضاريــة  والتبعيــة 

كمــا  المتخلفــة  أو  المســتضعفة  المجتمعــات 

والظلــم  التــرف  أوضــاع  مــن  وكثيــر  تســمى، 

والّنفســية  الّروحيــة  والّتعاســة  ــش  والتوحُّ

واالجتماعيــة التــي تعيشــها كثير مــن المجتمعات 

كمــا  المتحضــرة  أو  المتقدمــة  أو  المتطــورة 

تســمى.. هــذه األوضــاع فــي عمومهــا هــي نتيجــة 

طبيعيــة للمعرفــة والثقافــة التجزيئيــة المتنافــرة 

لــدى المحوريــن المجتمعييــن والحضارييــن مًعــا، 

الكونيــة  المنظــورات  وليــدة  بدورهــا  هــي  التــي 

المتنافــرة. يــة  الحدِّ الجزئيــة 

والنتائــج المضطربــة أو الســيئة هــي محصلــة 

مقدمــات مضطربــة أو ســيئة كمــا يقــال. فكمــا 

ــزرع تحصــد. ت
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ونحــن جــزء مــن محــور الضعــف والتخلــف 

ضحايــا  مــن  وضحيــة  الحضاريــة،  والتبعيــة 

محــور التــرف والمركزيــات المســتعلية علينــا، 

ومشــاريعنا  حســباننا  فــي  نضــع  لــم  ومــا 

لهمــا  فهًمــا  المعادلــة،  طرفــي  اإلصاحيــة 

االســتقطابية  هــذه  فــإن  معهمــا،  وتعامــًلا 

أكثــر  ســتتكرس  المتوازنــة،  غيــر  التنافريــة 

وتــزداد شراســًة وإصــراًرا علــى إدامــة ضعفنــا 

واســتضعافنا، ولذلــك ينبغــي علــى اإلصــاح 

أن يتســع أفقــه ومــداه ليســتوعب المحوريــن 

مًعــا، ويحــرص علــى التأثيــر فــي المحــور الثانــي 

والتخفيــف مــن نزعتــه المركزيــة االســتعائية 

حيًنــا  المتوحشــة  الترفيــة  االســتغالية 

والناعمــة حيًنــا آخــر!

أطروحــة  كانــت  المنطلــق  هــذا  ومــن 

أتبناهــا،  التــي  الشــاملة«  الســننية  »منظــور 

تتمحــور حــول ضــرورة البدايــة من جذر المشــكلة 

أو المعضلــة اإلنســانية األم، ألن مــن صلحــت 

واســتقامت  صلحــت  بداياتــه،  واســتقامت 

مســاراته ونهاياتــه، ومــن فســدت واضطربــت 

بداياتــه فســدت واضطربــت مســاراته ونهاياتــه 

كمــا يقــال. ونعــم فــي عصــر وزمــن ومرحلــة ال 

يجــدي فيهــا كثيــًرا التفكيــر أو الجهــد أو اإلصــاح 

االنعزالــي، لتداخــل الظواهــر واألوضــاع وكثافــة 

تأثيــر بعضهــا فــي بعــض. 

يكمــن  األم،  اإلنســانية  المعضلــة  وجــذر 

الوعــي  منظومــات  انفصــال  أو  ابتعــاد  فــي 

الســير،  أثنــاء  أو  ابتــداء  الحيــاة  ومنظومــات 

الكليــة  المركزيــة  الســننية  مؤطراتهــا  عــن 

فــي  وتوغلهــا  األم،  والمنهجيــة  الغائيــة 

الجزئيــات وتفاصيــل الحيــاة، التــي تتحــول بدورهــا 

للفكــر  ــرة  مؤطِّ كليــات  إلــى  الزمــن  مــرور  مــع 

والحيــاة، منفصلــة قليــًلا أو كثيــًرا عــن مؤطراتهــا 

ثــم  عليهــا،  الســابقة  األم  المركزيــة  المرجعيــة 

ــدة  ــة جدي ــات مركزي ــى كلي تتحــول هــذه بدورهــا إل

أيًضــا  هــي  منفصلــة  والحيــاة،  للوعــي  مؤطــرة 

قليــًلا أو كثيــًرا عــن ثوابتهــا ومؤطراتها المرجعية 

الســابقة عليهــا.. وهكــذا دواليــك تطــرد عمليــة 

ــا، وتــزداد بعــًدا عــن  االبتعــاد واالنفصــال تدريجيًّ

ــى  محورهــا ومركزهــا األم مــع تطــاول الزمــن، حت

ا مــن االنفصــال  تصــل إلــى مراحــل متقدمــة جــدًّ

رأس  والمجتمــع،  األفــراد  مــن  فيهــا  يضيــع 

اإلنســانية  الحيــاة  الــذي يمســك حركــة  الخيــط 

هويتهــا  علــى  ويحافــظ  توازنهــا،  ويضمــن 

اإلنســانية.  وذاتيتهــا 

والمحافظــة  اإلنســانية،  الحيــاة  فإصــاح 

وترقيتهــا  لإلنســان  اإلنســانية  الهويــة  علــى 

فــي مــدارج الكمــال، يتحقــق بقــدر ارتبــاط حركــة 

للهويــة  األم  الهيكليــة  بالبنيــة  والحيــاة  الوعــي 

اإلنســانية لإلنســان، وطبيعــة دوره فــي الحيــاة 

ومركــزه فيهــا، واالرتــكاز عليهــا فــي كل تفاصيــل 

الحيــاة، وإســتراتيجياتها وخططهــا وسياســاتها 

أو  البنيــة  بهــذه  الوعــي  غــاب  فــإذا  وبرامجهــا. 

المضغــة األم، أو اضطــرب أو تشــوه، اضطربــت 

وتشــوهت وتنافــرت واهتلكــت تبًعــا لذلــك حركــة 

اإلنســانيين. والحيــاة  الوعــي 
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االبتعــاد  معضلــة  مواجهــة  أجــل  ومــن 

واالنفصــال عــن المؤطــرات الســننية المرجعيــة 

المحوريــة األم، والمحافظــة علــى رأس الخيــط 

الصحيحــة،  المرجعيــة  للبدايــات  الضامــن 

التأكيــد  جــاء  اإلنســانية،  الحيــاة  فــي  وللتــوازن 

علــى قانــون التجديــد الــدوري الــذي يعيــد ربــط 

حركــة الوعــي والحيــاة بمركزهــا المحــوري الثابــت 

بشــكل مســتمر، كمــا يتجلــى لنــا ذلــك فــي قــول 

هللاَ  (إنَّ  والســام:  الصــاة  عليــه  الرســول 

 
ٍ
 ســنة

ِ
 كلِّ مائــة

ِ
 علــى رأس

ِ
يبعــُث لهــذه األمــة

داود(. أبــو  (رواه  ديَنهــا(  من يُجدُِّد لهــا 

والتركيــز هنــا علــى تجديــد الديــن، لــه معنــى 

ا في عمليــة التجديد للوعي  ومقصــد محــوري جــدًّ

ولحركــة الحيــاة، ألن الديــن وهــو اإلســام فــي 

خاصتــه النهائيــة األخيــرة، هــو الــذي يعيــد ربــط 

الوعــي وحركــة الحيــاة بأصــول وثوابــت الخريطــة 

الكليــة  المركزيــة  الســننية  للمؤطــرات  الكليــة 

الغائيــة والمنهجيــة األم، التــي تــدار بهــا حركــة 

بهــا  ويحاَفــظ  األرض،  فــي  البشــرية  الخافــة 

علــى بنيــة وجوهــر الهويــة اإلنســانية لإلنســان 

ورســالته فــي الحيــاة.

هــذه  بخريطــة  الوعــي  بنــاء  أجــل  ومــن 

الغائيــة  الكليــة  الســننية  المؤطــرات 

ــاة، جــاءت أطروحــة »منظــور  والمنهجيــة للحي

وتنشــر  عليهــا،  لتؤكــد  الشــاملة«  الســننية 

المجتمــع  أجيــال  لــدى  وتعــززه  بهــا  الوعــي 

وبنــاء  إعــادة صياغــة  إلــى  واألمــة، وتدفعهــم 

وعيهــم وإدارة حياتهــم علــى ضــوء معطيــات 

الكلــي  الســنني  المنظــور  هــذا  ومقتضيــات 

الوجــود  حقائــق  مــع  المنســجم  المتــوازن، 

واإلنســاني. والكونــي  اإللهــي 

ننتهــي  التــي  والخاصــة  الحــوار:  خالصــة 

إليهــا مــن كل هــذه الجولــة مًعــا، هــي أن اإلصــاح 

والســلوكي  والروحــي  والنفســي  الفكــري 

مجتمعاتنــا  فــي  والحضــاري  واالجتماعــي 

مــن  ينقلهــا  الــذي  المعاصــرة،  اإلســامية 

والتبعيــة  والغثائيــة  والتخلــف  الضعــف  حالــة 

نهضتهــا  لهــا  ويحقــق  الحضاريــة،  والمهانــة 

ويســهم  المتوازنــة،  الحضاريــة  ومداولتهــا 

فــي  المتــوازن  اإلصــاح  تحقيــق  فــي  بفعاليــة 

ســائر المجتمعــات اإلنســانية األخــرى، ويخفــف 

ومــن  االســتعائية  المركزيــة  شــحنات  مــن 

الترفيــة والتعاســة والضنكيــة الحضاريــة فيهــا، 

يمــر ويتحقــق عبــر الوعــي »بمنظــور الســننية 

ــه  الشــاملة«، والتفعيــل لمعطياتــه ومقتضيات

تظــل  ذلــك  وبــدون  الحيــاة،  مناحــي  ســائر  فــي 

المنهكــة،  والتنافريــة  ــة  والحديِّ التجزيئيــة 

تطحــن  المتفاقمــة،  والضنكيــة  والتعاســة 

األفــراد والمؤسســات والمجتمعــات، وتعــرِّض 

جمــة. لمخاطــر  األخرويــة  مصائرهــا 
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