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ســبيل  فــي  المعرفــة  تحدثــه  الــذي  األلــم  لعــل 

ســلوك طريقهــا لــه آثــار جانبيــة علــى الباحثيــن، ومــن 

البحــث والســؤال وتقليــب  إدمــان  اآلثــار  تلكــم  بيــن 

عــن  بحًثــا  والمنقــوالت  المعقــوالت  فــي  النظــر 

النــدرة  فــي  األحمــر  للكبريــت  »طمأنينــة« مضارعــة 

والغمــوض. وقــد تبــدو هــذه قضيــة غريبــة شــيًئا مــا، 

غيــر أن ربطهــا بواقــع القضايــا المعرفيــة ينفــي كل 

اســتغراب. 

بالتفعيــل  وعالقتهــا  المنهــج  مســألة  تــزال  وال 

دواًمــا  العلمــي  بالبحــث  العالقــة  المســائل  مــن 

ا؛ وكأنــه ُكِتــَب علــى الباحثيــن خــوض معركــة  واســتمراًر

ظــن  نفس كلمــا  ســكون  عــن  بحًثــا  لهــا  نهايــة  ال 

ظــان حصولــه إال ألفــى إشــكاًلا يكــدره، يقــوده نحــو 

حلقــة ال متناهيــة مــن التســاؤالت واالستشــكاالت؛ 

فهــل نحــن أمــام جبريــة معرفيــة؟ الجــواب بالنفــي أو 

باإليجــاب ال يعــود بفائــدة حجاجيــة علــى المتلقــي؛ وأي 

متلــق هــذا يطربــه جــواب مــن قبيــل »ال« أو »نعــم«؟ 

وقــد ال نجانــب الصــواب لــو ســككنا قاعــدة منهجيــة 

أو  »ال«  علــى  مقتصــر  علمــي  جــواب  كل  فحوهــا: 

»نعــم« ال يعــّول عليــه؟ إن الجــواب العلمــي مــا كان 

مبنًيــا علــى ركيزتيــن: األولــى معرفيــة محضــة تعكــس 

مــدارك الباحــث وحدودهــا ومداهــا، والثانيــة حجاجيــة 

تراعــي ترتيــب األدلــة بعضهــا تلــو بعــض وكأنهــا لوحــة 

فنيــة تتــرك انطباعــا خاصــا لــدى المتلقــي. 

بمثابــة  كلــي؛ هــو  مــا ســبق  فــي جزئيــات  والنظــر 

محــور رحــى اســتثمار األفــكار والمعــارف؛ وللتمثيــل 
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مقــاالت  تتناولهــا  قضايــا  نــورد  لذلــك 

تؤثــث فضــاء العــدد الرابــع عشــر مــن 

نمــاء: دوريــة 

z  نجــد فــي الدراســة األولــى المعنونــة

بـــ: »منهجيــة التشــريع وجدليــة الوحــي 

والعقــل والواقــع« لربيــع الحمــداوي 

أن اإلطــار الكلــي واألســاس المنهجي 

إليــه  يحتكــم  الــذي  الفكــري  والســند 

منهــج التفكيــر اإلســالميه متــردد بيــن 

ثالثــة أمور: »الوحي والعقل والواقع« 

ومــن ثــم فــال يــكاد يخــرج عنهــا منهــج 

التقعيــد الفقهــي، بــل يمكــن القــول 

إن كل محــاوالت االجتهــاد والتجديــد 

المنهــج  فــي  والخطــأ  إليهــا.  ترجــع 

لــذا  والمنطلــق؛  الوجهــة  فــي  خطــأ 

فــإن ســؤاًلا قــد يلــوح ويتجــدد دائًمــا: 

كيــف يــؤدي الخطــأ فــي فهــم وظيفــة 

والواقــع  والعقــل  الوحــي  مرجعيــة 

فــي  المنهجيــة  الوســائل  فقــد  إلــى 

االجتهــاد؟

z  الصوفــي االتجــاه  عــن  مقــال  وفــي 

بـ«بواكيــر  والمعنــون  الكراميــة  عنــد 

الكراميــة  عنــد  الصوفــي  االتجــاه 

ســالم  لعــادل  بالمالمتيــة«  وصلتــه 

بعــض  أن  نالحــظ  هللا  جــاد  عطيــة 

قــد  العلمــي  البحــث  فــي  التفاصيــل 

بــال فــي  تكــون مضللــة أو غيــر ذات 

العمليــة البحثيــة الحجاجيــة؛ مــن ذلــك 

االقتصــار علــى اعتبــار الكراميــة مجــرد 

بالزهــد والتصــوف  طائفــة معروفــة 

دون التفتيــش فيمــا لهــا مــن مواقــف 

جدليــة مــن بعــض قضايــا التصــوف 

وموضوعاتــه، مثــل: التــوكل وتحريــم 

والحلــول،  والواليــة،  المكاســب، 

هــذه  إلــى  ينضــاف  كمــا  والســلطة؛ 

األهميــة أمــر آخــر يتجلــى فــي نقــد اآلخــر 

كمــا  اآلراء  وبعــض  الخلقيــة  للقيــم 

الكراميــة. عنــد  وردْت 

z  المنهجــي النظــُر  القضايــا  ومــن 

المنصــب علــى اللغــة، بوصفهــا حامــًلا 

ــا نقــرأ دراســة  ــا حجاجًي ــا وبالغًي معرفًي

بعنــوان: »االســتبدال فــي لغــة القــرآن 

الكريم مقاربة نصية« لعلي حفظ هللا 

محمــد ناصــر تتبــع ظاهــرة االســتبدال 

فــي القــرآن الكريــم، الــذي يعــد وســيلة 

الخطــاب  تماســك  وســائل  مــن 

أنــه عامــل أســاس  وانســجامه، كمــا 

فــي توليــد دالالت النــص وتنوعهــا فــي 

وتختلــف  المختلفــة  الســياقات  ظــل 

ومناهجهــا  اللغــة  ــات  آليَّ باختــالف 

يــؤدي  االســتبدال  أن  ذلــك  الحديثــة؛ 
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ولكونــه  النــص،  دالالت  توســيع  إلــى 

شــريطة  اإلقنــاع،  عوامــل  مــن  يعــد 

شــتى  بصيــغ  أي  بالتنويــع،  االلتــزام 

وســياقات متنوعــة ليكون أكثــر فاعلية 

يجنــب  ألنــه  المســتمر؛  اإليحــاء  فــي 

والســأم،  الملــل  الســامع/القارئ 

ويعمــق  الهــدف،  باســتمرار  ويذّكــره 

منــه. المقصــود  بالمعنــى  النوعيــة 

z  وفــي مقالــة بعنون »إشــكالية ترييض

اإلبســتيمولوجيا  فــي  الطبيعــة 

الجاليليــة ومســتتبعاتها الفلســفية« 

أنــه ال مجــال  لمــراد ابــن الضــو نجــُد 

للحديــث عــن تنظيــر رياضــي معــزول 

مــا  وهــذا  فيزيائــي.  واقــع  عــن 

»جاليليــو«  اإليطالــي  العالــم  جعــل 

جديــد  علمــي  لمنهــٍج  مدشــٍن  أول 

علــى  يقــوم  منهــج  مســبوق،  وغيــر 

الصبغــة  ونــزع  الطبيعــة،  ترييــض 

عــن  الســاذجة  والواقعيــة  الشــيئية 

ظواهرهــا، ومــن ثمــة أصبحنــا ننظــر 

نظــرة  الفيزيائيــة  الموضوعــات  إلــى 

أشــكاًلا  باعتبارهــا  أي  هندســية، 

قابلــة  مجــردة  ومقاديــر  وخطوًطــا 

الكــون  أصبــح  وبالتالــي  للقيــاس؛ 

منظمــة  عظمــى  آلــة  عــن  عبــارة 

قوانيــن  حســب  محكًمــا  تنظيًمــا 

رياضيــة صارمــة، ال يفهمهــا إال مــن 

متيــن. رياضــي  تكويــن  لديــه  كان 

z  التشــكيلة« بعنــوان  مقــال  وفــي 

الخطابيــة بوصفهــا مفهوًمــا حيوًيــا 

لخالــد  فوكــو«  أركيولوجيــا  داخــل 

فــي  تحتــل  كيــف  نالحــظ  المجنــاوي 

األركيولوجيــا عــرش الخطــاب واللغــة 

نجــُد أن ميشــيل فوكــو؛ ذلــك أن غايــة 

لعبــة  اكتشــاف  هــي  األركيولوجيــا 

العالقــات التــي تحكــم ظهــور واختفاء 

ــأي  ــًدا عــن االســتنجاد ب ــارات بعي العب

أفــق متعــاٍل، أفــق قــد يتخــذ شــكل 

يقبــع  بعيــد  أصــل  أو  ذات متعاليــة، 

خلــف مــا هــو ظاهــر، أو كليــة تجمــع 

ــُده.  وُتَوحِّ الشــتات 

اختــالف  علــى  القضايــا  هــذه  ســرد  إن 

مشــاربها المعرفيــة، دليــل علــى أن المعرفــة 

وأســئلته،  بالمنهــج  لصيقــة  بنائهــا  فــي 

ومراتبــه.  الحجــاج  ســنامها 

ضمــن  نجــُد  ســبق  مــا  إلــى  إضافــة 

عــن  األولــى  ترجمتيــن:   -1 العــدد  هــذا 

الديــن،  فلســفة  الديــن«  »فلســفة 

ــم  ــي وعال ألنطــوان فيرغــوت وهــو الهوت

نفــس وفيلســوف بلجيكــي والثانيــة عــن 

موضــوع يتداخــل فيــه علــم الفلك بالفقه 

11افتتاحية العدد



اإلســبانية  للباحثــة  »الِقْبلــة«  بعنــوان: 

مونيــكا ريــوس. 2- عــرض نقــدي لكتــاب 

الباحــث تميــم أنصــاري أفغانــي أمريكــي: 

 Destiny Disrupted: A history of the

وهــو   World Through Islamic Eyes

الضــوء  لتســليط  محاولــة  عــن  عبــارة 

علــى تاريــخ الشــعوب اإلســالمية العريق 

الدراســات  فــي  بالكليــة  أهمــل  الــذي 

الشــعوب  الغربيــة، ولشــرح رؤى هــذه 

وأفكارهــا إزاء األحــداث التــي مــرت بهــا 

خــالل تاريخهــا، بغيــر إخضــاع هــذه الــرؤى 

التفســيرية  والمقاييــس  للمعاييــر 

مــع  متخصــص  حــوار   -3 الغربيــة. 

فضيلــة الدكتــور الشــيخ الشــريف حاتــم 

بــن عــارف العونــي تنــاول فيــه مجموعــة 

مــن القضايــا المعرفيــة والمنهجيــة فــي 

الحديــث.  علــم 

وهللا ولي التوفيق.
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ملخص البحث:

والمرجعيــة  الفكريــة  الخلفيــة  إلــى  البحــث  يهــدف 

فيهــا  يتفاعــل  والتــي  اإلســامي  التشــريع  لمنهجيــة 

الوحــي والعقــل والواقــع وفــق مبــدأ الجمــع ال الترجيــح، 

يعتبــر  اإلســامي  الفكــر  فــي  االجتهــاد  فمصطلــح 

مدخــًلا لتفاعــل األســس المرجعــي )الوحــي، والعقــل، 

والواقــع(، وبذلــك تبــرز أهميتهــا فــي االدراك الواعــي 

التمكــن مــن فهمهــا. بهــا، وفــي 

القــراءات  بعــض  خلــل  بيــان  البحــث  ســعى  كمــا 

المعاصــرة التــي جعلــت شــبه قطيعــة إبســتيمولوجية 

بيــن هــذه األســس التــي حقيقتهــا التداخــل ال التصــادم، 

وعليــه؛ ينطلــق البحــث مــن محاولــة الجــواب عــن ســؤال 

والعقــل  الوحــي  مرجعيــة  وظيفــة  هــي  مــا  مفــاده: 

والواقــع فــي المنهجيــة التشــريعية؟ هــذا مــا يســعى 

بيانــه. البحــث 

العقــل-  الوحــي-  التشــريع-  منهجيــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

االجتهــاد. الواقــع- 

Abstract: 
This research is aimed at explaining the intellectual 

background and reference of the methodology of Islamic 

law making, the methodology in which the interactions of 

The Holy Revelation, the human brain and reality take place 

on the basis of conjoinment and not preference. And for this, 

the term “IJTIHAD”in the Islamic thought is considered as a 

gateway for the interaction of the aforementioned elements 

In the quest to actualizing a reform .

Going by this, the importance of this methodology 
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becomes clear and having a good knowledge 

and understanding of itis of utmost necessity.

Furthermore, this research explains the 

flaws of the modern-day researches that 

have placed an epistemologic disconnection 

in between these elements that are meant 

to conjoin and not to separate from one 

another. As a result, this research tries to 

answer a question that goes thus: What is the 

referential role played by the Holy revelation, 

the human brain, and the reality in the 

Islamic law making methodology?Therefore, 

this is the objective of this research.

Key words: Law making methodology- 

Revelation - The brain- The reality- IJTIHAD.

تقديم:

والمرجعيــة  الفكريــة  الخلفيــة  تمثــل 

الكلــي  اإلطــار  إدراك  فــي  كبــرى  أهميــة 

إليــه  يحتكــم  الــذي  المنهجــي  واألســاس 

انطلــق  حيــث  اإلســامي،  التفكيــر  منهــج 

منهــج تشــريع األحــكام مــن ثاثــة أســس 

مرجعيــة شــكلت ســنده الفكــري، ومرجعــه 

المنهجــي وهــي )الوحــي والعقــل والواقــع(، 

التقعيــد  منهــج  عنهــا  يخــرج  يــكاد  ال  التــي 

الفقهــي، بــل يمكــن القــول إن كل محــاوالت 

االجتهــاد والتجديــد ترجــع فــي مجملها للنظر 

المرجعيــة. األســس  هــذه  فــي  المتجــدد 

لقــد شــكل مصطلــح االجتهــاد مدخــًلا لتفاعــل 

وبذلــك  التجديــد،  فــي  ذكرهــا  الســالف  األســس 

وفــي  بهــا،  الواعــي  االدراك  فــي  أهميتهــا  تبــرز 

التمكــن مــن فهمهــا، وعليــه يحســن التأكيــد إًذا 

البحــث تأصيلهــا،  يــروم  علــى مســلمة أساســية 

وحــدة  باعتبــار  المعرفــة،  مصــادر  تكامــل  وهــي 

مرجعيتهــا الجامعــة التــي تنفــي عنهــا التناقــض 

وعــدم  واالئتــالف،  التكامــل  وتحقــق  واالختــالف، 

نتيجــة  التشــريع  منهجيــة  فــي  هــذا  حصــول 

المعرفــة  مصــادر  بيــن  االســتمداد  فــي  التفريــق 

دون  بعضهــا  باعتمــاد  وواقًعــا(،  وعقــًلا  )نًصــا 

الوصــول  بــدل  لنــا صراعــات فكريــة  ينتــج  اآلخــر، 

الصحيحــة.  المنهجيــة  للمعرفــة 

فاالجتهــاد الشــرعي إًذا يحتكــم إلطــار مرجعــي منــذ 

الفتــرة األولــى لميــالده فــي العصــر النبــوي، قبــل وضــع 

القواعــد والضوابــط فــي مدونــات مســتقلة بشــروط 

مــن  أول  ولعــل  ذلــك،  بعــد  وضوابطــه  االجتهــاد 

ــذي أرشــد  ــد لهــذه الضوابــط اإلمــام الشــافعي ال قّع

لمرجعيــة التفكير اإلســالمي عامــة، ومرجعية االجتهاد 

المصطلــح  بهــذا  يصــرح  لــم  وإن  خاصــة،  الفقهــي 

)المرجعيــة( فــي مؤلفــه الرســالة، خصوًصــا وأن هــذا 

المؤلــف تجــاوز مســألة التقعيــد الفقهــي، إلــى مســألة 

تقعيــد أصــول التفكيــر اإلســالمي.



17منهجية الترشيع وجدلية الوحي والعقل والواقع

ذكرهــا  التــي  الثــالث  المرجعيــة  األســس  إن 

الشــافعي فــي الرســالة تلميًحــا ال تصريًحــا، هــي 

نفســها التــي ُيَتحــدث عنهــا فــي الفكــر اإلســالمي 

فــي  عنهــا  ويعبــر  والكــون(،  واإلنســان  بـ)الوحــي 

والواقــع(،  والمكلــف  بـ)النــص  الــدرس األصولــي 

وكلهــا تعبــر عــن هــذا اإلطــار المرجعــي الجامــع 

التشــريعية. المنهجيــة  إليــه  تحتكــم  الــذي 

أنهــا  المعاصــرة  القــراءات  بعــض  خلــل  إن 

بيــن  إبســتيمولوجية  قطيعــة  شــبه  جعلــت 

الوحــي والعقــل والواقــع فــي منهجيــة التشــريع، 

فالحديــث عــن مرجعيــة الوحــي فــي هــذه الدراســات 

هــو بالضــرورة نقــض لمرجعيــة العقــل والواقــع، 

بالضــرورة  هــو  وواقعــي  عقلــي  هــو  مــا  فــكل 

مناقــض لحقائــق الوحــي عندهــم، وهــذا التصــور إن 

ــي، ومــا  ــوًلا فــي ســياق تطــور الفكــر الغرب كان مقب

شــهده الفكــر الدينــي فيــه مــن أحــداث مؤســفة مــع 

الحقائــق العلميــة والواقــع التجريبــي، إال أن هــذا 

االســقاط غيــر ســليم فــي التصــور اإلســالمي؛ ألنــه 

في الســياق التاريخي اإلســالمي ال وجود للقطيعة 

بيــن األســس المكونــة للمرجعيــة الجامعــة فــي 

هــؤالء  يدركــه  لــم  مــا  وهــذا  التشــريع،  منهجيــة 

بالنقــل،  والعقــل  بالواقــع،  النــص  قابلــوا  عندمــا 

يدركــوا  لــم  ألنهــم  بالمصلحة...إلــخ؛  والنــص 

وظيفــة كل أســاس مــن األســس الســالف ذكرهــا، 

مطّيــة  ذلــك  إدراك  عــن  عجزهــم  أصبــح  وبذلــك 

عــن  المجــرد  والواقــع  العقــل  لالنتصــار لســلطة 

تســديد الوحــي، وهــو مــا كانــت لــه نتائجــه الفادحــة 

فانقلــب التجديــد تبديــًدا عنــد هــؤالء.

منــه  ينطلــق  الــذي  المحــوري  اإلشــكال  إن 

البحــث هــو محاولــة الجــواب عــن ســؤال مفــاده: 

مــا هــي وظيفــة مرجعيــة الوحــي والعقــل والواقــع 

فــي المنهجيــة التشــريعية؟ ثــم تتفــرع عــن هــذا 

الســؤال أســئلة أخــرى مفادهــا: كيــف يــؤدي الخطــأ 

فــي فهــم وظيفــة مرجعية الوحي والعقل والواقع 

إلــى فقــد الوســائل المنهجيــة فــي االجتهــاد؟ ومــا 

هــو أثــر ذلــك فــي اســتمداد األحــكام مــن مظانهــا؟ 

الجمــع  منهــج  عــن  العــدول  يستســاغ  كيــف 

بمنهــج الترجيــح فــي األســس المرجعيــة الســالف 

ذكرهــا، مــع أن دواعــي الجمــع متوفــرة، بــل ومنهــج 

العلمــاء فــي تقديــم الجمــع علــى الترجيــح أولــى؟ 

كيــف ينعكــس الخطــأ فــي فهــم تفاعــل الوحــي 

والعقــل والواقــع فــي المنهجيــة التشــريعية علــى 

ترســيخ الثنائيــات المعرفيــة فــي الفكــر اإلســالمي؟ 

ــة عنهــا. هــذه كلهــا أســئلة يحــاول البحــث اإلجاب

هذه الدراسة إذن تسعى لتحقيق أهداف منها:

بيــان معالــم المنهــج التشــريعي القائــم علــى 	 

مرجعيــة الوحــي فــي التلقــي، ومرجعيــة العقــل 

فــي الفهــم، ومرجعيــة الواقــع فــي التنزيــل. 

بيــان مصدريــة الثنائيــات المعرفيــة فــي الفكــر 	 

اإلســالمي وأثرهــا فــي منهجيــة التشــريع. 

الوحــي 	  بيــن  الجمــع  مرجعيــة  معالــم  بيــان 

التشــريع. منهجيــة  فــي  والواقــع  والعقــل 

ولتحقيــق هــذه األهــداف فقــد نظمــت البحــث 

وفــق ثالثــة محــاور، أولهــا عنوانــه: مرجعيــة الوحــي 

التشــريعية،  المنهجيــة  فــي  والواقــع  والعقــل 

الثنائيــات  والثانــي: منهجيــة التشــريع وإشــكالية 

والثالــث:  اإلســالمي،  الفكــر  فــي  المعرفيــة 
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التشــريع  منهجيــة  فــي  الجامعــة  المرجعيــة 

والواقــع. والعقــل  الوحــي  وتفاعــل 

 أولًا: 
مرجعية الوحي والعقل 
والواقع في المنهجية 

التشريعية:

الثــالث  المرجعيــات  هــذه  عــن  الحديــث  إن 

)الوحــي، والعقــل ، والواقــع( مــرده كــون العمليــة 

»تقــوم  التشــريعية  المنهجيــة  فــي  االجتهاديــة 

علــى ثالثــة عناصــر بدهيــة هــي: النــص، والواقــع، 

والمكلــف، فالنــص هــو الدليــل الــذي يــراد تطبيــق 

ميــدان  هــو  والواقــع  ومقصــده،  وعلتــه  حكمــه 

ــذي ســيكون محكومــا بذلــك  الفعــل والتصــرف ال

النــص وموجهــا نحــو مقاصــده وغاياتــه، والمكلــف 

بيــن  للمالئمــة  وبدًنــا  وروًحــا  عقــًلا  المؤهــل  هــو 

وفــق  علــى  الواقــع  لتســيير  أي  والواقــع،  النــص 

ينبغــي  مــا  وتنزيــل  ومقاصــده،  وأحكامــه  النــص 

تنزيلــه مــن معالجــات شــرعية لمشــكالت ذلــك 

فبيانهــا  وعليــه  وأحوالــه«)2)،  وأقضيتــه  الواقــع 

نحــن بصــدده. ضــرورة منهجيــة فيمــا 

مرجعية الوحي . 1

مصدرهــا  التشــريعية  الوحــي  مرجعيــة  إن 

فاألحــكام  النبويــة،  والســنة  الكريــم  القــرآن 

الشــرعية الجزئيــة منهــا والكليــة مصدرهــا القــرآن 

يوازيــه مصــدر  عليــه وال  يتقــدم  ال  الــذي  الكريــم، 

المقاصــدي:  »االجتهــاد  مختــار  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي،   (2(
األوقــاف  وزارة  األمــة،  كتــاب  مجاالتــه«،  ضوابطــه،  حجيتــه، 
ص57. ج2،  ط1،1419ه،  العــدد66،  قطــر،  اإلســالمية،  والشــؤون 

آخــر بإجمــاع المســلمين، فهــو »األصــل األول مــن 

أصــول األدلــة«)3)، وهــو كذلــك »كليــة الشــريعة، 

الرســالة،  وآيــة  الحكمــة،  وينبــوع  الملــة،  وعمــدة 

إلــى هللا  ونــور األبصــار والبصائــر، وأنــه ال طريــق 

بشــيء  تمســك  وال  بغيــره،  نجــاة  وال  ســواه، 

يخالفــه، وهــذا كلــه ال يحتــاج إلــى تقريــر واســتدالل 

ديــن األمــة«)4). عليــه؛ ألنــه معلــوم مــن 

وإذا كان القــرآن الكريــم المصدر األول لألحكام 

ومرجعهــا، وعمــل المجتهديــن يقــوم علــى وضــع 

فقــد  أدلتهــا،  مــن  األحــكام  الســتنباط  قواعــد 

اختلــف العلمــاء حــول آيــات األحــكام المســتنبطة، 

فمنهــم مــن قصرهــا فــي خمســمائة آيــة، ومنهــم 

لــم  أنهــم  ذلــك  المكثــر، وســبب  الُمِقــلُّ ومنهــم 

يضعــوا ضابًطــا لمــا يعــّد مــن آيــات األحــكام ومــا 

ــًرا ممــن تصــدوا للحديــث  ال يعــد منهــا، فنجــد كثي

عنهــا قصروهــا علــى اآليــات التــي ذكــر فيهــا صريــح 

ــم التغاضــي عــن غيرهــا. الحكــم، وت

الريســوني  حددهــا  فيــه خطــورة  األمــر  وهــذا 

فيمــا يلــي:

اإليهــام بــأن مــا ذكــروه مــن اآليــات هــي  9

ومــا  األحــكام،  تتضمــن  التــي  وحدهــا 

كذلــك. ليــس  ســواها 

تقليــص مفهــوم أحــكام القــرآن وقصرها  9

علــى األحــكام الجزئية المباشــرة.
الطوســي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي،   (3(
»المســتصفى مــن علــم األصــول«، تحقيــق: محمــد ســليمان 
بيــروت، ط1، 1417ه/1997م، ص80. األشــقر، مؤسســة الرســالة، 

بــن محمــد  بــن موســى  أبــو إســحاق إبراهيــم  )4) الشــاطبي، 
الشــريعة«،  أصــول  فــي  »الموافقــات  الغرناطــي  اللخمــي 
تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 

ص144. ج4،  1997م،  1،1417هـــ/  الطبعــة  عفــان، 
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التســاهل فــي حــق األحــكام التــي ذكــرت  9

فــي اآلي األخــر التــي لــم يعدوهــا مــن آي 

األحــكام، بكونهــا مجــرد آداب أو مباحــات 

ال حــرج علــى مــن آتاهــا أو تركهــا، واألمــر 

تركــوه  تكــون فيمــا  ليــس كذلــك، فقــد 

مــن اآليــات، أحــكام أهــم من التــي ذكروها، 

وأعــم وأشــمل منهــا.

لــم يذكــروه فــي  9 البحــث عــن أحــكام مــا 

مظــان أخــر غيــر القــرآن، مــع وجــود ذلــك 

تلويًحــا«)5). أو  تصريًحــا 

هــو  9 الريســوني  ذكــره  ممــا  واألخطــر 

تقليص مجال إعمال المنهج التشــريعي 

فــي نصــوص الوحــي ضمــن مجــال ضيــق 

مــن آيــات األحــكام، ممــا يحــد مــن فاعليتــه 

فــي اإلجابــة عــن المســتجدات المعاصــرة. 

إن فــي القــرآن نوعيــن مــن مصــادر اســتمداد 

األحــكام الشــرعية التــي يجــب علــى المجتهــد الوعــي 

بهــا واإلحاطــة بمعناهــا، أحدهــا األحــكام الجزئيــة 

وهــي المســتنبطة مــن دليــل جزئــي يــدل عليهــا، 

فبينوهــا،  عنايتهــم  العلمــاء  أوالهــا  التــي  وهــي 

وفرضــوا علــى المجتهــد معرفتهــا، والثاني األحكام 

العائــدة إلــى القواعــد الكليــة وهــي المســتقراة مــن 

مجمــوع أدلــة شــرعية، والتــي يمكــن أن تتضمــن 

فــي أحــكام الترغيــب والترهيــب واآلداب واألخــالق 

وغيرها...إلــخ)6).  والقصــص 

آيــت ســعيد »التجديــد األصولــي: نحــو صياغــة  )5) الحســين 
بإشــراف  جماعــي  إعــداد  الفقــه«  أصــول  لعلــم  تجديديــة 
أحمــد بــن عبــد الســالم الريســوني، المعهــد العالمــي للفكــر 

ص164. ط1،1435ه/2014م،  األردن،  عمــان  اإلســالمي، 

ــا مــن هــذا حديــث الشــاطبي فــي »الموافقــات«  )6) ينظــر قريًب
عــن الدليــل الكلــي والجزئــي، ج3، ص174-176/ج5، ص77.

الكليــات الشــرعية، هــي  إن أهميــة دراســة 

إليهــا  »االحتــكام  مــن  المجتهــد  تمكــن  التــي 

واالســتمداد منها فيما ال نهاية له من القضايا 

والحــوادث والمشــاكل التــي تجــّد وتتكاثــر في كل 

يــوم وفــي كل مــكان، ممــا ليــس لــه حكــم خــاص 

الكليــات تعطــي  بــل إن هــذه  بــه صريــح فيــه، 

أكبــر  كليــات  أو بمجموعــة منهــا،  بمجموعهــا، 

وأعلــم، هــي المبــادئ العليــا والمقاصــد الكبــرى 

اإلســالمي...«)7). للتشــريع 

ــه المجتهــد فــي وضــع  ــذي ينبغــي أن يراعي وال

»أن  الشــرعي،  النــص  مــن  االســتنباط  قواعــد 

آي القــرآن الكريــم برمتهــا، هــي آيــات أحــكام، فــال 

يحتــاج  أحكاًمــا  أو  حكًمــا  تتضمــن  ال  آيــة  توجــد 

إليهــا المســلم فــي إيمانــه وعملــه وحياتــه، وهــي 

وإن كانــت تختلــف درجاتهــا ومواقعهــا ومراتبهــا، 

إال أن ذلــك ال يلغــي قيمتهــا الحكميــة، وفائدتهــا 

العلميــة والعمليــة؛ ألنهــا جميًعــا تمثــل منظومــة 

واألحــوال  النيــات  تعالــج  متناســقة،  متكاملــة 

واألقــوال واألعمــال، والقيــم واألخــالق، فــي الفــرد 

والســلوك«)8).  والمجتمــع، 

أمــا المصــدر الثانــي الــذي تســتمد منــه األحــكام 

عــن  صــدر  مــا  »كل  وهــي  النبويــة،  الســنة  فهــو 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص غيــر القــرآن الكريــم مــن قــول أو فعــل أو 

تقريــر، ممــا يصلــح أن يكــون دليــًلا لحكــم شــرعي«)9)، 

والســنة النبويــة بهــذا المعنــى حجــة شــرعية مثــل 

)7) نفسه، ص44.

آيــت ســعيد »التجديــد األصولــي: نحــو صياغــة  )8) الحســين 
الفقــه«، ص164. أصــول  لعلــم  تجديديــة 

علومــه  الحديــث  »أصــول  عجــاج  محمــد  الخطيــب،   (9(
ص19. 1391ه/1971م،  ط2،  دمشــق،  الفكــر،  دار  ومصطلحــه«، 
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هــذا  علــى  الدالــة  اآليــات  تضافــرت  حيــث  الكتــاب، 

المعنــى وهــي كثيــرة جــًدا، وأجمــع المســلمون علــى 

أنهــا أصــل مــن أصول التشــريع، كما أجمــع العلماء 

عامــه،  تخصــص  للقــرآن،  مبّينــة  الســنة  أن  علــى 

وتقيــد مطلقــه، وتفســر مجملــه، وأنهــا قــد تســتقل 

بالتشــريع بســّن أحــكام ليســت فــي القــرآن)10).

النبــي  عــن  الثابتــة  بالســنة  االســتدالل  إن 

صلــى هللا علــه وســلم ال خــالف فيهــا؛ ألن منهــج 

اســتنباط العلمــاء منهــا ومــن القــرآن واحــد)11)، إال 

وعظــم  مكانتهــا  ســمو  مــع  النبويــة  الســنة  أن 

طــرق  فــي  القــرآن  فارقــت  البيــان  فــي  دورهــا 

العلمــاء فــي اســتمداد األحــكام الشــرعية منهــا، 

فالقــرآن الكريــم كالم هللا تعالــى بلفظــه ومعنــاه، 

بينمــا الســنة النبويــة بالمعنــى دون اللفــظ؛ ونظــًرا 

الرتباطهــا بأقــوال وأفعــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فهــي تحتمــل 

الداللــة الشــرعية وتحتمــل الطبيعــة البشــرية)12)، 

وهــو مــا حــدا بعلمــاء أصــول الفقــه لوضــع قيــد 

فــي تعريفهــم للســنة بقولهــم: )ممــا يصلــح أن 

نســبة  يتــم  ال  حتــى  لحكــم شــرعي(،  دليــال  يكــون 

عــادة إنســانية للداللــة علــى حقيقــة شــرعية.

ناشــئ  األمــر  هــذا  فــي  العلمــاء  عمــل  إن 

)10) ينظــر: الشــافعي، محمــد بــن إدريــس »الرســالة«، تحقيــق: 
أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )د.ط(، ص22، 

والشــاطبي »الموافقــات«، ج4، ص318-314.

بــن محمــد عــالء  بــن أحمــد  العزيــز  البخــاري، عبــد  )11) ينظــر: 
الديــن »كشــف األســرار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي«، 
تحقيــق: عبــد هللا محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة –

1418هـــ/1997م، ج2، ص520. األولــى  الطبعــة  بيــروت، 

)12) عــرف علمــاء الحديــث الســنة بقولهــم: »هــي كل مــا أثــر عــن 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو صفــة خلقيــة أو خلقيــة، 
أو ســيرة ســواء أكان قبــل البعثــة أو بعدهــا«، انظــر: القــاري، نــور 
الديــن أبــو الحســن علــى بــن ســلطان محمــد الهــروي »شــرح 
نخبــة الفكــر فــي مصطلحــات أهــل األثــر«، تحقيــق: محمــد نــزار 

ــروت، ص156. ــم، دار األرقــم، بي ــزار تمي ــم ن تميــم وهيث

عــن طبيعــة أقــوال النبــي صلــى هللا علــه وســلم 

أم هــي  التشــريع،  بهــا  المقصــود  وأفعالــه، هــل 

عليهــم  فــرض  مــا  وهــو  بشــرية،  جبليــة  طبيعــة 

التمييــز بيــن األمريــن، مــن أجــل تحديــد مــا يعتبــر 

كذلــك.  يعتبــر  ال  ممــا  مرجعًيــا  أساًســا 

علــى  نبهــوا  الذيــن  العلمــاء  أوائــل  مــن  إن 

ضــرورة التفريــق بيــن تصرفــات النبــي صلــى هللا 

ــورد  ــذي ي ــه وســلم، مــا ذكــره اإلمــام القرافــي ال عل

نًصــا فــي الفــروق تحــدث فيــه عــن حصــر تصرفــات 

التبليــغ واإلمامــة والقضــاء)13). ملسو هيلع هللا ىلص فــي  النبــي 

هــو  مــا  بيــن  أحياًنــا  التمييــز  عــدم  ألن خطــورة 

نصــوص  فــي  كذلــك  ليــس  ومــا  لألمــة  تشــريع 

غيــر  متاهــات  إلــى  يــؤدي  قــد  النبويــة،  الســنة 

ا  محمــودة العواقــب، خصوًصــا وأنهــا تمثــل إطــاًر

مرجعًيــا مكمــًلا لمرجعيــة الوحــي المعرفيــة، ولذلــك 

اهتــم علمــاء األصــول قديًمــا وحديًثــا بهذه المســألة 

ألهميتهــا وضرورتهــا فــي التنظيــر الفقهــي، فكــم 

اجتماعيــة  أو  سياســية  عاديــة  اجتهــادات  مــن 

ُألبســت صفــة الشــرعية، وكــم رأي للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص مرتبــط 

بعاداتــه اإلنســانية حمــل صفــة اإللزاميــة، وكــم مــن 

اجتهــاد مؤقــت مرتبــط بالزمــان والمــكان واألحــوال 

والشــمولية. العمــوم  صفــة  أخــذ 

إن مرجعيــة الوحــي قرآنــا وســنة فــي المنهــج 

فيــه  وجــود  ال  مترابًطــا  ُكًلا  تمثــل  التشــريعي، 

للتجــزيء، فآيــات الذكــر الحكيــم غيــر منفصلــة عــن 

أفضــل  عليــه  الكريــم وســيرته  الرســول  أحاديــث 

بــن  أبــو العبــاس أحمــد  )13) ينظــر: القرافــي، شــهاب الديــن 
أنــواء  فــي  البــروق  أنــوار  أو  »الفــروق  الصنهاجــي  إدريــس 
الفــروق«، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة للنشــر، 

ص358-357. ج1،  1418ه/1998م،  طبعــة  بيــروت، 
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الكريــم  الرســول  وســنة  والتســليم،  الصــالة 

ومــن  العظيــم،  القــرآن  فــي  وكلياتهــا  أصولهــا 

هــذا المنطلــق فمرجعيــة الوحــي شــاملة للتصــور 

وفروعــه. أصولــه  اإلســالمي 

مرجعية العقل. 2

إن الغــرض مــن هــذا البحــث ليــس بيــان حقيقــة 

فــي  مرجعيتــه  بيــان  وإنمــا  مفهومــه،  فــي  العقــل 

نصيــن  أذكــر  ذلــك  ولتوضيــح  التشــريعي،  المنهــج 

المنهــج، حيــث  فــي هــذا  العقــل  مهميــن لوظيفــة 

يقــول الشــافعي فــي الرســالة: »لــم يجعــل هللا ألحــد 

بعــد رســول هللا أن يقــول إال مــن جهــة علــم مضــى 

قبلــه، وجهــة العلــم بعــد الكتــاب والســنة واالجمــاع 

واآلثــار ومــا وصفــت مــن القيــاس عليهــا، وال يقيــس 

إال مــن جمــع اآللــة التــي لــه القيــاس بهــا«)14)، فوصــف 

المنهــج  تنزيــل  بهــا  يتحقــق  التــي  باآللــة  العقــل 

التنزيــل،  لتعطــل  ولــواله  الواقــع،  فــي  التشــريعي 

الواجــب  الشــروط  آخــر  فــي موضــع  ولذلــك يصــف 

توفرهــا فــي آلــة العقــل التــي بهــا يــدرك فقــه األحــكام، 

بقولــه: »فأمــا مــن تــم عقلــه ولــم يكــن عالًمــا بمــا 

الســنن  مــن  قبلــه  مضــى  بمــا  عالًمــا  )أي  وصفنــا 

واختالفهــم  النــاس  وإجمــاع  الســلف  وأقاويــل 

بقيــاس،  يقــول  أن  لــه  يحــل  فــال  العــرب(،  ولســان 

وذلــك أنــه ال يعــرف مــا يقيــس عليــه...«)15).

عنــد  والقيــاس  االجتهــاد  مفهــوم  كان  وإذا 

اإلمــام الشــافعي واحــًدا عندمــا أجــاب عــن ذلــك 

فــي ســؤال محــاوره بقولــه: »فمــا القيــاس أهــو 

)14) الشافعي، »الرسالة«، ص509-508.

)15) نفسه، ص511.

أم همــا متفرقــان، قلــت همــا اســمان  االجتهــاد 

لمعنــى واحــد«)16)، فــإن اإلمــام الشــافعي يجعــل 

الركــن األساســي فــي فقــه األحــكام بعــد الوحــي، 

ــة  ــل اإلنســان أمان العقــل الــذي علــى أساســه ُحمِّ

االســتخالف، والــذي علــى أساســه خوطــب بالوحــي 

وتطبيًقــا. فهًمــا  ليتحملــه 

وإذا كان العقــل حاضــًرا عنــد اإلمــام الشــافعي 

فــي القيــاس واالجتهــاد الــذي هــو آلتــه، فهــو حاضــر 

فــي كل األدلــة الشــرعية دون اســتثناء، فبدونــه ال 

يمكــن فقــه نصــوص القــرآن ببيــان معانيهــا، وال 

وال  وثبوتهــا،  داللتهــا  ببيــان  الســنة  فــي  التفكــر 

التأكــد مــن تحقــق االجمــاع مــن عدمــه، وال النظــر 

فــي القيــاس وســالمته، وهــذا األمــر تســتوي فيــه 

ــة المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا. األدل

ثابتــة  إًذا  بمــا أن وظيفــة العقــل االجتهاديــة 

األحــكام  اســتنباط  فــي  األصــول  علمــاء  عنــد 

المنهجيــة  فــي  تحّققهــا  وســيلة  فــإن  وتنزيلهــا، 

بالــرأي،  االجتهــاد  بمفهــوم  مرتبطــة  األصوليــة 

الــذي أقــر بــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص اجتهــاد معــاذ بــن جبــل حيــن 

بعثــه الرســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاضًيــا إلــى اليمــن، فقــال: 

»كيــف تقضــي إذا عــرض لــك قضــاء، قــال أقضــي 

بكتــاب هللا، قــال فــإن لــم تجــده فــي كتــاب هللا، 

قــال أقضــي بســنة رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قــال فــإن لــم 

ــرأي ال  تجــده فــي ســنة رســول هللا، قــال أجتهــد ب

آلــو، قــال: فضــرب بيــده فــي صــدري، وقــال: الحمــد 

للــه الــذي وفــق رســول رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمــا يرضــى 

ملسو هيلع هللا ىلص«)17). هللا  رســول 

)16) نفسه، ص477.

)17) البيهقي في سننه الكبرى ج 10/ص 114 حديث رقم: 20126.
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أوثــق  مــن  بالــرأي  االجتهــاد  مصطلــح  إن 

المصطلحــات ارتباًطــا بمرجعيــة العقــل، فمــا هــي 

حقيقــة هــذا المصطلــح؟ لقــد عرفــه ابــن القيــم 

بقولــه هــو: »الــرأي الــذي يفســر النصــوص ويبيــن 

وجــه الداللــة منهــا، ويقررهــا ويوضــح محاســنها 

وهــذا  منهــا«)18)،  االســتنباط  طريــق  ويســهل 

التعريــف يقــر االجتهــاد بالــرأي فــي األدلــة النصيــة 

غيرهــا. دون 

وعرفــه الشــوكاني بقولــه: »واجتهــاد الــرأي كما 

والســنة،  الكتــاب  مــن  الدليــل  باســتخراج  يكــون 

بأصالــة  أو  األصليــة،  بالبــراءة  بالتمســك  يكــون 

اختــالف  علــى  الحظــر،  أو  األشــياء،  فــي  اإلباحــة 

أو  بالمصالــح،  التمســك  أو  ذلــك،  فــي  األقــوال 

الشــوكاني  أن  ونلحــظ  باالحتيــاط«)19)،  التمســك 

األدلــة  ليشــمل  بالــرأي  االجتهــاد  مجــال  يوســع 

النصيــة، ويشــمل كذلــك عــدم الدليــل أو مــا عبــر 

عنــه بالبــراءة األصليــة، أي االجتهــاد بالعقــل فيمــا 

ال نــص فيــه.

مرجعيــة  قصــرا  التعريفيــن  هذيــن  أن  غيــر 

العقــل فــي االجتهــاد االســتنباطي دون االجتهــاد 

بعــض  دراســات  حاولــت  مــا  وهــذا  التنزيلــي، 

فتحــي  عــن  جــاء  مــا  منهــا  تجــاوزه  المعاصريــن 

الجهــد  »بــذل  قــال:  حيــث  تعريفــه،  فــي  الدرينــي 

العقلــي مــن ملكــة راســخة متخصصــة الســتنباط 

)18) ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو 
عبــد هللا »إعــالم الموقعيــن عــن رب العالميــن«، تحقيــق: طــه 
عبــد الــرؤوف ســعد، دار الجيــل للطباعــة والنشــر- بيــروت، ط 

ج1، ص82. 1973م، 

)19) الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد »إرشــاد الفحــول 
عــزو  أحمــد  تحقيــق  األصــول«،  علــم  مــن  الحــق  تحقيــق  إلــى 
للنشــر، ط1،1419ه/1999م، ج2، ص100. العربــي  الكتــاب  دار  عنايــة، 

نًصــا  الشــريعة  مــن  العملــي  الشــرعي  الحكــم 

وروًحــا، والتبصــر بمــا عســى أن يســفر تطبيقــه مــن 

نتائــج علــى ضــوء مــن مناهــج أصوليــة مشــتقة من 

خصائــص اللغــة، وقواعــد الشــرع، أو روحــه العامــة 

التشــريع«)20). فــي 

إن خصوصية هذا التعريف أنه:

العقلــي،  9 بالجهــد  الــرأي  اجتهــاد  يصــف 

فيــه  العقــل  مرجعيــة  تظهــر  وبذلــك 

بجــالء، لكنهــا مرجعيــة فهــم للشــريعة 

وليســت مرجعيــة تلــٍق لهــا؛ ألن مصــدر 

الوحــي دون غيــره. التلقــي هــو 

اســتنباط  9 فــي  العقلــي  الجهــد  هــذا  إن 

مرتبــط  هــو  مــا  فيــه  الشــرعي،  الحكــم 

مرتبــط  هــو  مــا  وفيــه  اللفــظ،  بداللــة 

انطالقــا  مقاصــده  أو  اللفــظ،  بمعانــي 

الشــريعة. روح  مراعــاة  مــن 

علــى  9 تقتصــر  ال  العقــل  مرجعيــة  إن 

الجهــد  أي  وحدهــا،  الفهــم  مرجعيــة 

العقلــي فــي اســتنباط الحكــم الشــرعي 

فقــط، وإنمــا تنتقــل إلــى مرجعيــة التنزيــل 

هــو  فالعقــل  وبالتالــي  الواقــع،  فــي 

واســطة انتقــال الوحــي مــن منهــج إلــى 

الواقــع. فــي  حيــاة  أســلوب 

الضابــط  9 هــي  العقــل  مرجعيــة  إن 

الواقــع،  فــي  المنهــج  تطبيــق  لســالمة 

حتــى ال يــؤدي إلــى نقيــض مقصــده وذلــك 

ــرأي  ــة فــي االجتهــاد بال ــي، فتحــي »المناهــج األصولي )20) الدرين
للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  اإلســالمي«،  التشــريع  فــي 

ص22. ،1434ه/2013م،  ط3  لبنــان،  بيــروت،  والنشــر، 
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ومقاصدهــا. الشــريعة  لــروح  بالرجــوع 

وعليــه فمكانــة العقــل ومحوريتــه فــي التصــور 

)كمــا  اآللــة  ألنــه  األهميــة؛  بالــغ  أمــر  اإلســالمي 

التــي  ســابقا()21)  ذكرتــه  ممــا  الشــافعي  وصفــه 

تحقــق تنزيــل منهــج الوحــي فــي الواقــع، وانطالًقــا 

ــى  ــي عل مــن عظــم دورهــا فقــد أنكــر اإلمــام الغزال

كل المنتقصيــن مــن مرجعيــة العقــل والرافضيــن 

وهــذا  اإلدراك،  فــي  قصورهــا  بدعــوى  إمــا  لهــا، 

تنزيــه  بدعــوى  وإمــا  لدعواهــم،  مبــرًرا  ليــس 

المنقــول مــن تخبــط العقــول وهــو غيــر مســّلم 

بــه كذلــك، يقــول الغزالــي: »فــإن قلــت فمــا بــال 

أقــوام مــن المتصوفــة يذمــون العقــل بالمعقــول، 

اســم  نقلــوا  النــاس  أن  فيــه  الســبب  أن  فاعلــم 

والمناظــرة  المجادلــة  إلــى  والمعقــول  العقــل 

الــكالم،  صنعــة  وهــو  واإللزامــات  بالمناقضــات 

فلــم يقــدروا علــى أن يقــرروا عندهــم أنكــم أخطأتــم 

فــي التســمية؛ إذ كان ال ينمحــي عــن قلوبهــم بعــد 

تــداول األلســنة بــه ورســوخه فــي القلــوب، فذمــوا 

عندهــم،  بــه  المســمى  وهــو  والمعقــول  العقــل 

تعالــى  يعــرف هللا  بهــا  التــي  البصيــرة  نــور  فأمــا 

ويعــرف صــدق رســله، فكيــف يتصــور ذمــه وقــد 

أثنــى هللا تعالــى عليــه، وإن ذم فمــا الــذي بعــده 

يحمــد، فــإن كان المحمــود هــو الشــرع فبــم علــم 

صحــة الشــرع، فــإن علــم بالعقــل المذمــوم الــذي 

وال  مذموًمــا،  أيًضــا  الشــرع  فيكــون  بــه  يوثــق  ال 

يلتفــت إلــى مــن يقــول إنــه يــدرك بعيــن اليقيــن ونور 

اإليمــان ال بالعقــل، فإنــا نريــد بالعقــل مــا يريــده 

بعيــن اليقيــن ونــور اإليمــان، وهــي الصفــة الباطنــة 

)21) ينظر: نص اإلمام الشافعي السابق ص185-184.

التــي يتميــز بهــا اآلدمــي عــن البهائــم حتــى أدرك بهــا 

حقائــق األمــور، وأكثــر هــذه التخبيطــات إنمــا ثــارت 

األلفــاظ  مــن  الحقائــق  أقــوام طلبــوا  جهــل  مــن 

فتخبطــوا فيهــا، لتخبــط اصطالحــات النــاس فــي 

األلفــاظ«)22)، وبذلــك نصــل لنتيجــة أساســية هــي 

والحــق  المنقــول  الشــرع  بيــن  معانــدة  »ال  أنــه 

المعقــول«)23).

مرجعية الواقع. 3

معرفــي  منهــج  أي  مــن  األهــم  الشــق  إن 

هــو جانبــه العملــي الــذي يســهم بــه فــي تطويــر 

الواقــع وحــل مشــكالته، »فخالًفــا لالعتقــاد عنــد 

ــزداد شــرًفا كلمــا  ــم ي ــأن العل بعــض أهــل النظــر ب

ازداد انفصــاًلا عــن التطبيــق واســتقالًلا بنفســه، 

يــرى أهــل االشــتغال بــأن قيمــة كل علــم تكــون 

علــى قــدر تعلقــه بالعمــل، فكلمــا كانــت النتائــج 

العمليــة لعلــم مــا أظهــر، كانــت درجــة العلميــة 

فيــه أرفــع و)أشــرف(، بــل كان نصيــب العامــل بــه 

أوفــر«)24).  منــه 

التصــور  فــي  الواقــع  الفهــم لمرجعيــة  وهــذا 

ذاتــه  الوحــي  مــن  مســتمدة  أسســه  اإلســالمي 

بيــن  عجيًبــا  ربًطــا  الكريــم  القــرآن  يربــط  حيــث 

تحصيــل المعرفــة وفائدتهــا العمليــة فــي الواقــع، 

ــة، يقــول  ــات القرآني ــر اآلي وهــذا أمــر ندركــه فــي تدّب

)22) الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي »إحيــاء 
علــوم الديــن«، دار المعرفــة، بيــروت، )د.ط(، ص89.

الطوســي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي،   (23(
»االقتصــاد فــي االعتقــاد«، تحقيــق: عبــد هللا محمــد الخليلــي، 

ص9. ه/2004م،   1424، ط1  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

)24) طــه عبــد الرحمــن »العمــل الدينــي وتجديــد العقــل« المركــز 
الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، ط2، 1997م، ص62.
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ــُت  ــۡل ِهَ َمَوٰقِي ــةِۖ قُ هِلَّ
َ
ــِن ٱۡل ــلُونََك َع ــى: ﴿يَۡسـَٔ تعال

الجــواب  وقــع  اآليــة  فهــذه   ،(25(﴾ۗ ــّجِ وَٱۡلَ ــاِس  لِلنَّ
فيهــا بمــا يتعلــق بــه العمــل، إعراًضــا عمــا قصــده 

ــَم يبــدو فــي  الســائل مــن الســؤال عــن الهــالل: »لِ

أول الشــهر دقيًقــا كالخيــط، ثــم يمتلــئ حتــى يصيــر 

ا، ثــم يعــود إلــى حالتــه األولــى«)26). بــدًر

كمــا ربطــت التوجيهــات النبويــة بيــن الفائــدة 

العمليــة  التنزيليــة  والفائــدة  للعلــم،  المعرفيــة 

العلــم  جنــوح  فــي  خلــل  أي  ألن  الواقــع؛  فــي  لــه 

ــا عــن  ــر خروًج ــن العمــل، يعتب ــه وبي ــط بين عــن الرب

فيــه. التوجيــه  وعــن مصــادر  اإلســالمي  المنهــج 

فــي  والتابعــون  الصحابــة  أدركــه  مــا  وهــذا 

ربــط فائــدة العلــم بنتائجــه الواقعيــة فــي كل مــا 

يتلقــاه الصحابــة مــن توجيــه وإرشــاد بالوحــي، وهــذا 

ــا أساســه توجيهــات  ــه كان منهًج ُيثبــت حقيقــة أن

الوحــي، وتطبيقــه العملــي فــي التربيــة التــي تلقاهــا 

عبــد  أبــو  »قــال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبــي  مــن  بتوجيــه  الصحابــة 

يقرئوننــا  كانــوا  الذيــن  حدثنــا  الســلمي،  الرحمــن 

القــرآن عثمــان بــن عثمــان، وعبــد هللا بــن مســعود 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  مــن  تعلمــوا  إذا  كانــوا  أنهــم  وغيرهمــا، 

عشــر آيــات لــم يتجاوزوهــا حتــى يعلمــوا مــا فيهــا 

القــرآن  فتعلمنــا  قالــوا  والعمــل،  العلــم  مــن 

جميًعــا«)27). والعمــل  والعلــم 

فربــط العلــم بالواقــع منهــج إســالمي تربــى 

)25) سورة البقرة:189.

)26) الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص44.

)27) ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم الحرانــي 
»دقائــق التفســير«، تحقيــق: محمــد الســيد الجلينــد، مؤسســة 

علــوم القــرآن، دمشــق، طبعــة 1404ه، ج2، ص227.

عليــه الصحابــة، وشــبَّ عليــه النشء مــن التابعين، 

وتطبَّعــت بــه مناهــج العلمــاء فــي تأصيــل العلــوم 

تقــاس  حاســًما  معيــاًرا  اعتبــر  حتــى  اإلســالمية، 

بــه فائــدة هــذه العلــوم مــن عدمهــا فــي التصــور 

اســتحضار  نجــد  أن  َغــْرَو  ال  ولذلــك  اإلســالمي، 

العلمــاء لــه فــي كل العلــوم اإلســالمية، تنقيًحــا 

لهــا، وتصويًبــا ألخطائهــا، وتجديــًدا لمنهجهــا.

حيــث  التشــريع  فــي منهجيــة  َل  ُنــزِّ مــا  وهــذا 

يعــول  التــي  الوســائل  أهــم  مــن  الواقــع  اعتبــر 

عليهــا المجتهــد لنقــل االجتهــاد فــي الشــريعة مــن 

الواقعــي،  العملــي  التنزيــل  إلــى  الذهنــي  التنظيــر 

التطبيــق  بالــرأي فــي  فهــو ضــرب مــن االجتهــاد 

إذن كمــا عبــر عنــه الدرينــي؛ »ألنــه يتعلــق بتطبيــق 

ــى أفعــال  ــة المجــردة عل األحــكام الشــرعية الذهني

فــي  األحــكام،  تلــك  تنفيــذ  أو  عامــة،  المكلفيــن 

الواقــع العملــي، وذلــك ليــس خاًصــا بالمجتهديــن، 

عليهــم  يجــب  ألنــه  أيًضــا؛  العــوام  يشــمل  بــل 

تحقيــق منــاط األحــكام التــي هــم بصــدد تطبيقهــا 

أو امتثالهــا، بحســب وســعهم أو باســتفتاء أهــل 

العلــم كمــا فــي أمــور صالتهــم وصيامهــم وزكاتهم 

وحجهــم ومعامالتهــم«)28)، ومــا يؤكــد أهميتــه فــي 

التنزيــل أنــه »لــو فــرض ارتفــاع هــذا االجتهــاد لــم 

تتنــزل األحــكام الشــرعية علــى أفعــال المكلفيــن 

إال فــي الذهــن »)29)، كمــا قــال الشــاطبي.

ضــرورة  الواقــع  مرجعيــة  يجعــل  مــا  وهــذا 

منهجيــة فــي ضبــط االجتهــاد؛ إذ »إنــا نعلــم قطًعــا 

مــع  المقــارن  االســالمي  »الفقــه  فتحــي  الدرينــي،   (28(
1412ه/1992م،  ط3،  دمشــق،  جامعــة  منشــورات  المذاهــب«، 

.3 9 ص

)29) نفسه، ج5، ص17.
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العبــادات  فــي  والوقائــع  الحــوادث  أن  ويقيًنــا 

والتصرفــات ممــا ال يقبــل الحصــر والعــد، ونعلــم 

قطًعــا أيًضــا أنــه لــم يــرد فــي كل حادثــة نــص وال 

يتصــور ذلــك أيضــا، والنصــوص إذا كانــت متناهيــة 

والوقائــع غيــر متناهيــة، ومــا ال يتناهــى ال يضبطــه 

والقيــاس  االجتهــاد  أن  علــم قطًعــا  يتناهــى،  مــا 

حادثــة  كل  بصــدد  يكــون  حتــى  االعتبــار  واجــب 

اجتهــاد«)30)، لكــن االجتهــاد فــي النــص الشــرعي، 

ال يعنــي تنميــط الفكــر وتعميــم ذلــك الجهــد فــي 

اســتنباط الحكــم علــى جميــع النــاس، وإال أصبــح 

ــه  ــذات، ال مقصــده ومآل الحكــم هــو المطلــوب بال

مرجعيــة  فائــدة  تبــرز  وهنــا  األفــراد،  واقــع  فــي 

الواقــع؛ ألنهــا نظــر فــي واقــع الحكــم ومقصــده 

عبــد  بــن  العــز  يقــول  فقــط،  ذاتــه  الحكــم  فــي  ال 

الســعي  لعبــاده  شــرع  هللا  أن  »اعلــم  الســالم 

تجمــع كل  وآجلــة،  عاجلــة  فــي تحصيــل مصالــح 

قاعــدة منهــا علــة واحــدة، ثــم اســتثنى منهــا مــا فــي 

مالبســته مشــقة شــديدة أو مفســدة تربــى علــى 

تلــك المصالــح، وكذلــك شــرع لهــم الســعي فــي 

درء مفاســد فــي الداريــن أو فــي أحدهمــا تجمــع 

كل قاعــدة منهــا علــة واحــدة، ثــم اســتثنى منهــا مــا 

فــي اجتنابــه مشــقة شــديدة أو مصلحــة تربــى علــى 

تلــك المفاســد، وكل ذلــك رحمــة بعبــاده ونظــر 

ورفــق«)31). لهــم 

)30) الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــي بكــر أحمــد 
»الملــل والنحــل«، تحقيــق: محمــد ســيد كيالنــي، دار المعرفــة، 

بيــروت، 1404ه، ج1، ص197.

ــو القاســم بــن الحســن أبــو محمــد عــز الديــن  )31) الســلمي، أب
عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم »قواعــد األحــكام فــي مصالــح 
الكليــات  مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  تحقيــق:  األنــام«، 
األزهريــة، القاهــرة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دار أم القــرى، 

ص138. ج2،  ط1414ه/1991م،  القاهــرة، 

 ثانًيا:
منهجية التشريع وإشكالية 

الثنائيات المعرفية في الفكر 
اإلسالمي

لقــد أشــكل علــى كثيــر مــن المعاصريــن فهــم 

ــز فيهــا بيــن  ــم ُيمي ــي ل ــر مــن المصطلحــات الت كثي

حقيقتهــا الشــرعية، وتداولهــا التاريخــي، فأدى ذلك 

إلــى خلــل فــي التجديــد المنشــود، فانقلــب التجديــد 

تبديــًدا، وهــذا مــا تنّبــه إليــه بعــض المعاصريــن فــي 

نقدهــم للثنائيــات المعرفيــة التــي وظفهــا حســن 

المعاصريــن  مــن  كثيــر  حــال  )وهــذا  مثــًلا  حنفــي 

ال  والتنافــر،  التقابــل  بهــا  يعنــي  ألنــه  كذلــك(؛ 

َصُعــب  واقــع  نتيجــة  وهــذا  والتداخــل،  التكامــل 

التاريخــي  والتــداول  بالممارســة  عنــه  االنفــكاك 

قــال  وبذلــك  الشــرعي،  النــص  فــي  حقيقتهــا  ال 

الدكتــور ســعيد شــبار وهــو يوجــه خطابــه لحســن 

حنفــي: »عندمــا َيجعــل اإلنســان فــي مقابــل هللا، 

المقابلــة،  هــذه  فــي  نــزاع  كأداة  اللغــة  ويوّظــف 

عندمــا ينطلــق مــن كــون اللغــة الدينيــة الشــرعية 

قــد اســتنفذت أغراضهــا، ويخلــق تعارًضــا بينهــا 

وبيــن اللغــة المعاصــرة، )فــإن( منهجيــة الكاتــب 

يتحّكــم فيهــا عموًمــا منطــق المقابلــة والتعــارض 

بيــن ثنائيــات متوهمــة، ال أســاس لهــا فــي واقــع 

أحــد  يتحقــق  ال  بحيــث  دينــه،  فــي  وال  اإلنســان 

طرفــي الثنائيــة إال بالتخلــي عــن اآلخــر«)32). 

المعرفيــة  الثنائيــات  اســتحضار  يمكننــي  ال 

)32) ســعيد شــبار، »المصطلحــات والمفاهيــم فــي الثقافــة 
مركــز  التاريخــي«،  والتــداول  الشــرعي  البنــاء  بيــن  االســالمية 
دراســة المعرفــة والحضــارة، سلســلة الدراســات واألبحــاث 
الفكريــة 3، مطبعــة آنفــو، فــاس، ط3، 1438ه/2017م، ص150-149.
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كلهــا فــي البحــث؛ ألنهــا عصيــة عــن العــد والحصــر، 

يحقــق  ممــا  لهــا  بنموذجيــن  ســأكتفي  ولذلــك 

بالمطلــوب. ويفــي  الغــرض، 

ثنائية العقل والنقل:. 1

إحــدى  والنقــل  العقــل  ثنائيــة  شــكلت  لقــد 

قديًمــا  األمــة  علمــاء  شــغلت  التــي  القضايــا 

وحديًثــا، واتخــذت أســماء عديــدة لقضيــة واحــدة، 

ــان،  ــرأي والبي ــة الســمع والعقــل، أو ال فهــي قضي

أســماء  كلهــا  فهــذه  والعرفان...إلــخ،  النظــر  أو 

بــل  لمســمى واحــد هــو قضيــة العقــل والنقــل؛ 

المتأمــل فــي الخريطــة الفكريــة للعالــم اإلســالمي 

الكبــرى  الفكريــة  االنقســامات  أن  يلحــظ  اليــوم 

مردهــا إلــى هــذه القضيــة بالــذات، وهــي ثنائيــات 

متصارعــة ال تعبــر عــن حقيقــة التصــور اإلســالمي.

إن احتــدام الصــراع بيــن »الموقفيــن الرئيســين 

مــن مســألة تعــارض العقــل والنقــل فــي التاريــخ 

اإلســالمي أدى إلــى انقســام العلــوم إلــى نوعيــن 

العقليــة  العلــوم  ومتصارعيــن:  متمايزيــن 

إلــى  تجلياتهــا  بقيــت  التــي  الدينيــة«)33)،  والعلــوم 

فــي  أو  العلــوم  لهــذه  النظــر  فــي  ســواء  اليــوم 

الديــن،  علــوم  بيــن  اإلبســتمولوجية  القطيعــة 

للعلــوم  انغالًقــا  خلــق  مــا  وهــو  الدنيــا،  وعلــوم 

ــي ال  ــوم الت المرتبطــة بالشــريعة، وحــذًرا مــن العل

ترتبــط ارتباًطــا مباشــًرا بنصــوص الوحــي، فأبعدهــا 

اإلنســانية  العلــوم  أمــر  وكذلــك  الواقــع،  عــن 

عــن  بعيــدة  بقيــت  التــي  والتقنيــة  واالجتماعيــة 

إشــكالية  فــي  بحــث  والعقــل  »الوحــي  لــؤي  صافــي،   (33(
تعــارض العقــل والنقــل«، مجلــة إســالمية المعرفة،العــدد11، 

ص53. 1998م، 

إلــى  يعيدهــا  أن  يمكــن  الوحــي  مــن  توجيــه  أي 

جــادة صوابهــا، بعــد اإلخفاقــات والنكســات التــي 

بهــا. ارتبطــت 

العقــل  أن  المعاصريــن  بعــض  ادعــى  لقــد 

والنقــل ضــدان ال يجتمعــان، يقــول حســن حنفــي: 

»إن العقــل فــي التــراث القديــم ومــا ورثنــاه مــن 

الســلف كانــت مهمتــه تبريــر الديــن، علــى األقــل 

فــي علــم أصــول الديــن وفــي علــوم الحكمــة، وأن 

العقــل لــم يســتقل علــى اإلطــالق ولــم يوجــه نحــو 

ــم أصــول  ــل إال فــي عل الواقــع، وهــو طرفــه األصي

وتحجيــر  الثبــات  إلــى  أيًضــا  انتهــى  الــذي  الفقــه، 

األصــول، وتغليبهــا علــى الواقــع حتــى إنــه لــم يبــَق 

إال التقليــد«)34)، ليخلــص فــي النهايــة إلــى القــول 

إال  ســلطة  وال  للعقــل،  إال  ســلطان  »ال  بأنــه 

الواقــع«)35). لضــرورة 

فهــم  مــن  جــذوره  يســتمد  الفهــم  هــذا  إن 

مرجعيــة العقــل فــي التــراث اإلســالمي التــي كان 

لألثــر اليونانــي دور كبيــر فــي صياغتهــا »فالراجــح أن 

فصــل الوحــي عــن العقــل لــم يتقــرر فــي الثقافــة 

المســلمين  اســتئناس  بعــد  إال  اإلســالمية 

بنشــرها  ــرت  بكَّ التــي  اليونانيــة،  األفــكار  ببعــض 

بيــن ظهرانيهــم المــدارس الالهوتيــة التــي كانــت 

موجــودة فــي الشــام والعــراق وفــارس، أي قبــل 

أن يأتــي عهــد الترجمــة المنتظمــة الــذي افتتحتــه 

دار الحكمــة أيــام المأمــون، وال ريــب أن متفلســفة 

اإلســالم الذيــن جــاءوا مــن بعــد هــذا العهــد، قــد 

التــراث  مــن  موقفنــا  والتجديــد،  »التــراث  حنفــي  حســن   (34(
القديــم« المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

ص17-16. 1412ه/1992م،  ط4، 

)35) ينظر: نفسه، ص58-57.
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ســاهموا أكثــر مــن غيرهــم فــي تثبيــت هــذا الفصــل 

إلشــكال  طرحهــم  ســياق  فــي  العقــول،  فــي 

والشــريعة  اليونانيــة  الحكمــة  بيــن  التوفيــق 

فــي  كان  وإن  هــذا  فصنيعهــم  اإلســالمية«)36)، 

ظاهــره حســًنا فــي محاولــة ربــط علــوم الشــريعة 

الالوعــي  فــي  رســخ  أنــه  إال  الحكمــة)37)،  بعلــوم 

الجماعــي فكــرة خطيــرًة جــًدا، وهــي الفــراق بــدل 

ــد الرحمــن؛ ألنهــا دعــوة  الوفــاق كمــا قــال طــه عب

غيــر  خطــاب  الشــرعي  الخطــاب  بــأن  »تشــعر 

ــه  ــوال عقالنيت ــة الفســاد؛ إذ ل ــي، وهــذا فــي غاي عقل

–أو معقوليتــه- لمــا وقــع بــه التكليــف أصــًلا، ثــم 

ــًرا مــن الخطــاب الشــرعي هــو مــن  إن قســًطا كبي

وضــع الفقهــاء الذيــن بنــوا اجتهاداتهــم العقليــة 

القــرآن والســنة«)38).  مــن  أصــول مأخــوذة  علــى 

لقــد كان لإلمــام الغزالــي فــي الدعــوة لمنطــق 

بيــن مرجعيتــي  والمقارنــة  التوفيــق  بــدل  الجمــع 

الوحــي والعقــل أســلم طريــق، فهــو لــم يــدع إلــى 

توحــي  خطــورة  مــن  لهــا  لمــا  المقارنــة  منطــق 

الجمــع  إلــى  دعــا  وإنمــا  المرجعيتيــن،  بانفصــال 

»وأنــى  الغزالــي:  يقــول  والعقــل  النقــل  بيــن 

يســتتب الرشــاد لمــن يقنــع بتقليــد األثــر والخبــر، 

وينكــر مناهــج البحــث والنظــر)...(، وكيــف يهتــدي 

للصــواب مــن اقتفــى محــض العقــل واقتصــر، ومــا 

اســتضاء بنــور الشــرع وال اســتبصر)...(، هيهــات 

بأذيــال  وتعثــر  والبتــات،  القطــع  علــى  خــاب  قــد 

)36) طــه عبــد الرحمــن »ســؤال العمــل بحــث عــن األصــول 
الــدر  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الفكــر والعلــم«،  العمليــة فــي 

ص89-88. 2012م،  ط2،  البيضــاء، 

)37) وهــذا مــا فعلــه ابــن رشــد فــي فصــل المقــال فيمــا بيــن 
الحكمــة والشــريعة مــن االتصــال.

)38) طه عبد الرحمن »سؤال العمل«، ص89.

الضــالالت مــن لــم يجمــع بتأليــف الشــرع والعقــل 

الســليم  البصــر  العقــل  فمثــال  الشــتات؛  هــذا 

الشــمس  القــرآن  ومثــال  والhذاء،  اآلفــات  عــن 

طالــب  يكــون  بــأن  فاخلــق  الضيــاء،  المنتشــرة 

االهتــداء، المســتغني إذا اســتغني بأحدهمــا عــن 

اآلخــر فــي غمــار األغبيــاء، فالمعــرض عــن العقــل 

لنــور  المتعــرض  مثالــه  القــرآن،  بنــور  مكتفًيــا 

الشــمس مغمًضــا لألجفــان، فــال فــرق بينــه وبيــن 

ــور علــى نــور«)39). العميــان، فالعقــل مــع الشــرع ن

وتبّنــى الغزالــي قــوًلا آخــر للراغــب األصفهانــي)40) 

أن  »اعلــم  نصــه:  هــذا  وضوًحــا،  فيــه  األمــر  يزيــد 

ــن  ــدي إال بالشــرع، والشــرع ال يتبي ــن يهت العقــل ل

كالبنــاء،  والشــرع  كاأُلس،  فالعقــل  بالعقــل،  إال 

ولــن يغنــي أسٌّ مــا لــم يكــن بنــاٌء، ولــن يثبــت بنــاٌء 

مــا لــم يكــن أٌس، وأيًضــا فالعقــل كالبصــر والشــرع 

كالشــعاع، ولــن يغنــي البصــر مــا لــم يكــن شــعاع 

ــم يكــن بصــر  ــن يغنــي الشــعاع مــا ل مــن خــارج، ول

مــن داخــل)...(، وأيًضــا فالعقــل كالســراج والشــرع 

كالزيــت الــذي يمــده، فــإن لــم يكــن زيــت لــم يحصــل 

الســراج، ومــا لــم يكــن ســراج، لــم يضــئ الزيــت)...(، 

وأيًضــا فالشــرع عقــل مــن خــارج، والعقــل شــرع 

مــن داخــل، وهمــا متعاضــدان بــل متحــدان، ولكــون 

الشــرع عقــًلا مــن خــارج ســلب هللا تعالــى اســم 

العقــل مــن الكافــر فــي غيــر موضــع مــن القــرآن، 

ٰ نُــورٖۚ ﴾)41)، أي نــور الشــرع ونــور  نحــو قولــه: ﴿نُّــوٌر َعَ

)39) الغزالي، »االقتصاد في االعتقاد«، ص10-9.

عنــد  النــص  هــذا  أوليــة  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  يقــول   (40(
قــاس  مــن  أول  األصفهانــي  الراغــب  »ولعــل  األصفهانــي: 
عالقــة العقــل بالشــرع علــى عالقــة الداخــل بالخــارج...«. انظــر: 

ص91. العمــل«،  »ســؤال  الرحمــن،  عبــد  طــه 

)41) سورة النور: 35.
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ُ ِلُــورِهِۦ َمن يََشــآُءۚ ﴾)42)،  العقــل، ثــم قــال: ﴿َيۡهــِدي ٱللَّ

فجعلهمــا نــوًرا واحــًدا، فالشــرع إذا ُفقــد العقــُل 

فقــد  عنــد  العيــن  عجــَز  األمــور  أكثــر  عــن  عجــز 

الشــعاع«)43).

ثنائية النص والمصلحة:. 2

هــذه الثنائيــة حاضــرة عنــد حســن حنفــي كذلــك 

الفقــه،  أصــول  لعلــم  التشــريعي  المنهــج  فــي 

عندمــا قابــل النــص بالمصلحــة، حيــث قــال: »أمــا 

عنــوان )مــن النــص إلــى الواقــع(، فإنــه يــدل علــى 

ــم األصــول والتحــول  ــدة فــي تطــور عل ــة جدي مرحل

الحــرف  مــن  أي  الواقــع،  إلــى  النــص  مــن  فيهــا 

والطوفــي؛  للشــاطبي  اســتئناًفا  المصلحــة  إلــى 

فســواء كان األصــل عقــًلا بطريقــة المتكلميــن، 

الفقــه  أصــول  فــإن  الفقهــاء؛  بطريقــة  نًصــا  أو 

الجديــدة تبــدأ مــن الواقــع ومــن مصالــح النــاس 

ــى مــا  ــر العصــور، وهــو رد فعــل عل ــرة بتغي المتغي

يحــدث فــي هــذا العصــر مــن تضحيــة بالمصالــح 

النــاس  مآســي  وتراكــم  النــص،  باســم  العامــة 

الشــريعة«)44). باســم 

أمــا نصــر حامــد أبــو زيــد فقــد اســتحضر الثنائيــة 

للتــراث اإلســالمي مــا هــو  بــل ونســب  نفســها؛ 

)42) سورة النور: 35.

)43) األصفهانــي، الراغــب أبــو القاســم الحســين بــن محمــد 
»تفصيــل النشــأتين وتحصيــل الســعادتين« دار مكتبــة الحيــاة، 
بيــروت، ط1983م، ص74، وذكــره الغزالــي، أبــو حامــد »معــارج 
الجديــدة،  اآلفــاق  دار  النفــس«،  مــدارج معرفــة  فــي  القــدس 

ص58-57. 1975م،  ط2،  بيــروت، 

)44) حســن حنفــي »مــن النــص إلــى الواقــع، الجــزء األول: تكويــن 
النــص محاولــة إلعــادة بنــاء علــم أصــول الفقــه«، مركــز الكتــاب 

للنشــر، القاهــرة، ط1، 2004م، ج1، ص35.

بــريء منــه، فقــال: »ظــل العقــل العربي اإلســالمي 

يعتمــد ســلطة النصــوص بعــد أن تمــت صياغــة 

الشــافعي-  -عصــر  التدويــن  عصــر  فــي  الذاكــرة 

وتحولــت  والترديــد،  االســترجاع  آلليــات  طبقــا 

االتجاهــات األخــرى فــي بنيــة الثقافــة -والتــي أرادت 

صياغــة الذاكــرة طبقــا آلليــات االســتنتاج الحــر مــن 

والفلســفة  الحــي- كاالعتــزال  والواقــع  الطبيعــة 

أوان  آن  وقــد  هامشــية،  اتجاهــات  إلــى  العقليــة 

مــن  التحــرر-ال  مرحلــة  إلــى  واالنتقــال  المراجعــة 

ســلطة النصــوص وحدهــا- بــل مــن كل ســلطة 

تعــوق مســيرة اإلنســان فــي عالمنــا«)45).

إن خلــل كثيــر مــن القــراءات المعاصرة للتراث 

أنهــا جعلــت شــبه قطيعــة بيــن ثنائيــات معرفيــة 

ال  التكامــل  اإلســالمي  التصــور  فــي  حقيقتهــا 

المصلحــة  بيــن  »العالقــة  حقيقــة  التقابــل؛ ألن 

والنــص لــن تكــون إال عالقــة بيــن أجــزاء الشــرع 

وأدلتــه المعتبــرة، أو هــي عالقــة بين شــرع وشــرع، 

وليســت عالقــة بيــن الشــرع وشــيء خــارج عنــه، 

فلذلــك ال بــد أن تكــون نظرتنــا إلــى هــذه العالقــة 

ال  وتعاضــد،  تجانــس  عالقــة  دومــا  أنهــا  علــى 

عالقــة تنــاف وتعــارض«)46)، وهــذا الــكالم يتوافــق 

مــع مــا جــاء بــه الراغــب األصفهانــي عنــد حديثــه 

عــن عالقــة الشــرع النقلــي بالشــرع العقلــي )كمــا 

يقــول:  حيــث  هللا  شــرع  فكالهمــا  أســلفُت(، 

»فالشــرع عقــل مــن خــارج، والعقــل شــرع مــن 

متحــدان)...(،  بــل  متعاضــدان  وهمــا  داخــل، 

وتأســيس  الشــافعي  »اإلمــام  زيــد  أبــو  حامــد  نصــر   (45(
األيديولوجيــة الوســطية«، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، ط2، 1996م، 

ص146.

)46) أحمــد الريســوني »التجديــد األصولــي نحــو صياغــة تجديديــة 
لعلــم أصــول الفقــه«، ص441.
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فالشــرع إذا ُفقــد العقــُل عجــز عــن أكثــر األمــور 

عجــَز العيــن عنــد فقــد الشــعاع«)47).

اإلســالمي  التشــريع  أن  فرحــون  ابــن  ويــرى 

الرخــص  فشــرع  أبوابــه،  كل  فــي  المصلحــة  راعــى 

الروايــة  مــن  أكثــر  الشــهادة  قبــول  فــي  وتشــدد 

لتوهــم العــداوة، فثبــت مــن ذلــك أن بــاب التوســعة 

الشــارع،  راعــاه  أصــل  لــه  بالمصالــح  العمــل  فــي 

»فليســت المصلحــة بدعــا عمــا جــاء بــه الشــرع«)48).

ونّظــر الشــاطبي كذلــك للمســألة ووضعهــا 

قاعــدة يحتكــم إليهــا فــي فهــم األحــكام وتنزيلهــا، 

فــكل مــا ال يــؤدي إلــى تحقيــق المصلحــة فهــو إمــا 

خــروج عــن التشــريع أو ســوء تطبيــق لــه، ومــن ثــم 

يــرى »أن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح العبــاد 

فــي العاجــل واآلجــل مًعــا«)49)، ثــم يخلــص لنتيجــة 

ــا اســتقرينا  مفادهــا قولــه: »والمعتمــد إنمــا هــو أنَّ

العبــاد  لمصالــح  وضعــت  أنهــا  الشــريعة  مــن 

اســتقراء ال ينــازع فيــه الــرازي وال غيــره«)50) ثــم يؤيــد 

ذلــك باألدلــة.

وعليــه فالشــريعة تراعــي مصالــح العبــاد فــي 

ذلــك  علــى  تعبيــر  وأصــدق  والمعــاد،  المعــاش 

مبناهــا  »الشــريعة  أن  مــن  القيــم  ابــن  قالــه  مــا 

فــي  العبــاد  ومصالــح  الحكــم  علــى  وأساســها 

ورحمــة  كلهــا،  عــدل  وهــي  والمعــاد،  المعــاش 

)47) األصفهانــي »تفصيــل النشــأتين وتحصيــل الســعادتين« 
ص74.

)48) ابــن فرحــون، برهــان الديــن أبــو الوفــاء إبراهيــم »تبصــرة 
عالــم  دار  األحــكام«  ومناهــج  األقضيــة  أصــول  فــي  الحــكام 
الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة العربيــة 

ص128. ج2،  1423ه/2003م،  طبعــة  الســعودية، 

)49) الشاطبي »الموافقات«ج2، ص9.

)50) نفسه، ج2، ص12.

كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فــكل مســألة 

خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى 

وعــن  المفســدة،  إلــى  المصلحــة  وعــن  ضدهــا، 

الشــريعة  مــن  فليســت  العبــث،  إلــى  الحكمــة 

وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشــريعة عــدل هللا 

بيــن عبــاده ورحمتــه بيــن خلقــه وظلــه فــي أرضــه 

وحكمتــه الدالــة عليــه وعلــى صــدق رســوله ملسو هيلع هللا ىلص أتــم 

داللــة وأصدقهــا«)51)، وبالتالــي فمــن الغلــط القــول 

بتعــارض مرجعيــة الوحــي التــي مصدرهــا القــرآن 

هــو  يربطهمــا  فالــذي  المصلحــة،  مــع  والســنة 

والتعــارض. التنافــي  ال  والتعاضــد  التجانــس 
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المرجعيــة  عــن  الحديــث  دواعــي  مــن  إن 

الجامعــة تأكيــد نفــي وجــود التعــارض بين األســس 

ــذي اتخــذه بعــض الباحثيــن مدخــًلا  ــة، وال المرجعي

للتشــكيك فــي المنهــج التشــريعي بدعــوى وجــود 

النــص  والنقــل،  )العقــل  المعرفيــة  الثنائيــات 

والمصلحــة، ...( فــي األســس المرجعيــة الســالف 

ذكرهــا، فــكان لزاًمــا علــّي بيانهــا اآلن.

ممــا  حقيقتهــا  الجامعــة  المرجعيــة  تســتمد 

قــام بــه اإلمــام الشــافعي؛ ألن عملــه فــي الرســالة 

أساســي  معرفــي  منهجــي  »إطــار  وضــع  يــروم 

يضبــط بشــكل حاســم عمليــة االجتهــاد فــي الفكــر 

)51) ابــن قيــم الجوزيــة »إعــالم الموقعيــن عــن رب العالميــن«، 
ج3، ص3.
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أنتقــل  الــدور  هــذا  أوضــح  ولكــي  اإلســالمي«)52)، 

األمــر  ألزيــد  الشــافعي  اإلمــام  لرســالة  مباشــرة 

تأكيــًدا، وأجعلــه أكثــر وضوًحا، إن منهجية التشــريع 

تأسســت منــذ بدايــة التقعيــد لهــا علــى يــد اإلمــام 

ســة، ذكرهــا  الشــافعي علــى أصــول مرجعيــة مؤسِّ

فــي الرســالة )وهــو أول مؤلــف أصولــي وصلنــا(، 

فتحــدث فــي بدايــة المؤلــف، وقــال: »فليســت تنزل 

فــي أحــد مــن أهــل ديــن هللا نازلــة إال وفــي كتــاب 

هللا الدليــل علــى ســبيل الهــدى فيهــا«)53)، ويزيــد 

األمــر توضيًحــا فــي إجابتــه عــن كيــف البيــان، فيقــول 

»فمنهــا مــا أبانــه لخلقــه نًصــا)...(، ومنــه مــا أحكــم 

فرضــه بكتابــه وبيــن كيــف هــو علــى لســان نبيــه«)54)، 

فيثبــت لنــا ممــا ذكــره اإلمــام الشــافعي أنــه يتحدث 

عــن مرجعيــة الوحــي التــي ُتــرّد إليهــا جميــع النــوازل، 

إنــه حتــى عنــد حديثــه عــن االجتهــاد فيمــا ال  بــل 

نــص فيــه، فإنــه يكــون مؤطــًرا بهــذه المرجعيــة 

ُأُسســا  يغفــل  لــم  هنــا  لكنــه  عنهــا،  خــارج  غيــر 

مرجعيــة أخــرى وإن كان الوحــي أعالهــا وأشــرفها؛ 

ألنــه بدونهــا تصبــح مرجعيــة الوحــي غيــر ذي فائــدة 

مــا  »منــه  االجتهــاد:  فــي  يقــول  ولذلــك  وجــدوى، 

فــرض هللا علــى خلقــه االجتهــاد فــي طلبــه، وابتلــى 

طاعتهــم فــي االجتهــاد كمــا ابتلــى طاعتهــم فــي 

توضيــح  ولمزيــد  عليهــم«)55)،  فــرض  ممــا  غيــره 

طــرق هــذا االجتهــاد )وإن كان فــي معــرض حديثــه 

عــن القيــاس عنــده(، يســرد لنــا اإلمــام الشــافعي 

)52) بــاروت، محمــد جمــال »االجتهــاد مــن النــص إلــى الواقــع« 
المصلحــة«  الواقــع  النــص  »االجتهــاد  كتــاب  تعقيبــات  مــن 
المعاصــر،  الفكــر  دار  دمشــق،  الفكــر،  دار  الريســوني،  ألحمــد 

ص78. 1420ه/2000م،  ط1،  بيــروت، 

)53) الشافعي »الرسالة«ص20.

)54) نفسه، ص22-21.

)55) الشافعي »الرسالة«، ص22.

االنطــالق  بهــا  للعمــل  ِفْقُهَهــا  يتطلــب  نــوازل 

مــن الوحــي مــع االهتــداء بنــور العقــل ثــم مراعــاة 

ســنن الكــون والواقــع، فقــال: »فوجههــم بالقبلــة 

ــَب  إلــى المســجد الحــرام، وقــال لنبيــه: )َقــْد َنــَرى َتَقلُّ

َتْرَضاَهــا  ِقْبَلــًة  ــَك  َينَّ َفَلُنَولِّ ــَماِء  السَّ ِفــي  َوْجِهــَك 

اِم َوَحْيــُث َمــا  َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْلَحــَر

ــوا ُوُجوَهُكــْم َشــْطَرُه()56)، وقــال: )َوِمــْن  ُكْنُتــْم َفَولُّ

اِم  َحْيــُث َخَرْجــَت َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْلَحــَر

ا  لَِئــلَّ َشــْطَرُه  ُوُجوَهُكــْم  ــوا  َفَولُّ ُكْنُتــْم  َمــا  َوَحْيــُث 

ــٌة()57)، فدلهــم جــل ثنــاؤه  ــاِس َعَلْيُكــْم ُحجَّ َيُكــوَن لِلنَّ

إذا غابــوا عــن عيــن المســجد الحــرام علــى صــواب 

االجتهــاد ممــا فــرض عليهــم منــه، بالعقــول التــي 

وأضدادهــا،  األشــياء  بيــن  المميــزة  فيهــم  ركــب 

والعالمــات التــي نصــب لهــم دون عيــن المســجد 

فقــال:  شــطره،  بالتوجــه  أمرهــم  الــذي  الحــرام 

ُجــوَم لَِتْهَتــُدوا ِبَهــا ِفــي  ــِذي َجَعــَل َلُكــُم النُّ )َوُهــَو الَّ

ْجــِم  ُظُلَمــاِت اْلَبــرِّ َواْلَبْحــرِ()58)، وقــال )َوَعَلاَمــاٍت َوِبالنَّ

ُهــْم َيْهَتــُدوَن()59).

فيهــا  ونهــاًرا  وليــًلا  جبــاًلا  العالمــات  فكانــت 

مختلفــة  كانــت  وإن  األســماء  معروفــة  أرواح 

معروفــة  ونجــوم  وقمــر  وشــمس  المهــاب، 

الفلــك،  مــن  والمواضــع  والمغــارب  المطالــع 

ففــرض عليهــم االجتهــاد بالتوجــه شــطر المســجد 

الحــرام ممــا دلهــم عليــه ممــا وصفــت، فكانــوا مــا 

ثنــاؤه،  جــل  أمــره  مزايليــن  غيــر  كانــوا مجتهديــن 

ولــم يجعــل لهــم إذا غــاب عنهــم عيــن المســجد 

)56) سورة البقرة: 144.

)57) سورة البقرة: 150.

)58) سورة األنعام:97.

)59) سورة النحل:16.
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فــي  وقــال   ، حيــث شــاؤوا«)60)  يصلــوا  أن  الحــرام 

ونصــب  العالمــات،  لهــم  »فخلــق  آخــر:  موضــع 

لهــم المســجد الحــرام، وأمرهــم أن يتوجهــوا إليــه، 

وإنمــا توجههــم إليــه بالعالمــات التــي خلــق لهــم، 

والعقــول التــي ركبهــا فيهــم التــي اســتدلوا بهــا 

علــى معرفــة العالمــات، وكل هــذا بيــان ونعمــة 

ثنــاؤه«)61). منــه جــل 

إن اســتحضار تكامــل الوحــي والعقــل وســنن 

كان  التشــريع،  منهجيــة  فــي  والواقــع  الكــون 

لــه،  التأســيس األول  العلمــاء منــذ  حاضــًرا عنــد 

الشــافعي  اإلمــام  أورده  مــا  ذلــك  يثبــت  والــذي 

بعــد ذلــك مــن رفضــه االستحســان؛ ألنــه حســب 

الواقــع  أو  العقــل  لمرجعيــة  إعــالء  لــه  فهمــه 

»وهــذا  قــال:  ولذلــك  الوحــي،  لمرجعيــة  وإلغــاء 

أن  هللا  رســول  دون  ألحــد  ليــس  أنــه  علــى  يــدل 

يقــول إال باالســتدالل بمــا وصفــت )...(، وال يقــول 

استحســن  بمــا  القــول  فــإن  استحســن؛  بمــا 

شــيء يحدثــه ال علــى مثــال ســبق«)62)، فهــو يشــير 

فــي  حتــى  الوحــي  لمرجعيــة  الرجــوع  ضــرورة  إلــى 

نــص صريــح فيــه. الــذي ال  االجتهــاد 

يتضــح إًذا أن اإلمــام الشــافعي يضــع أسًســا 

عامــة،  اإلســالمي  التفكيــر  لمنهــج  مرجعيــة 

مــن  والــذي  خاصــة،  الفقهــي  االجتهــاد  ولمنهــج 

اآلتيــة: الخطاطــة  فــي  أوضحــه  مــا  معالمــه 

)60) الشافعي »الرسالة«، ص24-23.

)61) نفسه، ص38.

)62) الشافعي«الرسالة«، ص25.

ومردُّ القول بالمرجعية الجامعة في 

منهجية التشريع عدة اعتبارات منها:

وحدة مصدريتها الجامعة:. 1

إن هــذه األســس تحكمهــا الوحــدة المصدريــة 

ــة  رابطهــا المحــوري المدخــل التوحيــدي فــي الرؤي

هــو مصــدر  وجــل  عــز  فاللــه  للعالــم،  اإلســالمية 

الوحــي المســطور ﴿إِنَّــا َنۡــُن نَزَّۡلَــا ٱذلِّۡكــَر ِإَونَّــا 

ــق الكــون المنظــور﴿إِنَّ  ــوَن ٩﴾)63)، وخال ُظ َحٰفِ َلُۥ لَ
يَّــاٖم 

َ
ةِ أ ۡرَض ِف ِســتَّ

َ
ــَمَٰوِٰت وَٱۡل ــَق ٱلسَّ ِي َخلَ ُ ٱذلَّ ُكــُم ٱللَّ َربَّ

يٍع  ــفِ ــن َش ــا ِم ــَرۖ َم ۡم
َ
ــُر ٱۡل ِ ــرِۡشۖ يَُدبّ ــَتوَٰى َعَ ٱۡلَع ــمَّ ٱۡس ُث

ــُدوهُۚ  ٱۡعُب ــۡم فَ ُك ُ َربُّ ــُم ٱللَّ ــهِۦۚ ذَٰلُِك ِ ــِد إِذۡن ــۢن َبۡع إِلَّ ِم
المســتخلف  واإلنســان   ،(64(﴾٣ ــُروَن  تَذَكَّ فَــَا 

َ
أ

ةٖ  ــَلٰلَ ــن ُس ــَن ِم ــا ٱۡلإِنَسٰ ۡقَن ــۡد َخلَ َق فــي المعمــور ﴿َولَ

ــٖن  ِكي ــرَارٖ ّمَ ــي قَ ــٗة فِ ــُه ُنۡطَف ــّمَ َجَعۡلَنٰ ــٖن ١٢ ُث ــن ِطي ّمِ
َقــَة  ۡقَنــا ٱۡلَعلَ َقــٗة فََخلَ ۡطَفــَة َعلَ ۡقَنــا ٱلّنُ ١٣ ُثــّمَ َخلَ

)63) سورة الحجر: 9.

)64) سورة يونس: 3.

مرجعية الفهم بالعقل 

مرجعية التنزيل يف الواقع

املرجعية الجامعة يف منهجية الترشيع

مرجعية التلقي من الوحي

 

 مرجعیة التلقي من الوحي

 مرجعیة الفهم �العقل 

 

مرجعیة التنز�ل 

 في الواقع
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ــَم  َظٰ ــۡونَا ٱۡلعِ ــا فََكَس ــَة ِعَظٰٗم ــا ٱلُۡمۡضَغ ۡقَن ــٗة فََخلَ ُمۡضَغ
ــُن  ۡحَس

َ
ُ أ ــارََك ٱلّلَ ــَرۚ َفَتَب ــا َءاَخ َنُٰه َخۡلًق

ۡ
ــأ نَش

َ
ــّمَ أ ــا ُث ۡحٗم لَ

ٱۡلَخٰلِقِيــَن  ١٤﴾)65).

وبالتالــي »فالرؤيــة اإلســالمية للعالــم توظــف 

مدخــًلا توحيدًيــا فريــًدا، وهــو مدخــل قرآنــي خالــص، 

الكــون  ووحــدة  الخالــق،  اإللــه  وحــدة  مــن  يبــدأ 

المخلــوق، ووحــدة اإلنســان المســتخلف، ووحــدة 

األســماء  بتعليمــه  لإلنســان  اإللهــي  العطــاء 

ــا﴾)66)، ثــم بتواصــل الوحــي  ــَمآَء ُكََّه ۡس
َ
ــَم َءادََم ٱۡل ﴿وََعلَّ

المســطورة  بالكلمــة  اإلنســان  لهدايــة  اإللهــي 

نزَۡلَنــا َعلَۡيُكــۡم لَِباٗســا يُــَوٰرِي 
َ
﴿َيَٰبنِــٓي َءادََم قَــۡد أ

ِــَك  ــٞرۚ ذَٰل ِــَك َخۡي ــوَٰى ذَٰل ۡق ــاُس ٱلّتَ ــاۖ َولَِب ــۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗش َس
ا  ــٓي َءادََم لَ ــُروَن ٢٦ َيَٰبنِ ــۡم يَذَّّكَ ُه َعّلَ ِ لَ ــِت ٱلّلَ ــۡن َءاَيٰ ِم
ــَن  بَوَۡيُكــم ّمِ

َ
ۡخــرََج أ

َ
ــۡيَطُٰن َكَمــآ أ ّنَُكــُم ٱلّشَ َيۡفتِنَ

ــۡوَٰءتِِهَماۚٓ  ــا َس ــُهَما لُِيرَِيُهَم ــا لَِباَس ــزُِع َعۡنُهَم ــةِ يَن ٱۡلَجّنَ
َرۡوَنُهــۡمۗ إِنَّــا  ا تَ ــُهۥ ِمــۡن َحۡيــُث لَ بِيلُ إِنَّــُهۥ يَرَىُٰكــۡم ُهــَو وَقَ
ــوَن ٢٧﴾)67)،  ا يُؤِۡمُن ــَن لَ ــآَء لِّلَِذي ۡولَِي

َ
ــَيِٰطيَن أ ــا ٱلّشَ َجَعۡلَن

بالواقعــة  أيضــا  اإللهــي  الوحــي  ويتواصــل 

ۡرِض 
َ
ــي ٱۡلأ ــُث فِ ــا َيۡبَح ُ ُغرَاٗب ــَث ٱلّلَ المشــهودة ﴿َفَبَع

ــٰيٓ  َت ــاَل َيٰوَۡيلَ ــهِۚ قَ ِخي
َ
ــوۡءَةَ أ ــَوٰرِي َس ــَف يُ ــُهۥ َكۡي لُِيرَِي

َوٰرَِي َســوۡءَةَ 
ُ
ــأ ــرَاِب فَ ــَذا ٱۡلُغ ــَل َهٰ ُكــوَن ِمۡث

َ
ۡن أ

َ
َعَجــزُۡت أ

َ
أ

ــَن ٣١﴾)68). ِٰدِمي ــَن ٱلّنَ ــَح ِم ۡصَب
َ
أ ــۖي فَ ِخ

َ
أ

ــدي إقامــة التكامــل  ويتضمــن المدخــل التوحي

اإللهــي  والخلــق  اإللهــي،  الوحــي  بيــن  والتداخــل 

فــي الكتابيــن المســطور والمنظــور، األمــر الــذي 

)65) سورة المؤمنون: 14-12.

)66) سورة البقرة:31.

)67) سورة األعراف: 27-26.

)68) سورة المائدة:31.

العقــل  بيــن  التقابــل  مشــكالت  معــه  تتالشــى 

والنقــل، ويتضمــن ذلــك إقامــة التكامــل بيــن علــوم 

الوحي كما يفهمها اإلنســان، والعلوم المكتســبة 

فــي مجــال الكون الطبيعي واالجتماعي والنفســي، 

والتمكيــن  االســتخالف  ضــرورات  مــن  بوصفهــا 

فــي الكــون والعمــران البشــري”)69).

المســطور  الوحــي  بيــن  التكامــل  هــذا  إن 

والكــون المنظــور، والــذي ينفــي عنهمــا التناقــض 

المحظــور، نجــد معالمــه فــي نســقية كتــاب هللا 

نــص: خطــاب  حديــث  الكريــم  “فالقــرآن  الغفــور؛ 

األنفــس:  عــن  وحديــث  مبيــن،  عربــي  بلســان 

عــن  وحديــث  المســتخلف،  المكلــف  اإلنســان 

اآلفــاق: الكــون المســخر مجــال االســتخالف)...(، 

تلــك  وكل  لهــا،  الخادمــة  علومهــا  دائــرة  ولــكل 

العلــوم قرآنيــة، وبتعبيرنــا، شــرعية أو إســالمية؛ 

إذ يســتوي الناظــر المتفقــه فــي آيــات النــص وفــي 

آيــات األنفــس وفــي آيــات اآلفــاق؛ فكلهــا دالئــل 

الكتــاب  فــي  إليــه  وهاديــة  مرشــدة  الحــق،  علــى 

بينهمــا  المنظــور،  الكتــاب  فــي  كمــا  المســطور 

وحــدة بنائيــة نســقية تنتهــي إلــى أصــل التوحيــد”)70).

إن مــا ابتليــت بــه األمــة اإلســالمية مــن ثنائيــات 

معرفيــة مــن قبيل العقل والنقل، النص والواقع، 

ومــا كان لهــا مــن أثــر فــي منهــج القراءتيــن، والــذي 

يبــرر البعــض وجودهــا باختــالف مصدرهــا، أمــر بالــغ 

الخطــورة أجــاب عنــه طــه عبــد الرحمــن بقولــه “إن 

المعرفــي  التكامــل  »منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي،   (69(
مقدمــات فــي المنهجيــة اإلســالمية«، المعهــد العالمــي للفكــر 

اإلســالمي، مكتبــة األردن، عمــان، ط2، 2016/1437م، ص49.

)70) شــبار، ســعيد، »مــن مظاهــر التحيــز فــي العلوم اإلســالمية 
»مجلــة االحيــاء، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، العــدد 29 محــرم 

1430ه/ينايــر 2009م، ص93.
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المقابلــة بيــن العقــل والشــرع مــن جهــة )المصــدر 

األصلــي(، فهــي تعنــي أن المصــدر األصلــي للعقــل 

هــو اإلنســان، بينمــا المصــدر األصلــي للشــرع هــو 

اإللــه، وهــذا ال يصــح بإطــالق؛ نظــًرا ألن العقــل 

اإلنســاني فــي أصلــه صــادر عــن اإللــه صــدور القــول 

بــدون  معــا  لهمــا  الموجــد  فهــو  عنــه،  الشــرعي 

منــازع”)71)، ومــا قالــه عــن عالقــة الوحــي بالعقــل 

يمكــن قولــه كذلــك فــي الواقــع والمحيــط الكونــي.

وبالتالــي ال يمكــن االســتغناء عــن أي أســاس 

مــن الوحــي والعقــل والكــون فــي تحقــق المنهــج 

أحــد األســس  بــل ال يمكــن جعــل  االســتخالفي، 

ــه تحقيقهــا،  ــه المنوطــة ب ــال لآلخــر فــي وظيفت بدي

فالوحــي وإن كان أشــرفها بوصفــه مصــدرا لتلقــي 

ــٗدى﴾)72)، ال يلغــي  ــّيِ ُه ــم ّمِ ُك تَِينَّ
ۡ
ــا يَأ إِمَّ الهــدى ﴿فَ

الوحــي،  مقاصــد  لفهــم  أداة  بوصفــه  العقــل 

تنزيــل  محــل  باعتبــاره  كذلــك  الواقــع  يلغــي  وال 

مقاصــد الوحــي فــي الكــون، وبذلــك “َتفــرَّد المنهــج 

اإلســالمي بهــذه النظــرة المتوازنــة التــي جعلــت 

لــه المواطــن  )النقــل( يخاطــب )العقــل( ويرتــاد 

التــي ال يحســن ارتيادهــا، وال يملــك أدواتهــا مــن 

ــم الغيــب الفســيح، وجعلــت )العقــل( يعقــل  عال

ــاد لــه أفضــل  ــه، ويرت النقــل ويتفهمــه، ويســتدل ل

ســبل التطبيــق والتنزيــل علــى الواقــع، فــال أحــد 

أحــد  وال  لآلخــر،  بديــال  يكــون  أن  يمكــن  منهمــا 

منهمــا يمكــن أن يغنــي عــن اآلخــر، وكل منهمــا من 

عنــد هللا تعالــى، فالنقــل هبــة هللا تعالــى للبشــرية 

إلــى  الظلمــات  مــن  ويخرجهــا  ســبلها  ليهديهــا 

للوحــي  المســتقبلة  الطاقــة  هــو  والعقــل  النــور، 

)71) طه عبد الرحمن، »سؤال العمل«، ص90.

)72) سورة البقرة: 38.

بــه  واالســتفادة  وفهمــه،  تلقيــه  علــى  القــادرة 

الواقــع”)73). وتنزيلــه علــى 

فــي  قديًمــا  اإلســالم  علمــاء  اســتفاض  لقــد 

الــرد علــى أي زعــم بمناقضــة حقائــق الوحــي لحقائق 

العقــل والواقــع المحســوس، فابــن تيميــة فــي 

بحثــه عــن العلــوم العقليــة ســواء الفلســفية أو 

خلــص  النقليــة،  بالنصــوص  مقارنــة  الطبيعيــة 

هــو  فمــا  التعــارض،  وجــود  الســتحالة  موقفــه 

صحيــح  مــع  يتناقــض  ال  المعقــول  صريــح  مــن 

المنقــول، وفــي ذلــك يقــول: “وقــد تأملــت ذلــك 

فــي عامــة مــا تنــازع النــاس فيــه فوجــدت مــا خالــف 

النصــوص الصحيحــة الصريحــة شــبهات فاســدة 

يعلــم بالعقــل بطالنهــا، بــل يعلــم بالعقــل ثبــوت 

للشــرع”)74). الموافــق  نقيضهــا 

نتخيــل  أن  الســهل  مــن  ليــس  وبالتالــي 

والعاَلــم  الوحــي  مصــدري  بيــن  فاصلــة  حــدوًدا 

اإلســالمي،  التصــور  فــي  واإلنســان(  )الكــون 

“فالقــرآن الكريــم يجعــل نصــوص اآليــات المتلــوة 

آيــات  ا، ويجعــل  القــرآن مصــدًر المســطورة فــي 

ا،  مصــدًر العالــم  فــي  المنظــورة  المخلوقــة  هللا 

وهللا ســبحانه هــو منــزل الكتــاب وهــو ســبحانه 

خالــق العالــم، فإليــه يرجــع األمــر كلــه، أي إن هللا 

ســبحانه هــو المرجــع فيمــا يرســمه للنــاس مــن 

أمــوره  فــي  الرشــاد،  وســبل  الهدايــة  أســباب 

كلهــا، فاإلنســان يقــرأ مــا هــو مخلــوق ومعــروض 

ــر، مــن تقديــم كتــاب »خالفــة اإلنســان  )73) العلوانــي، طــه جاب
بيــن العقــل والوحــي« لعبــد المجيــد النجــار، ص15.

)74) ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
الحرانــي »درء تعــارض العقــل والنقــل«، تحقيــق: محمــد رشــاد 
ســالم، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط2، 1411ه/1991م، ج1، ص147.
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ومنظــور فــي العالــم، مــن عالــم طبيعــي مــادي، 

وعالــم اجتماعــي، وعالــم نفســي، يشــاهده ويتأملــه 

ويتدبــره، يقيســه ويحســبه، يختبــره ويســخره”)75)، 

تناقــض  ال  واحــدة  نســقية  إطــار  فــي  ذلــك  وكل 

وحــدة مصدرهــا. مــن  انطالًقــا  فيهــا 

تنظيمها وسننيتها الجامعة:. 2

إن مــن الســمات الكبــرى التــي تجمــع الوحــي 

التنظيــم  والواقــع،  الكــون  وســنن  والعقــل 

هللا  وصــف  لقــد  الفوضــى،  ورفــض  والســننية 

ۡحَســَن 
َ
ُ نَــزََّل أ عــز وجــل كتابــه الكريــم بقولــه: ﴿ٱلّلَ

ّرُ ِمۡنــُه ُجلُوُد  َثانـِـَي َتۡقَشــعِ ــبِٗها ّمَ َشٰ تَ ٱۡلَحِديــِث كَِتٰٗبــا ّمُ
ــۡم  وُبُه لُ ــۡم وَقُ ــُن ُجلُودُُه ــّمَ تَلِي ــۡم ُث ُه ــوَۡن َرّبَ ــَن يَۡخَش ٱّلَِذي
ِ َيۡهــِدي بـِـهِۦ َمــن يََشــآُءۚ  ِۚ ذَٰلـِـَك ُهــَدى ٱلّلَ ــٰي ذِۡكــرِ ٱلّلَ إِلَ
ــاٍد ٢٣﴾)76)، وميــزة  ــۡن َه ــُهۥ ِم ــا لَ ُ َفَم ــِل ٱلّلَ ــن يُۡضلِ وََم
هــذا الكتــاب الكريــم كمــا وصفــه اإلمــام الباقالنــي 

فــي  متنــاه  التأليــف،  عجيــب  النظــم،  بديــع  »أنــه 

البالغــة إلــى الحــد الــذي يعلــم عجــز الخلــق عنــه«)77).

وطولــه  كثرتــه  علــى  القــرآن  »حصــل  وبذلــك 

هللا  وصفــه  مــا  علــى  الفصاحــة،  فــي  متناســًبا 

فَــَا َيَتَدبَّــُروَن 
َ
تعالــى بــه، فقــال عــز مــن قائــل ﴿أ

ــهِ  ــُدواْ فِي ِ لَوََج ــۡرِ ٱللَّ ــِد َغ ــۡن ِعن ــۡو َكَن ِم َ ــرَۡءاَنۚ َول ٱۡلُق
كالم  أن  فأخبــر ســبحانه  َكثِــرٗا ٨٢﴾)78)،  ٱۡختَِلٰٗفــا 
اآلدمــي إن امتــد وقــع فيــه التفــاوت، وبــان عليــه 

المعرفــي  التكامــل  »منهجيــة  حســن  فتحــي  ملــكاوي،   (75(
ص213. اإلســالمية«،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 

)76) سورة الزمر:23.

)77) الباقالنــي »إعجــاز القــرآن«، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، 
دار المعــارف، مصــر، ط5، 1997م، ص35.

)78) سورة النساء:82.

االختــالل)...(، بينمــا القــرآن عجيــب نظمــه، وبديــع 

تأليفــه ال يتفــاوت وال يتبايــن، علــى مــا يتصــرف إليــه 

مــن الوجــوه التــي يتصــرف فيهــا: مــن ذكــر قصــص 

ومواعــظ واحتجــاج، وحكــم وأحــكام، وإعــذار وإنــذار، 

ووعــد ووعيــد وتبشــير وتخويــف، وأوصاف، وتعليم 

أخــالق كريمــة، وشــيم رفيعــة، وســير مأثــورة، وغيــر 

ذلــك مــن الوجــوه التــي يشــتمل عليهــا«)79).

الكمــال  خاصيــة  أن  ذلــك  كل  مــن  فثبــت 

والتنظيــم اإللهــي حاضــرة فيــه، وهــي تشــمله فــي 

آياتــه وســوره، وتشــمله كذلــك فــي عالقته بالســنة 

النبويــة، فــال وجــود للتعــارض بيــن اآليــات القرآنيــة 

ممــا  وســنته،  ســيرته  فــي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  وتوجيهــات 

يثبــت معــه حقيقــة الوحــي فــي نظامــه وانتظامــه، 

فــي  تتجســد  آيــة  وكل  لألخــرى،  تحيــل  آيــة  فــكل 

عمــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي ســنته. 

إن هــذا النظــام الــذي يحكــم الوحــي هــو نفســه 

الــذي يحكــم ســنن الكــون والواقــع، »فالكــون مــن 

أصغــر مخلوقاتــه إلــى أعظمهــا ركــب علــى هيئــة 

مــن التناســق والنظــام العجيبيــن، بحيــث قــدر لــكل 

منهــا تركيــب فــي بنيتهــا، ونســبة فــي وضعهــا فــي 

الدهــر، ولــو  يتغيــران عبــر  الكونيــة ال  المجموعــة 

حصــل فيهمــا تغيــر طفيــف ألدى إلــى اضطــراب 

يأتــي بالفنــاء علــى ظاهــرة الحيــاة، بــل علــى ظاهــرة 

ــَو ٱّلَِذي  الوجــود الكونــي ذاتــه«)80)، يقــول تعالــى: ﴿وَُه

ــن ُكّلِ  ــٗرۖا وَِم َهٰ نۡ
َ
ــَي وَأ ــا َرَوِٰس ــَل فِيَه ۡرَض وََجَع

َ
ــّدَ ٱۡلأ َم

)79) نفسه، ص36.

)80) عبــد المجيــد النجــار »خالفــة اإلنســان بيــن الوحــي والعقــل، 
بحــث فــي جدليــة النــص والعقــل والواقــع« المعهــد العالمــي 
ط2،   ،5 االســالمية  المنهجيــة  سلســلة  االســالمي،  للفكــر 

ص44. 1413ه/1993م، 
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ــَل  ۡي ــي ٱّلَ ــِنۖ ُيۡغِش ۡي ــِن ٱثۡنَ ــا َزوَۡجۡي ــَل فِيَه ــَرِٰت َجَع َم ٱلّثَ
ــُروَن ٣﴾)81). ــوٖۡم َيَتَفّكَ َِق ــٖت ّل ٰ ِــَك ٓأَلَي ــي ذَٰل ــاَرۚ إِّنَ فِ َه ٱلّنَ

ــم االنتظــام »فالحــوادث  إن مــن صفــات العال

الكونيــة مرتبــط بعضهــا ببعــض بانتظــام واطــراد 

علــى حســب قوانيــن وســنن ثابتــة ال يأتــي عليهــا 

﴿وََءايَــةٞ  تعالــى:  قــال  واالنخــرام«)82)،  االضطــراب 

ــوَن ٣٧  ۡظلُِم ــم مُّ ــإِذَا ُه ــاَر فَ َه ــُه ٱلَّ ُخ ِمۡن ــلَ ــُل نَۡس ۡ ــُم ٱلَّ َُّه ل
ــزِ  ــُر ٱۡلَعزِي ــَك َتۡقِدي ِ ــاۚ ذَٰل ََّه ّرٖ ل ــَتَق ــرِي لُِمۡس ــۡمُس َتۡ وَٱلشَّ
ٰ َعَد َكٱۡلُعرُۡجوِن  رَۡنٰــُه َمَنــازَِل َحــىَّ ــَر قَدَّ ٱۡلَعلِيــِم ٣٨ وَٱۡلَقَم
ــَر  ــۡدرَِك ٱۡلَقَم ن تُ

َ
ــآ أ ــِي لََه ــۡمُس يَۢنَب ــِم ٣٩ َل ٱلشَّ ٱۡلَقِدي

ــٖك يَۡســَبُحوَن ٤٠﴾)83)،  لَ ٞ ِف فَ َهــارِۚ وَُكّ ــُل َســابُِق ٱلَّ ۡ وََل ٱلَّ
بيــن هللا تعالــى هــذا االنتظــام فــي العالــم  وقــد 

 ِ ِت ٱللَّ ــنَّ ــَد لُِس ــن َتِ لَ ــه: ﴿فَ بصفــة عامــة فــي قول

ــًا ٤٣﴾)84). وِي ِ َتۡ ِت ٱللَّ ــنَّ ــَد لُِس ــن َتِ ــٗاۖ َولَ َتۡبِدي

إذا كانــت صفــة التنظيــم مــن خصائــص الوحــي 

فــي  يشــترك  اإلنســاني  العقــل  فــإن  والكــون؛ 

هــذه الســمة المميــزة للعالميــن، باعتبــار وحــدة 

المصــدر كمــا مــر معنــا ســابًقا، وباعتبــار طريقــة 

اآلن  بصــدده  نحــن  كمــا  والتنظيــم  التناســق 

»فالعقــل اإلنســاني لــه قــدرات هائلــة الكتشــاف 

المســطور  والوحــي  وأســراره  المنظــور  الكــون 

مــن  هائلــة  شــبكة  هــي  القــدرات  وهــذه  وآياتــه، 

الــرأي،  )الدرايــة،  الفكــر  ملكــة  ومكونــات  وحــدات 

الوعــي،  الســمع،  البصــر،  الفكــر،  العقــل،  الفقــه، 

وإن كل ملكــة  اإلحســاس...(،  الشــعور،  الخبــرة، 

)81) سورة الرعد:3.

الوحــي  بيــن  اإلنســان  »خالفــة  النجــار  المجيــد  عبــد   (82(
ص51. والعقــل«، 

)83) سورة يس:40-37.

)84) سورة فاطر:43.

تشــكل مســتوى خاًصــا مــن مســتويات التفاعــل 

والوحــي«)85).  الكــون  مــع 

العقــل  لطــرق  ــز  المميِّ التنظيــم  هــذا  إن 

القرآنــي  الســياق  فــي  نســتحضره  التفكيــر  فــي 

باســتدالل ابراهيــم عليــه الســالم علــى وجــود هللا 

ــِذي َحــآّجَ إِبَۡرٰهِـۧــَم فِــي َرّبـِـهِۦٓ  ــي ٱّلَ ــَر إِلَ ـَـۡم تَ ل
َ
تعالــى ﴿أ

َ ٱّلَــِذي يُۡحــِيۦ  ــاَل إِبَۡرٰهِـۧــُم َرّبِ ُ ٱلُۡمۡلــَك إِۡذ قَ ۡن َءاتَىـٰـُه ٱلّلَ
َ
أ

ــإِّنَ  ــُم فَ ــاَل إِبَۡرٰهِـۧ ــُتۖ قَ ِمي
ُ
ــِيۦ وَأ ۡح

ُ
ــا۠ أ نَ

َ
ــاَل أ ــُت قَ وَُيِمي

ــَن  ــا ِم ِت بَِه
ۡ
ــأ ــرِِق فَ ــَن ٱلَۡمۡش ــۡمِس ِم ــي بِٱلّشَ ِ ت

ۡ
َ يَأ ٱلّلَ

ــوَۡم  ــِدي ٱۡلَق ا َيۡه ُ لَ ــَرۗ وَٱلّلَ ــِذي َكَف ــَت ٱّلَ ــرِِب َفُبِه ٱلَۡمۡغ
ٰلِِميــَن  ٢٥٨﴾)86). ٱلّظَ

والمــراد بالظلــم هنــا فــي هــذه اآليــة »اإلعــراض 

عــن النــور االلهــي، وهــو نــور العقــل الــذي يســير بــه 

المــرء فــي طريــق الديــن، فمــن ظلــم نفســه بإطفــاء 

هــذا المصبــاح فصــار يتخبــط فــي الظلمــات، فإنــه 

المســتقيم  الصــراط  إلــى  ســيره  فــي  يهتــدي  ال 

الموصــل إلــى الســعادة، بــل يضــل عنــه حتــى يهلــك 

دون الغايــة، ولذلــك مــن لــم يجعــل الحكــم فــي أمــر 

الديــن لنظــر العقــل الصحيــح البــريء مــن الهــوى 

ونزغــات التقليــد، وحكــم الطاغــوت الــذي استســلم 

لــه، كتقليــده للذيــن وثــق بهــم تــارًكا مــا أعطــاه هللا 

اتباعــا  أو  برأيهــم  اكتفــاء  للفهــم،  مــن االســتعداد 

لهــواه وشــهواته التــي تزيــن لــه مــا هــو فيــه، وتوهمه 

أن النظــر فــي الدليــل قــد يقنعــه بتــرك مــا هــو متمتع 

بــه، فيفوتــه فخيــر لــه أن يعــرض عــن النظــر والفكــر 

)85) غالــب حســن »نظريــة العلــم فــي القــرآن ومدخــل جديــد 
للتفســير«، قضايــا إســالمية معاصــرة، دار الهــادي، بيــروت، ط1، 

1421ه/2001م، ص107، بتصــرف.

)86) سورة البقرة: 258.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 36

ويسترســل فيمــا هــو فيــه«)87)، نظــرا إلخاللــه بمــا 

ُجبــل عليــه العقــل مــن تنظيــم بتعطيلــه.

إن صحــة االســتدالل بمــا فطــر هللا عليــه عقــل 

تعالــى:  قولــه  فــي  كذلــك  نســتحضره  اإلنســان، 

ۡرِض 
َ
ــَمَٰوِٰت وَٱۡل ــوَت ٱلسَّ ــَم َملَُك ــرِٓي إِبَۡرٰهِي ــَك نُ ِ ﴿َوَكَذٰل

ــُل  ۡ ــهِ ٱلَّ ۡي ــنَّ َعلَ ــا َج مَّ لَ ــَن ٧٥ فَ ــَن ٱلُۡموقِنِ ــوَن ِم وَِلَُك
ــبُّ  ِح

ُ
ــاَل َلٓ أ ــَل قَ فَ

َ
ــآ أ مَّ لَ ۖ فَ ــَذا َرّبِ ــاَل َهٰ ــاۖ قَ رََءا َكوَۡكٗب

ــآ  مَّ لَ ۖ فَ ــاَل َهٰــَذا َرّبِ ــَر بَــازِٗغ قَ ــا رََءا ٱۡلَقَم مَّ لَ ٱٓأۡلفِلِــَن ٧٦ فَ
ــوِۡم  ــَن ٱۡلَق ــنَّ ِم ُكوَن

َ
ــِدِن َرّبِ َل ــۡم َيۡه َّ ــن ل ئِ ــاَل لَ ــَل قَ فَ

َ
أ

ــَذا َرّبِ  ــاَل َهٰ ــٗة قَ ــۡمَس بَازَِغ ــا رََءا ٱلشَّ مَّ لَ ــَن ٧٧ فَ ٓاّلِ ٱلضَّ
ــا  مَّ ــرِٓيءٞ ّمِ ــوِۡم إِّنِ بَ ــاَل َيَٰق ــۡت قَ لَ فَ

َ
ــآ أ مَّ لَ ۖ فَ ــَرُ ۡك

َ
ــَذآ أ َهٰ

ــَمَٰوِٰت  ــَر ٱلسَّ ِي َفَط ِــذَّ ــِيَ ل ــُت وَۡج ۡه ــوَن ٧٨ إِّنِ وَجَّ تُۡشُِك
ــَن ٧٩﴾)88)، إنهــا  ِ ــَن ٱلُۡمۡشِك ــا۠ ِم نَ

َ
ــآ أ ــاۖ وََم ۡرَض َحنِيٗف

َ
وَٱۡل

الفطــرة تنطــق علــى لســان إبراهيــم؛ إذ »إنــه لــم 

يهتــد بعــد بوعيــه وإدراكــه، ولكــن فطرتــه الســليمة 

ــام التــي يعبدهــا  تنكــر ابتــداء أن تكــون هــذه األصن

ــه الضــالل البيــن الــذي تحســه  قومــه آلهــة)...(، إن

فطــرة إبراهيــم عليــه الســالم للوهلــة األولــى، وهــي 

النمــوذج الكامــل للفطــرة التــي فطــر هللا النــاس 

النمــوذج الكامــل للفطــرة وهــي  ثــم هــي  عليهــا، 

تواجــه الضــالل البيــن، فتنكــره وتســتنكره، وتجهــر 

بكلمــة الحــق وتصــدع بــه«)89).

ســنة  علــى  مجبولــة  خلقــه  فــي  هللا  فطــره  إن 

مقــام  فــي  ذلــك  قــال  إنــه  »قيــل  ولذلــك  التنظيــم، 

مقــام  فــي  وقيــل  لنفســه،  واالســتدالل  النظــر 

المناظــرة والحجــاج لقومــه«)90)، وبعــد هــذه الوقفــة 

)87) رضا، محمد رشيد »تفسير المنار«، ج3، ص47.

)88) سورة األنعام:79-75.

)89) سيد قطب »في ظالل القرآن« ج2، ص1138.

)90) رضا، محمد رشيد »تفسير المنار«، ج7، ص557.

والتبعيــة  الفوضــى  ترفــض  التــي  الواعيــة  التأمليــة 

»فيقــع  اليقيــن  يحصــل  واألجــداد،  لآلبــاء  العميــاء 

المكنــون  الفطــري  اإلحســاس  بيــن  التطابــق 

والتصــور العقلــي الواضــح«)91)، نظــًرا لمــا جبــل عليــه 

العقــل مــن تنظيــم؛ »بحيــث كلمــا كان العقــل أقــرب 

إلــى الفطــرة، كانــت إدراكاتــه وتصرفاتــه أكثــر موافقــة 

للشــرع، حتــى إن العقــل لــو تكتمــل صبغتــه الفطرية، 

أو يرجــع بالكليــة إلــى أصلــه الفطــري يصبــح مطابقــا 

للشــرع، بــل يكــون هــو الشــرع عينــه«)92). 

يحكــم  الــذي  واالنتظــام  التناســق  وهــذا 

العقــل،  وعالــم  الوحــي،  عالــم  الثــالث،  العوالــم 

التناقــض  عنهــا  ينفــي  والواقــع  الكــون  وعالــم 

والتعــارض، وبالتالــي فــأي منهــج معرفــي يســتمد 

أساســه المرجعــي مــن الوحــي غيــر متناقــض البتــة 

الواقــع. وســنن  العقــل  مــع 

إن النظــام المتــوازن الــذي يعيــش علــى وقعــه 

ــذي  ــوازن ال نظــام الكــون، هــو نفــس النظــام المت

اإلنســان  حيــاة  وقعــه  علــى  تعيــش  أن  يجــب 

رســله  وجــل  عــز  هللا  بعــث  ولذلــك  االجتماعيــة، 

االقتــران  مــن  نــوع  بذلــك  فيحصــل  بالوحــي، 

الوراثــة  تحصــل  بفضلــه  والــذي  النظاميــن،  بيــن 

الحضاريــة لمــن يســتطيع تحقيــق هــذا التــوازن، 

ــم فيمــا  ــا ومنــذ خلــق العال »فالنظــام يســود دائًم

عــدا اإلنســان مــن الكائنــات، االنســجام فــي حركــة 

والتآلــف  الزهــور،  وجــوه  فــي  والرونــق  الــذرات، 

والتــوازن بيــن الموجــودات الحيــة وغيــر الحيــة، فكل 

)91) سيد قطب »في ظالل القرآن«،ج2، ص1141.

العمــل بحــث عــن األصــول  الرحمــن »ســؤال  )92) طــه عبــد 
ص92. والعلــم«،  الفكــر  فــي  العمليــة 
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شــيء يقــول: النظــام)...(، واالنســجام، وكل شــيء 

الوجــود«)93). روح  فــي  الرحيبــة  بالمعانــي  ينــادي 

تــوازن  إلــى  يحتــاج  الكونــي  التــوازن  هــذا  لكــن 

الغريزيــة  نوازعــه  عــن  اإلنســان  يبعــد  إنســاني 

إال  ذلــك  يتحقــق  ولــن  الروحــي،  الســمو  فيحقــق 

بالتــزام المنهــج الربانــي الــذي ينقــل اإلنســان مــن 

عالــم الفوضــى إلــى عالــم التوازن والنظام اإلنســاني، 

والــذي يتحقــق »بالبنــاء القلبــي للمجتمــع وتحقــق 

الفــرد  الرحابــة الروحيــة للفــرد والتــي تحــّول إيمــان 

ومعتقداتــه إلــى جــزء مــن طبيعتــه، فالمجتمــع الذي 

أفــراده قــد تجــاوزوا حــدود جســمانيتهم وعاشــوا 

أنمــوذج  مجتمــع  هــو  والروحيــة  القلبيــة  حياتهــم 

للنظــام، هــذا النظــام فــي عالــم اإلنســان يتصــف 

ــه ُبعــٌد مــن  بالديمومــة واألمــل فــي المســتقبل؛ ألن

كلــه«)94). بالوجــود  المحيــط  الكونــي  االنســجام 

تكامليتها الجامعة: . 3

واإلنســان  الوحــي  بيــن  والتكامــل  الوحــدة  إن 

وحــدة  تمثــل  مرجعيــة  ُأسًســا  باعتبارهــا  والكــون 

فيهــا  وجــود  ال  المعرفيــة،  للحقيقــة  جامعــة 

وظيفتــه  فــي  اآلخــر  لحــق  أســاس  أي  لمصــادرة 

مــا  وهــو  المعرفــة،  مصــادر  وحــدة  مــن  انطالًقــا 

أوضحتــه اآليــات القرآنيــة الكثيــرة، »ولعــل مــن أهــم 

مــا يبيــن ذلــك اســتعمال لفــظ )آيــة( فــي القــرآن 

المصحــف،  فــي  المســطورة  العبــارة  علــى  لتــدل 

المجــال  فــي  المنظــورة  الكونيــة  الظاهــرة  وعلــى 

)93) كولــن، محمــد فتــح هللا »ونحــن نقيــم صــرح الــروح«، دار 
النيــل للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط4، 1428ه/2008م، ص101-100.

)94) كولن، محمد فتح هللا »ونحن نقيم صرح الروح«، ص102.

ــٞت  ۡرِض َءاَيٰ
َ
المــادي أو االجتماعــي أو النفســي ﴿وَِف ٱۡل

فَــَا ُتۡبــِرُوَن ٢١﴾)95).
َ
نُفِســُكۡمۚ أ

َ
ِۡلُموقِنِــَن ٢٠ وَِفٓ أ ّل

فعندمــا يدعــو القــرآن الكريــم إلــى الســير فــي 

األرض للنظــر والبحــث فــي بــدء الخلــق، فــكأن هللا 

روتهــا  كمــا  اإلنســان  خلــق  يربــط قصــة  ســبحانه 

اآليــات القرآنيــة، بمــا قــد يجــده اإلنســان فــي علــوم 

وأمثالهــا،  والمســتحثات  األرض  الحيــاة وطبقــات 

ليــرى آثــار الحيــاة وصورهــا المنقوشــة أو المطمورة 

ــي  ــُدّوٞۖ َولَُكــۡم فِ ــٍض َع ــواْ َبۡعُضُكــۡم لَِبۡع ــا ٱۡهبُِط ۡلَن ﴿وَقُ

ٰي ِحيــٖن ٣٦﴾)96)، وعندمــا يدعو  ّرٞ وََمَتٰــٌع إِلَ ۡرِض ُمۡســَتَق
َ
ٱۡلأ

ــر األقــوام  إلــى الســير فــي األرض والنظــر فــي مصائ

والحضــارات الســابقة، ليأخــذ العظــة الحاضــرة، فإن 

ــد القــرآن لإلنســان  ــي يري ــة الت ــي أن الهداي ذلــك يعن

أن يحصــل عليهــا، مــع أنهــا فضــل مــن هللا ورحمــة، 

بهــذا  اكتســابها  فــي  يســتعين  أن  يمكــن  لكنــه 

الجهــد المعرفــي المتمثــل فــي الســير والبحــث فــي 

»األنثروبولوجيــا«،  اإلنســان  وعلــم  واآلثــار،  التاريــخ 

واألديــان المقارنــة، وعلــم االجتمــاع وغيــر ذلــك”)97)، 

ِيــَن  َبــُة ٱذلَّ ۡرِض فَٱنُظــُرواْ َكۡيــَف َكَن َعٰقِ
َ
ــۡل ِســُرواْ ِف ٱۡل ﴿قُ

ــَن ٤٢﴾)98)، »وبالمثــل  ِ ۡشِك ــم مُّ ۡكَثُُه
َ
ــُلۚ َكَن أ ــن َقۡب ِم

عندمــا يدعــو القــرآن الكريــم اإلنســان إلــى رؤيــة آيــات 

الكــون  علــوم  أي  األنفــس،  وفــي  اآلفــاق  فــي  هللا 

بيــن  التكامــل  عالقــة  يبنــي  فإنــه  النفــس،  وعلــوم 

هــذه العلــوم وعلــوم الوحــي«)99).

)95) سورة الذاريات:21-20.

)96) سورة البقرة: 36.

)97) ملكاوي، »منهجية التكامل المعرفي«، ص50.

)98) سورة الروم: 42.

)99) ملكاوي »منهجية التكامل المعرفي«، ص51.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 38

رؤيــة  هــي  الحضاريــة،  القرآنيــة  فالرؤيــة  وبالتالــي 

التوحيــدي  البعــد  مــن  تنطلــق  تكامليــة  إعماريــة 

»رؤيــة شــمولية  فهــي  للكــون  النظــر  فــي  والتكاملــي 

علميــة ســننية، وهــي رؤيــة إيجابيــة ورؤيــة حــب وخيــر 

وتســخير وإعمــار، وهــي تمثــل أســاس تفعيــل القــوة 

الــذي  المســلم،  اإلنســان  لــدى  اإلعماريــة  والدافعيــة 

للرؤيــة  الســوّية وفقــا  تكوينــه وفطرتــه  فــي  تتضافــر 

والمعرفــة،  والعقــل  والضميــر  الحــب  قــوى  القرآنيــة 

وقــوى  الســليم،  والوجــدان  الخيــرة،  اإلرادة  وقــوى 

ليجســد  الصــادق،  واإليمــان  الصحيحــة  العقيــدة 

اإلنســان المســلم فطرًيــا كل ذلــك فــي واقــع المجتمــع 

صــرح  بنــاء  وفــي  التكامليــة،  التوحيديــة  وعالقاتــه 

الخيــرة«)100). الروحانيــة  اإلعماريــة  اإلنســانية  الحضــارة 

إن تكامليــة أســس الوحــي واإلنســان والكــون فــي 

الرؤيــة القرآنيــة الحضاريــة، يســتمد أساســه الناظــم 

مــن مبــدأ التوحيــد، ووحدة الحقيقــة المعرفية اإليمانية، 

أن  العضــراوي  الرحمــان  عبــد  الدكتــور  يؤكــد  ولذلــك 

»الســمة المميــزة لنظــام التداخــل المعرفــي القرآنــي، 

الوحــي،  لمقاصــد  المحقــق  المعرفــي  التكامــل  هــو 

وبرهانيــة  منهجيــة  ترابطــات  التكامــل  إن  حيــث  مــن 

وبيــن  وبينهــا  ومعارفــه،  الشــرعي  النــص  علــوم  بيــن 

وهــذا  اإلنســانية،  والمعرفيــة  العلميــة  المكتســبات 

الترابــط قســمان: يبيــن أن 

z  العلــوم تفاعليــة  يبيــن  داخلــي:  ترابــط 

والمعــارف الشــرعية والكونيــة فــي مصادرهــا 

معضــدة  اإليمانيــة  اآليــات  فنجــد  اإللهيــة، 

أيًضــا. والعكــس  الكونيــة  باآليــات 

الحضاريــة  الكونيــة  »الرؤيــة  الحميــد  عبــد  أبــو ســليمان،   (100(
الســالم  دار  االســالمي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  القرآنيــة«، 

ص63. 2009م،  ط1،  القاهــرة،  والنشــر،  للطباعــة 

z  ترابــط خارجــي: يبيــن تفاعليــة الترابــط الداخلــي

المعرفــي  المكتســب  مــع  والكونــي  الشــرعي 

اإلنســاني«)101)، فهــو بذلــك تكامــل بيــن مصــادر 

»فهنــاك  واإلنســانية؛  اإللهيــة  المعرفــة 

اإلنســانية،  العلــوم  وهنــاك  الوحــي،  معــارف 

دالالت  حقيقــة  نــدرك  أن  يمكننــا  ال  إننــا  حيــث 

التوجــه والهــدى اإللهــي دون معرفــة الطبائــع، 

والوقائــع فــي اإلنســان وفــي الكائنــات، كمــا ال 

يمكننــا اإلســهام فــي العمــل علــى هدايــة الحيــاة 

ورعايتهــا  وتســخيرها  وممارســتها  اإلنســانية 

ذاتهــا  هــي  اهتــدت  إذا  إال  والكائنــات،  للكــون 

بقيــم الشــريعة ومقاصدهــا، ومبادئهــا الكليــة 

العليــم«)102).  الحكيــم  الخالــق  عــن  الصــادرة 

المعرفيــة  الحقائــق  بيــن  الترابــط  هــذا  إن 

الشــرعية والكونيــة واإلنســانية، ينفــي عنهــا فــي 

تفصــل  تجزيئيــة  نظــرة  أي  اإلســالمي  التصــور 

يمكــن  بــل  بعضهــا،  عــن  المصــادر  هــذه  إحــدى 

لوحــدة  تنتمــي  أنهــا  بيقيــن علمــي مؤّكــد  القــول 

ــْرُت عنــه بالمرجعيــة  مصدريــة جامعــة، والــذي َعبَّ

الحضاريــة  القرآنيــة  فالرؤيــة  ولذلــك  الجامعــة، 

ســواء فــي ترابطهــا المعرفــي الداخلــي أو الخارجــي 

كمــا ذهــب إلــى ذلــك الدكتــور العضــراوي تثبت هذه 

الحقيقــة؛ ألن »تحليــل الترابــط الداخلــي والوقــوف 

فيــه علــى مقاصــد التفاعــل التــام بيــن عالــم الغيــب 

بالترابــط  عالقتــه  تحليــل  ثــم  الشــهادة،  وعالــم 

المعرفــي  التداخــل  »آليــات  الرحمــن  عبــد  العضــرواي،   (101(
القرآنــي وتجديــد البراديغــم المنهجــي والتنزيلــي فــي العلــوم 
اإلســالمية«، دوريــة: »العلــوم االســالمية أزمــة منهــج أم أزمــة 

ص272. تنزيــل؟«، 

)102) إبراهيــم أبــو بكــر محمــد أحمــد »مفهــوم التكامــل المعرفــي 
إســالمية  مجلــة  المعرفــة«،  إســالمية  بحركــة  وعالقتــه 

ص37. 1427ه/2006م،   ،43-42 العــدد  المعرفــة، 
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الخارجــي الســتخالص التفاعــل بيــن معــارف الوحي 

المســطور ومعــارف الكــون المنظــور، يكشــفان 

اإلســالمية  الرؤيــة  فــي  والمعــارف  العلــوم  أن 

يحكمهــا منطــق علمــي يتميــز بثــالث خاصيــات:

z .األولى: الوحدة والتكامل

z  آيــات فــي  الوحــي  آيــات  امتــدادات  الثانيــة: 

لكــون. ا

z  الثالثــة: ترشــيد العقــل اإلنســاني فــي تنميــة

للمصالــح  الجالــب  المعرفــي  الكســب 

 . (1 03 ( لحقيقيــة” ا

نصيــة  حقيقــة  المعرفــي  “فالتكامــل  وبذلــك 

وظاهــرة واقعيــة تقــوم علــى ركائــز الوحــي والعقــل 

والكــون، وتؤســس المعرفــة اإلنســانية علــى ثالثــة 

قواعــد تفاعليــة للمعرفــة:

z  ــة مــع قاعــدة تفاعــل معرفــة الوحــي التعليمي

معرفــة اإلنســان الكســبية.

z  قاعديــة تفاعــل معرفــة الوحــي التعليميــة مــع

المعرفــة الكونيــة الواقعيــة.

z  قاعــدة تفاعــل المعــارف اإلنســانية الكســبية

مــع المعرفــة الكونيــة”)104).

هــذه  بفضــل  المســلم  العقــل  اســتطاع  لقــد 

يطــور  “أن  الحضاريــة  الكونيــة  اإلســالمية  الرؤيــة 

فهًمــا واضًحــا ســليًما للكــون والحيــاة واإلنســان، 

عبــر رؤيــة إســالمية كونيــة شــمولية، تضمنــت قراءة 

متدبــرة لكتابيــن متالزميــن: كتــاب منظــور هــو الكــون 

)103) العضــراوي »آليــات التداخــل المعرفــي القرآنــي وتجديــد 
اإلســالمية«،  العلــوم  فــي  والتنزيلــي  المنهجــي  البراديغــم 

ص273.

)104) نفسه، ص273.

بأشــيائه وأحداثــه وظواهــره وعالقاتــه التــي ذللــت 

الســتخالف اإلنســان فــي األرض، وكتــاب مســطور 

هــو القــرآن بهديــه وعلمــه وحكمتــه وأحكامــه، وقــد 

قــرأ العقــل المســلم الكــون الطبيعــي واالجتماعــي 

هــذه  فــي  واســتدخل  وحســه،  بعقلــه  والنفســي 

لتوظيــف  والشــهادة  الغيــب  عالمــي  القــراءة 

حضــارة  أســس  لبنــاء  بالكــون،  ومعرفتــه  علمــه 

إنســانية راشــدة متميــزة عمــا ســبقها ولحقهــا مــن 

حضــارات، وقــرأ الوحــي الكريــم قرآنــا وســنة، وقــد 

القراءتيــن  هاتيــن  فــي  المعرفــي  التكامــل  تحقــق 

المتالزمتيــن”)105). المتدبرتيــن 

خاتمة:

إن مــا حثنــي علــى خــوض غمــار هــذا البحــث مــا 

وجدتــه مــن ثنائيــات معرفيــة مــن قبيــل: العقــل 

والنقــل، النــص والواقع...إلــخ، ومــا كان لهــا من أثر 

فــي منهجيــة التشــريع، وهــو أمــر بالــغ الخطــورة؛ 

ألنهــا توهــم الناظــر فيهــا أنهــا ثنائيــات متقابلــة 

ال يمكــن التوفيــق بينهــا، وهــذه الدعــوى ســتؤدي 

النصــوص  مــن ســلطة  االنفــالت  إلــى  محالــة  ال 

فــي  والواقــع  العقــل  مجــارات  قصــد  الشــرعية، 

عــن  جنــوح  وهــذا  الشــرعية،  األحــكام  اســتمداد 

وســطية الشــريعة التــي جعلــت الوحــي مصــدًرا 

محــًلا  والواقــع  لفهمــه،  آليــة  والعقــل  للهدايــة، 

هــذه  اإلســالمي  التصــور  جمــع  وبذلــك  لتنزيلــه، 

األســس المرجعيــة انطالًقــا مــن وحــدة مصدرهــا، 

وتنظيمهــا وســننيتها، وتكامليتهــا، وهــو مــا ينفــي 

)105) ملــكاوي، »منهجيــة التكامــل المعرفــي«، ص46-47، وفــي 
نفــس المعنــى العلوانــي، طــه جابــر، »العقــل وموقعــه فــي 

ص36-9. 6،1996م،  العــدد  االســالمية«،  المنهجيــة 
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عنهــا التجــزيء، والتفكيــك والتناقــض.

وبالتالــي ال يمكــن االســتغناء عــن أي أســاس 

مــن الوحــي والعقــل والكــون فــي تحقــق المنهــج 

أحــد األســس  بــل ال يمكــن جعــل  االســتخالفي، 

بديــًلا لآلخــر فــي وظيفتــه المنوطــة بــه تحقيقهــا؛ 

ا لتلقــي  فالوحــي وإن كان أشــرفها بوصفــه مصــدًر

الهــدي اإللهــي إال أنــه ال يلغــي العقــل بوصفــه أداة 

الواقــع كذلــك  الوحــي، وال يلغــي  لفهــم مقاصــد 

ــاره محــل تنزيــل مقاصــد الوحــي فــي الكــون،  باعتب

النظــرة  بهــذه  اإلســالمي  المنهــج  َتفــرَّد  وبذلــك 

المتوازنــة التــي جعلــت )النقــل( يخاطــب )العقــل( 

ويرتــاد لــه المواطــن التــي ال يحســن ارتيادهــا، وال 

يملــك أدواتهــا مــن عالــم الغيب الفســيح، وجعلت 

)العقــل( يعقــل النقــل ويتفهمــه، ويســتدل لــه، 

ويرتــاد لــه أفضــل ســبل التطبيــق والتنزيــل علــى 

بديــال  يكــون  أن  أحــد منهمــا يمكــن  فــال  الواقــع، 

لآلخــر، وال أحــد منهمــا يمكــن أن يغنــي عــن اآلخــر، 

وكل منهمــا مــن عنــد هللا تعالــى.

يمكــن إًذا إجمــال أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا 

فــي هــذا البحــث فــي اآلتــي:

z  ،العقــل )الوحــي،  المرجعيــة  األســس  إن 

الواقــع( فــي منهجيــة التشــريع، لهــا أهميتهــا 

لهــذا  المعرفيــة  الخلفيــة  تمثــل  كونهــا  فــي 

المنهــج، انطالًقــا مــن وحــدة هــذه األســس 

وتنظيمهــا،  وُســننّيتها  مصدريتهــا،  فــي 

المرجعيــة  عــن  تحدثــت  وقــد  وتكامليتهــا، 

عنهــا  وتنفــي  تشــملها،  التــي  الجامعــة 

المأمــول. تكاملهــا  وُتحقــق  المزعــوم  التناقــض 

z  إن مرجعيــة الوحــي فــي منهجيــة التشــريع حاضرة

فــي أدلــة األحــكام كلهــا بنوعيهــا المتفــق عليهــا 

والمختلــف فيهــا، وهــي حاضــرة كذلــك فــي طــرق 

االســتدالل بأنواعــه المختلفــة، وأن مــرد الخــالف 

حــول بعــض األدلــة العقلية، هو نتيجة عدم إدراك 

المقصــود مــن الــكالم عنــد بعــض المجتهديــن، 

فــي  الوحــي  مرجعيــة  عــن  االســتغناء  فُتوِهــَم 

بعضهــا كمــا هــو الشــأن فــي االستحســان عنــد 

اإلمــام الشــافعي، والــذي رفضــه كمــا أوضحــت 

ذلــك نتيجــة ظنــه أنــه تشــريع بالهــوى منفصــل 

عــن مرجعيــة الوحــي، وهــذا مــا لــم يقــل بــه أحــد من 

المجتهديــن علــى مــر الزمــان.

z  إن مرجعيــة العقــل هــي مرجعيــة فهــم للدليــل

اســتقالل  الحكــم؛ ألن  بتشــريع  االســتقالل  ال 

العقــل بتشــريع الحكــم لــم يقــل بــه أحــد مــن 

العلمــاء، ومــرد االهتمــام بمرجعيــة العقــل بيــان 

ومقاصدهــا،  األحــكام  علــل  إدراك  فــي  دورهــا 

ا علــى كل مــن يزعــم  وهــذا مــا خلصــت إليــه ردًّ

اهمالهــم للعقــل فــي المنهجيــة التشــريعية.

z  إن مرجعيــة الواقــع هــي مرجعيــة تنزيــل فــي

المنهــج  وظيفــة  ألن  التشــريع؛  منهجيــة 

قطــف ثمــاره فــي الواقــع وإذا لــم يتحقــق ذلــك 

ذاتــه،  المنهــج  فــي  الخلــل  علــى  فإنــه عالمــة 

فــي مختلــف مراحــل  العلمــاء  حــاول  ولذلــك 

هــذا المنهــج تجديــده ليواكــب تطــور الواقــع، 

مســتجداته. عــن  ويجيــب 

z  والعقــل الوحــي  لوظيفــة  الســليم  الفهــم  إن 

هــو  التشــريعية  المنهجيــة  فــي  والواقــع 

الســديد  والتنزيــل  الصحيــح  الفهــم  ســبيل 
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للخطــاب الشــرعي، وفقــده مــؤذن بخلــل كبيــر 

عنــد  المجتهــد  يراعيــه  منهــج  ألنــه  ذلــك؛  فــي 

نظــره فــي األدلــة بــرد الجزئيــات للكليــات، وهــو 

هللا  رضــوان  الصحابــة  مــن  كثيــر  امتلكــه  مــا 

عليهــم ومجتهــدو األمــة بعدهــم، حيــث يعتبــر 

امتــالك هــذه الوســائل المنهجيــة فــي االجتهــاد 

ضــرورة ال محيــد عنهــا؛ ألنهــا معيــار التمييــز بيــن 

المجتهــد والعامــي فــي نظــره للنصوص؛ إذ كثير 

مــن النــاس يحفظــون مــن النصــوص الشــرعية 

فهًمــا  يفهمونهــا  ولكنهــم  قليــل،  غيــر  شــيًئا 

ُمعوّجــا، فتــرى أفعالهــم وأقوالهــم مخالفــة فــي 

جملتهــا لمضمــون مــا حملــوا وعلمــوا.

الببيلوغيرافيا:

»مفهــوم  � أحمــد  محمــد  بكــر  أبــو  إبراهيــم، 

بحركــة  وعاقتــه  المعرفــي  التكامــل 

إســالمية  مجلــة  المعرفــة«،  إســامية 

1427هـــ/2006م.  ،43-42 العــدد  المعرفــة، 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن  �

عبــد الحليــم الحرانــي »درء تعــارض العقــل 

ســالم،  رشــاد  محمــد  تحقيــق:  والنقــل«، 

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، 

،1411هـــ/1991م. ط2  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

محمــد 	  تحقيــق:  التفســير”،  “دقائــق 

الســيد الجلينــد، مؤسســة علــوم القــرآن، 

1404ه. طبعــة  دمشــق، 

ابــن فرحــون، برهــان الديــن أبــو الوفــاء إبراهيــم  �

»تبصــرة الحــكام فــي أصــول األقضيــة 

الكتــب  عالــم  دار  األحــكام«،  ومناهــج 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة 

1423هـــ/2003م. طبعــة  الســعودية،  العربيــة 

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب  �

الموقعيــن  »إعــام  هللا  عبــد  أبــو  الزرعــي 

عبــد  طــه  تحقيــق:  العالميــن«،  رب  عــن 

والنشــر-  للطبــاع  الجيــل  دار  ســعد،  الــرؤوف 

1973م.  ط  بيــروت، 

أبــو ســليمان، عبــد الحميــد »الرؤيــة الكونيــة  �

العالمــي  المعهــد  القرآنيــة«  الحضاريــة 

للفكر اإلســالمي، دار الســالم للطباعة والنشــر، 

القاهــرة، ط1 ،2009م.

أحمــد الريســوني »االجتهــاد النــص الواقــع  �

الفكــر  دار  دمشــق،  الفكــر،  دار  المصلحــة« 

المعاصــر، بيــروت، ط1 ،1420هـــ/2000م.

بــن  � الحســين  القاســم  أبــو  الراغــب  األصفهانــي، 

وتحصيــل  النشــأتين  »تفصيــل  محمــد 

1983م.  بيــروت، ط  الحيــاة،  مكتبــة  دار  الســعادتين« 

الباقالنــي، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب »إعجــاز  �

دار  صقــر،  أحمــد  الســيد  تحقيــق:  القــرآن«، 

،1997م. المعــارف، مصــر، ط5 

محمــد  � بــن  أحمــد  بــن  العزيــز  عبــد  البخــاري، 

عــالء الديــن “كشــف األســرار عــن أصــول 

عبــد  تحقيــق:  البــزدوي”،  اإلســام  فخــر 

هللا محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، 

1418هـــ/1997م  األولــى،  الطبعــة  بيــروت، 

الواقــع  � إلــى  النــص  حنفي«مــن  حســن 

محاولــة  النــص  تكويــن  األول  الجــزء 

إلعــادة بنــاء علــم أصــول الفقــه«، مركــز 

،2004م  ط1  القاهــرة،  للنشــر،  الكتــاب 
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»التــراث والتجديــد، موقفنــا مــن التراث 	 

القديــم«، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، ط4، 1412هـــ/1992م.

ــي:  � ــد األصول الحســين آيــت ســعيد »التجدي

أصــول  لعلــم  تجديديــة  صياغــة  نحــو 

الفقــه«، إعــداد جماعــي بإشــراف أحمــد بــن عبد 

للفكــر  العالمــي  الريســوني، المعهــد  الســالم 

1435هـــ/2014م. األردن، ط1،  عمــان  اإلســالمي، 

»االجتهــاد  � مختــار  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي، 

المقاصــدي: حجيتــه، ضوابطــه، مجاالتــه«، 

كتــاب األمــة، وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية، 

قطــر، العــدد66، ط1 ،1419هـــ.

الخطيــب، محمــد عجــاج »أصــول الحديــث  �

علومــه ومصطلحــه«، دار الفكــر، دمشــق، 

1391ه/1971م. ط2، 

اإلســامي  � “الفقــه  فتحــي  الدرينــي، 

منشــورات  المذاهــب”،  مــع  المقــارن 

،1412ه/1992م. ط3  دمشــق،  جامعــة 

االجتهــاد 	  فــي  األصوليــة  “المناهــج 

اإلســامي”،  التشــريع  فــي  بالــرأي 

والنشــر،  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة 

،1434هـــ/2013م.  ط3  لبنــان،  بيــروت، 

ســعيد شــبار »المصطلحــات والمفاهيــم  �

البنــاء  بيــن  اإلســامية  الثقافــة  فــي 

مركــز  التاريخــي«،  والتــداول  الشــرعي 

سلســلة  والحضــارة،  المعرفــة  دراســة 

الدراســات واألبحــاث الفكريــة 3، مطبعــة آنفــو، 

،1438هـــ/2017م. ط3  فــاس، 

العلــوم 	  فــي  التحيــز  مظاهــر  »مــن 

الرابطــة  االحيــاء،  مجلــة  اإلســامية« 

محــرم   29 العــدد  للعلمــاء،  المحمديــة 

2009م. 1430هـ/ينايــر 

الســلمي، أبــو القاســم بــن الحســن أبــو محمــد  �

عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم “قواعد 

األحــكام فــي مصالــح األنــام”، تحقيــق: طــه 

عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 

أم  دار  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القاهــرة، 

القــرى، القاهــرة، ط1414ه/1991م. 

دار  � القــرآن«،  ظــال  »فــي  قطــب  ســيد 

1423ه/2003م ط32،  القاهــرة،  الشــروق، 

بــن موســى  � إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الشــاطبي، 

بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الموافقــات 

فــي أصــول الشــريعة« تحقيــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، 

الطبعــة 1، هـــ1417/ 1997م.

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس »الرســالة«،  �

الكتــب  دار  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق: 

)د.ط(. بيــروت،  العلميــة، 

الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــي  �

بكــر أحمــد »الملــل والنحــل« تحقيــق: محمد 

ســيد كيالنــي، دار المعرفــة، بيــروت، 1404هـــ. 

محمــد  � بــن  علــي  بــن  محمــد  الشــوكاني، 

»إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن 

علــم األصــول« تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة، دار 

1419هـــ/1999م. ط1،  للنشــر،  العربــي  الكتــاب 

صافــي لــؤي »الوحــي والعقــل بحــث فــي  �

والنقــل«  العقــل  تعــارض  إشــكالية 

1998م. المعرفة،العــدد11،  إســالمية  مجلــة 
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طــه عبــد الرحمــن »ســؤال العمــل بحــث  �

الفكــر  فــي  العمليــة  األصــول  عــن 

الــدر  العربــي،  الثقافــي  المركــز  والعلــم«، 

ط2012،2م.  البيضــاء، 

»العمــل الدينــي وتجديــد العقــل«، 	 

البيضــاء،  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

،1997م. ط2 

عبــد المجيــد النجــار »خافــة اإلنســان بيــن  �

الوحــي والعقــل، بحــث فــي جدليــة النــص 

والعقــل والواقــع« المعهــد العالمــي للفكر 

اإلســالمي، سلســلة المنهجيــة اإلســالمية 5، 

ط2 ،1413هـــ/1993م.

التداخــل  � “آليــات  الرحمــن  عبــد  العضــرواي، 

البراديغــم  وتجديــد  القرآنــي  المعرفــي 

العلــوم  فــي  والتنزيلــي  المنهجــي 
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ملخص البحث:

حــاول هــذا البحــث إظهــار الجانــب الصوفــي والميــول 

تحديــد  إلــى  وتطــرق  الكراميــة،  لمدرســة  التزهديــة 

المــادي،  والكســب  العمــل  مــن  الكراميــة  موقــف 

الواليــة. ومســألة 

واســتدل علــى المامــح والقســمات التــي تجمــع بيــن 

وأثرهــا  الخانقــاه  طريــق  عــن  والكراميــة  الصوفيــة 

التربــوي واالجتماعــي، وحلقــات الذكــر، ونمــط الملبــس. 

الكراميــة  بيــن  واالختــاف  االتفــاق  أوجــه  أبــرز  ثــم 

والمامتيــة.

التصــوف-  الكراميــة-  كــرام-  ابــن  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الواليــة. المالمتيــة- 

Abstract:
This research attempted to show the sufi side and ascetic 

tendencies of the karamia, and touched o determining the 

Karamia Position on work and earning , Awliya.

And inferred the features the combine Sufism and Karamia 

through al khanaqah, and its educational and social impact, 

halaquat Adhikr, ascetic tendencies of the Karamia school. 

Then show the Points of agreement and difference 

between Karamia and Al Mulamtia.

Key words: Ibn Karam- Karamia- Sufism- Al Mulamtia- 

Awliya.
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مقدمة:

يتطــرق  الــذي  الباحــث  أّن  أحســب 

مذهــب  فــي  والبحــث  التفتيــش  إلــى 

مؤسســه  إلــى  )نســبة  الكراميــة 

كــرام  بــن  محمــد  الزاهــد  المتكلــم 

السجســتاني ت. 255هـ/868م( تعترضه 

والداعمــة  المؤيــدة  النصــوص  عقبــة 

عليــه؛  والبرهنــة  معالجتــه  يرمــي  لمــا 

الخاصــة  المؤلفــات  النعــدام  ونظــًرا 

ال  فغالبــا  تقريبــا،  الكرامــي  بالمذهــب 

مفــر مــن البحــث والتنقيــب فــي كتــب 

وغيرهــا)2(. والطبقــات  الفــرق 

 والناظــر فــي تلــك الكتــب المشــار إليهــا يجــد 

وإلزامــات  المخالفيــن  مقــاالت  مــن  كبيــًرا  ــا  كمًّ

الخصــوم، الذيــن تفننــوا –جهــًلا أو قصــًدا- فــي ذكــر 

دون  ومخازيهــم  وحماقاتهــم  الكراميــة  هرطقــة 

يبــدو ألول وهلــة- علــى نصــوص  التعويــل –كمــا 

إلــى  باإلضافــة  يزعمــون،  لمــا  مؤيــدة  صريحــة 

طريــق  عــن  فيــه،  والطعــن  المذهــب  تشــويه 

وســم مبــادئ المذهــب الكرامــي وتعاليمــه بالغلــو 

اإلســفراييني،  المظفــر  أبــو  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   (2(
التبصيــر فــي الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عن الفــرق الهالكين، 
عــرف الكتــاب، وعلــق حواشــيه: محمــد زاهــد الكوثــري، القاهــرة: 

المكتبــة األزهريــة للتــراث، ط1، د.ت، ص99-93.

واالنحــراف تــارة، والســطحية والنصيــة تــارة أخــرى، 

حتــى غــدا لقــب "المجســمة")3) ضربــة الزم لهــم.

علــى  المذهبــي  التحامــل  هــذا  عــن  وبعيــًدا 

المذهــب  هــذا  أهميــة  تقديــر  وعــدم  الكراميــة، 

وحركيتــه وتطــوره)4)، ورغــم تعرضهــم إلــى الحــذف 

مــن ذاكــرة التاريــخ تقريبــا، فــإّن المصــادر المؤرخــة 

–تصريحــا وتلميحــا- للمذهــب الكرامــي ُيســتنبط 

التــي  والمعلومــات  المعطيــات  مــن  عــدد  منهــا 

األهميــة  مــن  قــدًرا  البحــث  هــذا  ُتكســب  ربمــا 

ومعــدال مــن المنطقيــة، وذلــك فــي المالحظــات 

التاليــة: واألمــور 

تشــيُر المصــادر والمؤلفــات إلــى حيــاة الزهــد 

ــة، والتــي  والــورع والتقشــف ونبــذ األشــياء الدنيوي

مؤســس  كــرام  كابــن  الكراميــة،  رجــال  عاشــها 

النيســابوري،  مهاجــر  بــن  وإبراهيــم  الفرقــة، 

ومحمــد بــن الهيصــم، وابــن محمشــاذ...وغيرهم. 

وهــذا مــا رددتــه حديثــا الدكتــورة ســهير مختــار فــي 

بحثهــا الخــاص بهــذه المدرســة إذ تقول:»وممــا 

الزهــد  الكراميــة  شــيوخ  بــه  اشــتهر 

والتصــوف.«)5) وأيضــا هنالــك بعــض العــادات 

)3) فمثــال عندمــا يترجــم صــالح الديــن الصفــدي البــن كــرام 
يقــول عنه:»المجســم محمــد بــن كــرام بــن عراف...الشــيخ أبــو 
الكراميــة«.  شــيخ  المجســم  الضــال  السجســتاني  هللا  عبــد 
]الوافــي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد األرنــاؤوط، وتركــي مصطفــى، 

بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، ط1، 2000م، 265/4[.

الباحثيــن  مــن  عــدد  وتابعــه  القدامــى  مــن  فريــق  نبــه   (4(
المحدثيــن علــى تعديــل محمــد بــن الهيصــم، شــيخ الكرامية في 
ــه، لبعــض أفــكار ابــن كــرام؛ فقــام بترميــم المذهــب ورأب  زمان
صدعــه، فــكان "مقاربــا" لــه لمذهــب أهــل الســنة، وكان هــذا 
اإلصــالح بســبب مــا وجــده مــن اتهــام البــن كــرام باســتخدام 
مصطلحــات فلســفية فــي التعبيــر عــن آرائــه الالهوتيــة. ]انظــر: 
ســهير مختــار، التجســيم عنــد المســلمين: مذهــب الكراميــة، 

1971م، ص90-89[. للطباعــة،  اإلســكندرية  شــركة 

مرجــع  المســلمين،  عنــد  التجســيم  مختــار،  ســهير   (5(
ص11. ســابق، 
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لبســوا  فقــد  واألغطيــة)6)،  الملبــس  نمــط  فــي 

الصــوف  لبــس  »أّن  المعــروف  ومــن  الصــوف، 

كان داللــة علــى الحرمــان مــن الدنيــا؛ فالشــحاذون 

مثــال كانــوا يلبســونه.«)7) وهــذا يــدل علــى ممارســة 

صورتيــه:  فــي  للزهــد  العمليــة  للناحيــة  الكراميــة 

والمشــرب  المــأكل  فــي  تقشــف  مــن  الخارجيــة 

تعالــى،  هللا  إلــى  كثيــرا  واالنقطــاع  والملبــس، 

تعالــى.  للــه  تقــوى وورع وذكــر  مــن  والداخليــة 

فــي القــرن الثالــث الهجــري خاصــة، ظهــرْت فــي 

إقليــم خراســان ومــا وراء النهــر حركــة أهــل الحديث، 

وهــو اتجــاه كان معنيــا –فــي المقــام األول- بجمــع 

األحاديــث واســتخالص الصحيــح منــه، ثــم ظهــرت 

وإن  الحديــث،  أهــل  لحركــة  موازيــة  أخــرى  حركــة 

كانــت تعتبــر بالنســبة إليهــا فــي المنزلــة الثانيــة؛ 

وهــي حركــة خاصــة مــن حــركات الصوفيــة)8). 

أمــا هــذه الحركــة فهــي حركــة الكراميــة التــي 

تنســب لمحمــد بــن كــرام، والســالمية أتبــاع عبــد 

هللا بــن محمــد بــن ســالم البصــري )ت.297هـ/910م(، 

هاتــان الحركتــان اللتــان لقبتــا بعــد ذلــك بصوفيــة 

)6) يوضــح صــالح الديــن خليــل الصفــدي )ت. 764ه( أمريــن فــي 
وثانيهمــا  كــرام،  ابــن  لبــاس  أحدهمــا  التاريخــي،  الســياق  هــذا 
تخصيــص مــكان لــه للوعــظ والتذكيــر، فيقــول:»كان ملبوســه 
َمســك ضــأن مدبــوغ غيــر مخيــط، وعلــى رأســه قلنســوة بيضــاء، 
وفــد نصــب لــه دكان لبــن، ويطــرح لــه قطعــة فــرو، فيجلــس 

عليهــا، ويعــظ ويذكــر ويحــدث.« ]الوافــي بالوفيــات، 206/4[.

القرنيــن  فــي  الــكالم والمجتمــع  فــان إس، علــم  )7) جوزيــف 
الثانــي والثالــث للهجــرة، ترجمــة: محيــي الديــن جمــال بــدر، رضــا 
ــروت:  ــم: محســن الدمــرداش، بي حامــد قطــب، مراجعــة وتقدي

2016م، 145-144/2. الجمــل،  دار 

)8) أشــار عبــد المحســن الحســيني إلــى أّن مــن فــرق الصوفيــة 
فرقــة شــايعت أهــل الحديــث إذ بــدأت مذهبهــا مــن المجتمــع 
والقوميــة العربيــة، وهــذه الفرقــة هــي الزهــاد مــن التابعيــن 
والكراميــة مــن الصوفيــة. ]انظــر: عبــد المحســن الحســيني، 
ــي،  ــب العرب ــم الترمــذي، القاهــرة: دار الكات ــد الحكي المعرفــة عن

ص7[. د.ت، 

أهــل الحديــث)9) فــي نيســابور ومــا حولهــا. وهــذا 

عبــد  الدكتــور  عليــه  أطلــق  مــا  هــو  ذاتــه  االتجــاه 

القــادر محمــود)10) اســم "التصــوف الســلفي" تمييــًزا 

لــه عــن التصــوف الســني والفلســفي)11)، والــذي بــدأ 

مــن المدرســة الكالميــة لــدى المفســر مقاتــل بــن 

ســليمان )ت. 150هـــ/767م( ومدرســته، التــي تتلمــذ 

عليهــا الكراميــة، ثــم المدرســة الســالمية.

ويتبــّدى مــن خــالل الشــذرات الــواردة فــي ثنايــا 

المصــادر والمؤلفــات القديمــة أّن للكراميــة موقًفا 

ــا مــن بعــض قضايــا التصــوف وموضوعاتــه،  جدلًي

والواليــة،  المكاســب،  وتحريــم  التــوكل  مثــل: 

والســلطة.  بالمالمتيــة،  عالقتهــم  ثــم  والحلــول، 

كمــا ينضــاف إلــى هــذه األهميــة أمــر آخــر يتجلــى 

فــي نقــد اآلخــر للقيــم الخلقيــة وبعــض اآلراء كمــا 

وردْت عنــد الكراميــة.

أقامهــا  التــي  والرباطــات  الخوانــق  تــدل 

أتبــاع الكراميــة فــي نــواٍح متعــددة مــن البلــدان، 

علــى  يعقدونهــا  كانــوا  التــي  الذكــر  وحلقــات 

الصوفيــة. فمــن  بينهــم وبيــن  مالمــح تجمــع 

الحكيــم  المعرفــة عنــد  الحســيني،  المحســن  انظــر: عبــد   (9(
ص45. ســابق،  مرجــع  الترمــذي، 

فــي  الصوفيــة  الفلســفة  محمــود،  القــادر  عبــد  انظــر:   (10(
ــاة،  ــن والحي اإلســالم: مصادرهــا ونظرياتهــا ومكانهــا مــن الدي
القاهــرة: دار الفكــر العربــي، ط1، 1967م، المقدمــة )صفحــة "ز"(.

القرنيــن  صوفيــة  عنــد  رئيســان  اتجاهــان  للتصــوف  كان   (11(
أصحابــه  يتقيــد  ســني،  أحدهمــا  الهجرييــن،  والرابــع  الثالــث 
مقاماتــه  ويربطــون  النبويــة،  والســنة  الكريــم  بالكتــاب  فيــه 
وأحوالــه بهمــا، وثانيهمــا شــبه فلســفي، ينــزع أصحابــه فيــه إلــى 
الشــطحيات، وينطلقــون مــن حــال الفنــاء إلــى إعــالن الحلــول 
أو االتحــاد. أمــا التصــوف الفلســفي –الــذي ظهــر بوضــوح منــذ 
الــذي  التصــوف  هــو  الهجرييــن-  والســابع  الســادس  القرنيــن 
يعمــد أصحابــه إلــى مــزج أقوالهــم الصوفيــة بأنظارهــم العقليــة، 
مســتخدمين فــي التعبيــر عنــه مصطلًحــا فلســفًيا اســتمدوه 
فــي  فلســفية  نظريــات  لهــم  وكانــت  متعــددة،  مصــادر  مــن 
التصــوف  إلــى  مدخــل  التفتازانــي،  الوفــا  أبــو  ]انظــر:  الوجــود. 

.]187 ص145،  1979م،  ط3،  الثقافــة،  دار  القاهــرة:  اإلســالمي، 
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رجــال  أّن  المؤرخيــن  مــن  كثيــر  لــدى  المؤكــد 

وكانــوا  والتقشــف،  الزهــد  أظهــروا  الكراميــة 

ــاد، وكان البــن كــرام –شــيخ الكراميــة-  مــن العب

أتبــاع يعــدون باأللــوف تابعــوه علــى التقشــف 

للعبــادة.  أربطــة  لهــم  وكانــت  والعبــادة)12)، 

فعلــى ســبيل المثــال ورد فــي ترجمــة أبــي محمد 

الســجزّي  ســليمان  بــن  محمــد  بــن  هللا  عبــد 

أنــه كان مــن أصحــاب محمــد بــن كــرام وعلــى 

تفســير  رفقائــه، وســمع معــه  ومــن  مذهبــه، 

»وهــو  بســمرقند)13)،  )ت.146هـــ/763م(  الكلبــي 

بســمرقند«)14).  لهــم  الخانقــاه  اتخــذ  الــذي 

وكذلــك فــي ترجمــة أبــي الحســن الخانقاهــي)15) 

الحاكــم  هللا  عبــد  أبــو  يذكــر  )ت.341هـــ/950م( 

كان  أنــه  نيســابور  تاريــخ  فــي  النيســابوري 

»يســكن خانقاهــا لنفســه، فنســب إليهــا، وكان 

يلقــب نفســه بالعاصــي علــى رؤوس المــأل فــي 

)12) يقــول الصفــدي فــي ترجمــة ابــن كــرام: »ولمــا توفــي كان 
أصحابــه فــي القــدس أكثــر مــن عشــرين ألفــا علــى التقشــف 

 .]265/4 بالوفيــات،  ]الوافــي  والتعبــد.« 

)13) هــذا تناقــض ملحــوظ؛ إذ ممــا يالحــظ أن كثيــًرا مــن مؤرخــي 
ويتهمهــم  وأصحابــه،  كــرام  ابــن  علــوم  مــن  ينتقــص  الفــرق 
بالجهــل وقلــة البضاعــة وخاصــة فــي وضــع األحاديــث، وفــي 
الوقــت نفســه تقــف علــى عبــارات لديهــم يفهــم منهــا أن هؤالء 
–أي الكراميــة- ســمعوا التفســير والحديــث والفقــه. وخيــر مثــال 
علــى ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة الفقيــه الكرامــي عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن محبــوب أو محبــور بــن حفــص )ت. 360هـــ/971م(: 
الكرامية. وقــال  ومحــدث  فقيــه  تاريخــه:  فــي  الحاكــم  قــال 
نيســابور  تاريــخ  ]انظــر:  ومحدثهــم.  الكراميــة  بقيــة  الذهبــي: 
تاريــخ اإلســالم ووفيــات  الحاكــم، ص297-296.  طبقــة شــيوخ 
المشــاهير واألعــالم، 261/26[. وقــارن أيًضــا مــا ورد فــي ترجمــة 
أبــي الحســن الخانقاهــي النيســابوري، ومــا هــي الشــروط التــي 
وضعهــا لمريديــه لتلقــي الحديــث الشــريف وســماعه. ]انظــر: 

تاريــخ نيســابور، ص330[. 

)14) نجــم الديــن عمــر بــن محمــد النســفي، القنــد فــي ذكــر علمــاء 
ســمرقند، تحقيــق: يوســف الهــادي، طهــران: آينــه ميــراث، ط1، 

1991م، ص310.

الحســن  أبــو  دلويــه  بــن  أحمــد  بــن  بــن محمــد  علــي  هــو   (15(
الخانقاهــي النيســابوري. انظــر ترجمتــه فــي: تاريــخ نيســابور، 

ص330.

الكراميــة«)16). مشــايخ  مــن  وكان  مجلســه، 

فيــه  ظهــر  قــد  خراســان  إقليــم  كان  ولمــا 

ظهــرا  اللذيــن  للونيــن  تبًعــا  أساســيان  لونــان 

يميــل  كان  أحدهمــا  أن  ذلــك  الــكالم،  علــم  فــي 

كان  واآلخــر  الفلســفي،  العقلــي  التفكيــر  إلــى 

يميــل إلــى تفكيــر أهــل الســنة المحافــظ، فقــد 

تداعــت لــدّي مجموعــة مــن األســباب للوقــوف 

علــى موقــف الكراميــة مــن اآلراء الصوفيــة فــي 

هــذا اإلقليــم خاصــة، منهــا: أوًلا: نــدرة البحــوث 

والدراســات التــي أشــارت إلــى الكراميــة بوصفهــا 

"حركــة صوفيــة"، أو علــى أقــل تقديــر لهــا موقــف 

ظاهــر مــن اآلراء الصوفيــة الســائدة فــي إقليــم 

خراســان وأحياًنــا بــالد الشــام "بيــت المقــدس". 

المالمتيــة  بيــن  الصلــة  عــن  الكشــف  وثانًيــا: 

ومواضــع  التشــابه  نقــاط  وتحديــد  والكراميــة، 

وثالًثــا:  الحركتيــن.  بيــن هاتيــن  والتبايــن  التمايــز 

اآلراء  مــن  الكراميــة  مذهــب  موقــف  تحديــد 

أذهــان  التــي شــغلت  الصوفيــة  والموضوعــات 

رجــاالت  عاشــها  التــي  الفتــرة  فــي  الصوفيــة 

المذهــب الكرامــي. ورابًعا: االضطالع بتخصيص 

بحــث عــن الزهــد والتصــوف عنــد الكراميــة يفــي 

بحاجــة الدارســين لمذهــب الكراميــة عامــة، ودرًءا 

لالتهــام بالتقصيــر واللــوم فــي هــذا البــاب كمــا 

إذ  مختــار؛  ســهير  الدكتــورة  مــع  ســلًفا  حــدث 

تقــوُل فــي مقدمــة كتابهــا عــن الكراميــة: »وربمــا 

عــن  فصــل  تخصيــص  لعــدم  بالتقصيــر  ُأتهــم 

وتصوفهــم«)17).  زهدهــم 

وقــارن:  الحاكــم، ص330.  نيســابور طبقــة شــيوخ  تاريــخ   (16(
.143/25 اإلســالم،  تاريــخ  الذهبــي، 

)17) سهير مختار، التجسيم عند المسلمين، ص11.
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مــن  الكرامــي  المذهــب  أن  إلــّي  ويخيــل 

المفــردات الثقافيــة والروحيــة فــي تاريــخ الثقافــة 

ــدان  اإلســالمية، وقــد تجــاوب صــداه فــي أرجــاء بل

فمــا  لــذا  وتنديــًدا)19).  تأييــًدا)18)  اإلســالمي  العالــم 

مالمــح  هــي  ومــا  المذهــب؟  هــذا  طبيعــة  هــي 

كانــت  وهــل  بالصوفيــة؟  تربطــه  التــي  التصــوف 

ــة بمثابــة رد فعــل للمالمتيــة؟ ومــا  نشــأته الروحي

هــي العوامــل التــي مكنتــه مــن االنتشــار والبقــاء 

طويلــة؟ لفتــرات  والتنامــي 

 أولًا
مالمح النزعة الصوفية عند 

الكرامية:

الثانــي  القــرن  وحتــى  التاســع  القــرن  منــذ 

عشــر الميــالدي، ظلــت الكراميــة قــوة مهمــة فــي 

الحيــاة االجتماعيــة والدينيــة فــي خراســان؛ وكان 

تكويــن  والتأثيــر  االســتمرارية  هــذه  فــي  الســبب 

خصصهــا  أراض  فــي  كبيــرة  رهبنــة  مجتمعــات 

أصحابهــا لهــذا الغــرض، حتــى يتمكــن قاطنوهــا 

العمــل  بتجنــب  كــرام  بــن  أمــر محمــد  اتبــاع  مــن 

فحســب)20).  والصــالة  للزهــد  النفــس  وتكريــس 

وكان مــن أهــم ســمات حركــة الكراميــة الــدور الــذي 

إلــى  المســلمين  غيــر  الرعايــا  دخــول  فــي  لعبتــه 

)18) يقــول صــالح الديــن الصفــدي عــن ابــن كــرام: »أثنــى عليــه 
ابــن خزيمــة واجتمــع بــه غيــر مــرة وأبــو ســعيد الحاكــم«. ]الوافي 

بالوفيــات، 265/4[.

إبراهيــم  بــن  نصــر  الفقيــه  أن  –مثــًلا-  ذلــك  علــى  يــدل   (19(
المقدســي كان ينكــر علــى الكراميــة، ويقــول: »ظاهــر حســن 

.]265/4 بالوفيــات،  قبيح«.]الوافــي  وباطــن 

ــة  ــة نشــأتها وتاريخهــا، ترجمــة: صفي ــن، الصوفي ــل جري )20) ناي
ــار، مراجعــة: مصطفــى محمــد فــؤاد، القاهــرة: مؤسســة  مخت

هنــداوي، 2018م، ص76.

اإلســالم. فقــد كان كثيــرون مــن أتبــاع ابــن كــرام 

حديثــي العهــد باإلســالم، وكان ابــن كــرام يســلك 

طريــق الدعــوة إلــى الديــن اإلســالمي فــي جميــع 

ــَق فــي مســيرة  أنــه ُوفِّ أنحــاء نيســابور، والراجــح 

دعوتــه بدرجــة كبيــرة فــي دخــول مجموعــات مــن 

ــات األخــرى إلــى اإلســالم ال ســيما فــي  أهــل الديان

هــراة، وغرجســتان، والمناطــق الواقعــة بيــن هــراة 

ــذا فمــن العوامــل التــي دفعــت بعــض  ومــرو)21). ل

علــى  ظهــر  مــا  اإلســالم  اعتنــاق  إلــى  الغورييــن 

مؤســس المذهــب مــن تقشــف وزهــد عندمــا أخــذ 

يدعــو لمذهبــه فــي بــالد الغــور، حيــث رأى بعــض 

فــي  والفالحيــن  والعمــال  الصنــاع  مــن  األهالــي 

هــذه البــالد مــا لهــذا الديــن الجديــد مــن بســاطة 

ويســر لوحظــت فــي زهــد ابــن كــرام وتقشــفه؛ بــل 

مــن المحتمــل أن تكــون األقليــة المســلمة التــي 

تحــدث عنهــا الجغرافيــون المســلمون فــي بــالد 

الغــور مــن ثمــرة أعمــال محمــد بــن كــرام)22).

وبعــد مــرور نصــف قــرن مــن الزمــان تقريًبــا، 

ظهــر إســحاق بــن َمْحِمشــاذ بــن إســحاق )ت. 

383هـــ( زعيــم الكراميــة فــي عصــره، وجّد األســرة 

القــرن  منتصــف  حتــى  الكراميــة  تزعمــت  التــي 

الميــالدي،  عشــر  الهجري/الثانــي  الســادس 

إســحاق  ترجمــة  فــي  في تاريخــه  الحاكــم  قــال 

فــي  وإمامهــم  »شــيخهم  محمشــاذ:  بــن 

عصــره، كان علــى الحقيقــة مــن الزهــاد العبــاد 

ــا مــع القــدرة عليهــا  ــن التاركيــن للدني المجتهدي

ــو  ــغ، فرقــه هــاي اســالمي، ترجمــة: أب )21) انظــر: ويلفــرد مادلون
القاســم ســري، تهــران: أســاطير، 1377ه، ص79-78.

)22) انظــر: وائــل أحمــد إبراهيــم، حضــارة الدولــة الغوريــة فــي 
ص336. اإلســالمي،  المشــرق 
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مــن  جماعــة  مــن  العلــم  ســمع  شــاء،  لــو  أن 

كر، قــال  والذِّ بالوعــظ  اشــتغل  ثــم  الفريقيــن 

تدخلــون مدينــة رســول هللا  أال  فــي مواعظــه: 

ثــم  وبســاتينه،  قصــوره  عــن  فتســألون  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

هــا  ــازل ابنتــه فاطمــة، عــن ُحليِّ تســألون عــن من

عــن قصــور أصحــاب  ثــم تســألون  وجواهرهــا، 

راياتــه والخلفــاء مــن بعده؟ ثــم قــال: وهللا لــو 

ــم أنكــم  ــم تجــدوا منهــا شــيًئا، ولعلمت ــم ل فعلت
علــى ضــالل فــي طلــب الدنيــا«)23).

 اســتطاع أبــو يعقــوب إســحاق بــن محمشــاذ 

أن يدخــل مجموعــات كثيــرة )قيــل: خمســة آالف( 

حظيــرة  إلــى  والمجــوس  الكتابيــن  أهــل  مــن 

اإلســالم)24). وهــذا معنــاه أن للكراميــة دوًرا حقيقًيــا 

فــي الدعــوة إلــى اإلســالم، وهــو مــن مالمــح النزعــة 

اإليجابيــة لــدى الصوفيــة عامــة. ومــن الدالئــل علــى 

حركــة  لــدى  تزهــدي  تورعــي  تيــار  أو  اتجــاه  وجــود 

ــي: ــة مــا يل الكرامي

)أ( نزعة الزهد في إقليم خراسان 
قبل ابن كرام:

ــالد خراســان كمــا ظهــر  ظهــر التصــوف فــي ب

فــي مصــر والعــراق، فيذكــر المستشــرق الفرنســي 

شــيوخ  طبقــة  نيســابور  تاريــخ  النيســابوري،  الحاكــم   (23(
الحاكــم، ص 201. الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 39/27. الســمعاني، 

.44/5 األنســاب، 

)24) انظــر: الحاكــم النيســابوري، تاريــخ نيســابور طبقــة شــيوخ 
الحاكــم، ص201. مادلونــغ، فرقــه هــاي اســالمي، ص78-79. نايــل 
جريــن، الصوفيــة نشــأتها وتاريخهــا، ص79. ادمونــد بــوزورث، 
الكراميــة فــي خراســان، ترجمــة: عــواد مجيــد  نشــوء مذهــب 

األعظمــي، ص46. 

لويــس ماســينيون)25) أنــه يمكــن تلمــس أصــول 

مدرســة ابــن كــرام لــدى ثالثــة مــن الشــخصيات 

أدهــم، وشــقيق  بــن  إبراهيــم  الخراســانية، وهــم: 

حــرب  بــن  وأحمــد  174هـــ/810م(،  )ت.  البلخــي 

لهــذه  موجــزة  إشــارة  يلــي  وفيمــا  234هـــ(.  )ت. 

الثــالث. الشــخصيات 

- إبراهيم بن أدهم:

ــو إســحاق إبراهيــم بــن أدهــم بــن منصــور،  أب

طيلــة  يــأكل  لــم  والــورع،  الزهــد  طريــق  ســلك 

عمــره إال مــن كســب يــده)26) كــي يفــي بضروريــات 

حياتــه مــن وجــه حــالل، وكان يعتبــر الفقــر راحــًة 

يجابههــا  التــي  والمشــقات  للمؤمــن،  ونعيًمــا 

الســالك إلــى هللا تعالــى فرصــة للتفكــر وشــحذ 

الحــدود  علــى  توفــي  العمــل)27).  وإتقــان  اإلرادة 

مــع الدولــة البيزنطيــة)28).

- شقيق البلخي:

مــن  األزدي،  إبراهيــم  بــن  شــقيق  علــي  أبــو 

قدمــاء مشــايخ بلــخ، كان عزيــز القــوم ومقتداهــم، 

برزقــه  مهتــم  غيــر  الدنيــا  شــغل  عــن  منصرًفــا 

(25( Louis Massignon,  Essay on the origins of the 
Technical Language of Islamic Mysticism, translated 
from French by Benjamin Clark, University Of Notre 
Dame Press, 1997 ,p17.

)26) الهجويــري، كشــف المحجــوب، دراســة وترجمــة وتعليــق: 
للشــئون  األعلــى  المجلــس  ط  القاهــرة:  قنديــل،  إســعاد 
الســلمي،  الرحمــن  عبــد  أبــو   .315-314/1 1975م،  اإلســالمية، 
طبقــات الصوفيــة، حققــه وعلــق عليــه: مصطفــى عبــد القــادر 

ص35. 2003م،  ط2/  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  عطــا، 

)27) أديــب نايــف، موقــف إبراهيــم بــن أدهــم وشــقيق البلخــي 
مــن الفقــر وكســب الــرزق، الجامعــة األردنيــة: مجلــة دراســات، 

العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، مــج25، ع2، 1998م، ص329.

)28) جوزيف فان إس، علم الكالم والمجتمع، 806/2.
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ــًرا مــن  ــن أدهــم، ورأى كثي ــم ب قــط؛ صحــب إبراهي

المشــايخ وأدرك صحبتهــم)29). وكان أول صوفــي 

يرتــاد نظريــة المقامــات "المنــازل" أو كمــا يقــول 

أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: »أظنــه أول مــن تكلــم 

ونظــرا  خراســان.«)30)  بكــور  األحــوال  علــوم  فــي 

ويقصــد  الصــدق،  وأهــل  المنــازل  عــن  لكالمــه 

بذلــك المنــازل التــي يمكــن للمؤمنيــن أن يتقربــوا 

المستشــرق  فاعتبــره  هللا،  إلــى  خاللهــا  مــن 

صاحــب   Josef van Ess إس  فــان  جوزيــف 

المعروفــة  المقامــات  لمراتــب  األول  التصميــم 

التصــوف)31). أهــل  عنــد 

-أحمد بن حرب:

ــر  ــن كــرام كان يكث تؤكــد بعــض المصــادر أّن اب

234ه/849م(  )ت.  حــرب  بــن  أحمــد  إلــى  االختــالف 

النيســابوري الزاهــد)32)، وقــد تــدرب علــى يديــه)33)؛ 

بذلــك  يصــرح  الصفــدي  الديــن  صــالح  أّن  حتــى 

فأخــذ  حــرب  بــن  أحمــد  جالــس  »ثــم  فيقــول: 

عنــه«)34).  التقشــف 

كشــف   " كتابــه  فــي  الهجويــري  أورد  وقــد 

المحجــوب " حكايــة عنــه تفيــد ضــرورة أْن ينفــق 

يرعــى  حــالل، وال  مــال  مــن  زوجــه  علــى  الرجــل 

الرحمــن  عبــد   .323/1 ســابق،  مرجــع  المحجــوب،  كشــف   (29(
القاهــرة:  القــدس،  حضــرات  مــن  األنــس  نفحــات  الجامــي، 

ص138. 2010م،  الثقافــة،  لقصــور  العامــة  الهيئــة 

)30) السلمي، طبقات الصوفية، ص63.

)31) جوزيف فان إس، علم الكالم والمجتمع، 808/2.

)32) تــاج الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، تحقيــق: 
محمــود الطناحــي، عبــد الفتــاح الحلــو، القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، ط1964/1م، 304/2. الســمعاني، األنســاب، 44/5.

)33( Essay, p174.                                                                                                               

)34) الصفدي، الوافي بالوفيات، 265/4.

الظلمــة والســالطين المســتبدين مــن أجلهــا، 

يكــون علــى شــريطة  ولــًدا  أنجــب  مــا  إذا  حتــى 

مــن  والكراميــة  الشــيعة  واعتبرتــه  ذلــك)35). 

يقــع  وهــو  الحقيقييــن،  والزهــاد  المحدثيــن 

ــة، وأّن  ــرة مدرســة خراســان الصوفي ضمــن دائ

الخــوف)36).  تفكيــره الصوفــي كان قائمــا علــى 

ويبــدو أن ارتباطــه بالكراميــة)37) جعــل المحدثين 

يرفضونــه، أو بعبــارة أخــرى: إن االنتقــادات التــي 

وجهــت إليــه كانــت بســبب قــرب الكراميــة منــه، 

وإخالصهــا لــه)38). 

ويالحــظ فــي هــذا الصــدد أّن مذهــب التشــبيه 

قبــوًلا  القــى  الــذي  الوحيــد  المذهــب  بمثابــة  كان 

ا فــي خراســان، وعمــل الصوفيــة علــى  واســتمراًر

اســتمرار االرتبــاط القديــم للتشــبيه مــع مفهــوم 

اإليمــان، يتضــح هــذا علــى يــد أحمــد بــن حــرب الــذي 

قــد جــاء إلــى خراســان قادًمــا مــن مدينــة مــرو)39). 

ثــم تتابــع التصــوف مــن بعــد هــؤالء، وكان لهــذا 

التصــوف تأثيــر واضــح علــى ابــن كــرام، الذي اشــتهر 

بالزهــد والتصــوف، وأخــذ عنــه شــيوخ الكراميــة هذا 

)35) انظر: كشف المحجوب، 61/2.

اصفهانــي  حــرب  أحمــد  شــفيعيون،  ســعيد  انظــر:   (36(
نيشــابوري، )تحقيقــي دربــارة احــوال واقــوال يكــي از صوفــي 
زاهــدان قــرن ســوم هجــري)، مطالعــات عرفانــي )مجلــه علمــي 
پژوهيش( دانشــكده علوم انســاني دانشــگاه كاشــان، شــماره دهم، 

88، ص226. پاييــز وزمســتان 

)37) تنــاول بعــض الباحثيــن الصلــة بيــن ابــن حــرب وابــن كــرام، 
وكيــف أن الثانــي تعلم التقشــف والبســاطة مــن خالل مقابالته 
العديــدة ألحمــد بــن حــرب، وأّن أصــول فكــر ابــن حــرب وســلوكه 
انتقلــت إلــى ابــن كــرام وطائفتــه، مثــل: مفهــوم التــوكل، وتواتــر 
الخــوف مــن عــذاب القبــر، والدعــاء، والحكمــة. ]انظــر: ســعيد 

شــفيعيون، احمــد حــرب اصفهانــي نيشــابوري، ص239-232[.

)38) انظر: السابق، ص238.

ــم الــكالم والمجتمــع، مرجــع  )39) انظــر: جوزيــف فــان إس، عل
ســابق، 904-903/2.
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الســلوك)40)، وهــذا معنــاه أّن الصوفــي الســلفي –

وهــو ينكــر التأويــل- يميــل إلــى التجســيم، ويخاطــب 

هللا خطاًبــا موضوعًيــا أو شــبه موضوعــي، بينمــا 

وينحــو  التجســيم،  عــن  يبتعــد  الســني  التصــوف 

نحــو البعــد عــن التشــبيه)41). 

)ب( شخصية مؤسس مذهب 
الكرامية وأتباعه: 

التقشــف  مســلك  يســلك  كــرام  ابــن  كان 

والزهــد)42)، وهــو مــن تالميــذ أحمــد بــن حــرب، وكان 

يتجــول فــي مقاطعــات خراســان الريفية، خصوصا 

تلــك المناطــق التــي لــم يتمكــن منهــا اإلســالم إال 

علــى نحــو هزيــل مثــل منطقتــي غور وغرشيســتان، 

وكان يرتــدي ثياًبــا مشــغولة بصــوف الغنــم غيــر 

»صلــة  بأنــه  ُوصــَف  حتــى  األلــوان)43)؛  متناســبة 

وصــل بيــن الزهد القديــم والتصــوف«)44). باإلضافة 

النفــس  ضبــط  عــن  األخالقيــة  تعاليمــه  إلــى 

الشــهوانية وتهذيبهــا بالتقشــف والزهــد. فيقــول 

)ت.771ه/1370م(  األشــعري  الســبكي  الديــن  تــاج 

إظهــار  مــن  »كان  وعبادتــه:  ووعظــه  زهــده  عــن 

التنســك والتألــه والتعبــد والتقشــف علــى جانــب 

)40) انظــر: ســهير مختــار، التجســيم عنــد المســلمين، مرجــع 
ص40. ســابق، 

فــي  الصوفيــة  الفلســفة  محمــود،  القــادر  عبــد  انظــر:   (41(
ص79. ســابق،  مرجــع  اإلســالم، 

)42) مــن المالحــظ أن بعــض مصنفــي الفــرق –كاإلســفراييني- 
الزهــد  فــي  بالنفــاق  فاتهمــه  كــرام،  ابــن  علــى  متحامــًلا  بــدا 
والعبــادة، ومحاولتــه خــداع جماعــة مــن أهــل الســواد لمتابعتــه 

ومناصرتــه. ]انظــر: التبصيــر فــي الديــن، ص93[.  

ــكالم والمجتمــع، مرجــع  ــم ال )43) انظــر: جوزيــف فــان إس، عل
ســابق، 904/2.

فــي  التصــوف  مخطوطــات  ليــل،  أبــو  ســعيد  أميــن   (44(
ط1،  المنــار،  مكتبــة  األردن:  ببليوغرافيــة،  دراســة  فلســطين: 

ص8.  ،1988

عظيــم؛ فافتــرق النــاس فيــه علــى قوليــن: منهــم 

المعتقــد، ومنهــم المنتقــد؛ وعقــدت لــه مجالــس 

ســئل فيهــا عمــا يقولــه، فــكان جوابــه أنــه إلهــام 

ــه  ــًرا يفتتــن ب ــا كثي يلهمــه هللا«)45)؛ ممــا جعــل خلًق

ويلتــف حولــه. يتضــح مــن هــذا أّن لــه القــدرة علــى 

الظهــور بمظهــر التقشــف والــورع، وهــذه الحيــاة 

انتبــاه  جذبــت  التــي  هــي  كــرام  ابــن  التــي عاشــها 

النــاس، وأنقذتــه مــن مــوت محقــق علــى مــا اتهــم 

بــه مــن أخطــاء)46).

مدرســة  البدايــة-  -فــي  الكراميــة  تكــن  ولــم 

فقهيــة أو كالميــة، ولكــن أتبــاع ابــن كــرام كانــوا 

أنــه زاهــد، وعابــد، وواعــظ  إليــه علــى  ينظــرون 

ســمة  تكــن  ولــم  آخــر)47)،  شــيء  أي  مــن  أكثــر 

كــرام،  ابــن  علــى  مقصــورة  والوعــظ  الزهــد 

بالمتقشــفة  الكراميــة  »جميــع  عــرف  قــد  بــل 

بســبب ممارســتهم الزهــد«)48)؛ يــدل علــى ذلــك 

مــا روي فــي ترجمــات أعــالم الكراميــة مــن صلــة 

وثيقــة بالزهــد والوعــظ والتذكيــر)49)، وذلــك فــي 

التاليــة: اإلشــارات 

محمشــاذ  بــن  إســحاق  يعقــوب  أبــو  كان   

موســوًما بالزهــد والــورع والتقــوى والوعــظ، وإليــه 

ومنهــم  نيســابور.  بلــده  فــي  الرياســة  انتهــت 

محمــد بــن إســحاق بــن محمشــاذ الواعــظ األســتاذ 

)45) طبقات الشافعية الكبرى، 304/2.

)46) نشوء مذهب الكرامية في خراسان، ص40.

)47) انظر: مادلونغ، فرقه هاي اسالمي، ص78-77.

)48) المرجع السابق، ص78.

أبــي  مثــل  الكراميــة  بعــض  تراجــم  فــي  تقــف  أنــك  حتــى   (49(
جعفــر األبــزاري النيســابوري -الــذي توفــي ســنة ثمــان وأربعيــن 
تاريــخ  ]انظــر:   ." الكراميــة  ُمذِكــر   " وصــف  علــى  وثالثمائــة- 

ص413[. نيســابور، 
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اإلمــام أبــو بكــر، الزاهــد بــن الزاهــد بــن الزاهــد، زعيــم 

أصحــاب أبــي عبــد هللا ورئيســهم، بســيط الجــاه، 

توفــي ســنة إحــدى وعشــرين وأربعمائــة)50). وقــد 

إحــدى  اإلســحاقية  فرقــة  العلمــان  هــذان  ــَل  مثَّ

ــات  فــرق الكراميــة، وذلــك فــي القــرن الرابــع وبداي

الهجــري. الخامــس  القــرن 

ومنهــم: أبــو محمــد عبــد الســالم بــن محمــد 

بــن الهيصــم األســتاذ اإلمــام البــارع مــن كبــار 

محمــد  هللا  عبــد  أبــي  أصحــاب  مــن  األئمــة 

اإلمامــة،  بيــت  مــن  نســيب  رجــل  كــرام،  بــن 

جليــل القــدر، بالــغ فــي الفضــل، مــن مشــاهير 

أبيــه،  أصحابهــم، أخــذ الطريقــة والعلــوم عــن 

التدريــس  فــي  وخلفــه  الفنــون،  فــي  وتخــّرج 

والتصنيــف واإلمامــة. خــرج إلــى العــراق والحجــاز 

وحــّج وزار المشــاهد، ولقــي األئمــة والمشــايخ، 

وناظــر  األســانيد،  وأدرك  األحاديــث  وســمع 

الجّبــار  عبــد  القاضــي  المغنــي  صاحــب  بالــري 

محترًمــا  وكان  المذهــب،  وأهــل  الهمذانــي، 

ســنة  توفــي  الــكالم،  مرضــي  بينهــم،  مبّجــًلا 

مئــة)51). وأربــع  وأربعيــن  اثنتيــن 

بــن  محمــد  بــن  هللا  عبــد  بكــر  أبــو  ومنهــم:   

الهيصــم )ت.467هـــ/1075م(، مــن أصحــاب أبــي عبــد 

ــم والزهــد،  ــال فاضــال، نشــأ فــي العل هللا، كان أصي

وصحــب الكبــار مــن أصحابهــم)52)، وكان فــي زمانــه 

لتاريــخ  الســياق  مــن  المنتخــب  الفارســي،  الحســن  أبــو   (50(
نيســابور، تحقيــق: محمــد أحمــد عبــد العزيــز، بيــروت: دار الكتــب 

1989م، ص22. العلميــة، ط1، 

)51) انظــر: أبــو الحســن الفارســي، المختصــر مــن كتــاب الســياق 
لتاريــخ نيســابور، تحقيــق: محمــد كاظــم المحمــودي، تهــران: 
مركــز بزوهشــي ميــراث، 1383ه، ص255. المنتخــب مــن الســياق، 

ص360.

)52) المنتخب من السياق، ص288-287.

رأس طائفتــه، ليــس لهــم مثله في الــكالم والنظر، 

الــكالم.  ودقائــق  المذهــب  ســرائر  حصــل  فقــد 

أقــام بنيســابور، وكان مالزمــا للفقــر غيــر منبســط 

الســالطين  أمــوال  أخــذ  فــي  راغــب  وال  أحــد  إلــى 

والعّمــال، قانعــا بالكفــاف، قــّل مــا يخالــط النــاس 

زّجــى علــى  التدريــس واإلرشــاد،  ويقــوم بوظيفــة 

ذلــك عمــره)53). 

بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الفــرج  أبــو  ومنهــم: 

وورًعــا  فضــًلا  أبيــه  أوالد  أماثــل  مــن  الهيصــم 

َغْزَنــة،  إلــى  ُخراســان  مــن  خــرج  ووعًظــا،  وُزهــًدا 

ــّم عــاد إلــى ُخراســان  ــّدة، ووعــظ، ُث فــدّرس بهــا ُم

وروى الحديــث وخــرَّج، وكان حــاّد الفراســة، قــوّي 

ــٍف وخمســين، وكان أبــوه  ــي ســنة نيِّ الِفْكــر. توفِّ

زمانــه)54). كبــار علمــاء  مــن 

الســورياني  بكــر عتيــق  أبــو  أيضــا   ومنهــم: 

طائفــة  شــيخ  494هـــ/1101م(،  )ت.  النيســابوري 

أبــي عبــد هللا بــن كــرام فــي عصــره بنيســابور، 

ــرة الزهــد  ــة الطائفــة بكث ــذي اشــتهر مثــل بقي ال

والعبــادة، فــكان صواًمــا بالنهــار، قواًمــا بالليــل، 

عابــدا، مجتهــدا، فاضــال)55). ومنهــم: أحمــد بــن 

محمــد إســحاق بــن محمشــاذ أبــو عبــد هللا ابــن 

اإلمــام أبــي بكــر، بيتهــم بيــت اإلمامــة والرئاســة 

والــورع  الكامــل  الزهــد  وفيهــم  للطائفــة، 

وزهــاد  األوليــاء  مــن  ســلفهم  وكان  الصــادق، 

العبــادة،  كثيــر  النفــس،  صائــن  المســلمين، 

توفــي  وقــد  القبــول،  لــه  الوعــظ  فــي  مليــح 

)53) انظر: المختصر من كتاب السياق، ص177.

)54) الذهبي، تاريخ اإلسالم، 347/30.

)55) انظر: المنتخب من السياق، 403.
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ســنة 544 مــن الهجــرة)56)، ومنهــم مجــد الديــن 

ــن القــدوة،  ــن عمــر المعــروف باب ــد ب ــد المجي عب

ينتســب إلــى الكراميــة الهيصميــة، ولــه عندهــم 

لزهــده وعلمــه)57).  كبيــر  محــل 

كانــوا  أصحابــه)58)  أن  ســبق  مــا  إلــى  ينضــاف 

مــن الزهــاد، فمثــال كان أبــو الحســين التونــي مــن 

أصحــاب عبــد هللا بــن كــرام، وكان لــه حكايــة مــع 

أبــي ســعيد بــن أبــي الخيــر، تمخضــت عــن مقالــة 

أبــي ســعيد بــن أبــي الخيــر يمدحــه فيقــول: »كل مــن 

يســير وفــق إشــارة الشــيوخ يكــون هكــذا، وهــذا 

كلــه ببركــة إشــارة ذلــك الشــيخ«)59)، ومنهــم ســهل 

الحاكــم،  العلمــي  الــرزاق  عبــد  القاســم  أبــي  بــن 

شــيخ مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا محمــد بــن كــرام، 

مــن أهــل بيــت الحكومــة والــورع والزهــد)60)، ومنهــم: 

بــن محمــد  بــن محمــد  بــن عبــد الرحمــن  صديــق 

البيشــكي أبــو ســعيد رجــل مشــهور جليــل، مــن 

ــي عبــد هللا محمــد  وجــوه األئمــة ومــن أصحــاب أب

بــن كــرام، وبيتــه بيــت العلــم. وقــد ســمع الحديــث 

بــن  إســحاق  بــن  محمــد  بكــر  أبــي  األســتاذ  مــن 

محمشــاذ وطبقتهــم، وكان لــه مجلــس التذكيــر، 

)56) المرجع السابق، ص100.

)57) انظر: ابن األثير، الكامل في التاريخ، مجلد 10، ص262.

)58) هــم كثــر لدرجــة أنــك عندمــا تتفحــص كتــب التراجــم، تجــد 
دومــا عبــارة مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن كــرام، مثــل: شــبيب 
بــن أحمــد بــن خشــنام أحمــد الِبســتيغي، منســوب إلــى قريــة 
بــن  عبــد هللا  أبــي  أصحــاب  مــن  وكان  نيســابور،  أعمــال  مــن 
كــرام. وأيًضــا: أبــو بكــر عبيــد هللا بــن محمــد الُبزيانــي، شــيخ مــن 
أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن كــرام، مــات ســنة ســت وعشــرين 

.]132/4 ، وخمســمائة. ]انظــر: األنســاب، 284/1، 344، 348 

)59) محمــد بــن المنــور بــن أبــي ســعيد، أســرار التوحيــد فــي 
مقامــات أبــي ســعيد، ترجمــة وتقديــم: إســعاد قنديــل، القاهــرة: 

المجلــس األعلــى للثقافــة، 2007م، ص116.

)60) انظــر: المنتخــب مــن الســياق، ص245. المختصــر مــن كتــاب 
السياق، ص108.

وتوفــي فــي الرابــع عشــر مــن ذي القعــدة ســنة 

ســّت وثمانيــن وأربــع مئــة)61).

أبــي بكــر محمــد  بــن األســتاذ  ومنهــم: عمــر 

ــن الحســين المعــروف بالحامــدي  ــن الحســن ب ب

اإلمــام األســتاذ أبــو عبــد الرحمــان العابــد الزاهــد، 

بــن  محمــد  هللا  عبــد  أبــي  أصحــاب  وجــوه  مــن 

والقــراءات  القــرآن  علــم  فــي  اإلمــام  كــرام، 

ووجوههــا وعللهــا ومــا يتعلــق بهــا، المســتغرق 

فــي  عمــره  زّجــى  واإلفــادة،  اإلقــراء  فــي  عمــره 

العفــاف والصــالح والزهــد واإلعــراض عــن الدنيــا 

الســّن  نظيــف  الوجــه  وضــيء  وكان  والقناعــة، 

أبــو  وكان  وأّيامــه)62)،  بدعائــه  متبــّركا  مقبــوال 

مــن مشــايخ  النيســابوري  الخانقاهــي  الحســن 

وكان  مجلســه،  فــي  الخلــق  يجتمــع  الكراميــة، 

إلــى أخــالق مرضية، فــي حســن العشــرة  يرجــع 

غازًيــا)63). الثغــور  إلــى  والخــروج 

الكراميــة  لتراجــم  التتبــع  هــذا  خــالل  ومــن 

ــي: أوًلا-الجمــع بيــن الفقــه  وســيرهم يتضــح مــا يل

الحديــث والتصــوف، يــدل علــى ذلــك أن أبــا العــالء 

إبراهيــم بــن محمــد التايابــاذي، كان فقيــه الكراميــة 

ومقدمهــم، حــّدث بقصبــة البوزجــان)64)، وأيًضــا مــا 

إذ يقــول: »الكراميــة  ورد فــي إشــارة المقدســي؛ 

)61) انظــر: المنتخــب مــن الســياق، ص259. المختصــر مــن كتــاب 
السياق، ص133.

مــن  المختصــر  ص370.  الســياق،  مــن  المنتخــب  انظــر:   (62(
ص268. الســياق،  كتــاب 

األنســاب،  الســمعاني،  ص330.  نيســابور،  تاريــخ  انظــر:   (63(
313/2

)64) السمعاني، األنساب، 444/1.
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أهــل زهــد وتعبــد، ومرجعهــم إلــى أبــي حنيفــة«)65). 

ثانًيــا- صــالح الســيرة واألخــالق المرضيــة، ونفــاق 

أبــو  كان  فقــد  العامــة)66)،  لــدى  الكراميــة  ســوق 

القاســم الموفــق بــن محمــد بــن أحمــد الِبجســتاني 

الميدانــي مــن أهــل نيســابور، شــيًخا صالًحــا ســديد 

الســيرة مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن كــرام، وكان 

لــه قبــول عنــد العــوام ونفــق ســوقه عندهــم)67). 

ــا- اشــتهارهم بالزهــد والتقشــف، مثلمــا حكــي  ثالًث

ــه  ــن كــرام حتــى قــال الســمعاني: »حكــي عن عــن اب

مــا  وكذلــك  أشــياء«)68).  والتقشــف  الزهــد  مــن 

ذكــر حــول مكانــة األســتاذ أبــي بكــر بــن محمشــاذ 

ــن النباهــة  ــا بعي ــو بكــر »مرموًق ــه، فقــد كان أب وأبي

فــي صــدر هــذه الدولــة؛ لمكانــة أبيــه مــن الزهــادة، 

نهــج  واقتفائــه  العبــادة،  علــى  األطــراف  وضمــه 

أبيــه فيمــا كان ينتحلــه وينتحيــه«)69). 

)ج( طبيعة األرض الجبلية:

فــي  التصــوف  انتشــار  علــى  ســاعد  ربمــا 

سجســتان طبيعتهــا الجغرافيــة؛ إذ إّن أرضهــا 

تســكن  ال  الريــاح  أّن  كمــا  بالرمــال،  مملــوءة 

األقاليــم،  معرفــة  فــي  التقاســيم  أحســن  المقدســي،   (65(
أي  الفقهــي  المذهــب  المقدســي هنــا  ص245. وربمــا يقصــد 
يتبعــون المذهــب الحنفــي، ومــن المحتمــل أنــه يقصــد المذهــب 

العقــدي أي مــن المرجئــة.

)66) أظــن أن األمــر لــم يكــن مقصــوًرا علــى العامة، بل إن بعض 
الســالطين اســتعان بالكراميــة فــي ضمــان نفــوذ الســلطة 
الدينيــة، مثلمــا حــدث مــع األميــر ناصــر الديــن ســبكتكين، ومــن 
بعــده محمــود ســبكتكين. وقــد بلــغ نفــاق أســواقهم حتــى قــال 

أبــو الفتــح البســتي شــعًرا:
الفقه فقه أبي حنيفة حده       والدين دين محمد بن كرام
إن الذيــن أراهــم لــم يؤمنــوا         بمحمــد بــن كــرام غيــر كرام 

]انظر: أبو نصر العتبي، كتاب اليميني، 423/1[.

)67) السمعاني، األنساب، 284/1.

)68) األنساب، 43/5.

)69) أبو نصر العتبي، اليميني، 423/1.

فيهــا أبــًدا، ممــا أضفــى علــى رجالهــا عظــم خلــق 

وجــالدة، وربمــا كان لهــذا أثــره الواضــح فــي أن 

والميــول  بالزهــد)70)  عرفــوا  الكراميــة  معظــم 

التزهديــة. 

)د( إنشاء األربطة والخانقاهات 
ودورها التربوي:

لنفســه  السجســتاني  كــرام  ابــن  أقــام 

وألصحابــه رباطــا ببيــت المقــدس، كان يعــظ فيه 

ويحــدث ويذكــر، وكان أصحابــه ببيــت المقــدس 

ألًفــا، وكان يجلــس للوعــظ عنــد  نحــو عشــرين 

عليــه  عيســى  مشــهد  عنــد  الــذي  العامــود 

يســألونه،  كثيــر،  خلــق  حولــه  فيجتمــع  الســالم، 

فحســب،  الربــاط  هــذا  يكــن  ولــم  ويجيبهــم)71). 

بــل كان لــه ربــاط فــي إحــدى ثغــور الشــام، وثالــث 

فــي دمشــق، وقــد عكــف تالميــذه وأتباعــه مــن 

بجــوار  للتزهــد والتعبــد  مــكان  بنــاء  بعــده علــى 

المــكان  وســموا  المقــدس،  بيــت  فــي  مقبرتــه 

ــاء الخانقــات الخاصــة  ــدأوا فــي بن "خانقــاة")72). وب

وأخــرى  جوزجــان،  فــي  واحــدة  فأنشــأوا  بهــم، 

فــي فرغانــة، كمــا أنشــأوا مــن قبــل خانقــاة فــي 

أصحــاب  الكراميــة  وكان  وغيرهــا)73).  ســمرقند 

محمــد بــن كــرام هــم الذيــن أنشــأوا أكبــر عــدد مــن 

الخوانــق)74)، وكان لهــم خوانــق كثيــرة بإيــران ومــا 

)70) انظــر: ســهير مختــار، التجســيم عنــد المســلمين، ص17، 
ص31. وأيًضــا: 

)71) انظر: المرجع السابق، ص60-59.

)72) انظر: المرجع السابق، ص60.

)73) انظر: المرجع السابق، ص76.

)74) آدم متــز، الحضــارة اإلســالمية فــي القــرن الرابــع الهجــري، 
.20/2
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وراء النهــر، والمغــرب، وكان لهــم أيًضــا خوانــق 

فــوق  لهــم  وكان  المقــدس،  ببيــت  ومجالــس 

ــة فــي  ــة بالفســطاط)75)، وكان للكرامي ــك محل ذل

خوانقهــم مجلــس ذكــر يقــرأون فيــه مــن دفتــر، 

أبــي حنيفــة)76). كمــا كان ذلــك ألصحــاب 

جماعــات  وجــدت  العاشــر  القــرن  وفــي 

بغــداد  فــي  "تكيــات"  وخانقاهــات  كراميــة 

والقــدس والفســطاط، وكذلــك فــي الجوزجــان، 

لقــد  وســمرقند)77).  ومــرو،  وفرغانــة،  وختــل، 

كــرس الكراميــة حركــة نشــطة وزاهــدة، فكانــوا 

يتطلعــون إلــى التأثيــر فــي اآلخريــن بســلوكهم 

حياتهــم،  أســلوب  يغيــروا  لكــي  وطريقتهــم؛ 

وكانــوا كذلــك يوبخــون –فــي ثنايــا مواعظهــم- 

المولعيــن بالدنيــا أي مــن يركــن إلــى الدنيــا علــى 

حســاب اآلخــرة، وبالطبــع فقــد أحــدث ظهــور 

الزهــد والعرفــان  الكراميــة نهضــة فــي حركــة 

نيســابور)78). فــي 

ننتهــي مــن هــذا إلــى أن الفــرق الكراميــة التــي 

التــي  والخوانــق  وأتباعــه،  كــرام  ابــن  أسســها 

أقاموهــا فــي بلــدان عديــدة، وحلقــات الذكــر التــي 

كانــوا يعقدونهــا كلهــا مالمــح تجمــع بينهــم وبيــن 

الصوفييــن)79).

المــادي  الجانــب  إلــى  اآلن  نلتفــت  أن  ويجــب 

الصوفيــة،  المؤسســات  تكويــن  فــي  المتمثــل 

)75) المرجع السابق، 20/2.

)76) المرجع السابق، 20/2.

)77) نشوء مذهب الكرامية، ص45-44.

)78) انظر: مادلونغ، فرقه هاي اسالمي، ص78.

)79) انظــر: أميــن ســعيد أبــو ليــل، مخطوطــات التصــوف فــي 
فلســطين، ص9.

مرتبطــة  كانــت  المــدارس  »أقــدم  أّن  ويبــدو 

العلــوم  لدراســة  أماكــن  كانــت  حيــث  بالكراميــة؛ 

بالتأكيــد  اإلســالمية«)80)، وبينمــا كانــت المدرســة 

كانــت  فقــد  الصوفــي،  للتأثيــر  مهمــة  منطقــة 

الخانقــاة، أي المــكان الــذي يقيــم فيــه الصوفــي، 

والتــي  ا،  تميــًز األشــد  الصوفيــة  المؤسســة  هــي 

الفتــرة)81).  هــذه  فــي  خراســان  فــي  تشــكلت 

ومــن أهــم الشــواهد فــي هــذا الشــأن، مــا ذكــره 

مطلــق-  –بشــكل  نســب  حينمــا  المقدســي)82) 

أن  ويمكــن  الكرامييــن)83).  إلــى  الخانقــاة  ظهــور 

نتلمــس البعــد االجتماعــي للصوفيــة مــن خــالل 

فمثــًلا  بهــا؛  يتميــزون  التــي  التنظيميــة  الحالــة 

يعــزى الســبب –إلــى حــد مــا- فــي ســرعة انتشــار 

الفرقــة الكراميــة، الذيــن زهــدوا الدنيــا لمــدة قرنيــن 

كامليــن، إلــى التشــكيالت التنظيميــة والبنــى التــي 

كانــت تمتــاز بهــا، فيعــود الفضــل إلــى هــذه الفرقــة 

فــي تأســيس الخانقــاة والمدرســة فــي اإلســالم؛ 

الكراميــة ســهولة  الخانقــاوات  أتاحــت شــبكة  إذ 

علــى  وســاعدت  الروحانــي،  والتعاطــي  الحركــة 

اإلبقــاء علــى الوشــائج الوثيقــة بيــن المجتمعــات 

الطريقــة  افتقــاد  مــن  الرغــم  وعلــى  المتناثــرة، 

ذلــك،  مــع  لكنهــا  موحــدة،  لزعامــة  الكراميــة 

حافظــت علــى وجودهــا كحركــة موحــدة)84). والراجــح 

أشــاروا  –التــي  المبتكــرة  المؤسســات  لهــذه  أن 

)80) نايل جرين، الصوفية نشأتها وتاريخها، ص86.

)81) انظر: المرجع السابق، ص87.

وجبــال  وبيــار  بجرجــان  »وللكراميــة  المقدســي:  يقــول   (82(
طبرســتان خوانــق«. ]أحســن التقاســيم فــي معرفــة األقاليــم، 

ص245[.

)83) انظر: مادلونغ، فرقه هاي اسالمي، ص80.

)84) انظــر: مادلونــغ، فرقــه هــاي اســالمي، ص80. حبيــب هللا 
اإلســالمي  التأســيس  فــي  والعمــل  النظــر  جدليــة  بابائــي، 

ص186-185.  ،2014 الحضــارة،  إللهيــات 
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إليهــا تــارة باســم خانقــاوات، وباســم مــدارس تــارة 

أخــرى– أثــًرا فــي تطويــر الصوفييــن فــي خراســان 

.(85 لمؤسســاتهم)

)هـ( لباس الكرامية:

)ت.  الصفــدي  الديــن  صــالح  يذكــر 

الســبكي  الديــن  وتــاج  764ه/1363م( 

)ت.771ه/1370م( أّن ابــن كــرام كان معه جماعة 

ضــأن  َمْســك  لباســه  وكان  الفقــراء،  مــن 

َقَلنســوة  رأســه  وعلــى  َمخيــط،  غيــر  مدبــوغ 

بيضــاء، وقــد ُنصــب لــه دكان مــن َلِبــن، وكان 

عليهــا،  فيجلــس  َفــْرو  قطعــة  لــه  ُيطــرح 

الكراميــة  وكان  ويحــدث)86).  ويذكــر  فيعــظ 

مــدالة  وفوطــة  الصــوف  مــن  رداًء  يلبســون 

علــى رءوســهم تحيــط بقلنســوة طويلــة، ثــم 

لبســوا فيمــا بعــد اللــون األزرق، إما ألنه لباس 

الحــداد؛ وإمــا ألنــه كمــا يقــال أيًضــا، يالئــم حــال 

كان  وربمــا  البــالد،  فــي  جواليــن  فقــراء  قــوم 

األول هــو الصحيــح؛ ألن الفوطــة أيًضــا كانــت 

لبــاس الــرأس عنــد الحــزن)87). ويبــدو أن هــذا 

النمــط مــن الملبــس هــو عــادة مــن عــادات 

الصوفيــة، فقــد ســبقهم شــقيق البلخــي إليــه؛ 

فلمــا تيقــظ شــقيق لمعنــى الحيــاة الحقيقــي، 

وبعــد اعتناقــه للتوجــه الصوفــي »التــزم لبــاس 

اللــون«)88). أزرق  الصــوف 

)85) انظر: نايل جرين، الصوفية نشأتها وتاريخها، ص76.

)86) طبقات الشافعية الكبرى، 304/2.

)87) آدم متــز، الحضــارة اإلســالمية فــي القــرن الرابــع الهجــري، 
القاهــرة:  ريــدة،  أبــو  الهــادي  عبــد  العربيــة: محمــد  إلــى  نقلــه 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2013م، 21/2.

)88) جوزيف فان إس، علم الكالم والمجتمع، 808/2.

 ثانًيا
موقف الكرامية من بعض 

الموضوعات الصوفية:

1- التوكل وتحريم المكاسب:

مؤسســي  مــن  وهــو  البلخــي،  شــقيق  اهتــم 

بتحديــد  خراســان،  فــي  الصوفيــة  المدرســة 

مصطلــح التــوكل؛ إذ يــرى أّن التــوكل معنــاه »أن 

وقــد  ربــك«)89).  وعــدك  مــا  علــى  قلبــك  يســتقر 

تطــور هــذا المصطلــح تحــت تأثيــر شــقيق ليصبــح 

مــن المصطلحــات المركزيــة، الــذي تولــدت عنــه 

حتــى  الزهــد)90)؛  معطيــات  مــن  كثيــرة  معطيــات 

وصــف طريقــه بأنــه »طريــق التــوكل«)91). ويمكــن 

التالــي: النحــو  التطــور علــى  توضيــح هــذا 

)أ(- جعــل شــقيق التــوكل فرًضــا الزًمــا علــى كل 

مؤمــن، وأن مــن ال يتــوكل علــى هللا، فهــو خــارج من 

مســتنبًطا  المعنــى  هــذا  وكان  اإليمــان؛  حظيــرة 

مــن فهمــه للتوحيــد، فــال ضــار وال نافــع إال هللا.

النتيجــة  هــذه  تطبيــق  فــي  اجتهــد  ثــم  )ب(- 

الســابقة علــى الــرزق؛ نظــًرا للترابــط الوثيــق بيــن 

ــه. ــرزق مقــدر، وهللا متكفــل ب ــرزق، فال ــوكل وال الت

)ج(- لكــن أهــم مــا نتــج عن مفهــوم التوكل عند 

شــقيق، هــو نبــذه كل أنمــاط األعمــال الدنيويــة، 

وقــال بــأن امتهــان التجــارة والحــرف اليدويــة مــن 

األمــور المفســدة؛ بــل زعــم أن كل عمــل دنيــوي 

)89) نفحات األنس، ص140.

)90) انظر: جوزيف فان إس، علم الكالم والمجتمع، 809/2.

)91) نفحات األنس، ص139.
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األعمــال  هــذه  بمثــل  فالقيــام  الذنــب،  بمثابــة 

يــدل علــى عــدم اليقيــن فــي كفالــة هللا للــرزق)92)؛ 

هكــذا انتهــى شــقيق إلــى تــرك المكاســب؛ ألن كل 

المكاســب مســممة. وقــد أصبحــت مقالــة تــرك 

الخراســاني  التصــوف  أهــم مبــادئ  مــن  الكســب 

منــذ عهــد شــقيق وتالميــذه)93)؛ لــذا فــال غرابــة أن 

 (Adam Metz( نجــد المستشــرق األلمانــي آدم متــز

يصــف الكراميــة بأنهــم جماعــة من المتســولين)94)، 

وقــد دعــوا إلــى الزهــد، وتــرك الكســب الدنيــوي)95). 

ذهــب  فقــد   )Nile Green( جريــن  نايــل  أمــا 

بيــن  »معتقداتهــم  جمعــت  الكراميــة  أّن  إلــى 

الفهــم الحرفــي للنــص القرآنــي، وزعــم أّن العمــل 

والكســب المــادي عقبتــان فــي طريــق الوصــول 

تكويــن  مــن  الناتــج  المزيــج  وهــذا  هللا«)96).  إلــى 

صــورة مجســمة للــذات اإللهيــة، ووجــود قيــادة 

تضاهــي فــي فقرهــا أفقــر شــخص مــن أتباعهــم- 

فــي  كبيــرة  شــعبية  تأييــد  قاعــدة  أكســبهم 

خراســان، حتــى أن هــذه الحركــة عــدت فــي نهايــة 

الدنيــا)97). للطبقــات  حركــة  المطــاف 

جميعــا  النــاس  بــأن  يقــول  كــرام  ابــن  وكان 

هللا  أخــذه  الــذي  األزلــي  الميثــاق  منــذ  مؤمنيــن 

عليهــم. ربمــا يكــون أراد بذلــك إقامــة الحجــة علــى 

)92) انظــر: جوزيــف فــان إس، علــم الــكالم والمجتمــع، 809/2 
ومــا بعدهــا.

)93) انظر: أبو العال عفيفي، المالمتية والصوفية، ص32.

 Edmond Bosworth 94) يصــف المستشــرق إدمونــد بــوزورث(
ابــن كــرام بأنــه كان مــن أفقــر الطبقــات فــي خراســان. ]نشــوء 

مذهــب الكراميــة، ص43[.

)95) انظــر: آدم متــز، الحضــارة اإلســالمية فــي القــرن الرابــع 
.20/2 الهجــري، 

)96) نايل جرين، الصوفية نشأتها وتاريخها، ص76.

)97) انظر: السابق، ص76.

أولئــك األغنيــاء والعلمــاء مــن أهالــي نيســابور فــي 

يعتبــرون  ال  الغوغــاء  مــن  أتباعــه  بــأن  ادعائهــم 

أتبــاع  وكان  الحقيقييــن)98).  المســلمين  مــن 

ابــن كــرام يذكرونــه فــي قصــص كثيــرة، بوصفــه 

اإلنســان الــذي يتــوكل علــى هللا فقــط)99)، وقــد ذاع 

صيتــه، واكتســب تلــك الشــهرة بســبب تحريمــه 

للمكاســب، أو تحريمــه الســعي لكســب المنافــع 

العمــل  أن  يعتقــد  كان  ألنــه  نظــًرا  الماديــة؛ 

تحريــم  أن  ويبــدو  عبادتــه)100).  عــن  العابــد  يعــوق 

الكراميــة للمكاســب ورفضهــم الصــارم للتجــارة 

واالشــتغال باألعمــال، كان ســبًبا لهجــوم علمــاء 

المذاهــب والفــرق عليهــم، فالحكيــم الســمرقندي 

)ت. 342ه/957م( صاحــب كتــاب "الســواد األعظــم"، 

مــن  اتخــذ  الصوفــي،  الفكــر  مــن  قربــه  رغــم 

الكراميــة –بســبب هــذا التحريــم للمكاســب- عــدًوا، 

فاعتبرهــم ملحديــن ومــن األعــداء المحدثيــن فــي 

هــذا  أن  إلــى  أميــل  أننــي  ورغــم  الوقــت)101).  ذلــك 

المذهــب الــذي تبنــى تحريــم المكاســب لــم يكــن إال 

رد فعــل قــوي تجــاه التشــاغل بالماديــات واإلقبــال 

علــى الدنيــا؛ فإنــه وجــد نقــًدا عنيفــا مــن اآلخــر. 

القــول  رأى  المحاســبي  أســد  بــن  فالحــارث 

ورد  الــرزق،  وإباحــة طلــب  المعــاش  علــى  بالســعي 

علــى الغالطيــن فــي ذلــك. فلقــد زعم قــوم أّن »التوكل 

)98) انظر: جوزيف فان إس، علم الكالم والمجتمع، 905/2.

ــة  )99) ربمــا يعضــد اهتمامــه بهــذه المســألة مــا ورد مــن رواي
ويتأهــب  جمعــة،  يــوم  كل  يغتســل  كان  وأنــه  ســجنه،  حــول 
للخــروج إلــى الجامــع، وعندمــا يمنــع مــن ذلــك كان يــردد: اللهــم 
الوافــي  ]انظــر:  غيــري.  مــن  والمنــع  مجهــودي،  بذلــُت  إنــي 

.]44/5 األنســاب،   .265/4 بالوفيــات، 

)100) انظر: مادلونغ، فرقه هاي اسالمي، ص78.

)101) انظــر: جوزيــف فــان إس، علــم الــكالم والمجتمــع، 838/2. 
مادلونــغ، فرقــه هــاي اســالمي، ص78.
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الــرزق،  فــي طلــب  الحركــة  بتــرك  إال  يثبــت ألهلــه  ال 

المحاســبي  ويــرد  االضطــراب«)102).  عــن  والقعــود 

ــق الحركــة فــي  ــاح للخل ــى أب ــأن هللا تعال ــى هــؤالء ب عل

ــواْ  ــاُس ُكُ ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ الطلــب، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿َيٰٓ

ــا﴾ )ســورة البقــرة: 168(. ومــا  ِٗب ــٗا َطّي ٰ ۡرِض َحَل
َ
ــا ِف ٱۡل ِممَّ

روي عــن النبــي –ملسو هيلع هللا ىلص- أنــه قــال: »أطيــب مــا أكل المؤمــن 

فــي  الحركــة  إباحــة  علــى  هــذا  فيــدل  كســبه«؛  مــن 

طلــب الــرزق، وأن المتحــرك فــي طلبــه ال يخــرج مــن 

ــك، انتقــد المحاســبي مســلك  فــرض التــوكل)103)؛ كذل

القائليــن: »إّن الحركــة فــي الكســب معصيــة«، مــا دام 

الــرزق والكفايــة)104). أّن هللا تعالــى ضمــن 

لكــن الســؤال األهــم هــا هنــا: هــل اســتمر هــذا 

الموقــف الكرامــي مــن الكســب واألعمــال طويــًلا؟ 

وهــل يتنافــى الزهــد مــع العمــل والكســب؟ أظــن 

أّن ثمــة تطــوًرا حــدث فــي موقــف المذهــب الكرامــي 

مبــادئ  انتشــرت  فقــد  والعمــل،  الكســب  مــن 

رجــال  بــل وصــل بعــض  فــي خراســان؛  الكراميــة 

الكراميــة إلــى مناصــب مرموقــة، يــدل علــى ذلــك مــا 

ذكــره أبــو نصــر العتبــي )ت.427هـــ/1036م( حينمــا قال 

عــن أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن محمشــاذ: 

الصــوف«)105)،  لبســة  فــي  الرئاســة  لــه  »انعقــدت 

ومــن جهــة أخــرى كان أبــو بكــر أحد أعوان الســلطان 

والمذاهــب  الباطنيــة  الفــرق  أباطيــل  قمــع  فــي 

المخالفيــن،  ومناظــرة  الديــن،  وحمايــة  الغاليــة، 

ــان مباحهــا  ــورع والشــبهة وبي )102) المحاســبي، المكاســب وال
ومحظورهــا واختــالف النــاس فــي طلبهــا والــرد علــى الغالطيــن 
بيــروت: دار  القــادر أحمــد عطــا، ط1، 1987،  فيــه، تحقيــق: عبــد 

الكتــب الثقافيــة، ص48.

)103) السابق، ص48-47.

)104) انظر: السابق، ص62-60. 

)105) أبو نصر العتبي، كتاب اليميني، 425/1.

وتطهيــر بيضــة اإلســالم عــن كل ذي ريبــة بعيــدة 

بكــر  أبــو  كان  نفســه:  العتبــي  وبعبــارة  قريبــة.  أو 

»مشــهورا باليقظــة علــى الفــرق الغاليــة والبــدع 

مــا  رغــم  الكراميــة  أن  معنــاه  وهــذا  الجافيــة«)106)، 

هــو متعــارف عــن زهدهــم لــم تكــن حركــة انفصاليــة 

فــي  رجاالتهــا  بعــض  بــل شــارك  المجتمــع؛  عــن 

والدينيــة.  السياســية  النشــاطات 

2- تفضيل الولي على النبي:

هــذه  ومحققــو  الصوفيــة  جمهــور  أجمــع 

األوقــات  جميــع  فــي  األوليــاء  أّن  علــى  الطريقــة 

ومصدقــون  لألنبيــاء  متابعــون  واألحــوال 

ثــم  لدعوتهــم، واألنبيــاء أفضــل مــن األوليــاء)107). 

ظهــرت مســألة المفاضلــة بيــن األنبيــاء واألوليــاء 

متصوفــة  أثارهــا  مــن  أول  وكان  التصــوف،  فــي 

ثــم  وكليــب،  ريــاح  يــد  علــى  بالكوفــة  اإلماميــة 

الشــام  متصوفــة  كالم  فــي  ذلــك  بعــد  ظهــرت 

كأبــي ســليمان الدارانــي )توفي215هـــ(، وأحمــد بــن 

أبــي الحــواري )توفي230هـــ(؛ وكل هــؤالء يذهبــون 

جملــة)108). األنبيــاء  علــى  األوليــاء  تفضيــل  إلــى 

هــذه  مؤيــدي  مــن  خراســان  مجســمة  وكان 

حالــة  إلــى  يصلــون  األوليــاء  أّن  فادعــوا  المفاضلــة، 

يفنــون فيهــا عــن أنفســهم ويبقــون باللــه، ويســمون 

لألنبيــاء.  حــاًلا  ليســت  وهــي  بالواليــة،  الحالــة  هــذه 

الواليــة  فــي  أن  زعمــوا  الذيــن  المشــبهة  وكذلــك 

اتصافــا بأوصــاف األلوهيــة عــن طريــق الحلــول ومــا 

)106) كتاب اليميني، 391/1 وما بعدها.

)107) كشف المحجوب، 474/2.

)108) انظــر: أبــو العــال عفيفــي، التصــوف الثــورة الروحيــة فــي 
2013م، ص308. للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  اإلســالم، 
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هاتيــن  إلــى  ا  مشــيًر الهجويــري  فيقــول  شــاكله)109)؛ 

أهــل  مجســمة  وهــم  »الحشــوية،  الطائفتيــن: 

أصــول  فــي  متناقــض  بــكالم  المتكلمــون  خراســان، 

الطريقــة،  هــذه  أصــل  يعرفــون  ال  ألنهــم  التوحيــد؛ 

ويســمون أنفســهم أوليــاء، وهــم أوليــاء حًقــا، ولكنهــم 

أنهــم  الضاللــة  هــذه  ويكفيهــم  الشــيطان.  أوليــاء 

يجعلــون جاهــًلا أفضــل مــن محمــد المصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص، 

وفريــق آخــر مــن المشــبهة الذيــن ينتمــون إلــى هــذه 

الطريقــة ويجيــزون –لعنهــم هللا- حلــول ونــزول الحــق 

)فــي جســم العبــد( بمعنــى االنتقــال، ويقولــون بجــواز 

التجزئــة علــى ذات البــارئ تعالــى«)110). وهــذا التفضيــل 

لألوليــاء علــى األنبيــاء لــدى بعــض الكراميــة أشــار إليــه 

الديــن)111). أصــول  فــي  البغــدادي  القاهــر  عبــد 

3- عائق الكرامية بالسلطة 
السياسية:

يقــول تــاج الديــن الســبكي عــن نفــي ابــن كــرام: 

يكــن  ولــم  نفــاه،  الــذي  هــو  ِسِجســتان  »صاحــب 

قصــد الســاعين عليــه إال إراقــة دمــه، وإنمــا صاحــب 

سجســتان هــاب قتلــه، لَِمــا رأى عليــه مــن مخايــل 

العبــادة والتقشــف؛ ولقــد افتتــن بــه خلــق كثيــر«)112). 

محمشــاذ  بــن  إســحاق  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  وكان 

صاحــب القــول فــي وقتــه عنــد الســلطان، مقرًبــا عنــد 

)109) انظــر: أبــو العــال عفيفــي، التصــوف الثــورة الروحيــة فــي 
ص309. اإلســالم، 

)110) كشف المحجوب، 474/2.

)111) يقــول عبــد القاهــر البغــدادي )ت.429ه/1037م(: »زعــم قــوم 
بعــض  مــن  أفضــل  هــو  مــن  األوليــاء  فــي  أن  الكراميــة  مــن 
كــرام كان أفضــل  ابــن  أن زعيمهــم  األنبيــاء، وزعــم جهالهــم 
مــن عبــد هللا بــن مســعود، ومــن كثيــر مــن الصحابــة«. ]أصــول 

وقــارن: ص298[. 1928م، ص167.  اســتنابول، ط1،  الديــن، 

)112) طبقات الشافعية الكبرى، 305/2.

األميــر يميــن الدولــة محمــود، دعــا إلــى الســنة وهــدم 

المســجد الجديــد الــذي بنــاه الروافــض، وظهــرت بــه 

بنــاء  الكراميــة واعتمــده األميــر محمــود فــي  دولــة 

ســرخس)113).  طريــق  علــى  قائمــة  بمرحلــة  الربــاط 

وقــد تبنــى األميــر ناصــر الديــن ســبكتكين المذهــب 

الكرامــي فــي نيســابور، وقــد اســتعان بأبــي بكــر بــن 

األســتاذ  إلــى  ينظــر  األميــر  هــذا  وكان  محمشــاذ، 

ــدل علــى ذلــك قــول العتبــي:  ــر ي ــي بكــر نظــرة تقدي أب

»يــرى مــن عصابتــه فــي التزهــد والتعفــف، والترهــب 

والتقشــف مــا قــل وجــود مثلــه فــي كثيــر مــن فقهــاء 

الديــن، وأعيــان المتعبديــن، فحلــى ذلــك فــي قلبــه 

كمــا حلــى بعينــه، والمجاهــد فــي هللا محبــوب«)114).

 واتصــل زعمــاء المذهــب الكرامي بالســالطين 

الغزنــوي  محمــود  الســلطان  خاصــة  الغزنوييــن 

حيــث حصلــوا منــه علــى بعــض الدعــم والعطــف، 

تيســير  بغــرض  إليــه  اســتمالتهم  حــاول  ولعلــه 

مهمتــه فــي بــالد الغــور)115).

 ثالثا
الصلة بين الكرامية 

والمالمتية:

–الكراميــة  الحديــث  أهــل  صوفيــة  كانــت 

لــون  ذات  صوفيــة  بحركــة  تتصــل  والســالمية- 

مذهــب  فــي  مذهبيــن:)116)  فــي  متمثلــة  خــاص، 

)113) المنتخب من السياق ص22.

)114) كتاب اليميني، 423/1.

)115) انظــر: وائــل أحمــد إبراهيــم، حضــارة الدولــة الغوريــة فــي 
ص337-336. اإلســالمي،  المشــرق 

)116) انظــر: عبــد المحســن الحســيني، المعرفــة عنــد الحكيــم 
ص46. الترمــذي، 
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بــن  شــاه  إلــى  ينتمــون  الذيــن  الفتــوة  أصحــاب 

المالمتيــة.  مذهــب  وفــي  الكرمانــي،  شــجاع 

فــي  الكراميــة والمالمتيــة  بيــن  الصلــة  وتتجســد 

التالــي: النحــو  علــى  أمريــن 

1- وجوه االتفاق:

كانــت المالمتيــة وأهــل الفتــوة امتــداًدا لحركــة 

الثالــث  القــرن  أواخــر  فــي  الحديــث  أهــل  صوفيــة 

المراكــز  أمــا  الرابــع؛  القــرن  وجميــع  الهجــري 

– بفرعيهــا  الحركــة  هــذه  فيهــا  انتشــرت  التــي 

المراكــز  تكــون  تــكاد  فهــي  والفتــوة-  المالمــة 

التــي تنتشــر فيهــا الكراميــة حتــى يمكــن القــول: 

روحــا  تقمــص  الكراميــة  مــن  نوًعــا  كانــت  »إنهــا 

االنصــراف  إلــى  الميــل  وكان  حــرة«)117).  فلســفية 

عــن المجتمــع ميــزة للحركتيــن األهــم )الكراميــة 

المبكــرة  الخراســانية  الحــركات  والمالمتيــة( مــن 

ممــا جعلهمــا متشــابهتين مــع حركــة الزهــاد فــي 

والعــراق)118). ســوريا 

2- وجوه االختاف: 

نحــو  علــى  معارضــة  كانــت  المالمتيــة  لكــن 

المالمتيــُة  اعتبــرت  فقــد  للكراميــة،  أساســي 

يقــف  للزهــد،  مرائيــن  مروجيــن  الكراميــة  رجــال 

التقــوى  أمــام  عقبــة  لهــم  النــاس  استحســان 

الحقيقيــة)119)، ومــن ثــم اعترضــت المالمتيــة علــى 

الــورع الشــكلي الــذي كان يظهــر علــى المالبــس 

)117) المرجع السابق، ص46.

)118) انظر: نايل جرين، الصوفية نشأتها وتاريخها، ص75.

)119) انظر: المرجع السابق، ص76.

علــى  يــدل  الكراميــون؛  يرتديهــا  كان  التــي  الباليــة 

ذلــك أن أبــا عبــد هللا محمــد بــن كــرام ســأل ســالم 

بــن الحســن الباروســي قائــًلا لــه مــا تقــول فــي حــّق 

أصحابــي؟ فقــال: »لــو أّن الرغبــة التــي فــي باطنهــم 

علــى ظاهرهــم، والزهــد الــذي علــى ظاهرهــم فــي 

باطنهــم، كانــوا رجــاًلا؛ لكنــي أراهــم ُيصلــون كثيــًرا، 

ويصومــون بــال نهايــة، ومــا فيهــم نــور اإليمــان«)120). 

وعنــد تحليــل هــذا النــص تتضــح األمــور التاليــة:

مــن  هــو  الباروســي  الحســن  بــن  ســالم  )أ(- 

الثالــث  القــرن  فــي  نيســابور  مشــايخ  قدمــاء 

القصــار  لحمــدون  أســتاًذا  -وكان  الهجــري 

انتشــر  ومنــه  المالمتيــة،  شــيخ  )ت.271ه/885م(، 

ــن الزهــد الحقيقــي  مذهــب المالمــة- كان يفــرق بي

والزهــد الــكاذب أو بيــن الزهــد المالمتــي وغيــره)121) 

كالزهــد لــدى أصحــاب ابــن كــرام؛ بهــذا يكــون قــد 

يبــدو  أن  ومحاولــة  الــورع  إخفــاء  فكــرة  نشــأت 

ــا فــي تصرفاتــه بقــدر اإلمــكان، ومــن  المــرء طبيعًي

أعنــي  الباروســي،  تلميــذ  اســتطاع  الفكــرة  هــذه 

حمــدون القصــار، خلــق اتجــاه تزهــدي جديــد، ُعــرف 

المالمتيــة)122). جماعــة  باتجــاه  بعــد  فيمــا 

)ب(- يمثــل هــذا اإلنــكار مــن ِقبــل الباروســي 

ــا؛ فقــد كان ابــن  علــى أصحــاب ابــن كــرام نقــًدا ذاتًي

يلبســون  البــالد  فــي  يســيرون  وأصحابــه  كــرام 

رءوســهم  وعلــى  الممــزق،  المدبــوغ  الجلــد 

األســواق،  فــي  يعظــون  البيضــاء،  القالنــس 

)120) نفحــات األنــس مــن حضــرات القــدس، ص193. المالمتيــة، 
ص38.

)121) انظر: أبو العال عفيفي، المالمتية، ص38.

)122) انظــر: جوزيــف فــان إس، علــم الــكالم والمجتمــع، 905/2 
ومــا بعدهــا.
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رأى  أنكــره؛ ألنــه  الباروســي مظهرهــم  رأى  فلّمــا 

يكــون  أن  طالــب  ثــم  ومــن  الريــاء،  معنــى  فيــه 

تكــون  وأن  الظاهــر،  زهــد  ال  الباطــن  زهــد  الزهــد 

باديــة علــى  التــي يدعونهــا فــي بواطنهــم  الرغبــة 

بقولــه:  حالهــم  لخــص  أنــه  لدرجــة  ظواهرهــم)123) 

»مــن ظلمــة الباطــن ظاهرهــم ظلمانــي«)124)، وفــي 

»أغلــب األحيــان كان معاصــرو أتبــاع هــذه الحركــة 

يســخرون منهــم بســبب شــدة زهدهــم، ناعتيــن 
"المتقشــفة"«)125). بلقــب  إياهــم 

)ج(- جــاء هــذا النقــد مــن أوســاط البســطاء 

مــن ســكان المــدن، وقــد القــت آراء الباروســي 

هــذا استحســاًنا واســًعا فــي أوســاط الحرفييــن، 

علــى  المتصوفــة  إلــى  ينظــرون  كانــوا  الذيــن 

فمــن  األولــى،  الدرجــة  مــن  كســالى  اعتبارهــم 

المعــروف أن ابــن كــرام لــم يعــط رخصــة العمــل 

الضــرورة)126). اقتضــاء  فــي  إال 

وهنــاك فــرق آخــر بيــن الكراميــة والمالمتيــة؛ 

للطبقــات  راقــت  الكراميــة  أن  بــدا  حيــن  ففــي 

المالمتيــة  أن  بــدا  فقــد  المجتمــع،  مــن  الدنيــا 

ــة؛  ــا بيــن الطبقــات الحرفيــة الحضري لقيــت رواًج

حيــث أتاحــت لهــم إمكانيــة العيــش بتقــوى دون 

االجتماعيــة)127)؛  الحيــاة  أو  العمــل  عــن  التخلــي 

فيذكــر المستشــرق اإلنجليــزي إدمونــد بــوزورث 

نشــر  أخــذ  كــرام  ابــن  أن   Edmond Bosworth

آرائــه فــي المناطــق الريفيــة مــن خراســان، وكان 

)123) انظر: أبو العال عفيفي، المالمتية، ص39.

)124) نفحات األنس، ص193. 

)125) نايل جرين، الصوفية نشأتها وتطورها، ص75.

)126) انظر: جوزيف فان إس، علم الكالم والمجتمع، 905/2.

)127) انظر: نايل جرين، الصوفية نشأتها وتاريخها، ص77-76.

ــن مــن الطبقــة  جــل أتباعــه مــن الحياكيــن وآخري

انتشــار  يمنــع  ال  وهــذا  الواطئــة)128).  األخــرى 

مبــادئ المذهــب الكرامــي خــارج الطبقــات الدنيــا، 

فربمــا عززتــه االتصــاالت التجاريــة بيــن المــدن، 

قــد  وتعاليمهــا  الكراميــة  أن  علــى  يــدل  وهــذا 

غيــر  أخــرى  لطبقــات  مشــوقات  علــى  احتــوت 

الدنيــا)129).  الطبقــات 

الخاتمة:

تكمــن جــدوى هــذا البحــث فــي محاولــة تلمــس 

مدرســة  عنــد  الصوفــي  للجانــب  األولــى  البواكيــر 

رغــم  المالمتيــة،  بطائفــة  ذلــك  وصلــة  الكراميــة 

وقــد  الفرضيــة،  لهــذه  المؤيــدة  البحــوث  نــدرة 

ــج،  اســتطاع الباحــث الوصــول إلــى عــدد مــن النتائ

والتقشــف  الزهــد  ســمة  تكــن  لــم  أنــه  أهمهــا: 

هــذا  كــرام مؤســس  بــن  علــى محمــد  مقصــورة 

الكراميــة  جميــع  ُعــرف  وإنمــا  فقــط،  المذهــب 

ممــا  للزهــد،  ممارســتهم  بســبب  بالمتقشــفة 

أســهم فــي تطويــر وتنامــي حركيــة الزهــد والعرفــان 

فــي نيســابور ومــا حولهــا، ومــن المحتمــل أن هــذا 

الزهــد والتقشــف والوعــظ كان ســبًبا فــي ذيــوع 

المبــادئ الكراميــة، ممــا ســاعد فــي التفــاف النــاس 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الكرامــي؛  المذهــب  حــول 

فمــن المالمــح العامــة التــي تجمــع بيــن الصوفيــة 

المؤسســة  –وهــي  الخانقــات  إقامــة  والكراميــة: 

ومناطــق  بلــدان  فــي  تميــًزا-  األشــد  الصوفيــة 

الذكــر والتدريــس؛  إقامــة خوانــق  عديــدة، وأيًضــا 

ــزام نمــط معيــن مــن الملبــس؛  ــى الت باإلضافــة إل

)128) نشوء مذهب الكرامية في خراسان، ص42.

)129) المرجع السابق، ص45.
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وهــو لبــاس الصــوف أزرق اللــون؛ وهــو عــادة مــن 

الصوفيــة.  عــادات 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اعتنــاق الكراميــة مقالــة 

مبــادئ  أهــم  مــن  وهــي  الدنيــوي،  الكســب  تــرك 

التصــوف الخراســاني؛ ألّن العمــل يعــوق العابــد 

عــن عبادتــه، فالعمــل والكســب المــادي عقبتــان 

ــرأي –فيمــا  ــى هللا، وهــذا ال ــق الوصــول إل فــي طري

يدينــون  الحرفــي ومــا  الفهــم  مــع  يبــدو- متســق 

تطــور  الــرأي  هــذا  لكــن  التأويــل؛  رفــض  مــن  بــه 

بكــر  أبــا  األســتاذ  ألفينــا  فقــد  الوقــت  مــرور  مــع 

والترهــب  بالزهــادة  شــهرته  رغــم  محمشــاذ  بــن 

والتقشــف، فــكان ذا نفــوذ سياســي ودينــي فــي 

العصــر الغزنــوي. ينضــاف إلــى ذلــك أن الســلطان 

ناصــر الديــن ســبكتكين كان علــى صلــة قويــة بــه، 

واســتمر الســلطان بعده على وتيرته في مالحظة 

الكراميــة بعيــن االحتــرام، وإيثــار طوائفهــم، ويــدل 

أّن قوًمــا  علــى  الواليــة  حــول مســألة  مــا وصلنــا 

األنبيــاء  بيــن  المفاضلــة  يؤيــدون  الكراميــة  مــن 

ــى فيهــا  ــة يفن ــى حال ــي يصــل إل ــاء، وأّن الول واألولي

عــن نفســه ويبقــى باللــه، وهــذه هــي حــال الواليــة، 

وهــي ليســت حــاال لألنبيــاء عليهــم الســالم. 

وفــي الســياق ذاتــه اتفقــت الكراميــة فــي بدايــة 

االنصــراف  مســألة  فــي  المالمتيــة  مــع  نشــأتها 

عــن المجتمــع، واختلفتــا فــي أّن الكراميــة راقــت 

القــت  بينمــا  المجتمــع،  مــن  الدنيــا  للطبقــات 

المالمتيــة رواجــا بيــن الطبقــات الحرفية-الحضرية، 

اعترضــت  العمــل.  عــن  التخلــي  دون  فعاشــوا 

المالمتيــة علــى الــورع الشــكلي الــذي كان يظهــر 

علــى المالبــس الباليــة التــي كان يرتديهــا الكراميــة، 

ظواهرهــم  وأّن  لهــم،  داخليــا  نقــدا  يمثــل  بمــا 

كبواطنهــم. ليســت 
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وتاريخهــا، . 7 نشــأتها  الصوفيــة  نايــل،  جريــن، 
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ملخص البحث:

فــي  االســتبدال  دور  بيــان  إلــى  البحــث  هــذا  يســعى 

اتســاق النــص وانســجامه، وذلــك عبــر تحليــل نمــاذج 

مــن لغــة القــرآن الكريــم وتســليط الضــوء علــى أنــواع 

االســتبدال الثاثــة: االســمي، والفعلــي، والجملــي؛ مــع 

مــا بينهــا مــن تقــارب فــي ســياقات النصــوص القرآنيــة 

فــي  ببعــض  بعضــه  النــص  أجــزاء  ترابــط  إلــى  أدت 

مختلــف الســياقات التــي وردت فيهــا ضمــن بنيــة النص 

الكبــرى؛ كمــا أنــه يــؤدي دوًرا مهًمــا فــي إقنــاع المخاطب 

وبخاصــة عندمــا يرتبــط الخطــاب بالعقــل والعاطفــة 

االنفعاليــة؛ فضــًا عــن الوســائل والعوامــل اللغويــة 

التــي عــززت مــن حجتــه لــدى جمهــور المخاطبيــن؛ وبنــاء 

انتهــاج  إلــى  البحــث  أســلمني  فقــد  اإلطــار  هــذا  علــى 

المقاربــات  مــع  تضافــًرا  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج 

النص/الخطــاب  تحليــل  فــي  اللســانية  والنظريــات 

قصــد اكتشــاف دور االســتبدال فــي تحقيــق الترابــط 

النصــي ونصيــة النــص.

االنســجام،  االتســاق،  النــص،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

القــرآن. االســتبدال، 

Abstract:
This research seeks to clarify the role of substitution in the 

consistency and consistency of the text, by analyzing models 

from the language of the Noble Qur’an and highlighting the 

three types of substitution: nominal, actual, and wholesale; 

With their closeness in the contexts of the Qur’anic texts, 

which led to the interconnection of the parts of the text 

to each other in the various contexts in which they were 

mentioned within the grand text structure; It also plays an 
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important role in persuading the addressee, 

especially when the speech is related to 

reason and emotional emotion; As well 

as the linguistic means and factors that 

reinforced his argument with the audience; 

Based on this framework, the research gave 

me a descriptive analytical approach in 

combination with linguistic approaches and 

theories in text/discourse analysis in order to 

discover the role of substitution in achieving 

textual coherence and textuality. 

Keywords: text, consistency, harmony, 

substitution, Qur’an.

مدخل:

التحليــل  أدوات  مــن  أداة  االســتبدال  يعــد 

النصــي التــي تنطــوي اليــوم تحــت لســانيات النــص 

وتحليــل الخطــاب، التــي غــدت رافــًدا مــن روافــد 

اللســانيات المعاصــرة؛ إذ أحدثــت نقلــة نوعيــة مــن 

نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص؛ فجعلــت مــن النــص 

وحــدة لغويــة كبــرى مســتقلة داللًيــا؛ وقــد عبــر عــن 

ذلــك ســعيد بحيــري بقولــه: "نحــو النــص يراعــي في 

لــم توضــع فــي  وصفــه وتحليالتــه عناصــر أخــرى 

االعتبــار مــن قبــل، ويلجــأ فــي تفســيراته إلــى قواعــد 

وقواعــد  النصيــة  جــوار  إلــى  ومنطقيــة  دالليــة 

ال  معينــة  مهــاٌم  للنــص  آخــر  بمعنــى  ترابطهــا، 

يمكــن أن ينجزهــا بدّقــة إذا التــزم حــد الجملــة")2)، 

)2) ســعيد بحيــري، علــم لغــة النــص، مكتبــة لبنــان ناشــرون-
بيــروت، ط1، 1997م، ص:134.

الخطــاب  وتحليــل  النــص  فلســانيات  وعليــه 

اللغــة؛ فتصــف  بجميــع مســتويات  كثيــرا  ُتعنــى 

عالقاتهــا الداخليــة والخارجيــة فــي األبنيــة اللغويــة 

وفهمهــا؛  تأويلهــا  مــن  المخاطــب  يتمكــن  حتــى 

ضمــن بنيــة النــص الكليــة؛ ومــن هــذا المنطلــق 

تتمثــل إشــكالية البحــث فــي مــدى توافــر الوســائل 

واألدوات التــي أدت إلــى ترابــط أجــزاء النــص بعضه 

التــي  االســتبدال  فــي مختلــف ســياقات  ببعــض 

الكبــرى وأكســبته  النــص  بنيــة  ورد فيهــا ضمــن 

ــاري لهــذا الموضــوع  ــة، وســبب اختي ســمة النصي

النظــم  بمســألة  وارتباطــه  أهميتــه  إلــى  يعــود 

نمــاذج  فــي ضــوء  تتجلــى  التــي  القرآنــي وإعجــازه 

مــن لغــة النــص القرآنــي لبيــان مــدى قدرتــه فــي 

الداللــي،  واالنســجام  التركيبــي  االتســاق  تحقيــق 

وتحقيــق ســمة نصيــة النــص، وفــي هــذا الصــدد 

يمكننــا تقســيم البحــث إلــى قســمين: األول يعنــى 

وعالقتــه  واصطالحــا؛  لغــة  االســتبدال  بتعريــف 

باإلحالــة والحــذف؛ والقســم الثانــي يختــص بأنــواع 

االســتبدال الثالثــة؛ ويقــع ذلــك فــي ثالثــة مباحــث؛ 

واصطالًحــا  لغــًة  االســتبدال  بتعريــف  وســنبدأ 

حســب مــا يلــي:

 أولًا: 
االستبدال لغة:

ورد عنــد الفارابــي فــي ديــوان األدب: " وتبــدل 

 الشــيء بالشــيء: إذا أخــذه مكانــه")3)؛  فقــد جعــل 

مــكان  شــيء  إحــالل  أي  المــكان،  أخــذ  التبديــل 

"وتبــدل  بقولــه:  ابــن ســيده  وأكــده  آخــر؛  شــيء 

)3) الفارابــي، إبراهيــم بــن الحســين، معجــم ديــوان األدب، تــح: احمــد 
مختــار عمــر، دار الشــعب للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ج:2، 458.
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بــه،  واســتبدل  واســتبدله،  بــه،  وتبــدل   الشــيء، 

كلــه: اتخــذ منــه بــدال. وأبــدل الشــيء مــن الشــيء، 

تعالــى:  قولــه  ومنــه  بــدال)4).  منــه  تخــذه  وبدلــه: 

ــَمَٰوُٰتۖ ﴾  وَٱلّسَ ۡرِض 
َ
ٱۡلأ َغۡيــَر  ۡرُض 

َ
ٱۡلأ ُل  ُتَبــّدَ ﴿يَــوَۡم 

بمعنــى  االســتبدال  يأتــي  وقــد  48[؛  ]إبراهيــم: 

الداللــة  يــكاد يخــرج عــن  أيًضــا ال  التغييــر، وهــو 

األولــى فــي وضــع شــيء مــكان آخــر ومنــه: "وتبــدل 

الراجــز)5): قــول  وأمــا  تغيــر؛   الشــيء: 

ِل َتَبــدُّ ذو  هــُر  والدَّ َلــت  ــمأِلَفُبدِّ َوالشَّ بــا  ِبالصَّ ا  َدبــوًر َهيفــا 

 أي: ذو تبديل، وأبدلت الشيء بغيره؛ وبدله 

الشــيء:  وتبديــل  أمًنــا،  الخــوف  مــن  هللا 

واســتبدل  ببــدل،  تــأت  لــم  وإن  تغييــره 

ــه بــه إذا أخــذه مكانــه.  الشــيء بغيــره وتبدل

التبديــل  التبــادل، واألصــل فــي  والمبادلــة: 

فــي  واألصــل  حالــه،  عــن  الشــيء  تغييــر 

آخــر  شــيء  مــكان  شــيء  جعــل  اإلبــدال 

تاللــه)6). فــي  تــاء  الــواو  مــن  كإبدالــك 

لــه  االســتبدال  أن  ســبق  ممــا  نجــد 

شــيء  بوضــع  االبــدال  أحدهمــا  داللتــان: 

تغييــر  والثانيــة  موضعــه،  فــي  آخــر  مــكان 

الشــيء عــن حالــه، وإن لــم يكــن لــه بــدل منــه، 

فالتغييــر فــي أيــة صــورة ظاهــرة تعــد إبــداال 

األصليــة. حالتهــا  عــن 

تــح:  األعظــم،  والمحيــط  المحكــم  ســيده،  ابــن   (4(
عبدالحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلمية-بيــروت، ط1، 2000م، 

.338 ص:  ج:9، 

)5) المرجع نفسه، ج:9، ص: 339.

)6) ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر – بيــروت، ط3، 1414هـــ، 
ج: 11، ص:48.

 ثانًيا: 
االستبدال اصطالًحا:

النــص،  داخــل  تتــم  عمليــة  االســتبدال  يعــد 

آخــر)7)،  بعنصــر  النــص  فــي  عنصــر  تعويــض  إنــه 

واالســتبدال فــي ذلــك شــأنه شــأن اإلحالــة، عالقــة 

اتســاق إال أنــه يختلــف عنهــا فــي كونــه عالقــة تتــم 

المعجمــي  والمســتوى  النحــوي  المســتوى  فــي 

عالقــة  اإلحالــة  بينمــا  والجمــل،  التراكيــب  بيــن 

ــي، ومــن جهــة  ــة تقــع فــي المســتوى الدالل معنوي

أخــرى فاالســتبدال وســيلة أساســية فــي اتســاق 

داخــل  »عمليــة  كونــه  مــن  يســتخلص  النــص، 

النــص«، أي أنــه نصــي، ومعظــم حــاالت االســتبدال 

النصــي قبليــة بيــن عنصــر متأخــر وعنصــر متقــدم، 

أدوات  أحــد  االســتبدال  يعــد  ذلــك  علــى  وبنــاء 

إبراهيــم  صبحــي  تعبيــر  حــد  النصــي)8)،  االتســاق 

ــه: "يعــد االســتبدال مــن أهــم عناصــر  الفقــي بقول

النصــي")9). والســبك  التماســك 

"هــو  بقولــه:   Hallidayهاليــداي ويعرفــه 

داخــل  آخــر  عنصــر  مــكان  لغــوي  عنصــر  إحــالل 

النــص")10)، ويســمى العنصــر األول عنــد هارفــج: 

حــل  الــذي  الثانــي  والعنصــر  منــه،  المســتبدل 

المســتبدل  وقــع  وإذا  بــه،  المســتبدل  محلــه: 

منــه والمســتبدل بــه فــي مواقــع نصيــة متتاليــة 

)7) ينظــر: محمــد خطابــي، لســانيات النــص مدخل إلى انســجام 
الخطاب، المركز الثقافي العربي-بيروت، ط1، 1991م، ص:19.

)8) ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص:19.

)9) صبحــي إبراهيــم الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة 
والتطبيــق الخطابــة النبويــة نموذجــا، مجلــة علــوم اللغــة، ج: 9، 

العــدد: 2، 2006، ص: 19.

)10( Halliday & Ruqaiya Hasan )1976(, Cohesion in 
English. London Longman Group, p: 88. 
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نحويــة  اســتبدال  عالقــة  فــي  يقعــان  فإنهمــا 

بعضهمــا ببعــض، ويوجــد فــي حالــة االســتبدال 

بــه والمســتبدل منــه  المســتبدل  بيــن  النحــوي 

ــة فــي هــذا  ــة، وُيفهــم تحــت اإلحال مطابقــة إحالي

الصــدد العالقــة بمــا هــو غيــر لغــوي)11).

وســيلة  االســتبدال  يعــد  ذلــك  علــى  وبنــاًء 

بحيــث  وانســجامه،  النــص  اتســاق  فــي  مهمــة 

للعنصــر  بديــال  المتقــدم  العنصــر  هــذا  يكــون 

المتأخــر، ويصعــب فهمهــا إال بالعــودة إلــى مــا هــو 

متعلــق بــه مــن وشــائج ســياقية ونصيــة داخليــة 

أو خارجيــة، وهــذا مــا يجعلــه قــادًرا علــى تحقيــق 

بنيــة  داخــل  التراكيــب  بيــن  واالتســاق  الترابــط 

الكبــرى. النــص 

تحقيــق  فــي  مهمــة  وســيلة  فهــو  لذلــك 

االتســاق واالنســجام النصــي لمــا لــه مــن قــدرة 

الســابق  يــؤدي  إذ  النصيــة؛  العناصــر  ربــط  علــى 

النصــي  الترابــط  يحقــق  ممــا  الالحــق  إلــى  منهــا 

بيــن التراكيــب والجمــل فــي النصــوص؛ لــذا يعــد 

االســتبدال خطــوة جليــة ينبغــي البحــث عــن أنواعــه 

والفعلــي،  االســمي،  االســتبدال  فــي  المتمثلــة 

النــص  علــى  يضفــي  الــذي  الجملــي،  أو  والقولــي 

تالحًمــا واســتمرارية تجعلــه يتماســك وينســجم 

أجزائــه. بيــن  فيمــا 

وفــي هــذا المقــام يمكننــا أن نعــرف كيــف 

النــص؟  اتســاق  فــي  االســتبدال  يســهم 

فيكمــن الجــواب عــن ذلــك فــي عالقــة الترابــط 

النــص  علــم  إلــى  مدخــل  وأورزينــاك،  زتسيســالف  ينظــر   (11(
ــر: ســعيد بحيــري، مؤسســة المختــار  مشــكالت بنــاء النــص، ت

.61 ص:   ،2003 ط1،  والتوزيع-القاهــرة،  للنشــر 

بيــن العنصريــن المســتبدل بــه والمســتبدل 

منــه، فهــي عالقــة قبليــة بيــن عنصــر ســابق 

ثــم  ومــن  فيــه،  الحــق  وعنصــر  النــص  فــي 

يكمــن الحديــث عــن االســتمرارية »أي وجــود 

العنصــر المســتبدل بشــكل مــا، فــي الجملــة 

"فأســي  القــول:  مثــًلا  أخذنــا  فــإذا  الالحقــة«، 

أخــرى  ]فأًســا[  أقتنــي  أن  يجــب  مثلومــة؛  جــد 

بوصفــه  ]فأًســا[  العنصــر  كان  فــإذا  حــادة"، 

مســتبدًلا للعنصــر »فــأس«، فســوف نجــد أن 

الفــأس األولــى مســتمرة فــي الفــأس الثانيــة؛ 

وإن كانــت الثانيــة مختلفــة عــن األولــى، إذ إن 

األولــى جــد مثلومــة، بينمــا الثانيــة حــادة، »وهــذا 

مــا يدعــو إليــه الباحثــان هاليــداي ورقيــة حســن 

التقابــل«، باإلضافــة  باالســتمرار فــي محيــط 

تؤكــد  أخــرى  حقيقــة  هنــاك  ســبق  مــا  إلــى 

مســلمة االســتبدال فــي اتســاق النــص؛ وهــي 

اســتحالة فهــم مــا تعنيــه العناصر المســتبدلة 

إال بالعــودة إلــى مــا هــي متعلقــة بــه قبلًيــا، وفــي 

هــذا العــود يكمــن مــا يســمى لــدى »هاليــداي 

ورقيــة حســن« معنــى االســتبدال: "إذ ينبغــي 

البحــث عــن االســم، أو الفعــل، أو القــول الــذي 

يمــأل هــذه الثغــرة فــي النــص الســابق، أي أن 

تأويــل  مــن  القــارئ  تمكــن  التــي  المعلومــات 

العنصــر االســتبدالي توجــد فــي مــكان آخــر فــي 

اإلحالــة  عنصــري  بيــن  العالقــة  ألن  النــص؛ 

»المحيــل، والمحــال إليــه«، عالقــة تطابــق، أمــا 

العالقة بين عنصري االســتبدال »الُمســَتبَدُل، 

والُمســَتبَدُل بــه« عالقــة تقابــل تقتضــي إعــادة 

التحديــد واالســتبعاد Repudiation، وعــن هــذا 

أدى  النــص ممــا  فــي  التقابــل  نتــج  االختــالف 
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ــد باســتبعاد وصــف وإحــالل  ــى إعــادة التحدي إل

وصــف آخــر محلــه)12).

وبنــاًء عليــه فــإن المســتبدل بــه يحتفــظ بجــزء 

مــن المعلومــة الســالفة، فيتضــح أن العالقــة 

االســتبدالية ال تقــوم علــى التطابــق وإنمــا علــى 

التقابــل واالختــالف الــذي ينتــج عنــه االســتبعاد 

لبعــض المعلومــات دون أن يلغــي ذلــك وظيفــة 

العناصــر  بهــا  تقــوم  التــي  والترابــط  االتســاق 

داخــل النــص، بــل إن تلــك العالقــة ُيســتمد منهــا 

القيمــة االتســاقية.

عاقة االستبدال بالحذف:

ال يختلــف االســتبدال عــن الحــذف، إذ الحــذف 

ظاهــرة نصيــة لهــا دورهــا فــي انســجام النــص 

والتحــام عناصــره، وشــرطه فــي اللغــة أن "ال يتــم 

ــا فــي  إال إذا كان بنــاء الجملــة بعــد الحــذف ُمعيًن

الداللــة علــى معرفتــه، كافًيــا فــي أداء المعنــى، 

قرائــن  هنــاك  ألن  العناصــر؛  أحــد  يحــذف  وقــد 

معنويــة أو مقاليــة تومــئ إليه وتدل عليه، ويكون 

فــي حذفــه معنــى ال يوجــد فــي ذكــره")13)، ومــا يؤكد 

ذلــك قــول ابــن جنــي: "قــد حذفــت العــرب الجملــة 

والمفــرد والحــرف والحركــة، وليــس شــيء مــن 

ــه")14)، وكذلــك االســتبدال  ــك إّلا عــن دليــل علي ذل

ــاره عالقــة اتســاق  ال يختلــف عــن الحــذف "باعتب

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كونــه يتحقــق بوجــود 

)12) ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص:21-20.

الشــروق-  دار  العربيــة،  الجملــة  بنــاء  حماســة،  محمــد   (13(
.208 ص:  1996م،  ط1/  القاهــرة، 

)14) ابــن جنــي، الخصائــص، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
ط4، د.ت، ج:2، ص:362.

البــارز  المظهــر  لكــن  عنصريــن ســابق والحــق، 

االســتبدال  عنصــر  أن  هــو  عنــه  يميــزه  الــذي 

َيــه بعالقــة حضــور، بينمــا  يتشــكل بوجــود عنصَر

َيــه، بعالقــة  يتشــكل الحــذف بإلغــاء أحــد عنصَر

حضــور وغيــاب فــي آن واحــد، حضــور المبــدل منــه 

وغيــاب المبــدل، ولذلــك يميــل بعــض الباحثيــن 

ــا« أو  كمــا ســبق إلــى تســميته »اســتبدااًل صفرًي

مــا ذهــب  العدمــي")15)، وهــذا  بالمبنــى  االكتفــاء 

عالقــة  أن  أي  حســن،  ورقيــة  "هاليــداي  إليــه 

االســتبدال تتــرك أثــًرا، وأثرهــا وجــود أحــد عناصــر 

ــًرا،  ــف أث االســتبدال، بينمــا عالقــة الحــذف ال تخلِّ

ولهــذا فــإن المســتبدل يبقــى مؤشــًرا يسترشــد 

بــه القــارئ للبحــث عــن العنصــر المفتــرض ممــا 

نــه مــن مــلء الفــراغ الــذي يخلقه االســتبدال،  ُيمكِّ

بينمــا األمــر علــى خــالف هــذا فــي الحــذف؛ إذ ال 

ــمَّ نجــد  يحــل محــل المحــذوف أي شــيء، ومــن َث

فــي الجملــة الثانيــة فراًغــا بنيوًيــا يهتــدي القــارئ 

إلــى ملئــه اعتمــاًدا علــى مــا ورد فــي الجملــة األولى 

هاليــداي  الباحثيــن  بتعبيــر  الســابق  النــص  أو 

ورقيــة حســن")16).

عاقة االستبدال باإلحالة:

كونــه  "فــي  اإلحالــة  عــن  االســتبدال  يختلــف 

يتــم علــى المســتوى النحــوي والمعجمــي داخــل 

النــص، بينمــا اإلحالــة تقــع فــي المســتوى الداللــي؛ 

بيــن  العالقــات  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  -إذن-  فهــي 

أجــزاء النــص وتجســيدها وخلــق عالقــات معنويــة 

)15) ينظر: دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص: 340.

)16) محمد خطابي، لسانيات النص، ص: 21.
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ــز  ــة")17)، وممــا يمي مــن خــالل تلــك العناصــر اإلحالي

االســتبدال عــن اإلحالــة -أيًضــا- أن معظــم حاالتــه 

قبليــة، وذلــك أن العالقــة فيــه بيــن الكلمــات تكــون 

بيــن عنصــر متأخــر وعنصــر متقــدم، يقــول إبراهيــم 

خليــل فــي ذلــك: "والفــرق بيــن االســتبدال واإلحالــة، 

أن الثانــي يحيــل علــى شــيء غيــر لغــوي فــي أوقــات 

معينــة، فــي حيــن أن االســتبدال يكــون بوضــع لفظ 

مــكان لفــظ آخــر لزيــادة الصلــة بيــن هــذا اللفــظ، 

الــذي  اللفــظ  يجــاوره، وذاك  الــذي  اللفــظ  وذلــك 

يــدل علــى الشــيء الــذي تقــدم ذكــره")18)، وســنبين 

ــواع االســتبدال فــي  ــة المباحــث اآلتيــة أن فــي الثالث

ضــوء نمــاذج مــن القــرآن الكريــم ومــدى تحقيــق 

الســمة النصيــة والترابــط النصــي بواســطة أداة 

ــدأ بمــا يلــي: االســتبدال؛ ونب

 المبحث األول
 االستبدال االسمي:

اســتبدال  فــي  االســمي  االســتبدال  يتمثــل 

فــي  عليهــا  متقدمــة  أخــرى  بأســماء  أســماء 

النــص)19)، نحــو االســم المفــرد بالجمــع، أو مصــدر 

بمصــدر، أو نعــت بنعــت، وســنبين ذلــك فــي اآلتــي: 

ــۡد  َق ــوِۡم لَ ــاَل َيَٰق ــۡم وَقَ ٰ َعۡنُه ــوَّلَ قــال تعالــى: ﴿َفَت

ــن ّلَا  ــۡم َوَلِٰك ــُت لَُك َة َرّبِ َونََصۡح ــالَ ــۡم رَِس ۡغُتُك بۡلَ
َ
أ

وقولــه:  ]األعــراف:79[،   ﴾٧٩ ِٰصِحيــَن  ٱلّنَ تُِحّبُــوَن 
ــَلِٰت  ۡغُتُكــۡم رَِسٰ بۡلَ

َ
ــۡد أ َق ــوِۡم لَ ــاَل َيَٰق ــۡم وَقَ ٰ َعۡنُه ــوَّلَ ﴿َفَت

العلــوم- كليــة  النــص،  نحــو  فــي  اإلحالــة  عفيفــي،  أحمــد   (17(
ص:14. د.ت،  القاهــرة،  جامعــة 

المؤسســة  النــص،  إبراهيــم خليــل، األســلوبية ونظريــة   (18(
.138 1997م، ص:  بيــروت، ط1،  والنشــر-  للدراســات  العربيــة 

)19) محمد خطابي، لسانيات النص، ص: 20.

ــوٖۡم  ــٰي قَ ــٰي َعلَ ــَف َءاَس َكۡي ــۡمۖ فَ ــُت لَُك َرّبِ َونََصۡح
االســتبدال  أن  ]األعراف:93[،نجــد   ﴾٩٣ رِيــَن  َكٰفِ
فــي هذيــن الســياقين وقــع بيــن االســم المفــرد 

المفــرد  فــورد  رســاالت«،   « وجمعــه  »رســالة« 

فــي قصــة صالــح  فــي بعثتــه إلــى مديــن، وورد 

قولــه:  فــي  شــعيب  قصــة  فــي  الجمــع  االســم 

ــَلِٰت  ۡغُتُكــۡم رَِسٰ بۡلَ
َ
ــۡد أ َق ــوِۡم لَ ــاَل َيَٰق ــۡم وَقَ ٰ َعۡنُه ــوَّلَ ﴿َفَت

األمتيــن  مــن  كًلا  ــغ  بلَّ قــد  شــعيًبا  وكأن   ،﴾ َرّبِ
المضمــون اإلجمالــي لــكل رســالة، وإن كانتــا فــي 

النفــح اإللهــي  حقيقــة أمرهمــا حــذًوا واحــًدا مــن 

فــي خطــاب األمــم، وعنــد النظــر فــي كل مــا ذكــره 

صالــح وشــعيب -- نجــد أن مــا ذكــره شــعيب 

مــن األوامــر والنواهــي أكثــر ممــا ذكــره صالــح؛ وهــذا 

يتناســب مــع لفــظ الجمــع "رســاالت" فــي ســياق 

قــول شــعيب الــدال علــى اشــتماله لــكل رســالة 

قبلــه.

نلحــظ مــن ذلــك أن االســتبدال حقــق قــدًرا مــن 

الترابــط والتماســك بيــن الســياقين نظــًرا لترابــط 

الســياقين بلفظــة »الرســالة« واســتبدال األولــى 

بالثانيــة فــي الســياق بلفــظ الجمــع، وقــد أفــادت 

الرســالة  اشــتمال  الســياقين  ربــط  علــى  زيــادة 

الثانيــة علــى مــا جــاء فــي األولــى.

ومــن االســتبدال االســمي اســتبدال المصــدر 

ــٰيٓ إِذَا  َقــا َحّتَ بالمصــدر فــي قولــه تعالــى: ﴿فَٱنَطلَ

ــرَِق  ــا لُِتۡغ َخرَۡقَتَه
َ
ــاَل أ ــاۖ قَ يَنةِ َخرََقَه ــفِ ــي ٱلّسَ ــا فِ رَكَِب

ــٗرا ٧١﴾ ]الكهــف:71[،  ــا إِۡم ــَت َشۡيـًٔ ــۡد ِجۡئ َق ــا لَ َه ۡهلَ
َ
أ

َيــا ُغَلٰٗمــا  قِ ــٰيٓ إِذَا لَ َقــا َحّتَ وقولــه تعالــى: ﴿فَٱنَطلَ

َقــۡد  ــرِ َنۡفــٖس ّلَ ۡي ــة بَِغ َقَتۡلــَت َنۡفٗســا زَكِّيَ
َ
ــاَل أ ــُهۥ قَ َفَقَتلَ

ا،  ــا نُّۡكــٗرا ٧٤﴾ ]الكهــف:74[، فقــال: »إمًر ِجۡئَت َشۡيـٔٗ
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ونكــًرا« فــي قصــة موســى مــع العبــد الصالــح، 

يقــال أصلــه: كل شــيء شــديد  الداهيــة،  واإِلمــُر: 

ــَر  ــَر القــوم: إذا كثــروا واشــتد أمرهــم، وَأَم كثيــر، وُأِم

والنكــر:  العجــب)20)،  إنــه  وقيــل:  َعُظــم،  إذا  األمــر: 

اأَلمــُر الصعــب، الــذي ُتنِكــُرُه العقــوُل وتنفــر عنــه 

النفــوس، وهــو فيمــا ال يخفــى أعظــم وأشــد مــن 

اإلمــر؛ ألن اإلمــر قــد يســتعمل فــي المذمــوم وفــي 

غيــر المذمــوم، بيــد أن الُنكــر ال يســتعمل إال فــي 

وينكــره  المعــروف،  عــن  يخــرج  الــذي  المذمــوم 

خــرق  أمــا  ظاهــر،  ســبب  بــدون  كالقتــل  العقــل 

الســفينة وهــي تمخــر عبــاب البحــر حســب قولــه 

ــاَل  ــاۖ قَ يَنةِ َخرََقَه ــفِ ــي ٱلّسَ ــا فِ ــٰيٓ إِذَا رَكَِب تعالــى: ﴿َحّتَ

ــٗرا٧١﴾،  ــا إِۡم ــَت َشۡيـًٔ ــۡد ِجۡئ َق ــا لَ َه ۡهلَ
َ
ــرَِق أ ــا لُِتۡغ َخرَۡقَتَه

َ
أ

فقــد كانــت فــي نظــر موســى أمــًرا مذموًمــا، ولكنــه 

فــي نظــر العبــد الصالــح لــم يكن كذلــك؛ ألن العيب 

فيهــا ال يتلفهــا، بــل يزهــد فيهــا مــن يريــد غصبهــا، 

ِعيَبَهــا َوَكَن َورَآءَُهــم 
َ
ۡن أ

َ
رَدّتُ أ

َ
ــأ بدليــل قولــه تعالــى: ﴿فَ

ــا ٧٩﴾ ]الكهــف :79[،  يَنٍة َغۡصٗب ــفِ ــُذ ُكّلَ َس ُخ
ۡ
ــٞك يَأ لِ ّمَ

؛ ألنــه لــم يــؤِد فــي  ــدِّ وكان عيًبــا يمكــن تداركــه بالسَّ

ســاعته إلــى إغــراق أحــد مــن الــركاب، وهــو أهــون ال 

محالــة مــن قتــل الغــالم بغيــر ســبب ظاهــر، ممــا 

ال ســبيل إلــى تداركــه)21)، ولمثــل هــذا قــال قتــادة: 

"النكــر أشــد مــن اإلمــر")22)، وهــذا مــا ال يدخــل فــي 

بــاب التــرادف عنــد اللغوييــن، فــي أصلــه كدخــول 

)20) ينظــر محمــد بــن عبــد هللا اإلســكافي، درة التنزيــل وغــرة 
التأويــل، دراســة وتحقيــق وتعليــق: محمــد مصطفــى آيديــن، 
الرســائل  العالــي سلســلة  التعليــم  القــرى، وزارة  أم  جامعــة 
مكــة  العلميــة  البحــوث  )30( معهــد  بهــا  الموصــى  العلميــة 

.878 ص:  ج:1،  2001م،  المكرمــة،ط1، 

)21) ينظر األصبهاني، درة التنزيل، ج:1، ص: 879.

)22) أحمــد بــن محمــد الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير 
ــراث  ــاء الت ــن عاشــور ، دار إحي ــي محمــد ب ــح: اإلمــام أب القــرآن، ت

العربــي، بيــروت، ط1، 2002م، ج: 6، ص: 184.

التحويــل والتبديــل ممــا يبــدو فــي ظاهــره مترادًفــا، 

وهــو فــي حقيقتــه متفــارق فــي الداللــة القرآنيــة، 

ــن  لَ ــى: ﴿فَ ــه تعال ــه كمــا فــي قول علــى المقصــود ب

 ِ ــّنَِت ٱلّلَ ــَد لُِس ــن تَِج ــٗلاۖ َولَ ِ َتۡبِدي ــّنَِت ٱلّلَ ــَد لُِس تَِج
تَۡحوِيــلًا ٤٣﴾ ]فاطــر:43[، فالنفــي هنــا بمعنــى أّن 
فــروع الّشــرائع- وإن اختلفــت صورهــا- فالغــرض 

المقصــود منهــا ال يختلــف وال يتبــّدل، وهــو تطهيــر 

علــى  الدائــم  البقــاء  لهــا  أراد  هللا  ألن  الّنفــس؛ 

وضعهــا، والتحويــل يكــون فــي الصــورة مــع نقــاء 

الجوهــر علــى حقيقتــه)23)، والتبديــل: جعــل الشــيء 

أصــال  كلــه  الجوهــر  فــي  تغيــر  وهــو  آخــر،  مــكان 

وصــورة، وكلتــا الصفتيــن ممتنعــة علــى ســنة هللا 

تعالــى، فهــي ال تتغيــر كمــا قضــى لهــا أبــًدا، وربمــا 

ــت الســنة بنفــي التبديــل والتحويــل عنهــا فــي  ُخصَّ

ســياق واحــد لمقابلــة مــا وصــف الكفــار قبــل ذلــك 

بوصفيــن اثنيــن. 

نجــد أن الســياقين قــد ترابطــا واتســقا بفعــل 

بالثانــي  األول  المصــدر  واســتبدال  المناســبة 

بيــن  فالتقــارب  لــه؛  المناســب  الحــدث  حســب 

ا، وُنكــًرا" مــع تقــارب الحدثيــن فــي  المصدريــن "إمــًر

زمــن متقــارب حــد االتصــال، ولكنــه اســتبدل األول 

"إمــًرا" بالثانــي "ُنكــًرا"؛ نظــًرا لتغيــر فعــل الحــدث 

مــع شــدته فــي نظــر موســى عليــه الســالم، ولكــن 

الثانــي أهــون مــن األول عنــد العبــد الصالــح، جعــل 

النــص بذلــك متســًقا ومنســجًما.

قَــوُۡم  ُهــۡم  َقۡبلَ بَــۡت  ﴿َكّذَ تعالــى:  قولــه  ومنــه 

ــوٖط  ُ ــوُۡم ل ــوُد وَقَ ــادِ ١٢ َوَثُم ۡوتَ
َ
ــوُۡن ذُو ٱۡلأ ِرَۡع ــادٞ وَف ــوٖح وََع نُ

)23) الحســين بــن محمــد األصفهانــي، المفــردات فــي غريــب 
القلم-بيــروت،ط1،  دار  الــداودي،  عدنــان  صفــوان  تــح:  القــرآن، 

1412هـــ،429.
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ۡحــزَاُب ١٣ إِن ُكّلٌ إِّلَا 
َ
ئِــَك ٱۡلأ وَْلٰٓ

ُ
ــۡيَكةِۚ أ ۡصَحٰــُب ۡلـَٔ

َ
وَأ

ــاِب ١٤﴾ ]ص: 12-14[، وقــال  ــّقَ ِعَق َح ــَل فَ ــّذََب ٱلرُُّس َك
ــُب  ۡصَحٰ

َ
ــوٖح وَأ ــوُۡم نُ ــۡم قَ ُه ــۡت َقۡبلَ بَ فــي ســورة ق: ﴿َكّذَ

ِرَۡعــوُۡن ِإَوۡخــَوُٰن لُــوٖط ١٣  ٱلــرَّّسِ َوَثُمــوُد ١٢ وََعــادٞ وَف
ــَل  ــّذََب ٱلرُُّس ــٖعۚ ُكّلٞ َك ــوُۡم ُتّبَ ــةِ وَقَ يَۡك

َ
ــُب ٱۡلأ ۡصَحٰ

َ
وَأ

ــِد ١٤﴾ ]ق: 12-14[، فــي هــذا الســياق نجــد  ــّقَ وَِعي َح فَ
أن اختــالف الترتيــب وخاصــة فــي خاتمــة اآليتيــن: 

»َفَحــقَّ ِعَقــاِب« فــي ســورة "ص"، وقولــه: »َفَحــقَّ 

َوِعيــِد« فــي ســورة "ق"، يعــود إلــى اختــالف فواصــل 

مبنّيــة  فواصلهــا  "ص"  ســورة  ففــي  الســياقين، 

علــى أن ُتــْرَدف أواخرهــا باأللــف، إال أن اآليــة فــي هــذا 

انتبــاه  لشــد  بالبــاء  فاصلتهــا  مختومــَة  الســياق 

وانتهــى  األوتــاد  بــذي  فرعــون  لوصــف  المتلقــي 

الوصــف بـــ: »فحــّق عقــاب« وجــاء مقابــل لــه فــي 

ســورة "ق": »وأصحــاب الــّرّس وثمود«، فاســتبدل: 

»فحــّق عقــاب« بقولــه: »فحــّق وعيــد«، ليناســب 

خاتمة اآليات في ســورة "ق" المنتهية بالدال؛ مما 

جعــل النــص مترابًطــا فــي جميــع أجزائــه؛ وكذلــك 

فــي ســياق آخــر مشــابه لــه فــي قولــه: ﴿وَِعنَدُهــۡم 

ــرِۡف ِعيــٞن ٤٨﴾ ]الصافــات: 48[، مقابــل  َقِٰصــَرُٰت ٱلّطَ
ــرِۡف  ــَرُٰت ٱلطَّ ــۡم َقِٰص ســياق ص فــي قولــه: ﴿وَِعنَدُه

تۡــرَاٌب ٥٢﴾ ]ص: 52[؛ فجــاءت فاصلــة الصافــات 
َ
أ

ســورة  فــي  اآليــات  فواصــل  ألن  والنــون؛  باليــاء 

الصافــات مردفــة أواخرهــا باليــاء أو بالــواو)24)، وفــي 

فواصلــه  المنتهــي  الســياق  ناســبت  ســورة ص 

بالبــاء؛ وفــي هــذا مــا يؤكــد التماســك النصــي بيــن 

ــرى، ومناســبة كل  ــه الكب أجــزاء النــص ضمــن بنيت

ســياق لفواصــل اآليــات التــي وردت فيهــا. 

)24) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل، ج: 1، ص: 1103-1102.

ــُة ٣٣ يَوَۡم  آّخَ ــإِذَا َجــآءَِت ٱلّصَ ومنــه قولــه تعالى:﴿فَ

بِيــهِ ٣٥ وََصِٰحَبتِــهِۦ 
َ
ــهِۦ وَأ ّمِ

ُ
ِخيــهِ ٣٤ وَأ

َ
ــۡن أ ــرُۡء ِم ــّرُ ٱلَۡم يَفِ

ٞن ُيۡغنِيــه٣ِ٧﴾ 
ۡ
ۡنُهــۡم يَوَۡمئـِـٖذ َشــأ َوَبنِيــهِ ٣٦ لِــُكّلِ ٱۡمــرِٕيٖ ّمِ

ُة  آّمَ إِذَا َجــآءَِت ٱلّطَ ]عبــس: 33-37[، وقولــه تعالى:﴿فَ

ــُن َمــا َســَعٰي٣٥﴾ ــُر ٱۡلإِنَسٰ ٱۡلُكۡبــرَٰى ٣٤ يَــوَۡم َيَتذَّكَ
بيــن  االســتبدال  وقــع  فقــد   ،]35-34 ]النازعــات: 

اثنيــن مــن أســماء القيامــة »الصاخــة، والطامــة«؛ 

الفاعليــة،  موقــع  الســياق  فــي  اللفظــان  أخــذ  إذ 

موصوًفــا،  واآلخــر  مجــرًدا،  فيهمــا  األول  وجــاء 

تصــخ  ابــن ســيده: "صيحــة  قــال  كمــا  والصاخــة 

األذن، أي تصمهــا")25)، وفــي التنزيــل: "فــإذا جــاءت 

ا؛ ألّن  الصاخــة"، فوصفــت النفخــة بالصاخــة مجــاًز

فــي  اآليــة  تقــدم  وقــد  لهــا)26)،  يصخــون  النــاس 

ســورة عبــس ذكــر الحــاالت التــي تحــدث لإلنســان 

ــّمَ  ــى: ﴿ُث ــه تعال ــر ونشــر، فــي قول مــن مــوت أو قب

ــرَهُۥ ٢٢﴾ ]عبــس:  نَش
َ
ــآَء أ ــّمَ إِذَا َش ــرَهُۥ ٢١ ُث ۡقَب

َ
أ ــُهۥ فَ َماتَ

َ
أ

النفخــة  تحــدث  الــذي  الرهيــب  بالصــوت   ،]22-21

عندهــا  –تعالــى-  فيقضــي هللا  اآلذان  تصــم  التــي 

ــُة الداهيــة التــي تطــم علــى  امَّ بإحيــاء الموتــى. والطَّ

الدواهــي، أي: تعلــو وتغلــب. وفــي أمثــال العــرب: 

"جــرى الــوادي فطــّم علــى القــرى")27)، وهــي القيامــة 

لطمومهــا علــى كل هائلــة، ومنــه ســميت القيامــة 

طامــة)28)؛ ألنهــا حــد تعبيــر الفــراء: "تطــم علــى كل 

)25) أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده، المخصــص، 
تــح: خليــل إبراهــم جفــال، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، ط1، 

1996م، ج: 3، ص: 367.

)26) الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار 
الكتــاب العربــي – بيــروت، ط3، 1407هـــ، ج: 4، ص: 705.

)27) أبــو هــالل العســكري، جمهــرة األمثــال، دار الفكر-بيــروت، 
د.ت، ج:1، ص: 322.

)28) الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 697.
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ــرى فــي  ــة الكب شــيء")29)، وإنمــا اســتعملت الطاّم

هــذه الســورة؛ ألن فيهــا ذكــر مــا أوتــي بــه فرعــون 

نَــا۠ 
َ
مــن الطّاّمــة الكبــرى فــي الكفــر حيــث قــال: ﴿أ

ــٰي ٢٤﴾، فهــذه فــي الكبائــر كشــديدة  ۡعلَ
َ
ــُم ٱۡلأ َرّبُُك

اآلخــرة فــي الشــدائد فكأنــه قــرن إلــى ذكــر الكبيــرة 

الكبــرى  الطّاّمــة  ِذكــر  أمثالهــا  علــى  الموِفَيــة 

وأهوالهــا)30)، وممــا يذكــر هنــا أن فاصلــة الصاخــة 

مــا ســبقها ومــا لحقهــا، وفاصلــة  تتفــق مــع  ال 

الطامــة الكبــرى، ال تتفــق مــع مــا ســبقها، وهــذا 

مــن  أكبــر  قــدر  ويســتدعي  النظــر  يســترعي  ممــا 

العنايــة، وهــذا الخــروج علــى نســق اآليــة مــع وجــود 

صوتــي الصــاد والطــاء الشــديدين ممــا يشــخص 

هــول الحــدث بالجــرس الصوتــي فضــاًل عــن النبــر، 

الــذي يقــع علــى موقــع اإلدغــام فــي الصيغتيــن، 

الثانيــة،  اآليــة  فــي  الوصــف  فاعليــة  عــن  فضــاًل 

الثانــي  الموضــع  فــي  االســتبدال  جــاء  وبذلــك 

الســياق األول مناســبا لهــول  اللفظــة فــي  عــن 

الحديــث عــن يــوم البعــث فاختــار لــه لفظــة الطامــة 

التــي حقــق بهــا قــدًرا مــن التجانــس والتماســك 

فــي ســياق النــص.

 ﴾١ ــُل  ٱلُۡمزَّّمِ َهــا  ّيُ
َ
أ ﴿َيٰٓ تعالــى:  قولــه  ومنــه 

َهــا  ّيُ
َ
أ ﴿َيٰٓ تعالــى:  قولــه  1[،مقابــل  ]المزمــل: 

ثِّــر١ُ﴾ ]المدثــر: 1[؛ إذ اســتبدل فــي الســياق  ٱلُۡمّدَ
نعــت  اســتبدال  وهــو  بالمزمــل،  المدثــر  الثانــي 

تلفــف  إذا  بثيابــه  تزمــل  "مــن  والمزمــل:  بنعــت، 

)29) الفــراء، معانــي القــرآن، تــح: أحمــد يوســف النجاتــي ومحمــد 
علــي النجــار، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة - مصــر ، ط1،ج: 3، 

ص: 234.

)30) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل، ج: 1، ص: 1332.

ونحــوه:  نفســه")31)،  أو  جســمه  ــل  المزمِّ أي  بهــا؛ 

المتزّمــل علــى األصــل والمزمــل  المدثــر، وقــرئ: 

بتخفيــف الــزاي وفتــح الميــم وكســرها، علــى أنــه 

الــذي  وهــو  لــه،  زمَّ مــن  أو مفعــول،  فاعــل  اســم 

  هللا  رســول  وكان  نفســه،  ــل  زمَّ أو  غيــره  لــه  زمَّ

ونــودي  فــي قطيفــة، فنّبــه  بالليــل متزّمــًلا  نائًمــا 

مــن  عليهــا  كان  التــي  الحالــة  أي  عليــه،  هــو  بمــا 

لالســتثقال  واســتعداده  قطيفتــه  فــي  التزمــل 

فــي النــوم، كمــا يفعــل مــن ال يهمــه أمــر وال يعنيــه 

حالــة  حــددت  قــد  الوصفيــن  أن  نجــد  شــأن)32)، 

الرســول صــل هللا عليــه وســلم بدقــة متناهيــة، 

فنــاداه أوال بالمدثــر أي الملتــف بثيــاب، ســواء كان 

ــا خــاٍل مــن األعبــاء  ــر هن ــر ذلــك، والمدث ــا أو غي نائًم

والهمــوم، وهــذا النــداء كان فــي بدايــة البعثــة قبــل 

ولكــن  الرســالة،  بحمــل  وينــوء  الوحــي  يتوالــى  أن 

عندمــا نــاداه ربنــا تعالــى ووصفــه بالمزمــل فخــص 

بهــذه الصفــة حالــة الرســول بعــد تحّملــه للرســالة 

المزمــل  أصــل  ألن  همومهــا؛  وجميــع  وأعبائهــا 

ابــن  عنــد  ورد  كمــا  الثقــل..،  أو  للعــبء  الحامــل 

اُء والميــُم  فــارس فــي مقاييــس اللغــة: "زمــل" الــزَّ

اُم َأصــَلاِن: َأَحُدُهَمــا َيــُدلُّ َعَلــى َحْمــِل ثِقــٍل ِمــَن  والــلَّ

اِمَلــُة، َوُهــَو َبِعيــٌر  ُل الزَّ اأَلثَقــاِل، َواآلَخــُر َصــوٌت، َفــاأَلوَّ

ُجــُل، َيحِمــُل َعَليــِه َمَتاَعــُه، ُيَقــاُل  َيســَتظِهُر ِبــِه الرَّ

ذلــك  يؤكــد  َحَملُتــُه)33)، ومــا  ِإَذا  ــيَء،  الشَّ ازَدَملــُت 

قرينــة قيــام الليــل المواليــة لــه فــي هــذا الســياق، 

ولــم يقــل لــه مــع المدثــر "قــم الليــل"، فــكأن ربنــا 

)31) ينظــر: األلوســي، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيم 
والســبع المثاني، ص: 100.

)32) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 634.

تــح: عبــد  اللغــة،  ابــن فــارس، معجــم مقاييــس  )33) ينظــر: 
ص:25. ج:3،  1979م،  الفكــر،  دار  هــارون،  محمــد  الســالم 



العدد 14 | صيف 2021 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 76

يقــول: يــا أيهــا المتحمــل لألعبــاء والهمــوم "قــم 

الليــل"، فالحــل لهــذه األعبــاء والهمــوم فــي قيامــه 

ال فــي النــوم.

 وعليــه نجــد مــدى قــدرة هذيــن الوصفيــن فــي 

تحقيــق ترابــط النــص بعضــه ببعــض وتحديــد كل 

ســياق بمــا هــو عليــه مــن صفــات ودالالت ظاهريــة 

وضمنيــة. 

 المبحث الثاني:
االستبدال الفعلي:

يتمثــل االســتبدال الفعلــي فــي حلــول فعــل 

العالقــة  ألن  عليــه؛  متقــدم  فعل/أفعــال  مــكان 

بيــن اللغــة والفكــر جليــة مــن خــالل التعبيــر عــن 

فــي  تضــم  التــي  النحويــة  بالتراكيــب  مقاصــده 

تكوينهــا األدوات والصيــغ بالتناســق الــذي عبر عنه 

عبــد القاهــر الجرجانــي بقولــه: "أن ليــس الغــرض 

بنظــم الكلــم أن توالــت ألفاظهــا فــي النطــق بــل 

علــى  معانيهــا  وتالقــت  داللتهــا،  تناســقت  أن 

الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل")34)، لتؤلــف الجمــل 

التــي تعــرف بأنهــا " المركــب الــذي يبيــن المتكلــم 

بــه أن صــورة ذهنيــة كانــت قــد تآلفــت أجزاؤهــا فــي 

ذهنــه، ثــم هــي الوســيلة التــي تنقــل مــا جــال فــي 
ذهــن المتكلــم إلــى ذهــن الســامع")35).

"الركيــزة  هــي  النحــو  علــم  فــي  والجملــة 

)34) عبــد القاهــر الجرجانــي، دالئــل اإلعجــاز فــي علــم المعانــي، 
دار   - بالقاهــرة  المدنــي  تــح: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة 

.50-49 1992م، ص:  بجــدة، ط3،  المدنــي 

)35) مهــدي المخزومــي، فــي النحــو العربــي نقــد وتوجيــه، دار 
.31 العربي-بيــروت، ط2، 1986، ص:  الرائــد 

وهــي  اللغــوي")36)،  التحليــل  فــي  الرئيســة 

الوحــدة اللغويــة األكبــر فــي التحليــل اللغــوي؛ 

فيمــا  تتضافــر  اللغويــة  المكونــات  أن  ذلــك 

بينهــا علــى وفــق أصــول مرعيــة تبلــغ غايتهــا 

ــة  ــة، وتعمــل هــذه األصــول متضامَّ ــد الجمل عن

الجملــة  "أجــزاء  ألن  العالقــات؛  مــن  بنظــام 

فــي  اآلخــر  يقتضــي  الواحــد  فالجــزء  مترابطــة، 

هــذه  وتتجلــى   ،Linguistics عالقتــي  تنظيــم 

العالقــات بشــكل واضــح فــي القــرآن الكريــم 

كمــا  بالتركيــب  فيــه  التركيــب  يســتبدل  الــذي 

بالصيغــة،  والصيغــة  بــاألداة،  األداة  تســتبدل 

الدالليــة  المقاصــد  ذلــك  بوســاطة  لتتحقــق 

الكبــرى  النــص  بنيــة  فــي  النصــي  واالتســاق 

والدعــوات  والمواقــف  األحــداث  تناســب  التــي 

ومعانــي األحــكام الشــرعية بالدقــة اإلعجازيــة 

التــي ال تحــد، كمــا هــو ســمت القــرآن الكريــم فــي 

اللغويــة. أســراره  كل 

وممــا تجــب اإلشــارة إليــه فــي هــذا الموضــع 

الفعليــة  بالتراكيــب  التعبيــر  وكثــرة  ســعة 

البحــث  يتســع  ال  بحيــث  القرآنــي  النــص  فــي 

ألن  المقــام؛  هــذا  فــي  جميًعــا  الســتيعابها 

التعبيــر بهــذه التراكيــب أصــل مــن أصــول بنــاء 

المبحــث  هــذا  فــي  وســنفرغ  العربــي،  الــكالم 

لنأتــي  التراكيــب،  اســتبدال  أنمــاط  لدراســة 

بذلــك علــى النــوع الثانــي مــن أنــواع االســتبدال 

اآلتــي: حســب 

عنــد  النحــوي  الفكــر  تقويــم  عيــد،  عبــاس  ســلمان   (36(
ــروت، د.ت، ص: 120. ــة بي اللســانيين العــرب، دار الكتــب العالمي
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االستبدال في الفعل الماضي: 

ــورِ  ــي ٱلّصُ ــُخ فِ ــوَۡم يُنَف ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وََي

ــن  ۡرِض إِّلَا َم
َ
ــي ٱۡلأ ــن فِ ــَمَٰوِٰت وََم ــي ٱلّسَ ــن فِ ــزَِع َم َفَف

ــَن ٨٧﴾ ]النمــل: 87[، وقولــه  ــوۡهُ َدِٰخرِي تَ
َ
ۚ وَُكٌّ أ ُ ــآَء ٱلّلَ َش

ــَمَٰوِٰت  ــَق َمــن فِــي ٱلّسَ ــورِ فََصعِ ــَخ فِــي ٱلّصُ تعال:﴿َونُفِ

ۖ ﴾ ]الزمــر: 68[،  ُ ۡرِض إِّلَا َمــن َشــآَء ٱلّلَ
َ
وََمــن فِــي ٱۡلأ

عــن هذيــن  ــر  عبَّ وقــد  بفــزع«،  اســتبدل »صعــق، 

مــن  أنهمــا  مــع  الماضــي  بالمعنــى  الحدثيــن 

األحداث المســتقبلية لإلشــعار بتحقق وقوعهما، 

وأنهمــا كائنتــان ال محالــة)37)، فكمــا أنــه ال شــك 

تــم وحصــل،  الــذي  الماضــي  الفعــل  حــدوث  فــي 

كذلــك ال شــك فــي حــدوث هــذه األفعــال التــي هــي 

بمنزلــة الفعــل الماضــي فــي تحقــق الوقــوع، وأن 

مــا يعتــري الــكلَّ عنــد البعــِث والنِّشــورِ بمشــاهدِة 

األنفــس  فــي  للعــاداِت  الخارقــِة  الهائلــِة  األمــورِ 

ــراد  ــِب الضرورييــن وإي عــِب والتَّهي واآلفــاق مــن الرُّ

صيغــة الماضــي مــع كــوِن المعطــوِف عليــه أعنــي 

إثــَر  وقوِعــه  تحقــِق  علــى  اللــِة  للدِّ مضارًعــا  ينفــُخ 

النَّفــِخ ولعــلَّ تأخيــَر بيــاِن األحــواِل الواقعــِة عنــد 

ابتــداِء النَّفخــِة عــن بيــاِن مــا يقــُع بعدهــا مــن حشــرِ 

بتكريــرِ  التَّهويــل  لتثنيــِة  ــة  ُأمَّ كلِّ  مــن  المكذبيــَن 

ــه  ــأنَّ كلَّ واحــٍد منهمــا بالنســبة لل ــا ب ــرِ إيذاًن التَّذكي

حــدث فــي علمــه وانتهــى)38)، وإنمــا جــاء الفــزع فــي 

النحــل، والصعــق فــي الزمــر لمناســبة مــا بعدهمــا 

فــي  الوجيــز  المحــرر  غالــب،  بــن  عبدالحــق  )37) األندلســي، 
دار  الشــافي،  عبــد  عبدالســالم  تــح:  العزيــز،  الكتــاب  تفســير 

.272 ص:   ،4 ج:  1422هـــ،  ط1،  -بيــروت،  العلميــة  الكتــب 

)38) ينظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا 
الكتــاب الكريــم، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، د.ت، ج: 6، 

.303 ص: 

ــُروَن ٦٨ ﴾ فــإن هــذا  ــامٞ يَنُظ َي ــۡم قِ ــإِذَا ُه فــي قولــه: ﴿فَ

مقابــل الصعقــة، فــي حيــن ختــم آيــة النمــل بقولــه: 

ــَن ٨٧﴾ وهــو المناســب للفــزع؛ إذ  ــوۡهُ َدِٰخرِي تَ
َ
﴿وَُكٌّ أ

معنــى داخريــن صاغــرون، فناســب كل لفــظ مكانــه 

الــذي وضــع فيــه، وأن ســورة النمــل خصــت بقولــه: 

ــٍذ  ــزَٖع يَوَۡمئِ ــن فَ ــم ّمِ »ففــزع« موافقــة لقولــه: ﴿وَُه

ــوَن ٨٩﴾، وخصــت الزمــر »بالصعــق«، موافقــة  َءاِمُن
ــاه مــات)39). ــوَن ٣٠﴾؛ ألن معن ُِت ّي ــم ّمَ ُه ــه: ﴿ِإَوّنَ لقول

المعنــى،  فــي  والصعــق  الفــزع  بيــن  والفــرق 

يعتــري  الــذي  واالنزعــاج  الخــوف  هــو  الفــزع  أن 

اإلنســان مــن الشــيء المخيــف، والصعــق: المــوت 

الراغــب: "إن الصاعقــة هــي  عنــد الجمهــور، قــال 

نــار  منــه  يكــون  ثــم  الجــو،  مــن  الشــديد  الصــوت 

فقــط، أو عــذاب، أو مــوت، وهــي فــي ذاتهــا شــيء 

واحــد، وهــذه األشــياء تأثيــرات منهــا")40)، ويبــدو أن 

المــوت ســيكون مــن أثــر الصعقــة كمــا قــال، فــإذا 

ســمع النــاس النفــخ فــي الصــور وهــو مــن الشــدة 

عنــده،  يفزعــون  طبائعهــم  تحتملــه  ال  بحيــث 

النمــل:  فــي  قيــل:  وإنمــا  ويموتــون،  ويصعقــون 

»ففــزع« لمناســبة مــا بعــده، وقولــه فــي آيــة أخــرى: 

ــن  ــم ّمِ ــا وَُه ۡنَه ــٞر ّمِ ــُهۥ َخۡي لَ ــَنةِ فَ ــآَء بِٱۡلَحَس ــن َج ﴿َم

ــوَن ٨٩﴾ ]النمــل:89[، وقــد ناســب  ــٍذ َءاِمُن ــزَٖع يَوَۡمئِ فَ
بيــن ختــام الســورة وفاتحتهــا، وكذلــك ناســب بيــن 

ذكــر الفــزع واألمــن فــي اآليــة نفســها، عــالوة علــى 

مــا حققــه مــن اتســاق وانســجام فــي الســياقين 

بفعــل اختيــار اللفظيــن فــي موضعيهمــا. 

عمــار- دار  القرآنــي،  التعبيــر  الســامرائي،  فاضــل  ينظــر:   (39(
.179 ص:   ،2006 ــان،ط4،  عمَّ

)40) األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 485.
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ُمــواْ ِمۡنُهــۡم  َل ٱّلَِذيــَن َظلَ ومنــه قولــه تعالى:﴿َفَبــّدَ

ــٗزا  ــۡم رِۡج ۡيِه ــۡلَنا َعلَ رَۡس
َ
أ ــۡم فَ ــَل لَُه ــِذي قِي ــَر ٱّلَ ا َغۡي ــوۡلً قَ

ــوَن ١٦٢﴾ ]األعــراف:  ــواْ َيۡظلُِم ــا َكانُ ــَمآءِ بَِم ــَن ٱلّسَ ّمِ
َل  ﴿َفَبــّدَ تعالــى:  قــال  الثانــي  الســياق  وفــي   ،]162

ــا  َن نزَۡل
َ
أ ــۡم فَ ــَل لَُه ــِذي قِي ــَر ٱّلَ ا َغۡي ــوۡلً ــواْ قَ ُم ــَن َظلَ ٱّلَِذي

ــواْ  ــا َكانُ ــَمآءِ بَِم ــَن ٱلّسَ ــٗزا ّمِ ــواْ رِۡج ُم ــَن َظلَ ــي ٱّلَِذي َعلَ
َيۡفُســُقوَن ٥٩﴾ ]البقــرة: 59[، فذكــر اإلرســال واإلنــزال 
بفعليهمــا الماضييــن، والفعــل فــي البقــرة وارد 

فــي ســياق تعــداد النعــم التــي أنعمهــا هللا علــى 

مقــام  ففــي  األعــراف  فــي  أمــا  إســرائيل،  بنــي 

تقريعهــم وتأنيبهــم، واإلرســال أشــد فــي العقوبــة 

ــا،  مــن اإلنــزال؛ ألن االرســال مقتــرن بالعــذاب غالًب

رَۡســَل 
َ
ومعنــاه هنــا: التســليط)41)، قــال تعالــى: ﴿وَأ

بَابِيــَل ٣﴾ ]الفيــل: 3[، وقــال تعالــى: 
َ
ۡيِهــۡم َطۡيــرًا أ َعلَ

ۡيِهــُم ٱلرِّيــَح ٱۡلَعقِيــَم ٤١﴾ رَۡســۡلَنا َعلَ
َ
﴿وَِف َعــاٍد إِۡذ أ

عنــد  الــرازي  الفخــر  وقــف  وقــد   ،]41 ]الذاريــات: 

الفــرق بيــن اإلرســال واإلنــزال، قائــًلا: "لِــَم قــال فــي 

ثــم  فأرســلنا؟  األعــراف  وفــي  »فأنزلنــا«،  البقــرة: 

ــه فــي أول األمــر،  ــزال يفيــد حدوث ــه: اإلن أجــاب بقول

واســتئصاله  عليهــم  تســلطه  يفيــد  واإلرســال 

لهــم بالكليــة، وذلــك إنمــا يحــدث فــي اآلخــرة")42)، وال 

يخفــى أن التعبيريــن: »أرســلنا، وأنزلنــا« يتقاســمان 

معنــى مشــتركًا، غيــر أنهمــا يختلفــان فــي المعنــى 

تشــد  التــي  الرابطــة  علــى  المعتمــد  التنظيمــي 

الكلمــة علــى وقــف دواع صريحــة وإيحائيــة تبــدأ من 

الســياقي  بالمعنــى  وتنتهــي  المعجمــي  المعنــى 

الــذي يواشــج بيــن المقامــات والحالــة مواشــجة 

)41) محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر – 
بيــروت، ط3، 14014هـــ،ج:11، ص285.

)42) محمــد بــن عمــر الــرازي، التفســير الكبيــر، دار إحيــاء التــراث 
العربــي - بيــروت ، ط3، 1420ه،ج: 3، ص: 527.

أو خفيــة، ممــا يلمســه اإلنســان  دالليــة ظاهــرة 

النافــذة،  اللغويــة  والبصيــرة  والتــذوق  بالتأمــل 

ومــن هنــا كان اإلرســال متســًقا مــع الظالمين من 

بنــي إســرائيل ليعلــم أن الرجــز قــد ســلط عليهــم 

بخــالف  جرمهــم  لتفاقــم  بهــم  خاًصــا  تســليطًا 

اإلنــزال وأخــذ القــوم وكأنــه فــي اتســاع الدائــرة ممــا 

ــكل فــرد منهــم  ــذي لحــق ب ــوع العــذاب ال يخفــف ن

بوصفهــم فســقة ليــس إال، وبرصــد مــا جــرى مــن 

ــر فــي اآليتيــن،  ــات التركيــب الكبي ــل فــي مكون تحوي

وفــي البقــرة إشــارة إلــى ســالمة غيــر الذيــن ظلمــوا 

بالظلــم  المتصفيــن  علــى  باإلنــزال  لتصريحــه 

واإلرســال أشــد وقعــا مــن اإلنــزال فناســب ســياق 

ذكــر النعمــة فــي البقــرة لذلــك؛ وختــم آيــة البقــرة 

ب ﴿َيۡفُســُقوَن﴾ وال يلــزم منــه الظلــم؛ والظلــم يلــزم 

منــه الفســق فناســب كل لفظــة منهــا ســياقه)43)؛ 

ــزم  ــم يل ــم، وال الظل ــه الظل ــزم من ألن الفســق ال يل

منــه الفســق، لذلــك ناســب »أرســلنا، ويظلمــون«، 

ويفســقون«،  و»وأنزلنــا،  األعــراف،  ســورة  مقــام 

ناســب ســورة البقــرة، فضــاًل عــن كثــرة اســتعمال 

دون  األعــراف  فــي  ورســالة«  »رســول،  كلمتــي 

اقتضائــه  مــن  يتصــور  أن  يمكــن  ومــا  البقــرة، 

لفعــل اإلرســال بوصفــه نســًقا لغوًيــا ملحوًظــا 

ومقصــوًدا فــي بنــاء الســورة كلهــا.

الماضــوي  الفعلــي  التركيــب  اســتبدال  ومــن 

ۥٓ إِّلَا  ــُه ۡهلَ
َ
ــُه وَأ نَجۡيَنٰ

َ
أ بنظيــره أيًضــا قولــه تعالــى: ﴿فَ

ــَن ٨٣﴾ ]األعــراف: 83[،  ــَن ٱۡلَغٰبِرِي ــۡت ِم ــُهۥ َكانَ تَ
َ
ٱۡمرَأ

ــا  رَۡنَٰه ــُهۥ قَدَّ تَ
َ
ۥٓ إِلَّ ٱۡمرَأ ــُه ۡهلَ

َ
ــُه وَأ ۡيَنٰ جنَ

َ
أ وقولــه تعالى:﴿فَ

)43) عبدالرحمــن الســيوطي، اإلتقــان، تــح: محمــد أبــو الفضــل 
3، ص:  ج:  للكتــاب1974م،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  إبراهيــم، 
 – العلميــة  الكتــب  دار  األقــران،  معتــرك  والســيوطي،   ،393

1، ص: 68. بيــروت، ط1، 1988م، ج: 
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ــَن ٥٧﴾ ]النمــل: 57[، تقــدم نظيــر هــذه  ــَن ٱۡلَغِٰرِي ِم
اآليــة فــي ســورة األعــراف ]82[ ، وخالفتهــا هــذه 

كان  }فمــا  قولــه:  فــي  بالفــاء  العطــف  بوقــوع 

آل  }أخرجــوا  وبقولــه:  الــواو،  دون  قومــه{  جــواب 

ــه:  لــوط{ عــوض }أخرجوهــم{ ]األعــراف: 82[ وبقول

 ،  ]83 ]األعــراف:  ﴿َكانَــۡت﴾  عــوض  رَۡنَٰهــا﴾  ﴿قَدَّ

ــۡر  وبقولــه: }فســاء مطــر المنذريــن{ عــوض ﴿فَٱنُظ

َبــُة ٱلُۡمۡجرِِميــَن ٨٤﴾ ]األعــراف: 84[  َكۡيــَف َكاَن َعٰقِ
، فأمــا موقــع الفــاء هنــا فهــو لتعقيــب الجملــة 

المعطوفــة بالفــاء علــى التــي قبلهــا تعقيــب جــزء 

القصــة علــى أولــه فــال تفيــد إال تعقيــب اإلخبــار، 

وهــي فــي ذلــك مســاوية للــواو، ولكــن أوثــر حــرف 

التعقيــب فــي هــذه اآليــة لكونهــا علــى نســج مــا 

ــإِذَا ُهــۡم  حكيــت بــه قصــة ثمــود فــي قولــه تعالــى: ﴿فَ

رِيَقــاِن يَۡخَتِصُمــوَن ٤٥﴾ ]النمــل: 45[، فاالختــالف  فَ
ــة،  ــة األعــراف تفنــن فــي الحكاي ــة وآي بيــن هــذه اآلي

ومراعــاة للنظيــر فــي النســج، وهــذا مــن أســاليب 

قصــص القــرآن. وكذلــك قولــه: }أخرجــوا آل لــوط{ 

دون أخرجوهــم ]األعــراف: 82[ ؛ ألن المحكــي مــن 

كالم القــوم هــو تآمرهــم علــى إخــراج آل لــوط فمــا 

األعــراف  فــي  بمــرادف كالمهــم ومــا  هنــا حكايــة 

أيًضــا،  التفنــن  هــو  والغــرض  بالمعنــى  حكايــة 

وكذلــك االختــالف بيــن قدرناهــا هنــا وبيــن كانــت 

بيــن فســاء  االختــالف  وأمــا   ،  ]83[ األعــراف  فــي 

عاقبــة  كان  كيــف  فانظــر  وبيــن  المنذريــن،  مطــر 

عــن  عبرتــا  ألنهمــا  ]األعــراف:84[؛  المجرميــن 

حالهــم، وتفــرع الوصــف علــى مــا حــل بهــم؛ فــوزع 

التعبيــر علــى اآليتيــن لئــال يخلــو تكريــر القصــة مــن 

فائدة)44)،فذكــر كينونــة امــرأة لــوط فــي الغابريــن، 

ومــا قــدر لهــا أن تكــون فيهــم، والفــرق كبيــر بيــن 

الكــون  العبارتيــن »كانــت، وقدرناهــا«؛ ألن فعــل 

مــاض ناقــص محتــاج إلــى اســم وخبــر، وهــو دال 

قــوم  مــن  المهلكيــن  مــع  المــرأة  بقــاء  أن  علــى 

بيــد  إرادتهــا،  بمحــض  كان  لتهلــك معهــم  لــوط 

وفاعلــه  الماضــي  بفعلهــا  األخــرى  الجملــة  أن 

ومفعولــه دالــة علــى أن هالكهــا كان بتقديــر مــن 

وعدلــه.  –تعالــى-  هللا 

وممــا يلحــظ مــن أســرار العبارتيــن أن العالقــة 

القائمــة بيــن كان وامــرأة لــوط فــي األعــراف عالقــة 

ــه«، ويفهــم مــن هــذا أن  ــة »كان ← ت ← امرأت خبري

الفعــل المباشــر هــو مــن عنــد هللا فــي القضيــة 

تعالــى  نفســه  إلــى  التقديــر  إســناد  بدليــل  كلهــا، 

بضميــر الجمــع »نــا« هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

ثانيــة، فــإن تقديــر هللا –تعالــى- بإهــالك امــرأة لــوط 

مــع مــن هلــك قــد جــاء فــي ســورة النمــل بعــد 

قولــه علــى لســان قــوم لوط:﴿َفَمــا َكاَن َجــوَاَب 

ــۡمۖ  رَۡيتُِك ــن قَ ــوٖط ّمِ ُ ــوٓاْ َءاَل ل ۡخرُِج
َ
ــوٓاْ أ ُ ال ن قَ

َ
آ أ ــهِۦٓ إِّلَ وِۡم قَ

ــُروَن ٥٦﴾ ]النمــل: 56[، فقــد خلــع  ــاٞس َيَتَطّهَ نَ
ُ
ــۡم أ ُه إِّنَ

هــؤالء القــوم رجــاء الحيــاء، وجهــروا بالفاحشــة فــي 

ــا إِۡذ  اإلنــكار عليهــم، وتقريعهــم فقــال تعالى:﴿َولُوًط

ــِرُوَن ٥٤  ــۡم ُتۡب نُت
َ
ــَة وَأ ــوَن ٱۡلَفِٰحَش تُ

ۡ
تَأ

َ
ــهِۦٓ أ ــاَل لَِقوِۡم قَ

ــۡل  ــآءِۚ بَ ــن ُدوِن ٱلّنَِس ــۡهوَٗة ّمِ ــاَل َش ــوَن ٱلرَِّج تُ
ۡ
أ ــۡم َلَ ُك ئِنَّ

َ
أ

َهلُــوَن ٥٥﴾ ]النمــل: 54-55[، فقابلــوا  نُتــۡم قَــوۡمٞ َتۡ
َ
أ

ــر  ــه، فــكان تقدي ــح بإخراجــه مــع أهل ــا بالتصري لوًط

مــا  ليصيبهــا  معهــم  امرأتــه  بقــاء  –تعالــى-  هللا 

التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد  ابــن عاشــور،   (44(
الــدار  المجيــد«،  الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 

.6-5 ص:  ج:20،  تونــس،1984م،   - للنشــر  التونســية 
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ســيصيبهم مــن الهــالك؛ ألنهــا منهــم باالعتقــاد 

والمناصــرة علــى الفعــل الفاحــش. 

﴾ بُِغــُرورٖۚ  ىُٰهَمــا  َدلَّ ﴿فَ تعالــى:  قولــه  ومنــه 

ــۡيَطُٰن  ــا ٱلشَّ َُّهَم زَل
َ
أ ــى: ﴿فَ ــه تعال ]األعــراف: 22[، وقول

ــهِۖ ﴾ ]البقــرة: 36[،  ــا فِي ــا َكنَ ــا ِممَّ ۡخرََجُهَم
َ
أ ــا فَ َعۡنَه

»فأزلهمــا«  الماضــي  الفعــل  اســتبدل  فقــد 

بنظيــره »فدالهمــا«، والفــرق بيــن اإلزالل والتدليــة، 

أن الزلــة قــد تكــون فــي الموضــع نفســه، يقــال زل 

اإلنســان عــن الصخــرة: زلــق)45)، قــال األزهــري: "إذا 

زلــت قدمــه قيــل: زل، وإذا زل فــي مقــام أو نحــوه، 

قيــل: زل زلــة، وفــي الخطيئــة ونحوهــا وأنشــد)46): 

لَّه ْهَهــالَّ على َغْيــري َجَعْلَت الزَّ فســوَف َأْعُلوا بالُحساِم الُقلَّ

فهــو مــن الزلــل، ومعنــاه: إن الشــيطان حمــل آدم 

وإزاللــه  الجنــة،  عــن  اهمــا  الزلــة فنحَّ علــى  وحــواء 

ــٰي  ــَك َعلَ دُّلُ
َ
ــۡل أ ــادَُم َه ـَٔ ــاَل َيٰٓ لهمــا بقولــه آلدم: ﴿قَ

 ،]120 ــٰي ١٢٠﴾ ]طــه:  َيۡبلَ ّلَا  َوُمۡلــٖك  ٱۡلُخۡلــِد  َشــَجرَةِ 
ــۡن  ــا َع ُكَم ــا َربُّ ــا َنَهىُٰكَم ــاَل َم وقولــه تعالــى: ﴿وَقَ

ــَن  ــا ِم ۡو تَُكونَ
َ
َكــۡنِ أ ــا َملَ ن تَُكونَ

َ
ٓ أ ــَجرَةِ إِلَّ ــِذهِ ٱلشَّ َهٰ

ٱۡلَخِٰلِيــَن ٢٠﴾ ]األعــراف: 20[. أمــا التدليــة: فــال تكون 
إال إلــى أســفل؛ ألنهــا مــن التدليــة فــي البئــر، فــإذا 

دلَّيــَت أحــًدا فقــد أنزلتــه إلــى أســفل، وأصلهــا عنــد 

األزهــري: "الرجــل العطشــان ُيدلَّــى فــي البئــر لَِيــْرَوي 

مــن مائهــا فــال يجــد فيهــا مــاًء فيكــون مدلَّــًى فيهــا 

بالغــرور، فوضــع التدليــة موضــع اإلطمــاع فيمــا 

َدّلَىُٰهَمــا  ﴿فَ الجوهــري:  )47)، وعنــد  ال يجــدي نفًعــا" 

)45) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 306.

تــح: محمــد  اللغــة،  تهذيــب  األزهــري،  أحمــد  بــن  )46) محمــد 
عــوض مرعــب، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، ط1، 2001، ج: 

.114 ص:   ،13

)47) األزهري، تهذيب اللغة، ج: 14، ص: 122.

ــُرورٖۚ ﴾ ]األعــراف:22[، أي: أوقعــه فيمــا أراد مــن  بُِغ
تغريــره، وهــو مــن إدالء الدلــو)48)، فيكــون المعنــى: 

إن الشــيطان أوقــع آدم وزوجــه فــي المعصيــة، 

بغــروره  غّرهمــا  بــأن  المعصيــة  فــي  َدَلَاُهمــا  أي 

وإلقائهمــا فيهــا)49)، وفيــه تنبيــٌه علــى أنَّــه أهبطهما 

واإلدالء  التدليــة  ألن  عاليــٍة؛  درجــة  مــن  بذلــك 

ــُرورٖۚ ﴾  إرســاُل الشــيء مــن األعلــى إلــى الســفل ﴿بُِغ

أن ال  القســم فإنهمــا ظنــا  مــن  بــه  بمــا غّرهمــا 

ُيقِســم باللــه أحــد كاذبــا)50)، ويؤكــد ذلــك الســياق 

تقريرًيــا  اســتفهاًما  تضمــن  الــذي  األعــراف  فــي 

ــا  ۡنَهُكَم
َ
ــۡم أ َ ل

َ
ــآ أ ُهَم ــا َرّبُ ــى: ﴿َونَادَىُٰهَم ــه تعال فــي قول

ُكَمــا  ــۡيَطَٰن لَ قُــل ّلَُكَمــآ إِّنَ ٱلّشَ
َ
ــَجرَةِ وَأ َعــن تِۡلُكَمــا ٱلّشَ

ا بــأن هــذا  ــٞن ٢٢﴾ ]األعــراف: 22[، مشــعًر بِي ــُدّوٞ ّمُ َع
الحــدث وقــع بعــد النهــي لهمــا، وفــي ذلــك خــروج 

عــن أمــر هللا بغــرور مــن الشــيطان الــذي أوقعهما 

الزلــة أو الخطــأ والمعصيــة  أكبــر مــن  فيمــا هــو 

ر فــي هــذا الســياق حالتهمــا التــي  اليســيرة، فصــوَّ

وقعــا فيهــا لجســامة المعصيــة.

ــنُّ  ُظ
َ
ــآ أ ومــن ذلــك – أيًضــا- قولــه تعالــى: ﴿وََم

ــَدهُۥ  ٓ إِنَّ ِل ِعن ــُت إَِلٰ َرّبِ ــن رُِّجۡع ئِ ــٗة َولَ آئَِم ــاَعَة قَ ٱلسَّ
ُظــنُّ 

َ
أ ﴿وََمــآ  :50[، وقولــه:  ۚ ﴾ ]فصلــت  لَۡلُحۡســَيٰ

ِجــَدنَّ َخــۡرٗا 
َ
ئِــن رُّدِدتُّ إَِلٰ َرّبِ َل آئَِمــٗة َولَ ــاَعَة قَ ٱلسَّ

ــا ٣٦﴾ ]الكهــف: 36[،نجــد فــي هذيــن  ٗب ــا ُمنَقلَ ۡنَه ّمِ
للمجهــول،  مبنيــان  فعليهمــا  أن  الســياقين 

ــر فيهمــا نائــب عــن الفاعــل، وقــد ســبق  والضمي

اللغــة  تــاج  الصحــاح  الجوهــري،  إســماعيل  نصــر  أبــو   (48(
العلــم  دار  الغفــور عطــار،  أحمــد عبــد  تــح:  العربيــة،  وصحــاح 

.2339 ص:   ،6 ج:  1987م،  ط4،  بيــروت،   – للمالييــن 

)49) إبراهيــم بــن الســري الزجــاج، معانــي القــرآن وإعرابــه، تــح: 
عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عالــم الكتــب – بيــروت،ط1، 1988م، ج: 

2، ص: 327.

)50) ينظر أبو السعود، ج: 3، ص: 221.
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التركيــب فــي آيــة الكهــف "ضــرب هللا مثــال جنــة 

فــي الدنيــا جعلــت لرجــل ظلــم نفســه، فلــم يشــكر 

هللا علــى النعمــة التــي أنعمهــا عليــه، وظــن أنهــا 

ال تفنــى أبــًدا، وأنكــر قيــام الســاعة قــال تعالــى: 

ــّنُ  ُظ
َ
ــآ أ ــاَل َم ــهِۦ قَ َِنۡفِس ِــٞم ّل ــَو َظال ــُهۥ وَُه َت ــَل َجّنَ ﴿وَدََخ

بَــٗدا ٣٥﴾ ]الكهــف:35[، فالجنــة 
َ
ن تَبِيــَد َهٰــِذهِۦٓ أ

َ
أ

علــى  واشــتملت  مــراده،  حــوت  قــد  الموصوفــة 

كل مــا أراده مــن النعيــم الــذي زعــم لنفســه أنــه 

دائــم أبــًدا، ولمــا كان الــرد عــن الشــيء ال يخلــو مــن 

كراهيــة المــردود لطبيعــة هــذا الفعــل الــذي يقــع 

خــالف رغبتــه، كنقــل الرجــل المذكــور عــن جنتــه 

الزاهيــة إلــى مــا زعــم لنفســه أنــه ســيكون أحســن 

منهــا حيــن ُيــَرُد إلــى ربــه فــإن اســتعمال جــذر الــرد 

يلفتنــا إلــى أن الرجــل كان يبطــن ســره تفضيــاًل 

أنــه قــال مــا قــال فــي  الثانيــة مــع  لألولــى علــى 

ــة فصلــت  ــم يتقــدم آي مقــام تســليته لنفســه، ول

ــُم  يَۡسـَٔ ﴿ّلَا  تعالــى:  قــال  الكهــف  آيــة  تقــدم  مــا 

ــوٞس  ــّرُ َفَيـُٔ ــُه ٱلّشَ ّسَ ــُن ِمــن دَُعــآءِ ٱۡلَخۡيــرِ ِإَون ّمَ ٱۡلإِنَسٰ
ــُه  ذَۡقَنٰ

َ
ــۡن أ ئِ ــوٞط ٤٩﴾ ]فصلــت: 49[، ثــم قــال: ﴿َولَ َقُن

ــَذا  ــّنَ َهٰ َيُقولَ ــۡتُه لَ ــرَّآَء َمّسَ ــِد َض ــۢن َبۡع ــا ِم ّنَ ــٗة ّمِ رَۡحَم
 ٓ ــٰي َرّبِ ئـِـن رُِّجۡعــُت إِلَ آئَِمــٗة َولَ ــاَعَة قَ ُظــّنُ ٱلّسَ

َ
لِــي وََمــآ أ

إِّنَ لِــي ِعنــَدهُۥ لَۡلُحۡســَنٰيۚ﴾ ]فصلــت:50[، وليــس في 
»رجــع« مــا فــي »ُرّد« مــن كراهــة وهــواٍن يلحقــان 

المــردود وال يلحقــان المرجــوع، فافترقــا لذلــك)51)، 

ــم يتضمــن  ــه ل ــرد؛ ألن ــة ال مــا فــي »رد« مــن كراهي

أكثــر مــن ذكــر مجــرد لحــدث اإلرجــاع مــن غيــر أي 

لمحنــاه  الــذي  النفســي  كالظــل  معنــوي  ظــل 

المقتضــي  الــرد  جــذر  اســتعمال  فــي  وينطــوي 

التــي  الدنيويــة  الجنــة  بــوار  بعــد  الحــدث  كراهــة 

)51) ينظر األصبهاني، درة التنزيل،ج:1، ص:875.

ــي سيســتقبلها  ــة الت ــى الجن فضلهــا المــردود عل

ــه. ــو ُردَّ إلي ــه ل ــد رب كمــا زعــم عن

﴿ِإَون  تعالــى:  قولــه  –أيًضــا-  ذلــك  ومــن 

ــۡم  ــۡم َجآَءۡتُه ــن َقۡبلِِه ــَن ِم ــّذََب ٱّلَِذي ــۡد َك ــوَك َفَق بُ يَُكّذِ
ــرِ ٢5﴾  ــِب ٱلُۡمنِي ــرِ َوبِٱۡلِكَتٰ ــِت َوبِٱلّزُُب َِنٰ َبّي ُهم بِٱۡل ــلُ رُُس
بُــوَك َفَقــۡد ُكــّذَِب  ]فاطــر: 25[، وقولــه: ﴿فَــإِن َكّذَ

ــِب  ــرِ وَٱۡلِكَتٰ ــِت وَٱلّزُُب َِنٰ َبّي ــآُءو بِٱۡل ــَك َج ــن َقۡبلِ ــٞل ّمِ رُُس
ــرِ ١٨٤﴾ آل عمــران: 184، فقــد وقــع االســتبدال  ٱلُۡمنِي
بيــن »كذبــوك، ويكذبــوك« وقــد وردت آيــة فاطــر 

فــي ســياق الــكالم علــى الهدايــة واالســتجابة، قــال 

ُهــم بِٱۡلَغۡيِب﴾  َمــا تُنــِذُر ٱّلَِذيــَن يَۡخَشــوَۡن َرّبَ تعالــى: ﴿إِّنَ

]فاطــر:18[، ثــم قــال: فــإن يكذبــوك فالمقــام مقــام 

والدعــوة،  الرســالة  وتبليــغ  واالســتجابة  الهدايــة 

وقــد أتــى الفعــل المضــارع للداللــة علــى ضــرورة 

اســتمرار التبليــغ واإلنــذار والدعــوة إلــى الهدايــة، 

ــة  والمقــام فــي آل عمــران اســتذكار تاريخــي لحادث

 َ ٱلّلَ إِّنَ  الُــوٓاْ  قَ ﴿ٱّلَِذيــَن  تعالــى:  قولــه  فــي  معينــة 

ــاٖن  ۡرَب ــا بُِق تَِيَن
ۡ
ــٰي يَأ ــوٍل َحّتَ ــَن لِرَُس ّلَا نُؤِۡم

َ
ــآ أ ۡيَن ــَد إِلَ َعِه

ــاُرۗ ﴾ ]آل عمــران: 183[، ممــا ال يناســبه  ــُه ٱلّنَ ُكلُ
ۡ
تَأ

غيــر التعبيــر بالفعــل الماضــي)52)، ونظيــر هــذه اآليــة 

ــن  ــٞل ّمِ ــّذَِب رُُس ــۡد ُك ــوَك َفَق بُ ــإِن َكّذَ قولــه تعالــى: ﴿فَ

َِنٰــِت وَٱلّزُُبــرِ وَٱۡلِكَتٰــِب ٱلُۡمنِيــرِ ١٨٤﴾  َبّي َقۡبلِــَك َجــآُءو بِٱۡل
]آل عمــران: 184[، فــي ســياق الهدايــة واالســتجابة 

ــُر  والتبليــغ، وقــد قــال تعالــى: ﴿َهــۡل ِمــۡن َخٰلِــٍق َغۡي

ۡرِضۚ ﴾ ]فاطــر: 3[، 
َ
وَٱۡلأ ــَمآءِ  ٱلّسَ ــَن  ّمِ يَۡرزُقُُكــم   ِ ٱلّلَ

وقــد أتــى بالفعــل المضــارع للســبب الــذي ذكرنــاه 

آنفــا، فضــًلا عــن بنــاء الــكالم فــي آيــة آل عمــران 

علــى االختصــار واالكتفــاء بالقليــل عــن الكثيــر علــى 

)52) ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:22، ص: 298.
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خــالف ذلــك فــي آيــة فاطــر، وممــا يــدل علــى ذلــك 

أمــور منهــا:

z  بنــاء الفعــل الماضــي للمجهــول فــي آيــة آل

عمــران »كــذب« وبنائــه للمعلــوم فــي فاطــر 

»فقــد كــذب«، ممــا اقتضــى التصريــح بالفاعــل 

ــارة، وقــد وقعــت هــذه المفارقــة  ــة العب وإطال

أيًضــا فــي »جــاءوا« فــي آل عمــران و»جاءتهــم« 

فــي فاطــر.

z  :ذكــر البــاء مــع كل معطــوف فــي آيــة فاطــر

آل  فــي  وحذفهــا  المنيــر«،  والكتــاب  »وبالزبــر 

وربمــا  المنيــر«،  والكتــاب  »والزبــر  عمــران: 

كان التحــول مــن الماضــي إلــى الحضــور بمــا 

اقتضــاء مــن المجــيء بحــرف المضارعــة فــي 

آيــة فاطــر دليــًلا آخــر علــى الظاهــرة التعبيريــة 

أيًضــا. إليهــا  المشــار 

ومــن اســتبدال الفعــل الماضــي بالمســتقبل 

الــذي هــو نمــط معــروف من الحاضــر في توجيهات 

ّرَِيـٰـَح بُۡشــرَۢا  النحــاة، قولــه تعالى:َ﴿ُهــَو ٱّلَــِذي يُرِۡســُل ٱل

ــاٗلا  ــَحاٗبا ثَِق ــۡت َس ّلَ قَ
َ
ــٰيٓ إِذَآ أ ــهۦِۖ َحّتَ ــَدۡي رَۡحَمتِ ــَن يَ َبۡي

وقولــه   ،]57  : ]األعــراف  ّيِــٖت﴾  ّمَ لَِبلَــٖد  ُســۡقَنُٰه 
ــَدۡي  ــَن يَ ــرَۢا َبۡي ــَح بُۡش ٰ ّرَِي ــَل ٱل رَۡس

َ
ــِذٓي أ ــَو ٱّلَ تعالى:﴿وَُه

االســتبدال  وقــع  48[، فقــد  ]الفرقــان:   ﴾ رَۡحَمتِــهِۦۚ
األعــراف  فــي  والمقــام  ويرســل«،  »أرســل،  بيــن 

ُدعــاء وتضــرع، وخــوف وطمــع، وقــد قــال تعالــى 

فــكان  وخفيــة..«،  تضرعــا  ربكــم  »ادعــوا  قبلهــا: 

فــي هاتيــن اآليتيــن بعــث علــى الدعــاء والتضــرع، 

والتعبيــر  بالرحمــة،  والطمــع  للخــوف  وتعليــق 

بالفعــل المضــارع كمــا أســلفنا دال علــى ضــرورة 

اســتمرار ذلــك وتجــدده فــي المســتقبل دائًمــا مــع 

مــا فــي هــذه اآليــة مــن مقابلــة بيــن صورتــي إحيــاء 

البلــد الميــت بالمــاء، وإحيــاء البشــر بعــد موتهــم، 

حاصــل  غيــر  الموتــى  إخــراج  أن  المعلــوم  ومــن 

الماضــي، ولكنــه ســيحصل مســتقبًلا، وقــد  فــي 

ليتشــاكل  بالماضــي »أرســل«  الفرقــان  فــي  ــر  َعبَّ

التــي  للنِّعــم  ســرًدا  تضمــن  الــذي  الســياق  مــع 

كان هللا –تعالــى- قــد أنعمهــا علــى عبــاده ومنهــا 

ــٰي  ــَر إِلَ ــۡم تَ َ ل
َ
إرســال الريــاح)53)، وذلــك فــي قولــه: ﴿أ

ــاكِٗنا﴾  ــُهۥ َس َجَعلَ ــآَء لَ َــۡو َش ــّلَ َول ــّدَ ٱلّظِ ــَف َم ِــَك َكۡي َرّب
]الفرقــان: 45[، فــكل ذلــك قــد تحقــق فــي الماضــي 

مــع ديمومــة وقوعــه فــي الحاضــر والمســتقبل، 

علــى وفــق مــا جــرى عليــه التعبيــر فــي األعــراف.

االستبدال في الفعل المضارع: 

المضارعــة  األفعــال  فــي  االســتبدال  يأتــي 

كثيــًرا فــي التراكيــب الفعليــة الحاضريــة فــي ســياق 

النــص القرآنــي بمــا يناظرهــا فــي التشــكيل النحوي 

الداللــة، ومنــه قولــه  فــي  يفارقهــا  أو  ويطابقهــا 

ــاۚ  َِه ۢنَبآئ
َ
ــۡن أ ــَك ِم ۡي ــصُّ َعلَ ــرَٰى َنُق ــَك ٱۡلُق تعالــى: ﴿تِۡل

ــواْ  ــواْ ِلُؤِۡمُن ــا َكنُ ــِت َفَم َِنٰ ّي ُهم بِٱۡلَ ــلُ ــۡم رُُس ــۡد َجآَءۡتُه َق َولَ
ــوِب  لُ ٰ قُ ُ َعَ ــُع ٱللَّ ــَك َيۡطَب ِ ــُلۚ َكَذٰل ــن َقۡب ــواْ ِم بُ ــا َكذَّ بَِم
ــا  ــّمَ َبَعۡثَن ــَن ١٠١﴾ ]األعــراف: 101[، وقولــه: ﴿ُث رِي ٱۡلَكٰفِ
ــِت  َِنٰ َبّي ــم بِٱۡل ــۡم فََجآُءوُه وِۡمِه ــٰي قَ ا إِلَ ــلً ــِدهِۦ رُُس ــۢن َبۡع ِم
ــُلۚ  ــن َقۡب ــهِۦ ِم ِ ــواْ ب بُ ــا َكّذَ ــواْ بَِم ــواْ لُِيؤِۡمُن ــا َكانُ َفَم
ــوِب ٱلُۡمۡعَتِديــَن ٧٤﴾ ]يونــس:  لُ ــٰي قُ ــُع َعلَ ـِـَك َنۡطَب َكَذٰل
74[، فــي هــذا الســياق اســتبدال فــي نــوع ضميمــة 

إظهــار  مــع  ونطبــع«،  »يطبــع،  فــي  المضارعــة 

يونــس،  فــي  وإضمــاره  األعــراف،  فــي  الفاعــل 

)53) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل، ج: 2، ص: 590.
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والطبــع هــو الختــم: "يقــال طبــع هللا علــى قلــوب 

الكافريــن..، أي ختــم، فــال يعــي، وغطــى ال يوفــق 

لخيــر")54)، وقــد بنيــت آيــة األعــراف علــى مــا تقدمهــا 

مــن اآليــات التــي انتقــل فيهــا اإلضمــار إلــى اإلظهــار 

ومــن اإلظهــار إلــى اإلضمــار فــي إخبــار هللا  عــن 

ــُل  ۡه
َ
ــَن أ ِم

َ
أ فَ

َ
نفســه، كاإلضمــار فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

ُســَنا بََيٰٗتــا وَُهــۡم نَآئُِمــوَن ٩٧ 
ۡ
تَِيُهــم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٱۡلُقــرَٰىٓ أ

ــۡم  ــي وَُه ــَنا ُضٗح ُس
ۡ
ــم بَأ تَِيُه

ۡ
ن يَأ

َ
ــرَٰىٓ أ ــُل ٱۡلُق ۡه

َ
ــَن أ ِم

َ
وَأ
َ
أ

يَۡلَعُبــوَن ٩٨﴾ ]األعــراف:97-98[، واإلظهــار فــي قوله: 
ــوُۡم  ِ إِلَّ ٱۡلَق ــَر ٱللَّ ــُن َمۡك َم

ۡ
ــَا يَأ ِۚ فَ ــَر ٱللَّ ــواْ َمۡك ِمُن

َ
أ فَ

َ
﴿أ

ــِرُوَن ٩٩﴾ ]األعــراف:99[، واإلضمــار فــي قولــه:  ٱۡلَخٰ
ن 

َ
ۡهلَِهــآ أ

َ
ۡرَض ِمــۢن َبۡعــِد أ

َ
ـَـۡم َيۡهــِد لِّلَِذيــَن يَرِثُــوَن ٱۡلأ َول

َ
﴿أ

ــۡم  لُوبِِه ــٰي قُ ــُع َعلَ ــۡمۚ َوَنۡطَب ــم بُِذنُوبِِه َصۡبَنُٰه
َ
ــآُء أ ــۡو نََش ّلَ

ا يَۡســَمُعوَن ١٠٠﴾ ]األعــراف:100[، ثــم العــودة إلــى  َفُهــۡم لَ
ــَك  ِ ذكــر الطبــع والطابــع مظهــًرا فــي قولــه: ﴿َكَذٰل

رِيــَن ١٠١﴾ ]األعــراف:101[،  ــوِب ٱۡلَكٰفِ لُ ــٰي قُ ُ َعلَ َيۡطَبــُع ٱلّلَ
مــن  المقدمــة  اآليــات  عليــه  ُبنيــت  لمــا  مراعــاة 

أن  حيــن  فــي  إليــه،  أشــرنا  الــذي  االنتقــال  نســق 

مــا  علــى  مبنــي  يونــس  آيــة  فــي  الفاعــل  إضمــار 

قبلهــا ومــا بعدهــا مــن اآليــات، وهــو إضمــار لــم 

فــي  حصــل  كمــا  للفاعــل)55)،  إظهــار  أي  يداخلــه 

قبــل  تعالــى  قــال  فقــد  األعــراف،  آيــات  ســياق 

ــي  ــُهۥ فِ َع ــن ّمَ ــُه وََم ۡيَنٰ ــوهُ َفَنّجَ بُ َكّذَ آيــة يونــس: ﴿فَ

ــَف﴾ ]يونــس:73[، وقــال  ئِ ــۡم َخَلٰٓ ــِك وََجَعۡلَنُٰه ٱۡلُفۡل
ــٰي  ا إِلَ ــلً ــِدهِۦ رُُس ــۢن َبۡع ــا ِم ــّمَ َبَعۡثَن فــي مفتتحهــا: ﴿ُث

ــا  ــواْ بَِم ــواْ لُِيؤِۡمُن ــا َكانُ ــِت َفَم َِنٰ َبّي ــم بِٱۡل ــۡم فََجآُءوُه وِۡمِه قَ
ــوِب  لُ ــٰي قُ ــُع َعلَ ــَك َنۡطَب ِ ــُلۚ َكَذٰل ــن َقۡب ــهِۦ ِم ِ ــواْ ب بُ َكّذَ
بعدهــا:  قــال  ثــم  ]يونــس:74[،   ﴾٧٤ ٱلُۡمۡعَتِديــَن 

)54) ابن منظور، لسان العرب، ج: 8، ص: 232.

)55) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل،ج:2، ص: 645.

ــوَۡن  ــُروَن إَِلٰ فِرَۡع ــوَسٰ َوَهٰ ــم مُّ ــۢن َبۡعِدهِ ــا ِم ــمَّ َبَعۡثَن ﴿ُث

رِِمــَن ٧٥﴾ ۡ ــا مُّ وٗۡم ــواْ قَ ٱۡســَتۡكَرُواْ َوَكنُ ــا فَ َِن يْــهِۦ أَـِبَيٰت َوَمَلِ
]يونــس:75[، بلــزوم اإلضمــار وحــده لتوحيــد صــورة 

الفاعليــة مــن حيــث شــكلها النحــوي المشــار إليــه 

علــى خــالف مــا جــرى فــي الســورة األخــرى، ممــا 

ال يســتبعد أن يكــون مقصــًدا نحوًيــا فــي التعبيــر 

ال  التــي  إعجــازه  مالحــظ  مــن  وملحًظــا  القرآنــي 

تكتشــف بغيــر النظــر والتأمــل الدقيــق، وهــي كثيــرة 

جــًدا، منهــا فــي إطــار مــا ُنْعَنــى بــه مــن اســتبدال 

التركيــب الفعلــي الحاضــر بنظيــره.

ــُط  َ يَۡبُس ّنَ ٱلّلَ
َ
ــَروۡاْ أ ــۡم يَ َ َول

َ
ومنــه قولــه تعالــى: ﴿أ

ٱلــّرِزَۡق لَِمــن يََشــآُء وََيۡقــِدُرۚ إِّنَ فِــي ذَٰلِــَك ٓأَلَيٰــٖت 
َولَــۡم 

َ
﴿أ ]الــروم: 37[، وقولــه:  يُؤِۡمُنــوَن ٣٧﴾  ّلَِقــوٖۡم 

ــِدُرۚ إِّنَ  ۡق ــآُء وََي ــن يََش ــّرِزَۡق لَِم ــُط ٱل َ يَۡبُس ّنَ ٱلّلَ
َ
ــوٓاْ أ ُم َيۡعلَ

ــوَن ٥٢﴾ ]الزمــر: 52[،  ــوٖۡم يُؤِۡمُن َِق ــٖت ّل ٰ ــَك ٓأَلَي ِ ــي ذَٰل فِ
وهــذا االســتبدال بيــن الفعليــن »يــروا، ويعلمــوا« 

المنفييــن، وقــد جــاءت آيــة الــروم بعــد قولــه تعالى: 

)وإذا أذقنــا النــاس رحمــة فرحــوا بهــا(، والمعنــى 

إذا أنعمنــا عليهــم نعمــة ُتــرى عليهــم مــن مطــر أو 

ســعة أو عافيــة فرحــوا بهــا، وإن أصابتهــم عقوبــة 

وبــالء مــن جــدب أو ضيــق أو مــرض قنطــوا مــن 

الرحمــة، وفعلــوا فعــل البائــس مــن أن يشــمله 

إلــى  ورجــع  المعاصــي،  مــن  تــاب  إن  بنعمــة  هللا 

ممــا  أكثــر  الــروم  فــي  الرؤيــة  ألفــاظ  إن  ثــم  هللا، 

مــن  أكثــر  الزمــر  فــي  العلــم  وألفــاظ  الزمــر،  فــي 

الــروم..، لــذا اســتحقت الــروم لفــظ الرؤيــة والزمــر 

لفــظ العلــم)56)، وهاتــان الحالتــان مرئيتــان عندهــم، 

ومشــاهدتان "فــإن مــن بســط لــه الــرزق رؤي مالــه 

)56) ينظر: فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص:179.
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انقلــب  ومــن  حالــه،  المشــاهد  علــى  يخــف  ولــم 

أمــره، وانقطــع خيــره أدركــت العيــن منــه خــالف مــا 

قبــل")57). كان 

النعمــة،  ذكــر  بعــد  اآليــة  هــذه  جــاءت  فلمــا 

وحــال اإلنســان إذا ســلبت منــه، والنعمــة المرئيــة، 

ناســب هــذا المــكان المجــيء بجــذر الرؤيــة الــذي 

جــرى اســتعماله فــي ســورة الــروم ســبع مــرات، 

بمــا يشــبه أن يكــون مقصــًدا إعجازًيــا مــن مقاصــد 

جــذر  اســتعمال  جــرى  كمــا  القرآنيــة،  العبــارة 

العلــم فــي ســورة الــروم إلقــرار النســق اللغــوي 

الغالــب فــي االســتعمال علــى نظيــره فــي كل مــن 

ربــط باســتبدال الفعــل  الســورتين، وبهــذا فقــد 

بينهمــا  وناســب  الســياقين  بيــن  بالثانــي  األول 

منســجمين. وجعلهمــا 

 ُ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ِإَون َيۡمَسۡســَك ٱللَّ

ــَا رَآدَّ  ــۡرٖ فَ ۥٓ إِلَّ ُهــَوۖ ِإَون يُــرِۡدَك ِبَ ــَا َكِشــَف َلُ ٖ فَ بـِـُرّ
ــَو  ِۦۚ وَُه ــادِه ــۡن ِعَب ــآُء ِم ــن يََش ــهِۦ َم ِ ــُب ب ــهِۦۚ يُِصي لَِفۡضلِ
﴿ِإَون  ٱلرَِّحيــُم ١٠٧﴾ ]يونــس: 107[، وقولــه:  ٱۡلَغُفــوُر 
ــَوۖ ِإَون  ۥٓ إِّلَا ُه ــُه ــَف لَ ا َكاِش ــلَ ــّرٖ فَ ُ بُِض ــَك ٱلّلَ َيۡمَسۡس
ــٞر ١٧﴾  ِدي ــۡيءٖ قَ ــٰي ُكّلِ َش ــَو َعلَ ــرٖ َفُه ــَك بَِخۡي َيۡمَسۡس
»يمســك،  الفعــل  اســتبدل  فقــد   ،]17 ]األنعــام: 

بيــردك«، فــي ذكــر الخيــر وقــد أتــت آيــة يونــس بعــد 

ا  ــَك لَ ِ ــُت َرّب ــۡم َكلَِم ۡيِه ــۡت َعلَ ــَن َحّقَ قولــه: ﴿إِّنَ ٱّلَِذي

ــوَن ٩٦﴾ ]يونــس: 96[، وهــذا إخبــار منــه تعالــى  يُؤِۡمُن
وســبق  أوًلا،  لهــم  قــدر  مــا  علــى  الخالئــق  بجــري 

حكمــه تعالــى ثــم قــال: ﴿َولَــۡو َشــآَء َرّبُــَك ٓأَلَمــَن 

﴾ ]يونــس: 99[،  ۡرِض ُكّلُُهــۡم َجِميًعــاۚ 
َ
َمــن فِــي ٱۡلأ

وهــذا تأكيــد لألمــر المذكــور، وإن ذلــك ال يــرده وال 

)57) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل، ج: 1، ص: 1050.

﴿ِإَون  قولــه:  هــذا  فناســب  معــارض،  يعارضــه 

﴾، ثــم قــال بعــد ذلــك:  ــهِۦۚ ــَا رَآدَّ لَِفۡضلِ ــۡرٖ فَ ــرِۡدَك ِبَ يُ
﴾، وإصابتــه  ِۦۚ ــادِه ــۡن ِعَب ــآُء ِم ــن يََش ــهِۦ َم ِ ــُب ب ﴿يُِصي

تعالــى مــن يشــاء مــن عبــاده بالخيــر هــو المــراد، 

ــَو  ــرٖ َفُه ــَك بَِخۡي وبقولــه فــي األنعــام: ﴿ِإَون َيۡمَسۡس

ِديــٞر ١٧﴾، فالمــس فــي اللغــة هــو  ــٰي ُكّلِ َشــۡيءٖ قَ َعلَ
ا،  اللمــس)58)، واســتعمل هنــا فــي اإلصابــة مجــاًز

ا)59)، وبهــذا يكــون  أي وإن يصبــك بخيــر، أو ينلــك خيــًر

قــد اجتمــع األمــران فــي آيــة يونــس، وكأنه قــد قيل: 

"وإن يمســك بخيــر ويــردك بــه فــال راد لمــا أصابــك 

بــه، وأراده لــك"، وفــي هــذا مــن التأكيــد مــا ليــس 

فــي آيــة األنعــام، وذلــك ليطابــق هــذا التأكيــد مــا 

ۡيِهــۡم َكلَِمــُت  ــۡت َعلَ تقــدم مــن قولــه: ﴿إِّنَ ٱّلَِذيــَن َحّقَ

ــۡو  َ ــه: ﴿َول ــوَن ٩٦﴾ ]يونــس: 96[، وقول ا يُؤِۡمُن ــَك لَ ِ َرّب
ــاۚ ﴾  ــۡم َجِميًع ُه ۡرِض ُكّلُ

َ
ــي ٱۡلأ ــن فِ ــَن َم ــَك ٓأَلَم ــآَء َرّبُ َش

]يونــس: 99[، ممــا لــم يتقــدم مثلــه فــي األنعــام)60)، 

التــي اكتفــى فيهــا بقولــه: ﴿ِإَون َيۡمَسۡســَك بَِخۡيــرٖ 

ــٞر ١٧﴾، ويفهــم مــن هــذا  ِدي ــۡيءٖ قَ ــٰي ُكّلِ َش ــَو َعلَ َفُه
أنــه تعالــى قــد أكــد ذكــر الخبــر فــي آيــة يونــس أكثــر 

ممــا فــي األنعــام، فذكــر لمــا يبــدر منهــم مقابــل 

إشــارته فــي األنعــام إلــى أنــه يمســهم بالخيــر مــن 

ــه القــادر علــى كل شــيء، ومثــل هــذه  مصــدر قدرت

الفــروق الدالليــة بيــن التراكيــب ميــدان كبيــر لعمــل 

النحــوي والمفســر مــن حيــث يريــان الوجــوه التــي 

تؤكــد الســمة اإلعجازيــة فــي العبــارة القرآنيــة. 

ىُٰهــۡم  ولَ
ُ
الَــۡت أ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَقَ

ۡيَنــا ِمــن فَۡضــٖل  ۡخرَىُٰهــۡم َفَمــا َكاَن لَُكــۡم َعلَ
ُ
لِأ

)58) ابن منظور، لسان العرب، ج: 6، ص: 217.

)59) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل،ج:2، ص: 494.

)60) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 2، ص: 10.
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 ﴾٣٩ تَۡكِســُبوَن  ُكنُتــۡم  بَِمــا  ٱۡلَعــَذاَب  فَُذوقُــواْ 
ــَد  ــۡم ِعن اُتُه ــا َكاَن َصلَ ــه: ﴿وََم األعــراف:39، وقول

ــا  ــَذاَب بَِم ــواْ ٱۡلَع ــٗةۚ فَُذوقُ ــَكاٗٓء َوتَۡصِديَ ــِت إِّلَا ُم ٱۡلَبۡي
ــُروَن ٣٥﴾ ]األنفــال: 35[، فاســتبدل  ــۡم تَۡكُف ُكنُت
»تكفــرون، بـــ تكســبون«، تأسيًســا علــى وعيــده 

االســتبدال  هــذا  غ  وقــد ســوَّ بالعــذاب،  تعالــى 

اختــالف المقــام فــي آيــة األعــراف عنــه فــي آيــة 

األنفــال، فســياق آيــة األعــراف فــي أمــم متفرقــة، 

وأصنــاف مــن تنــوع كفرهــم وتكذيبهــم، وارتكبــوا 

فقــال  الكــذب  هللا  علــى  وافتــروا  المعاصــي، 

ــا  ِ َكِذبً ــَرَٰى َعَ ٱللَّ ــِن ٱۡف ــُم ِممَّ ۡظلَ
َ
ــۡن أ تعالــى: ﴿َفَم

ــاَل  ﴾ ]األعــراف:36[، وقولــه: ﴿قَ ــهِۦٓۚ ِ ــذََّب أَـِبَيٰت ۡو َك
َ
أ

ــَن  ــم ّمِ ــن َقۡبلُِك ــۡت ِم ــۡد َخلَ ــٖم قَ َم
ُ
ــٓي أ ــواْ فِ ٱدُۡخلُ

ــةٞ  ّمَ
ُ
ــۡت أ ــا دََخلَ َم ــارِۖ ُكّلَ ــي ٱلّنَ ــِس فِ ــّنِ وَٱۡلإِن ٱۡلِج

ــٰيٓ إِذَا ٱّدَارَُكــواْ فِيَهــا َجِميٗعــا  ۡخَتَهــاۖ َحّتَ
ُ
َعَنــۡت أ ّلَ

َضّلُونَــا 
َ
آءِ أ ــُؤلَ َنــا َهٰٓ ىُٰهــۡم َرّبَ ولَ

ُ
ۡخرَىُٰهــۡم لِأ

ُ
الَــۡت أ قَ

ــاَل لِــُكّلٖ ِضۡعٞف  ــارِۖ قَ ــَن ٱلّنَ ــاتِِهۡم َعَذاٗبــا ِضۡعٗفــا ّمِ ـَٔ فَ
ــۡم  ۡخرَىُٰه

ُ
ــۡم لِأ ىُٰه ولَ

ُ
ــۡت أ الَ ــوَن ٣٨ وَقَ ُم ــن ّلَا َتۡعلَ َوَلِٰك

فَُذوقُــواْ  فَۡضــٖل  ِمــن  ۡيَنــا  َعلَ لَُكــۡم  َكاَن  َفَمــا 
ٱۡلَعــَذاَب بَِمــا ُكنُتــۡم تَۡكِســُبوَن ٣٩﴾]األعراف: 
38-39[، وقــد ذكــر الســبب إيمــاء إلــى تنــوع مــا 

اجترحــوا مــن المخالفــات والذنــوب والضــالالت، 

آيــة األنفــال فــي كفــار قريــش،  بيــد أن ســياق 

وهــم عبــدة أوثــان لــم تتكــرر فيهــم الرســل، ولــم 

ــر الكفــر والتكذيــب بالرســولملسو هيلع هللا ىلص،  يكــن منهــم غي

علــى  بالعــذاب  فأوعدهــم  إليهــم  رســالته  فــي 

فــي  الفعــل  الواحــد مــن  المعيــن  النمــط  هــذا 

طبيعــة مــا اقترفــه المذكــورون فــي اآليتيــن مــن 

الذنــوب والمعاصــي، وهــم فــي حالتهــم األولــى 

مــن  بالتنــوع  عصيانهــم  اتصــف  متعــددون 

أحوالهــم وظروفهــم  واختــالف  كثرتهــم  زاويــة 

واحــدة  فئــة  الثانيــة  حالتهــم  وفــي  وأزمنتهــم، 

مــن النــاس كذبــت رســولها كمــا كــذب أولئــك 

ولكنهــم  إليهــم،  أرســلوا  الذيــن  الكثــر  الرســل 

لــم يعرفــوا بغيــر الكفــر الــذي انســجمت معــه 

وانطلقــت منــه كل ألــوان المعصيــة التــي ذكــرت 

عنهــم كإيــذاء النبــي ومحاولــة قتلــه، واالعتــداء 

علــى أصحابــه، ومحاصرتهــم ومــا شــاكل ذلــك 

التواريــخ. ممــا ســجلته 

الفعــل  اســتبدال  أن  إلــى  هــذا  مــن  ونخلــص 

بالفعــل آٍت مــن زاويــة ذات ُبْعــٍد عميــق، يضــرب 

فــي االجتمــاع والتاريــخ واالعتقــاد وفــي غيــر ذلــك 

ممــا ال يلمــح إال بالتأمــل وتدقيــق النظــر.

ــن  ّمَ ﴿وَِمۡنُهــم  تعالــى:  قولــه  ذلــك  ومــن 

ــواْ  ــۡو َكانُ َ ــّمَ َول ــِمُع ٱلّصُ ــَت تُۡس ن
َ
أ فَ

َ
ــَكۚ أ ۡي ــَتِمُعوَن إِلَ يَۡس

﴿وَِمۡنُهــم  42[، وقولــه:  ]يونــس:  لُــوَن ٤٢﴾  َيۡعقِ ا  لَ
نــَت َتۡهــِدي ٱۡلُعۡمــَي َولَــۡو 

َ
أ فَ

َ
ۡيــَكۚ أ ــن يَنُظــُر إِلَ ّمَ

ــُروَن ٤٣﴾ ]يونــس: 43[، فقــد وقــع  ا ُيۡبِص ــواْ لَ َكانُ
علــى  ويســتمعون«،  »ينظــر،  بيــن  االســتبدال 

التقابــل، "وإنمــا جمــع الضميــُر الراجــُع إلــى كلمــة 

فيمــا  أفــرد  كمــا  المعنــى  لجانــب  رعايــًة  »َمــْن« 

ولعــل  اللفــِظ  ظاهــرِ  علــى  محافظــًة  ســيأتي 

ذلــك لإليمــاء إلــى كثــرة المســتمعين بنــاًء علــى 

عليــه  يتوقــف  مــا  علــى  االســتماع  توقــِف  عــدم 

النظــُر مــن المقابلــة وانتفــاِء الحجــاب")61)، بخــالف 

فجمــع  كثــرة  المســتمعين  فــي  فــكان  النظــر 

ليطابــق اللفــظ المعنــى ووحــد ﴿يَنُظــرُ﴾ حمــال 

)61) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 148.
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علــى اللفــظ إذ لــم يكثــر كثرتهــم)62)، مــع احتمــال 

»مــن«  الســياقية  بالضميمــة  واإلفــراد  الجمــع 

الموصولــة واحتمــال أن يكــون الجمــع واإلفــراد 

ــر  ــا؛ ألن التأثي ــر مــا ذكرن قــد وقعــا لســبب آخــر غي

بالدعــوة يكــون بحســب أثــر االســتماع، ال بحســب 

الرؤيــة فأفــرد النظــر؛ ألن رؤيــة النبــيملسو هيلع هللا ىلص واحــدة، ال 

تختلــف عنــد الرائيــن، وجمــع االســتماع الختــالف 

لفــظ  أفــرد  وقــد  آلخــر)63)،  شــخص  مــن  أثــره 

ــن يَۡســَتِمُع  االســتماع فــي قولــه تعالــى: ﴿وَِمۡنُهــم مَّ

ــوهُ وَِفٓ  ن َيۡفَقُه
َ
ــًة أ ِكنَّ

َ
ــۡم أ لُوبِِه ٰ قُ ــا َعَ ــَكۖ وََجَعۡلَن إَِلۡ

ــم  ٗراۚ﴾]األنعــام: 25[، وفــي قولــه: ﴿وَِمۡنُه ــۡم وَۡق َءاذَانِِه
ــِدَك  ــۡن ِعن ــواْ ِم ــٰيٓ إِذَا َخرَُج ــَك َحّتَ ۡي ــَتِمُع إِلَ ــن يَۡس ّمَ
َءانًِفــاۚ﴾  ۡلــَم َمــاذَا قَــاَل  ٱۡلعِ وتُــواْ 

ُ
أ لِّلَِذيــَن  الُــواْ  قَ

]محمــد: 16[؛ ألن آيــة األنعــام نزلــت فــي بضعــة 

هنــا  االســتماع  ــد  فوحَّ قريــش)64)،  مــن  رجــال 

ــن  ــة المســتمعين قياًســا بجمــع الكفــار الذي لقل

ــة الكريمــة فــي يونــس، والمنافقــون  عنتهــم اآلي

كانــوا  قلــة  محمــد  آيــة  فــي  إليهــم  المومــأ 

المدينــة  فــي  الرســولملسو هيلع هللا ىلص،  مجلــس  يحضــرون 

فيســمعون كالمــه وال يعونــه وال يلقــون لــه إال 

بــة بمجمــوع  تهاونــا منهــم)65)، وقلتهــم هــذه مغيَّ

مــا كان يحيــط بــه الكفــار يومئــذ، والمقصــود فــي 

آيتــي يونــس إعــالم الرســولملسو هيلع هللا ىلص بــأن هــؤالء الكفــار 

قــد بلغــوا فــي كفرهــم وعنادهــم وعداوتهــم لــه 

حــًدا كبيــًرا؛ ألن األصــم األحمــق واألعمــى الفاقــد 

للبصيــرة ال يســتطيعان الوقــوف علــى محاســن 

الــكالم، واكتشــاف مــا ينطــوي عليــه مــن اإلعجــاز، 

)62) ينظر: الكرماني، أسرار التكرار، ص: 140.

)63) ينظر: فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص: 48-47.

)64) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 2، ص: 13.

)65) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 3، ص: 322.

يــدي  علــى  هللا  أجــرى  مــا  يريــا  أن  يمكنهــم  وال 

رســوله مــن الخــوارق ولهــذا أبــدت اآليتــان اليــأس 

هدايتهمــا)66).  مــن 

وقــد ذكــر ابــن قتيبــة أن فــي اآليتيــن دليــاًل علــى 

فضــل الســمع علــى البصــر؛ ألنــه "حيــن جعــل مــع 

الصمــم فقــدان العقــل، ولــم يجعــل مــع العمى إال 

فقــدان النظــر")67)، وإنمــا وقــع االســتبدال لمراعــة 

الظــرف الــذي ال يناســبه إال تخصيــص الســمع أو 

البصــر بــه، فالليــل فــي اآليــة األولــى ظــرف مظلــم، 

القــرآن  بالغــة  فاقتضــت  البصــر،  فيــه  ينفــذ  ال 

للمناســبة  تســمعون"،  "أفــال  يقــال:  أن  الكريــم، 

الكاملــة بيــن الحاســة والموقــف المظلــم الــذي ال 

يقــع فيــه اإلبصــار، بخــالف النهــار فــي اآليــة الثانيــة 

فينفــذ فيــه البصــر، يناســبه القــول "أفــال تبصرون"، 

اإلعجازيــة  الدقائــق  مــن  المراعــاة  هــذه  ومثــل 

تمثــل  لــدى  عنهــا  الغفلــة  إلــى  ســبيل  ال  التــي 

العبــارة القرآنيــة، ومنهــا ذلــك الفــرق بيــن التعــدي 

ــاِم  َي ــَة ٱلّصِ ۡيلَ ــۡم لَ ــّلَ لَُك ِح
ُ
ــه: ﴿أ والتقــرب فــي قول

ــۡم  نُت
َ
ــۡم وَأ ــاٞس ّلَُك ــّنَ لَِب ــآئُِكۡمۚ ُه ــٰي نَِس ــُث إِلَ ٱلرَّفَ

ۗ ﴾]البقــرة: 187[، فقــد ذكــر الحــدود فــي  ــّنَ ــاٞس لَُّه لَِب
األولــى وحظــر التقــرب منهــا، وذكرهــا فــي الثانيــة 

وحظــر التعــدي عليهــا، وإنمــا كان الحظــر األول؛ 

ألنــه تعالــى قــد نهــى عــن مباشــرة النســاء فــي 

أثنــاء االعتــكاف فــي المســاجد، والنهــي عــن قربــان 

الشــيء أبلــغ مــن النهــي عــن فعلــه، ويظهــر ذلــك 

البحــر  األندلســي،  يوســف  بــن  محمــد  حيــان  أبــو  ينظــر:   (66(
المحيــط، تــح: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بيــروت، 1420ه، 

4، ص: 472. ج: 

)67) ينظــر: عبــد هللا بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، تأويــل 
الكتــب  دار  الديــن،  شــمس  إبراهيــم  تــح:  القــرآن،  مشــكل 

.13 ص:  د.ت،  بيــروت،  العلميــة، 
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ــرَۡنۖ ﴾ ]البقــرة:  ــٰي َيۡطُه ــّنَ َحّتَ ا َتۡقَرُبوُه فــي قولــه: ﴿َولَ

 ِ ــُدوُد ٱلّلَ ــَك ُح 222[، بيــد أن الحظــر فــي الثانيــة ﴿تِۡل

بيــان عــدد  :229[، قــد جــاء  َتۡعَتُدوَهاۚ ﴾]البقــرة  ا  فَــلَ
ألفــاظ الطــالق فناســب ذلــك النهــي عــن التعــدي 

والتجــاوز علــى الحــد الــذي وقــع اإللــزام بــه. 

االستبدال في فعل األمر:

ــۡل  رِۡس
َ
ــاهُ وَأ َخ

َ
ــۡه وَأ رِۡج

َ
ــوٓاْ أ ُ ال منــه قولــه تعالــى: ﴿قَ

ــرِيَن ١١١﴾ ]األعــراف :111[، وقولــه:  ــِن َحِٰش ِ ــي ٱلَۡمَدآئ فِ
َخــاهُ وَٱۡبَعــۡث ِف ٱلَۡمَدآئـِـِن َحِٰشِيــَن ٣٦﴾ 

َ
رِۡجــۡه وَأ

َ
الـُـوٓاْ أ ﴿قَ

بيــن  االســتبدال  وقــع  فقــد   ،]36 ]الشــعراء: 

اللذيــن  الطلبييــن  الفعليــن  وأرســل«،  »ابعــث، 

أو  األمــر  انتهــاء  قبــل  حدثيهمــا  وقــوع  يفيــدان 

ُبعْيــده، وقــد اقتضــى ســياق اآليــات فــي الشــعراء 

البعــث  ألن  اإلرســال؛  دون  البعــث  فعــل  ذكــر 

اإلثــارة  بمعنــى  عليــه  ويــرى  معنــاه؛  يتضمــن 

"أصــل  الراغــب:  قــال  والتهييــج)68)،  واإلنهــاض 

بعثتــه  يقــال:  وتوجيهــه،  الشــيء  إثــارة  البعــث 

بإرســال  يكــون  ال  قــد  والبعــث  فانبعــث")69)، 

ــى آخــر، بــل يكــون بإنهــاض  شــخص مــن مــكان إل

قولــه:  ومنــه  نفســه،  المجتمــع  فــي  شــخص 

ــِد  ــۢن َبۡع ــَرٰٓءِيَل ِم ــٓي إِۡس ــۢن بَنِ إِ ِم ــلَ ــي ٱلَۡم ــَر إِلَ ــۡم تَ َ ل
َ
﴿أ

ــۡل  ــٗكا نَُّقٰتِ ــا َملِ َن ــۡث لَ ــُم ٱۡبَع ــّيٖ لَُّه ُــواْ لَِنبِ ال ــٰيٓ إِۡذ قَ ُموَس
ِۖ ﴾ ]البقــرة:246[، ومعنــاه: "انهــض  ــبِيِل ٱلّلَ ــي َس فِ
للقتــال معنــا أميــًرا نصــدر فــي تدبيــر الحــرب عــن 

رأيــه، وننتهــي إلــى أمــره")70)، ولمــا كان المقــام فــي 

ــادة تحــٍد وقــوة، ومواجهــة كمــا  الســورة مقــام زي

)68) ابن منظور، لسان العرب، ج: 2، ص: 116.

)69) األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 132.

)70) الزمخشري، الكشاف، ج: 1، ص: 291.

هــو ظاهــر فــي ســياق آياتهــا، قــال مــأل فرعــون: 

ٱلَۡمَدآئِــِن َحِٰشِيــَن ٣٦﴾، وهــو مقــام  ﴿وَٱۡبَعــۡث ِف 

بيــد  األخــرى،  الســورة  فــي  اآليــات  ســياق  يؤكــد 

أن المــأل لــم يكتفــوا بطلــب اإلرســال بــل طلبــوا 

الشــعراء، فقــد  آيــة  البعــث فيمــا حكتــه عنهــم 

أرادوا أن ينهضــوا فــي المجتمــع حاشــرين فضــاًل 

اإلشــارة،  مهمتهــم  مــن  وهــؤالء  الرســل،  عــن 

ال  معنــى  وهــذا  موســى،  علــى  النــاس  وتهييــج 

يؤديــه فعــل اإلرســال)71)، ومــن الطريــف أن تلحــظ 

تكــرار اســتعمال فعــل اإلرســال ومشــتقاته فــي 

ســورة األعــراف أكثــر ممــا فــي ســورة الشــعراء 

فقــد ورد فــي األعــراف ثالثيــن مــرة، وفــي الشــعراء 

ســبع مــرات، وال يخفــى مــا فــي هــذا التبايــن مــن 

تأكيــد طلــب اإلرســال فــي الســياق الطويــل فــي 

ــى اإلرســال  ــة البعــث عل األعــراف، وكأن قــوة دالل

واإلنهــاض  اإلثــارة  معانــي  مــن  يصحبــه  ومــا 

مــن  القليــل  العــدد  يرفــع  الــذي  هــو  والتهييــج 

تكــراره فــي ســورة الشــعراء إلــى قــوة اإلرســال 

المؤكــد عليــه فــي الســورة األخــرى، ممــا يمكــن 

ــا ال يصــل إليــه المــرء إال  أن نعــده ملحًظــا إعجازًي

الطويــل.  والتأمــل  بالنظــر 

ــٗة  مَّ
ُ
ــۡم أ ُتُك مَّ

ُ
ــِذهِۦٓ أ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ َهٰ

ــُدوِن ٩٢﴾ ]األنبيــاء: 92[،  ــۡم فَٱۡعُب ُك ــا۠ َربُّ نَ
َ
ــَدٗة وَأ َوِٰح

ــٗة  ّمَ
ُ
ــۡم أ ُتُك ّمَ

ُ
ــِذهِۦٓ أ وقــال فــي المؤمنــون: ﴿ِإَوّنَ َهٰ

ُقــوِن ٥٢﴾ ]المؤمنــون:  ٱّتَ نَــا۠ َرّبُُكــۡم فَ
َ
َوِٰحــَدٗة وَأ

»اتقــون،  بيــن  االســتبدال  وقــع  فقــد   ،]52

الداللــي  ظاهــره  فــي  يبــدو  ممــا  واعبــدون«، 

تماثــاًل فــي دواعيــه الســياقية، ولكننــا نلحــظ أن 

)71) فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص: 330.
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ســياق اآليــات فــي ســورة األنبيــاء يتحــدث عــن 

اإلحســان والتفضــل، واللطــف والرحمــة، قــال 

 ُّ ــرُّ ــِيَ ٱل ّنِ َمسَّ
َ
ۥٓ أ ــُه ــادَٰى َربَّ ــوَب إِۡذ نَ يُّ

َ
تعالــى: ﴿وَأ

إلــى  ٱلرَِّٰحِــَن ٨٣﴾ ]األنبيــاء: 83[،  رَۡحــُم 
َ
أ نــَت 

َ
وَأ

نهايــة الســياق ممــا فيــه مــن اإلحســان بزكريــا 

ومريــم...، وختــم ذلــك كلــه بقولــه: ﴿ِإَوّنَ َهٰــِذهِۦٓ 

ــَدٗة ﴾، فذكــر العبــادة المأمــور  ــٗة َوِٰح ّمَ
ُ
ــۡم أ ُتُك ّمَ

ُ
أ

بهــا كل مــن قــص قصصهــم، فناســب ورود 

أمــر بالعبــادة مــن رعــاه بإحســانه ولطفــه مــن 

المذكوريــن جميًعــا، بيــد أن آيــة المؤمنيــن جــاءت 

ــة  ــرة مــن األمــم العاصي عقــب ذكــر طوائــف كثي

تعالــى:  قــال  فقــد  بكفرهــا،  أهلكــت  التــي 

ــاٗٓءۚ ﴾  ــۡم ُغَث َجَعۡلَنُٰه ــّقِ فَ ــُة بِٱۡلَ ۡيَح ــُم ٱلصَّ َخَذۡتُه
َ
أ ﴿فَ

ــد بعــد  ــر والتهدي ــون :41، واســتمر التحذي المؤمن

هــذه اآليــة فــي قولــه تعالــى: ﴿فََذرُۡهــۡم ِف َغۡمرَتِِهــۡم 

ذلــك  وغيــر  ]المؤمنــون:54[،   ﴾٥٤ ِحــٍن   ٰ َحــىَّ
فــكان مــن المناســب أن يأتــي األمــر بالتقــوى فــي 

آيــة المؤمنيــن، لمــا فيهــا مــن التحذيــر والتخويف 

المتســق مــع ذكــر العقوبــات واإلهــالك)72)، وقــد 

صاحــب كل مــا ذكرنــاه ورود لفــظ التقــوى، التــي 

لــم تــرد البتــة فــي ســورة األنبيــاء؛ ألن الســياق ال 

يقتضــي حاجاتــه إليهــا، بخــالف ســورة المؤمنين، 

فقــد ورد فيهــا ذلــك أربــع مــرات باقتضــاء أحوال 

األمــم الماضيــة المهلكة لألمــر بالتقوى، ويقابل 

هــذا لفــظ العبــادة ومــا إليــه مــن صيــغ جــذره 

اللغــوي ثمانــي مــرات فــي ســورة األنبيــاء، وأربــع 

اإلحصائيــة  المفارقــة  وهــذه  المؤمنيــن،  فــي 

شــبيهة الداللــة بمــا ذكرنــاه مــن مناســبة البعــث 

)72) ينظر: األندلسي، البحر المحيط، ج: 7، ص: 567.

واإلرســال آنفــا، لســياق الســورة التــي تضمنتــه 

وعددنــاه ملحًظــا إعجازًيــا جديــًرا بالتأمــل.#

 المبحث الثالث 
االستبدال الجملي:

اختــالف  فــي  الجملــي  االســتبدال  يتمثــل   

التعبيــر فــي الجملــة مــن ســياق إلــى آخــر بينهمــا 

عالقــة تشــابه فــي النــص القرآنــي؛ أو اســتبدال 

ــة وظيفتــه فــي النــص،  قــول مــكان آخــر مــع تأدي

وهــو وســيلة مهّمــة للربــط بيــن الجمــل وشــرطه 

أن ُتســتبدل وحــدة لغويــة تشــترك معهــا فــي 

الّداللــة، فيســهم فــي تحقيــق الّترابــط النصــي، 

النصيــة،  دالالتــه  ويفهــم  للقــارئ  يّتضــح  حتــى 

 ِ واْ نِۡعَمــَة ٱللَّ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ِإَون َتُعــدُّ

]النحــل:   ﴾١٨ رَِّحيــٞم  َغُفــورٞ  لَ  َ ٱللَّ إِنَّ  ُتُۡصوَهــاۗٓ  َل 
ِ َل ُتُۡصوَهــاۗٓ  واْ نِۡعَمــَت ٱللَّ 18[، وقولــه: ﴿ِإَون َتُعــدُّ

ــارٞ ٣٤﴾ ]إبراهيــم: 34[؛ إذ  َظلُــومٞ َكفَّ ــَن لَ إِنَّ ٱۡلِنَسٰ
وقــع االســتبدال فــي آخــر الفاصلتيــن بيــن قولــه: 

لظلــوم  اإلنســان  وإن  رحيــم،  لغفــور  هللا  "إن 

علــى  الــرازي  الفخــر  تعليــق  فــي  وجــاء  كفــار"، 

اختــالف هاتيــن الفاصلتيــن قولــه: "كأنــه يقــول: 

إذا حصلــت النعــم الكثيــرة فأنــت الــذي أخذتهــا 

أخذهــا  لــك عنــد  الــذي أعطيتهــا، فحصــل  وأنــا 

ا، ولــي وصفــان عنــد  وصفــان: كونــك ظلوًمــا كفــاًر

ا رحيًمــا، والمقصــود  إعطائهــا وهمــا: كونــي غفــوًر

وإن  غفــور،  فأنــا  ظلوًمــا  كنــت  إن  يقــول:  كأنــه 

كنــت كفــاًرا فأنــا رحيــم، اعلــم عجــزك وقصــورك، 

أجــازي  وال  بالتوفيــر،  إال  تقصيــرك  أقابــل  فــال 
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جفــاءك إال بالوفــاء")73)؛ ألن الســياق يقتضــي أن 

يختتــم كل آيــة بمــا ختمــت بــه، ذلــك أن آيــة النحــل 

فــي ســياق ذكــر صفــات هللا، وتعــداد نعمــه، وآيــة 

إبراهيــم فــي ســياق وصــف اإلنســان، وذكــر صلتــه 

َقَهــاۖ لَُكــۡم  نَۡعٰــَم َخلَ
َ
باللــه)74)، قــال تعالــى: ﴿وَٱۡلأ

ــوَن ٥﴾ ]النحــل:  ُكلُ
ۡ
ــا تَأ ــُع وَِمۡنَه ــا دِۡفءٞ وََمَنٰفِ فِيَه

ــى بالغفــران والرحمــة مــن  5[، فذكــر نفســه تعال

ــن  ــاده الذي ــى عب ــه ونعمــه عل ــه، وذكــر قدرت صفات

ذكرهــم بعصيانهــم فــي ســورة إبراهيــم بقولــه: 

ــواْ  َحلُّ
َ
ِ ُكۡفــٗرا وَأ لـُـواْ نِۡعَمــَت ٱللَّ ِيــَن بَدَّ ــَر إَِل ٱذلَّ لـَـۡم تَ

َ
﴿أ

ــوَارِ ٢٨﴾ ]إبراهيــم: 28[، ثــم ختــم هــذا  ــۡم َداَر ٱۡلَ وَۡمُه قَ
القــول كلــه بمــا ذكــره مــن ظلم اإلنســان لنفســه، 

وكفــره بالنعمــة تحذيــًرا لعبــاده المؤمنيــن مــن 

هــذا  فــي مغبــة  يقــع  مــن  فــي ضاللــة  الوقــوع 

الذنــب الكبيــر.

رَۡســۡلَنا ِمــن َقۡبلَِك إِلَّ 
َ
ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وََمــآ أ

ــۡم يَِســُرواْ ِف  لَ فَ
َ
ۗ أ ۡهــِل ٱۡلُقــرَىٰٓ

َ
ــۡن أ ِهــم ّمِ رَِجــاٗل نُّــوِحٓ إَِلۡ

ِيــَن ِمــن َقۡبلِِهــۡمۗ  َبــُة ٱذلَّ ۡرِض َفَينُظــُرواْ َكۡيــَف َكَن َعٰقِ
َ
ٱۡل

ــوَن ١٠٩﴾  لُ ــَا َتۡعقِ فَ
َ
ْۚ أ ــوۡا َق ــَن ٱتَّ ِي ــۡرٞ ّلِذَّ ــرَةِ َخ اُر ٱٓأۡلِخ َوَلَ

إِلَّ  ۡنَيــآ  ٱلُّ َيــوٰةُ  ٱۡلَ ﴿وََمــا  وقولــه:   ،]109 ]يوســف: 

ــَا  فَ
َ
ُقــوَنۚ أ ــَن َيتَّ ِي ــرَةُ َخــۡرٞ ّلِذَّ اُر ٱٓأۡلِخ ــوۖٞ َولـَـلَّ ــٞب َولَۡه عِ لَ

لُــوَن ٣٢﴾ ]األنعــام: 32[، فحصــل االســتبدال  َتۡعقِ
التراكيــب االســمية: "والــدار اآلخــرة، وللــدار  بيــن 

فــي  اآلخــرة  إلــى  الــدار  بإضافــة  وذلــك  اآلخــرة"، 

آيــة يوســف، ووصــف الــدار باآلخــرة فــي اآليتيــن 

األخرييــن، وفــي هــذا الوصــف مطابقــة لمــا تقــدم 

)73) الرازي، التفسير الكبير، ج: 19، ص: 100.

)74) ينظــر: أحمــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، مــالك التأويل القاطع 
بــذوي اإللحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي 
التنزيــل، وضــع حواشــيه: عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ت، ج: 2، ص: 719.

قبــل كل منهمــا، فقــد قــال فــي األنعــام: "ومــا 

الحيــاة الدنيــا إال لعــب ولهــو"، فجعــل الدنيــا صفة 

للحيــاة علــى غــرار وصــف الــدار باآلخــرة مــع مراعــاة 

تأكيــد الــدار بالــالم فــي الســياقين، وبـ"مــا وإال"، فــي 

"والــدار  األعــراف  فــي  قــال  كمــا  األول،  الســياق 

اآلخــرة"، بعــد قولــه:" يأخــذون عــرض هــذا األدنــى" 

المحــذوف،  إليــه  األدنــى صفــة للمشــار  فجعــل 

وهــو الــدار الدنيــا، فشــاكل أن يقــول بعــده "والــدار 

اآلخــرة"، أمــا اإلضافــة فــي يوســف فلــم يتقــدم 

عليهــا مثــل مــا تقــدم آيتــي األنعــام واألعــراف)75)، 

ومــا قبلــه هــو قولــه: "أفأمنــوا أن تأتيهــم غاشــية 

مــن عــذاب هللا."، والســاعة هــي الســاعة اآلخــرة، 

وهــي القيامــة، فلمــا ذكــرت الــدار أضيفــت إليهــا 

فكأنــه قــال: "ولــدار الســاعة اآلخــرة خيــر"، وهــذا 

علــى وفــق مــا يــراه البصريــون؛ ألنهــم ال يجيــزون 

صــح  وممــا  نفســه")76)،  إلــى  الشــيء  إضافــة 

الفــراء  اختــالف االســمين، قــال  الكوفييــن  عنــد 

إلــى  الــدار  أضيفــت  اآلخــرة«،  ولــدار   « "وقولــه:   :

اآلخــرة، وهــي اآلخــرة وقــد تضيــف العــرب الشــيء 

إلــى نفســه إذا اختلــف لفظــه، كقولــه: »إن هــذا 

لهــو حــق اليقيــن«، والحــق هــو اليقيــن، ومثلــه:" 

أتيتــك بارحــة األولــى، وعــام األول، وليلــة األولــى، 

ويــوم الخميــس")77)، أو فــي قولهــم: هــذا صحــة 

التأويــل،  مــن  أســلم  التأويــل  عــدم  ظاهــره؛ ألن 

مــع وجــود مــا يؤيــد هــذا اللــون مــن اإلضافــة فــي 

القــرآن الكريــم وكالم العــرب.

ِجــُد فِــي َمــآ 
َ
آ أ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿قُــل ّلَ

)75) ينظر: الغرناطي، مالك التأويل، ج: 1، ص: 450-449.

)76) األصبهاني، درة التنزيل، ج: 2، ص: 809.

)77) الفراء، معاني القرآن، ج: 2، ص: 56.
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ن 
َ
آ أ ۥٓ إِّلَ ــُه ــٖم َيۡطَعُم ــٰي َطاِع ــا َعلَ ــّيَ ُمَحرًَّم ــَي إِلَ وِح

ُ
أ

ــرٖ  ــَم ِخنزِي ۡح ۡو لَ
َ
ــُفوًحا أ ۡس ــا ّمَ ۡو دَٗم

َ
ــًة أ ــوَن َمۡيَت يَُك

ــِن  ــهِۦۚ َفَم ِ ِ ب ــرِ ٱلّلَ ــّلَ لَِغۡي هِ
ُ
ــًقا أ ۡو فِۡس

َ
ــٌس أ ــُهۥ رِۡج إِنَّ فَ

ــٞم  ــورٞ رَِّحي ــَك َغُف ــإِّنَ َرّبَ ــادٖ فَ ا َع ــاٖغ َولَ ــَر بَ ــّرَ َغۡي ٱۡضُط
َمــا َحــرََّم  ١٤٥﴾ ]األنعــام: 145[، وقولــه تعالــى: ﴿إِّنَ
ــّلَ  هِ

ُ
ــآ أ ــرِ وََم ــَم ٱۡلِخنزِي ۡح َم َولَ ــّدَ ــَة وَٱل ــُم ٱلَۡمۡيَت ۡيُك َعلَ

ــادٖ  ا َع ــاٖغ َولَ ــَر بَ ــّرَ َغۡي ــِن ٱۡضُط ِۖ َفَم ــرِ ٱلّلَ ــهِۦ لَِغۡي ِ ب
ــٌم ١٧٣﴾ ]البقــرة:  ــورٞ رَِّحي َ َغُف ــهِۚ إِّنَ ٱلّلَ ۡي ــَم َعلَ آ إِۡث ــلَ فَ
باالســم  "هللا"  الجاللــة  لفــظ  فاســتبدال   ،]173

ــر  ــذي عب ــك" ال ــر الخطــاب "رب ــى ضمي المضــاف إل

بــه عــن رســوله، فوضــع كل مــن اللفظيــن فــي 

ــا كانــت آيــة األنعــام واردة فــي ســياق  مكانــه، فلمَّ

ٰــٖت   َجنَّ
َ
نَشــأ

َ
ِٓي أ ذكــر األطعمــة فــي قولــه: ﴿وَُهــَو ٱذلَّ

َتلًِفــا  ــٖت وَٱلَّۡخــَل وَٱلــزَّرَۡع ُمۡ ــٖت وََغــۡرَ َمۡعُروَشٰ ۡعُروَشٰ مَّ
ــبِهٖۚ  َشٰ ــۡرَ ُمتَ ــبِٗها وََغ َشٰ ــاَن ُمتَ ــوَن وَٱلرُّمَّ ــُهۥ وَٱلزَّۡيُت ُكلُ

ُ
أ

ــُهۥ يَــوَۡم َحَصــادِهۦِۖ  ــَر وََءاتُــواْ َحقَّ ۡثَم
َ
ُكُــواْ ِمــن َثَمــرِهِۦٓ إِذَآ أ

ــَن ١٤١﴾ ]األنعــام:  ــبُّ ٱلُۡمۡرِفِ ــُهۥ َل ُيِ ْۚ إِنَّ ــوٓا وََل تُۡرِفُ
141[، فــإن لفــظ الــرب أليــق بهــذا المــكان؛ ألن الــرب 

بمصالــح  القائــم  وهــو  والتنشــئة،  التربيــة  مــن 

فــي  البقــرة  آيــة  ورود  هــذا  يقابــل  المربــوب)78)، 

 ِ َ ســياق ذكــر العبــادة، قــال تعالــى: ﴿وَٱۡشــُكُرواْ لِلّ

إِن ُكنُتــۡم إِيَّــاهُ َتۡعُبــُدوَن ١٧٢﴾]البقــرة:172[، ولفــظ 
الجاللــة ألصــق بهــذا المــكان؛ ألنــه مــن األلوهيــة، 

وهــي العبــادة، "فــكان بمــا قدمــه مثبتــا عليهــم 

إالهيتــه؛ ألن اإللــه هــو الــذي تحــق لــه العبــادة بمــا 

َمــا  لــه مــن النعمــة")79)، ومثلــه قولــه تعالــى: ﴿إِّنَ

ــآ  ــرِ وََم ــَم ٱۡلِخنزِي ۡح َم َولَ ــّدَ ــَة وَٱل ــُم ٱلَۡمۡيَت ۡيُك ــرََّم َعلَ َح
ا َعــادٖ  ِۖ َفَمــِن ٱۡضُطــّرَ َغۡيــَر بَــاٖغ َولَ ــّلَ بـِـهِۦ لَِغۡيــرِ ٱلّلَ هِ

ُ
أ

)78) ابن منظور، لسان العرب، ج: 1، ص: 404.

)79) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل،ج:1، ص: 322.

َ َغُفــورٞ رَِّحيٌم ١٧٣﴾]البقــرة:  ۡيــهِۚ إِّنَ ٱلّلَ آ إِۡثــَم َعلَ فَــلَ
فــي  قــال  ألنــه  بلفــظ جاللتــه؛  فقــد صــرح   ،]173

اآليــة التــي قبــل "واشــكروا نعمــة هللا إن كنتــم 

إيــاه تعبــدون"، وربمــا أفــاد اإلحصــاء فــي ترجيــح 

كل مــن اللفظيــن للســياق الطويــل فــي ســورته، 

فقــد تــردد لفــظ الجاللــة فــي البقــرة أكثــر ممــا فــي 

األنعــام، وتــردد لفــظ "رب"، فــي األنعــام أكثــر ممــا 

فــي البقــرة، فــال يخلــو هــذا التبايــن مــن ترشــيح كل 

مــن اللفظيــن كمــا ســبق فــي مقامــه وموضعــه 

مــن الســورتين.

ِمۡنَهــا  فَٱۡخــرُۡج  ﴿قَــاَل  ومنــه قولــه تعالــى: 

ــوِۡم  ــٰي يَ ــٓي إِلَ ۡعَنتِ ــَك لَ ۡي ــٞم ٧٧ ِإَوّنَ َعلَ ــَك رَِجي إِنَّ فَ
ــرُۡج  ــاَل فَٱۡخ ــِن ٧٨﴾ ]ص: 77-78[، وقولــه: ﴿قَ ٱلّدِي
ــٰي  ــَة إِلَ ۡعَن ــَك ٱلّلَ ۡي ــٞم ٣٤ ِإَوّنَ َعلَ ــَك رَِجي إِنَّ ــا فَ ِمۡنَه
ــِن ٣٥﴾ ]الحجر34-35[،اســتبدل "لعنتــي؛  ــوِۡم ٱلّدِي يَ
تعالــى  إلــى نفســه  اللعنــة  باللعنــة"، فأضــاف 

وهــي  النكــرة،  أصلهــا  إلــى  تعريًفــا  فأكســبها 

فــي اآليــة األخــرى معرفــة بـــ"أل"، وإضافتهــا إلــى 

اليــاء متســق مــع قولــه قبــل ذلــك، متحدًثــا عــن 

نفســه: لمــا خلقــت بيــدي"، بيــد أنــه قــد ُعــرِّف 

ــك،  ــم يكــن كذل بألــف والم الجنــس؛ ألن األمــر ل

ــَن  ٱۡلإِنَسٰ ۡقَنــا  َخلَ َقــۡد  ﴿َولَ فقــد تقدمــه قولــه: 

ــُنوٖن ٢٦﴾ ]الحجــر:  ۡس ــإٖ ّمَ ــۡن َحَم ــٖل ّمِ ــن َصۡلَصٰ ِم
26[، بتعريــف اإلنســان والجــان بهمــا أيًضــا، ثــم 

ــَع  ــوَن َم ّلَا تَُك
َ
ــَك أ َ ــا ل ــُس َم إِبۡلِي ــاَل َيٰٓ قــال: ﴿قَ

ــِجِديَن ٣٢﴾ ]الحجــر: 32[، بخــالف التنكيــر فــي  ٰ ٱلّسَ
ــةِ  ئَِك ــَك لِۡلَمَلٰٓ ــاَل َرّبُ ســورة ص، فقــد قــال: ﴿إِۡذ قَ

ــن ِطيــٖن ٧١﴾ ]ص: 71[،  ّمِ بََشــٗرا  إِنِّــي َخٰلِــُقۢ 
ــم تفتتــح بذكــر الجــن واإلنــس معرفيــن  وهــي ل
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الحجــر، وكان  باأللــف والــالم، كمــا فــي ســورة 

هللا عــز وجــل قــد ذكــر نفســه ســت مــرات فــي 

ســورة "ص"، وثــالث مــرات فــي ســورة الحجــر، 

ــهِ  ــُت فِي ُتُهۥ َوَنَفۡخ ــوَّۡي ــإِذَا َس الــذي قــال فيهــا: ﴿فَ

ــِجِديَن ٧٢﴾ ]ص:72[،  ــُهۥ َسٰ ــواْ لَ ــي َفَقُع ــن ّرُوِح ِم
وقــال فــي ســورة "ص" مثــل ذلــك، وزاد عليــه 

ــُجَد  ن تَۡس
َ
ــَك أ ــا َمَنَع ــُس َم إِبۡلِي ــاَل َيٰٓ ــه: ﴿قَ قول

ــَن  ــَت ِم ۡم ُكن
َ
ــَتۡكَبرَۡت أ ۡس

َ
ۖ أ ــَدّيَ ــُت بَِي ۡق ــا َخلَ لَِم

عليــك  "وإن  وقــال:   ،]75 ]ص:  ٱۡلَعالِيــَن ٧٥﴾ 
المعــرف  االســم  مــن  كل  فناســب  لعنتــي"، 

جــو  والــالم  باأللــف  والمعــرف  باإلضافــة 

القصــة التــي ورد فيهــا، وممــا يحتمــل أنــه قــال 

يــوم  إلــى  لعنتــي  عليــك  "وإن  فــي ســورة ص: 

غضــب  ألنــه  النفــس؛  إلــى  باإلضافــة  الديــن"، 

غضًبــا شــديًدا مــن إبليــس الــذي عصــى أمــره 

بيديــه  مخلوقاتــه  مــن  وهــو  آلدم،  بالســجود 

ن تَۡســُجَد 
َ
إِبۡلِيــُس َمــا َمَنَعــَك أ ــاَل َيٰٓ العليتيــن: ﴿قَ

ــَن  ــَت ِم ۡم ُكن
َ
ــَتۡكَبرَۡت أ ۡس

َ
ۖ أ ــَدّيَ ــُت بَِي ۡق ــا َخلَ لَِم

ــه:  ــه إبليــس بقول ــَن ٧٥﴾ ]ص: 75[، فأجاب ٱۡلَعالِي
ۡقَتــُهۥ  ۡقَتنِــي ِمــن نَّــارٖ وََخلَ ۡنــُه َخلَ نَــا۠ َخۡيــٞر ّمِ

َ
ــاَل أ ﴿قَ

ِمــن ِطيــٖن ٧٦﴾ ]ص: 76[، وجوابــه الثانــي فــي 
ــُهۥ  ۡقَت ۡســُجَد لِبََشــٍر َخلَ

َ
ِأ ُكــن ّل

َ
ـَـۡم أ ــاَل ل الحجــر: ﴿قَ

ــُنوٖن ٣٣﴾ ]الحجــر:  ۡس ــإٖ ّمَ ــۡن َحَم ــٖل ّمِ ــن َصۡلَصٰ ِم
القرآنيتيــن  المقــام بصورتيــه  كــون  33[، ومــع 

مقــام غضــب بيــد أن الغضــب فــي ســورة "ص" 

أشــد منــه فــي الحجــر، ولهــذا ناســبه أن يضيــف 

اللعنــة إلــى نفســه جــل جاللــه تصريًحا وإشــعاًرا 

بأنــه غريــم العاصــي المســتكبر الــذي اســتنكف 

الــذي خلقــه  مــن الســجود بحضرتــه لإلنســان 

بيــده العليتيــن ليكــون خليفتــه فــي األرض.

استبدال اسم الفاعل بالتركيب 
الفعلي:

ــّبِ  ــُق ٱۡلَح الِ َ فَ  ومنــه قولــه تعالــى: ﴿إِّنَ ٱلّلَ

وَٱلّنَــوَٰىۖ يُۡخــرُِج ٱۡلَحــّيَ ِمــَن ٱلَۡمّيِــِت وَُمۡخــرُِج 
ــوَن  ــٰي تُؤۡفَُك نَّ

َ
أ ۖ فَ ُ ــُم ٱلّلَ ۚ ذَٰلُِك ــّيِ ــَن ٱۡلَح ــِت ِم ٱلَۡمّيِ

٩٥﴾ ]األنعــام: 95[، قــال أوًلا: "يخــرج الحــي مــن 
الحــي"،  مــن  الميــت  "مخــرج  وقــال:  الميــت" 

والفــرق بيــن الفعــل المضــارع واســم الفاعــل 

إفــادة الفعــل الحــدوث والتجــدد، بخــالف اســم 

الفاعــل فإنــه يفيــد الثبــوت فقــط، قــال عبــد 

القاهــر الجرجانــي: "إن موضــوع االســم علــى 

أن  غيــر  مــن  للشــيء  المعنــى  بــه  يثبــت  أن 

بعــد  المثبــت شــيًئا  المعنــى  تجــدد  يقتضــي 

الفعــل فموضوعــه  وأمــا  وقــال:"  شــيء")80)، 

بــه  علــى أن يقتضــي تجــدد المعنــى المثبــت 

شــيًئا بعــد شــيء")81)، فاســتعمل جــل جاللــه 

الحــي"،  "يخــرج  فقــال:  الحــي،  مــع  الفعــل 

واســتعمل مــع الميــت االســم فقــال: "مخــرج 

الميــت مــن الحــي"؛ ألن الميــت ال حركــة فيــه 

علــى  الــدال  الفاعــل  اســم  فجــاء  تجــدد  وال 

الثبــوت؛ فأبــرز صفــات الحــي الحركــة والتجــدد، 

وانقطــاع  المــوت)82)،  ســكونية  مقابــل 

الحركــة بــه، وشــبيه بمــا تقــدم قولــه تعالــى: 

ــا  َه ۡهلُ
َ
ــٖم وَأ ــرَٰى بُِظۡل ــَك ٱۡلُق ــَك لُِيۡهلِ ــا َكاَن َرّبُ ﴿وََم

﴿ذَٰلِــَك   : وقولــه   ]117 ]هــود:  ُمۡصلُِحــوَن ١١٧﴾ 
ن ّلَــۡم يَُكــن ّرَّبُــَك ُمۡهلِــَك ٱۡلُقــرَٰى بُِظۡلــٖم 

َ
أ

)80) عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص: 174.

)81) المرجع نفسه، ص: 174.

الفكــر  دار  النحــو،  معانــي  الســامرائي،  فاضــل  ينظــر:   (82(
للطباعــة والنشــر والتوزيــع - األردن ، ط1، 2000م، ج: 3، ص: 268.
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ــوَن ١٣١﴾ ]األنعــام: 131[، فقــد وقــع  لُ ــا َغٰفِ َه ۡهلُ
َ
وَأ

ووردت  وليهلــك"،  "مهلــك،  بيــن  االســتبدال 

آيــة هــود فــي ســياق الــكالم عــن الحيــاة الدنيــا 

فجــاء  تعالــى؛  هللا  ســنة  وذكــر  وشــؤونها 

بالفعــل المضــارع؛ ألن األمــم تتحــدث وتتجــدد 

وتهلــك ويأتــي غيرهــا بداللــة الفعــل المذكــور 

الثانيــة  اآليــة  فــي  هــذا  ويقابــل  ذلــك،  علــى 

مشــهد مــن مشــاهد يــوم القيامــة، وصــف بــه 

أحــوال فــي دنياهــم األولــى.

فقــد وعــد هللا تعالــى أنه َلــْم َيُكْن ليهلكهم 

ــا يأتهــم رســول  بظلمهــم وهــم غافلــوَن َلمَّ

مضــى  أمــر  ســياق  فــي  وذلــك  ــة)83)،  ُحجَّ وال 

وانتهــى فــي حياتهــم األولــى، وإنمــا جيء باســم 

الفاعــل مضاًفــا إلــى "القــرى"؛ ألن فــي إضافــة 

الفاعــل داللــة علــى المعنــى)84)، وممــا  اســم 

يلحــظ فــي اآليــة نفســها ورود "لــم" الجازمــة 

ضميمــة  وهــي  الحاضــر  الكــون  فعــل  قبــل 

المضــي)85)،  إلــى  الحضــور  تقلــب  ســياقية 

ويفهــم مــن هــذا أن ذلــك أمــر حصــل وتــم فــي 

الدنيــا، ثــم انقطــع فأصبــح فــي اآلخــرة ماضًيــا 

يتحــدث عنــه النــص القرآنــي، بوصفــه تاريًخــا 

مــن التواريــخ وذكــرى.

)83) الفراء، معاني القرآن، ج: 1، ص: 355.

الدكتــور  لــه:  قــدم  المفصــل،  الزمخشــري، شــرح  ينظــر:   (84(
إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،ط1، 2001م،ج: 

.275 4، ص: 

)85) ينظــر: عبــد هللا بــن يوســف ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب عــن 
كتــب األعاريــب، تــح: مــازن المبــارك / محمــد علــي حمــد هللا، دار 

الفكــر – دمشــق، ط6، 1985م، ص: 367.

استبدال التركيب اإلضافي 
بالضمير: 

ــهِۦٓ  وِۡم ــوَاَب قَ ــا َكاَن َج ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وََم

ــاٞس  نَ
ُ
ــۡم أ ُه ــۡمۖ إِّنَ رَۡيتُِك ــن قَ ــم ّمِ ۡخرُِجوُه

َ
ــوٓاْ أ ُ ال ن قَ

َ
آ أ إِّلَ

ــُروَن ٨٢﴾ ]األعــراف: 82[، وقــال فــي النمــل:  َيَتَطّهَ
ــوٓاْ َءاَل  ۡخرُِج

َ
ــوٓاْ أ ُ ال ن قَ

َ
آ أ ــهِۦٓ إِّلَ وِۡم ــوَاَب قَ ــا َكاَن َج ﴿َفَم

ــُروَن ٥٦﴾  ــاٞس َيَتَطّهَ نَ
ُ
ــۡم أ ُه ــۡمۖ إِّنَ رَۡيتُِك ــن قَ ــوٖط ّمِ ُ ل

"آل  بيــن  االســتبدال  وقــع  فقــد   ،]56 ]النمــل: 

قــد    لــوط  وكان  غيبتهــم"،  وضميــر  لــوط، 

عليهــم  وجــرَّم  وعنــف،  بشــدة  قومــه  خاطــب 

ســورة  فــي  أكثــر  لهــم  تبكيتــه  وكان  إتيانهــا، 

النمــل منــه فــي األعــراف، فقــد قــال فــي النمــل: 

نُتــۡم ُتۡبِصــُروَن ٥٤﴾، وقــال: 
َ
تُــوَن ٱۡلَفِٰحَشــَة وَأ

ۡ
تَأ

َ
﴿أ

ــٖد  َح
َ
ــۡن أ ــا ِم ــَبَقُكم بَِه ــا َس ــَة َم ــوَن ٱۡلَفِٰحَش تُ

ۡ
تَأ

َ
﴿أ

ــۡم  ئِّنَُك
َ
ــَن ٨٠﴾، وقــال فــي النمــل: ﴿أ ِمي ــَن ٱۡلَعٰلَ ّمِ

ــآءِۚ ﴾، بزيــادة  ــن ُدوِن ٱلّنَِس ــۡهوَٗة ّمِ ــاَل َش ــوَن ٱلرَِّج تُ
ۡ
َتأ لَ

همــزة اســتفهام يفيــد اإلنــكار والتوبيــخ، وقــال 

ــن  ــۡهوَٗة ّمِ ــاَل َش ــوَن ٱلرَِّج تُ
ۡ
َتأ ــۡم لَ فــي األعــراف: ﴿إِنَُّك

أولئــك  تعريــف  فــي  زيــد  ــا  فلمَّ  ،﴾ ٱلّنَِســآءِۚ  ُدوِن 
طــرف  مــن  زادوا  الفاحشــة  بإتيانهــم  القــوم 

ــه مــن قريتهــم، وخلعــوا  تنصيًصــا علــى إخــراج آَل

كنايــة)86)، ككنايــة  مــن كل  وانتهــوا  الحيــاء،  رداء 

الضميــر فــي »أخرجوهــم«، فكأنهــم قابلــوا إنــكاره 

وتقريعــه بالتصريــح بإخراجــه مــع ذويــه وأهلــه، 

واألعــراف  مكيتــان  الســورتين  أن  عرفنــا  فــإذا 

أســبق فــي النــزول، ترشــح عندنــا أن نصائــح لــوط 

ــرت، فقابلهــا القــوم  ــرت وتصاعــدت وكث قــد توات

كنايتهــم  األعــراف  عنهــم  وحكــت  باإلعــراض، 

)86) ينظر: فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص: 201-200.
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عــن آل لــوط بضميرهــم، حيــث فكــروا بمعاقبــة 

ــا زادوا فــي الجهــر بإتيــان الفاحشــة  نبيهــم، فلمَّ

وزاد لــوط التوبيــخ والتقريــع قابلــوه فــي النمــل 

بالتصريــح بإخراجــه مــع آلــه مــن القريــة، تصعيــًدا 

لغضبهــم منــه بمقــدار غضبــه منهــم، واتســاًقا 

معــه، بحيــث لــم يبــَق عندهــم مــن حيــاء يحملهــم 

علــى التعريــض دون التصريــح؛ فجــاءت العبارات 

فحققــت  فيــه  وردت  ســياق  كل  مــع  متســقة 

ترابًطــا نصًيــا وانســجاًما داللًيــا.

استبدال صيغة المبالغة 
بالتركيب الفعلي:

َعۡيَنــاِن  ﴿فِيِهَمــا  تعالــى:  قولــه  ومنــه   

﴿فِيِهَمــا  وقــال:   ،]50 ]الرحمــن:  تَۡجرَِيــاِن ٥٠﴾ 
ــان  ــاِن ٦٦﴾ ]الرحمــن: 66[، والجري اَخَت ــاِن نَّضَ َعۡيَن
أكثــر مــن النضــخ الــذي هــو شــدة فــوران المــاء 

فوارتــان  أي:  فــي جيشــانه، فقولــه: نضاختــان، 

بالمــاء)87)، والجنتــان اللتــان وصفهمــا هللا بــأن 

فيهمــا عينيــن تجريــان مخصصتــان لمــن خــاف 

الهــوى،  عــن  واتقــى ونهــى نفســه  ربــه،  مقــام 

ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان، واألخريــان اللتــان 

همــا  نضاختيــن  عينيــن  فيهمــا  بــأن  وصفتــا 

ــا  ــن ُدونِِهَم دون تينــك الجنتيــن قــال تعالــى: ﴿وَِم

َتــاِن ٦٢﴾ ]الرحمــن: 62[، وأراد أن يســكنهما  َجّنَ
مــن هــو دون اأُلَوِل فــي التقــوى، فلذلــك فــإن 

صفــات الجنتيــن األخرييــن دون صفــات الجنتيــن 

أغصــان  أي  أفنــان؛  ذواتــا  األولييــن، فاألوليــان: 

)87) ينظــر: أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى، مجــاز القــرآن، تــح: 
محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجــى– القاهــرة، ط1381ه، ج: 2، 

.246 ص: 

واألخريــان  األشــجار،  فــروع  مــن  تتشــعب 

واألوليــان  الخضــرة)88)،  شــدة  مــن  مدهامتــان 

واألخريــان  زوجــان؛  فاكهــة  كل  مــن  فيهمــا 

صفــات  وكــذا  ورمــان،  ونخــل  فاكهــة  فيهمــا 

فــي  صفاتهــن  مــن  أبلــغ  األولييــن  فــي  الحــور 

األخرييــن، فاألوليــان فيهــن قاصــرات الطــرف 

وفــي  جــان،  وال  قبلهــم  إنــس  يطمثهــن  لــم 

األخرييــن حــور مقصــورات فــي الخيــام، وأربــاب 

مــن  بطائنهــا  فــرش  علــى  متكئيــن  األولييــن 

علــى  متكئيــن  األخرييــن  وأربــاب  اســتبرق، 

رفــرف خضــر، وكل أحــوال التفريــق بيــن الجنــات 

األربــع دالــة علــى أن المؤمــن األول أكــرم منزلــة 

ــت  الثانــي، ولذلــك ُخصَّ المؤمــن  عنــد هللا مــن 

ــت جنتــا اآلخــر  جنتــاه بالعينيــن الجارتيــن، وُخصَّ

بالعينيــن النضاختيــن اللتيــن تفــوران وتجيشــان، 

قبــل  مــاء،  وشــحة  همــود  ذلــك  يعقــب  ثــم 

معــاودة الفــوران والجيشــان وهكــذا. والســياق 

يكــون  أن  النحــو  هــذا  علــى  "لحالــه  يمنــع  ال 

الوصــف باســم الفاعــل: "نضاختــان" ممــا تصــح 

الملحــظ اإلعجــازي  أيًضــا، ولكــن  الفاصلــة  بــه 

الــذي تؤديــه صيغــة المبالغــة إشــعار للمتأمــل 

بــأن النضــخ لــن يكــون فــي حينــه مــن الشــحة 

بتقليــل  بحيــث يشــعر  واالنقطــاع والمعــاودة 

شــأن الجــزاء الــذي يصيبــه المؤمــن الثانــي ممــا 

الفاعــل،  اســم  صيغــة  بــه  تشــعر  أن  يمكــن 

المقتصــد  بحــده  الثابــت  الوصــف  وقصارهــا 

دون الحــد المبالــغ فيــه والمؤثــر عليــه بالصياغــة 

ــه  األخــرى؛ وبهــذا اتســق كل ســياق بمــا ورد في

مــن وصــف هــو أشــبه بــه وأبلــغ فــي أداء دالالتــه.

)88) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 453.
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استبدال التركيب الفعلي بشبه 
الجملة:

 ومنــه قولــه تعالــى: ﴿بَــِل ٱّلَِذيــَن َكَفــُرواْ فِــي 

ــَن  ــِل ٱّلَِذي ــٖب ١٩﴾ ]البــروج: 19[، وقولــه: ﴿بَ تَۡكِذي
بُــوَن ٢٢﴾ ]االنشــقاق: 22[، فقــد  َكَفــُرواْ يَُكّذِ
وقــع االســتبدال بيــن التركيــب الفعلي "يكذبون"، 

وشــبه الجملــة "فــي تكذيــب"، وشــبه الجملــة دال 

بطبيعتــه النحويــة على الــدوام والثبات)89)؛ وذلك 

ألن الخطــاب لقــوم فرعــون وثمــود، بدليــل قولــه 

ــوَۡن  ــودِ ١٧ فِرَۡع ــُث ٱۡلُجُن ــَك َحِدي ٰ تَى
َ
ــۡل أ تعالــى: ﴿َه

ثابتيــن مســتمرين  َوَثُمــوَد ١٨﴾، وهــؤالء كانــوا 
وصالــح  موســى  للرســولين  تكذيبهــم  فــي 

ــة  ــى هــذه الحال ــوا عل عليهمــا الســالم، وقــد ظل

إلــى حيــن إهالكهــم، فــكان التعبيــر بشــبه الجملة 

أليــق بهــم فــي وصــف حالتهــم، بيــد أن التعبيــر 

ــِل  فــي التركيــب الفعلــي فــي آيــة االنشــقاق: ﴿بَ

ــوَن ٢٢﴾، دال علــى التجــدد  بُ ــُرواْ يَُكّذِ ــَن َكَف ِي ٱذلَّ
والحــدوث، بداللــة الفعــل المضــارع علــى ذلك)90)؛ 

ألن الخطــاب للكفــار فــي زمــن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وقــد 

ــرَِئ  ــوَن ٢٠ ِإَوذَا قُ ا يُؤِۡمُن ــۡم لَ ــا لَُه قــال تعالــى: ﴿َفَم

ٱۡلُقــرَۡءاُن لَا َۤنوُدُجۡسَي۩ ٢١﴾ ]االنشــقاق:  ۡيِهــُم  َعلَ
20-21[، ثــم قــال بعدهــا وهللا أعلــم بمــا يوعــون 

المشــركون  وهــؤالء  أليــم؛  بعــذاب  فبشــرهم 

ألنهــم  فيهــم،  ثابتــة  التكذيــب صفــة  يكــن  لــم 

كانــوا يولــون النبــي ملسو هيلع هللا ىلص تقديــًرا لصدقــه وأمانتــه 

فــي بعــض المواقــف التــي تتحــدث عنهــا كتــب 

الســير، ثــم كان تكذيبهــم لدعوتــه يتجــدد فيهــم 

)89) ينظر: سيبويه، الكتاب، ج: 1، ص: 330.

)90) الفراء، معاني القرآن، ج: 1، ص: 109.

ــا بعــد حيــن عنــد تقدمــه رويــًدا رويــًدا، وربمــا  حيًن

ورجــاء  هنــا  الفعليــة  بالجملــة  التعبيــر  كان 

وانتظــار إلعادتهــم النظــر فــي كفرهم وشــركهم، 

واالنقــالب مــن ذلــك إلــى اإليمــان، مــع مالحظــة 

ذلــك  الســورتين،  مــن  فــي كل  الفاصلتيــن  أثــر 

الــدال،  بحــرف  تنتهــي  القريبــة  الفواصــل  أن 

ومخرجــه كمــا هــو معــروف قريــب مــن مخــرج 

واآلخــر  لثــوي)91)،  أســناني  األول  ألن  البــاء؛ 

شــفوي)92)، قــال تعالــى: ﴿إِّنَ َبۡطــَش َرّبـِـَك لََشــِديٌد 

ۡــوَُدوُد  ــوُر ٱل ــَو ٱۡلَغُف يــُد ١٣ وَُه ــِدُئ وَُيعِ ــَو ُيۡب ــُهۥ ُه ١٢ إِنَّ
ــاٞل لَِّمــا يُرِيــُد ١٦ َهــۡل  ١٤ ذُو ٱۡلَعــرِۡش ٱلَۡمِجيــُد ١٥ َفّعَ
ــِل  ــوَد ١٨ بَ ــوَۡن َوَثُم ــودِ ١٧ فِرَۡع ــُث ٱۡلُجُن ــَك َحِدي ٰ تَى

َ
أ

]البــروج:  تَۡكِذيــٖب ١٩﴾  فِــي  َكَفــُرواْ  ٱّلَِذيــَن 
االنشــقاق  آيــة  مــن  القريبــة  12-19[، والفواصــل 

ُجلهــا فعليــة أفعالهــا مضارعــة تنتهــي بالــواو 

﴿َفَمــا  والنــون، وذلــك قولــه قبــل هــذه اآليــة: 

ا  ــرَۡءاُن لَ ــُم ٱۡلُق ۡيِه ــرَِئ َعلَ ــوَن ٢٠ ِإَوذَا قُ ا يُؤِۡمُن ــۡم لَ لَُه
َۤنوُدُجۡسَي۩ ٢١﴾، وبهــذا يكــون كل مــن التعبيريــن 

الئقــًا بمكانــه.

استبدال التركيب الفعلي 
المبني للمعلوم بالتركيب 
الفعلي المبني للمجهول: 

يَُكونُــواْ  ن 
َ
بِــأ ﴿رَُضــواْ  تعالــى:  ومنــه قولــه 

ا  لَ َفُهــۡم  لُوبِِهــۡم  قُ ــٰي  َعلَ وَُطبِــَع  ٱۡلَخوَالِــِف  َمــَع 
ن 

َ
ــأ ِ ــواْ ب ــه: ﴿رَُض ــة: 87[، وقول ــوَن ٨٧﴾ ]التوب َيۡفَقُه

ــۡم  لُوبِِه ــٰي قُ ُ َعلَ ــَع ٱلّلَ ــِف وََطَب ــَع ٱۡلَخوَالِ ــواْ َم يَُكونُ
)91) ينظــر: تمــام حســان، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، دار 

الثقافــة – الــدار البيضــاء، 1994م، ص: 79.

)92) ينظر: المرجع نفسه، ص: 79.
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وقــع  وقــد   ،]93 ]التوبــة:  ُمــوَن ٩٣﴾  َيۡعلَ ا  لَ َفُهــۡم 
والّطبــع  وُطِبــع"،   ، "طبــع هللا  بيــن  االســتبدال 

وطبعــت،  َخَتْمــُت  مصــدر  وجهيــن:  علــى  يقــال 

وطبــع  الخاتــم)93)،  كنقــش  الشــيء  تأثيــر  وهــو 

هللا علــى قلبــه أي ختــم عليــه، َفــَلا يعــي َوعظــًا َوَلا 

ــٰي  ــَع ٱلّلَُ َعلَ ــق لخيــر)94)، وقولــه تعالــى: ﴿وََطَب يوفَّ

ــۡت ُســورَةٌ  نزِلَ
ُ
ــۡم﴾، قــد وقــع بعــد قولــه: ﴿ِإَوذَآ أ لُوبِِه قُ

ـُـواْ  وْل
ُ
ــَذنََك أ ِ وََجِٰهــُدواْ َمــَع رَُســولِهِ ٱۡسَتـٔۡ ۡن َءاِمُنــواْ بـِـٱلّلَ

َ
أ

ــۡم﴾ ]التوبــة: 80[، ترشــيح الســتعمال  ــوِۡل ِمۡنُه ٱلّطَ
بنــاء الفعــل المبنــي للمجهــول بقرينــة "أنزلــت"، 

لتناســب بيــن الصيغتيــن فــي اآليتيــن)95)، ومعنــى 

ــۡت ُســورَةٌ﴾، أنــه تعالــى هــو المنــزل  نزِلَ
ُ
قولــه: ﴿ِإَوذَآ أ

بقيــام  ذكــره،  إلــى  الســياق  فــي  يحتــاج  ال  الــذي 

علــى  الطبــع  ومنهــا  فاعليتــه،  مقــام  مفعولــه 

الســورة؛ ألن كل األفعــال  إنــزال  بعــد  القلــوب 

صــرح  وإنمــا  الضــرورة،  بحكــم  عليــه  محمولــة 

بذكــره فــي اآليــة األخرى إشــعاًرا وتأكيــًدا. وبالنظر 

فــي قولــه: "إنمــا الســبيل..."، وبمالحظــة مجــيء 

"إنمــا"، بعــد النفــي المكــرر فــي قولــه: "ليــس علــى 

الضعفــاء وال علــى المرضــى"، نعلــم أن ذلك لنفي 

الحــرج عمــن تخلــف عــن الجهــاد فــي ســبيل هللا 

ألحــد المعاذيــر التــي ذكرهــا دون غيرهــم ممــن ال 

عــذر لهــم، ولهــذا قيــل: "فإنمــا الســبيل..."، فــكأن 

وتخويــف  وتأكيــد  تنبــه  موضــع  الموضــع  هــذا 

)93) الراغــب األصفهانــي، المفــردات فــي غريــب القــرآن، ص: 
.274

)94) ينظر األزهري، تهذيب اللغة،ج:2، ص: 110.

)95) ينظــر: أحمــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، مــالك التأويل القاطع 
بــذوي اإللحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي 
التنزيــل، وضــع حواشــيه: عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ت، ج: 1، ص: 233.

الئًقــا  فــكان  الفاعــل)96)،  ي  ُســمِّ ولذلــك  وتحذيــر 

مبنــي  فعــل  وقــوع  عــدم  عــن  فضــاًل  بمكانــه، 

ــه: وطبــع هللا  ــح ب للمجهــول قبــل ُجمــل التصري

علــى قلوبهــم، كمــا هــو فــي األخــرى. 

 وبنــاء علــى ذلــك فــإن لالســتبدال دوًرا مهًمــا 

عالقــة  ألنــه  القرآنــي؛  النــص  أجــزاء  ترابــط  فــي 

قبليــة بيــن عنصــر ســابق وعنصــر الحــق لــه، فيعــد 

بذلــك عامــًلا مــن عوامــل التماســك النصــي فــي 

خــالل  مــن  والمعجمــي  النحــوي  الربــط  تحقيــق 

علــى  المحافظــة  مــع  بأختهــا  لفظــة  اســتبدال 

القرآنــي،  النــص  داخــل  وانتظامــه  الــكالم  ســياق 

ويتمثــل هــذا الــدور فــي تتبــع العبــارات والجمــل 

البنيــة  القرآنيــة ضمــن  النصــوص  فــي ســياقات 

الكبــرى للنــص، ومعرفــة نوعــه اســمي، أو فعلــي، 

وفــق  وتأويلهــا  وتحليلهــا  ودراســتها  جملــي،  أو 

فــي  يتمثــل  الــذي  واالنســجام  االتســاق  ُبْعــدي: 

ُبعــٍد داللــي وُبْعــد تركيبــي، كمــا يختــزل االســتبدال 

فــي النــص عنصــري التكــرار والحــذف، وبهــذا يــؤدي 

إلــى اإليجــاز، ويســّهل بــه تقريــب المعانــي، ودالالت 

األلفــاظ للقــارئ، كمــا يهــدف إلــى توليــد الجمــل 

عــن طريــق إحــالل عنصــر لغــوي مــكان آخــر، وهــذا 

مــا يــؤدي إلــى التغييــر والتنــوع فــي البنيــة الشــكلية 

والعبــارات والتراكيــب الداخلية،كمــا يحقــق تنوًعــا 

األســماء  مســتوى  علــى  الــدالالت  فــي  فريــًدا 

الســياقات  فــي  والصيــغ  والتراكيــب  واألفعــال 

ــة فــي تحقيــق  المختلفــة؛ وبذلــك يعــد خطــوة جليِّ

واالنســجام. االتســاق 

)96) ينظر: األصبهاني، درة التنزيل، ج: 2، ص: 720-719.
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خاتمة:

بعــد هــذه الرؤيــة المتواضعــة التــي أوضحــت 

تحقيــق  علــى  االســتبدال  قــدرة  مــدى  فيهــا 

القرآنيــة  النصــوص  فــي  واالنســجام  االتســاق 

مــن  فيــه  جــاء  لمــا  نــص  كل  مالءمــة  ومــدى 

ألفــاظ ضمــن ســياقاتها المختلفــة، فــي ضــوء 

المنهــج الوصفي/التحليلــي ومقاربــات ونظريــات 

اتضــح  التــي  الخطــاب  وتحليــل  اللســانيات 

النــص  تماســك  فــي  االســتبدال  إســهام  بهــا 

الثالثــة:  أقســامه  مســتوى  علــى  وانســجامه 

االســمي، والفعلــي، والجملــي؛ وبنــاء علــى ذلــك 

نتيجتيــن مختصرتيــن  إلــى  البحــث  أفضــى  فقــد 

تتمثــالن فــي مــا يلــي: 

z  ،ــى توســيع دالالت النــص ــؤدي االســتبدال إل ي

يؤديــان  اللذيــن  واالشــتمال  الحــذف  بخــالف 

إلــى االختصــار.

z  ،اإلقنــاع عوامــل  مــن  االســتبدال  يعــد 

ــع، أي بصيــغ شــتى  ــزام بالتنوي شــريطة االلت

وســياقات متنوعــة ليكــون أكثــر فاعليــة فــي 

الســامع/ يجنــب  ألنــه  المســتمر؛  اإليحــاء 

الملــل والســأم، ويذّكــره باســتمرار  القــارئ 

بالمعنــى  النوعيــة  ويعمــق  الهــدف، 

منــه. المقصــود 

z  عوامــل مــن  مهًمــا  عامــًلا  االســتبدال  يعــد 

ربــط النصــوص فيــؤدي إلــى تماســك الخطــاب 

وانســجامه مــع إضفائــه دالالت متعــددة علــى 

بــه؛ ويأتــي  للمعنــى واهتمامــا  توكيــًدا  النــص 

ذلــك باســتبدال لفظــة بأختهــا مــع المحافظــة 

بنيــة  داخــل  وانتظامــه  الــكالم  ســياق  علــى 

الــدور  هــذا  ويتمثــل  الكبــرى،  القرآنــي  النــص 

ســياقات  فــي  االســتبدال  ألفــاظ  تتبــع  فــي 

القرآنيــة. النصــوص 

z  الحــذف ظاهرتــي  االســتبدال  يختــزل 

اإليجــاز،  إلــى  يــؤدي  وبهــذا  والتكــرار؛ 

ودالالت  المعانــي،  تقريــب  ويســّهل 

مــن  نــوع  يتحقــق  وبــه  للقــارئ،  األلفــاظ 

الروابــط النصيــة فــي اتســاق وانســجام 

تحقيــق  ســبيل  فــي  النص/الخطــاب 

النصــي.  واالنســجام  االتســاق 

توصلــت  التــي  النتائــج  أهــم  هــذه 

أن  منهــا  فنجــد  البحــث،  هــذا  فــي  إليهــا 

وســائل  مــن  وســيلة مهمــة  االســتبدال 

هــي تماســك الخطــاب وانســجامه، كمــا 

أنــه عامــل أســاس في توليــد دالالت النص 

وتنوعهــا فــي ظــل الســياقات المختلفــة، 

وعليــه فــإن الدراســات اللغويــة والنصيــة 

النــص  جانــب  فــي  بخاصــًة  والتداوليــة 

القرآنــي تحتــاج إلــى مزيــد قــراءات متعــددة 

ــن مــدى فاعليتهــا؛ ألن دالالتــه متجــددة  تبيِّ

ــات  آليَّ باختــالف  وتختلــف  الزمــان،  عبــر 

يجــب  كمــا  الحديثــة،  ومناهجهــا  اللغــة 

صــرف النظــر نحــو تدبــر هــذا البيــان القرآنــي 

ليظهــر مــا يميــزه عــن ســائر النصــوص فــي 

انتظــام ألفاظــه ودقــه معانيــه، وتكثيــف 

البحــث فــي الموضوعــات الجزئيــة للنــص 
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عــن  الكشــف  فــي  يســاعد  لمــا  القرآنــي، 

أســرار هــذا الكتــاب الحكيــم.
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د.ت. بيــروت،   – العربــي 

األندلســي، . 8 يوســف  بــن  محمــد  حيــان  أبــو 

البحــر المحيــط، تــح: صدقــي محمــد جميــل، 

1420هـــ. بيــروت،   – الفكــر  دار 

ــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى، مجــاز القــرآن، . 9 أب

تــح: محمــد فــؤاد ســزگين، مكتبــة الخانجــى– 

ط1381هـــ. القاهــرة، 

الجوهــري، . 10 حمــاد  بــن  إســماعيل  نصــر  أبــو 

العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم 

1987م. ط4،  بيــروت،   – للمالييــن 

أحمــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، مــالك التأويــل . 11

القاطــع بــذوي اإللحــاد والتعطيــل فــي توجيــه 

وضــع  التنزيــل،  آى  مــن  اللفــظ  المتشــابه 

حواشــيه: عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، 
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ملخص البحث: 

إن مــا نســعى إليــه فــي هــذه الدراســة هــو بيــان الــدور 

فــي اإلبســتيمولوجيا  للرياضيــات  الحاســم والرئيــس 

التــي  النصــوص  تحليــل  خــال  مــن  وذلــك  الجاليليــة، 

تحــدث فيهــا صاحــب كتــاب: "محــاورة حــول النظاميــن 

الرئيســين للعالــم" حــول هــذه المســألة، ثــم ســننتقل 

الــذي خلقــه  بعــد ذلــك للحديــث عــن التقليــد العلمــي 

للرياضيــات  الخــاق  الــذي تميــز باالســتثمار  جاليليــو، 

فــي مختلــف مياديــن الدراســة العلميــة والفلســفية، 

وســنرى كيــف أن كل تلــك اإلســهامات التــي تبلــورت 

ــم 
ِ
العال إلــى  كبيــر  بشــكل  ســتدين  التقليــد  هــذا  إثــر 

فــي  لاســتمرار  الطريــق  لهــم  مهــّد  الــذي  اإليطالــي، 

البحــث متبعيــن نفــس النهــج الــذي ســلكه.

اإلبســتيمولوجيا  الطبيعــة-  ترييــض  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الجاليليــة- لغــة الطبيعــة- المنهــج العلمــي- جاليليــو جاليلــي.

Abstract:
 What we are seeking in this study is to demonstrate 

the crucial and key role of mathematics in the Galilean 

epistemology, by analysing the texts in which the author of 

the book "Dialogue Concerning the Two Chief World Systems" 

spoke about this issue. Then we will move on to talk about 

the scientific and philosophical tradition created by Galileo, 

who has been characterized by the creative investment of 

mathematics in various fields of scientific and philosophical 

study. And we will see how all of the contributions that have 

crystallized this tradition will be owed greatly to the Italian 

scientist, who paved the path for them to continue research 

following the same approach as he has taken.
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key words: mathematization of nature- 

Galilean epistemology- the language of 

nature- scientific method- Galileo Galilei.

إدراك صحيــح ألعمــال  يوجــد  "ال 
قبلــه  مــن  إال  وإنجازاتــه  اإللــه 
وحــده؛ ألنــه هــو خالقهــا. وكلمــا 
بهــذه  معرفــة  لدينــا  حصلــت 
ــة عــن  األعمــال فهــي تكــون متأتي
تلــك  طريــق  وعــن  الرمــز  طريــق 
الرياضيــات.  المســماة  المــرآة 
ال  علمنــا  فــإن  ذلــك  وعلــى   )...(
يقينــي  شــيء  أي  علــى  يحتــوي 
باســتثناء الرياضيــات، فهــي الرمــز 
باســتبصار  لنــا  يســمح  الــذي 

اإللــه" أعمــال 

 نيكوال الكوزي 

 (Nicolas de cuse(

على سبيل التقديم

باعتبارهــا  الفيزيــاء  بيــن  التمييــز  ظــل 

المحسوســة،  العيانيــة  بالوقائــع  يهتــم  علًمــا 

بالكائنــات  يهتــم  علًمــا  باعتبارهــا  والرياضيــات 

العقليــة المجــردة، يحكــم الفكــر العلمــي منــذ أن 

دشــنه أرســطو ألول مــرة فــي كتابــه الطبيعــة)2)، 

إلــى غايــة القــرن الســابع عشــر؛ حيث تمّكــن العالِم 

اإليطالــي جاليليــو جاليلــي مــن رتــق هــذا االنفصــام، 

مــن خــالل المــزج بيــن الوقائــع الفيزيائيــة الكيفيــة 

واالســتدالالت الرياضيــة الكميــة، ُملغًيــا مــن جهــة 

األرســطي  التصــور  رســخه  الــذي  التمييــز  ذلــك 

جهــة  مــن  ومدشــًنا  الموضوعيــن،  هذيــن  بيــن 

أخــرى فرًعــا جديــًدا فــي مجــال العلــوم سيســمى 

فيمــا بعــد بالفيزيــاء الرياضيــة؛ هــذا العلــم الــذي 

الــذي  الرحــى  ُقطــب  الرياضيــات  مــن  ســيجعل 

المرتبطــة  والدراســات  األبحــاث  كل  حولــه  تــدور 

بالظواهــر الطبيعيــة، ســيأخذ فــي االنتشــار فــي كل 

أرجــاء العالــم؛ إذ ستشــكل اإلســهامات العلميــة 

والفلســفية الغزيــرة فــي هــذا المجــال فاتحة عصر 

الرياضيــات  بيــن  الموجــود  التمايــز  أرســطو  يشــرح   (2(
والطبيعيــات بالقــول: ")...( إننــا ال نحتكــم إلــى الدقــة الرياضيــة 
فــي كل المواضيــع، وإنمــا فقــط حيــن نتحــدث عــن المجــردات؛ لذلــك 
فالمنهــج الرياضــي غيــر قابــل للتطبيــق فــي العلــم الطبيعــي، ألن 

أورده: المــادة"،  علــى  تحتــوي  الطبيعــة 
 Enrico Berti, les méthodes d'argumentation et  -
 de démonstration dans la "PHYSIQUE" )Apories,
 Phénomènes, Principes(; in "La physique d’Aristote et
 les conditions d’une science de la nature". Livre collectif
 édite par F.de Gandt et P.Souffrin, )Paris : Librairie
 Voir aussi : Aristote, La  .p56  ,)1991  ,philosophique J.Vrin
 995a(, trad. De J. Tricot, )Paris :-994b( 3 Métaphysique, 

طفيــف(. )بتصــرف   .72  .p  ,)1961  ,Vrin
وقــد ســبق ألرســطو أن حــدد بدقــة موضــوع العلــم الطبيعــي 
وحــرص علــى التمييــز بينــه وبيــن موضــوع الرياضيــات، حيــث 
يقــول فــي مطلــع الفصــل الثانــي مــن المقالــة الثانيــة مــن كتــاب 
الرياضيــات  عالــم  يختلــف  كيــف  ننظــر  أن  "ينبغــي  "الطبيعــة":  
فالفيزيائيــون   ،)...( الطبيعــة  فيلســوف  أو  الفيزيــاء  عالــم  عــن 
والفلكيــون والرياضيــون قــد عالجــوا كلهــم الخطــوط واألشــكال 
ومــا شــابه ذلــك؛ إال أن عالــم الرياضيــات ال يهتــم بهــذه المفاهيــم 
بخواصهــا  وال  الطبيعيــة  لألجســام  ونهايــات  حــدودا  بوصفهــا 
كمــا تعــرض فــي مثــل هــذه األجســام. وإذن فالرياضــي يجــرد هــذه 
الشــروط  هــذه  ألن  الماديــة  والعائــق  الشــروط  مــن  الخــواص 
الفيزيــاء–  أرســطو:  الذهــن"،  فــي  يفكــر فيهــا مجــردة  أن  يمكــن 
الســماع الطبيعــي، ترجمــة عبــد القــادر قينينــي، )الــدار البيضــاء: 

الشــرق، 1998(، ص46. إفريقيــا 
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علمــي جديــد وبدايــة ثــورٍة علميــٍة غيــر مســبوقة، 

ســتطبع بصــورة حاســمة تاريــخ وفلســفة العلــم 

منــذ ذلــك الحيــن إلــى اليــوم.

هــو  الدراســة  هــذه  فــي  إليــه  نســعى  مــا  إن 

فــي  للرياضيــات  والرئيــس  الحاســم  الــدور  بيــان 

خــالل  مــن  وذلــك  الجاليليــة،  اإلبســتيمولوجيا 

صاحــب  فيهــا  تحــدث  التــي  النصــوص  تحليــل 

ســننتقل  ثــم  المســألة،  هــذه  حــول  المحــاورة 

الــذي  العلمــي  التقليــد  عــن  للحديــث  ذلــك  بعــد 

الخــالق  باالســتثمار  تميــز  الــذي  جاليليــو،  خلقــه 

الدراســة  مياديــن  مختلــف  فــي  للرياضيــات 

العلميــة والفلســفية، وســنرى كيــف أن كل تلــك 

اإلســهامات التــي تبلــورت إثــر هــذا التقليــد ســتدين 

بشــكل كبيــر إلــى العالـِـم اإليطالــي، الــذي مهــّد لهــم 

الطريــق لالســتمرار فــي البحــث متبعيــن نفــس 

ســلكه. الــذي  النهــج 

مكانة الرياضيات في . 1
اإلبستيمولوجيا الجاليلية:

1-1 جاليليو وترييض الطبيعة

تشــكل الرياضيــات حســب جاليليــو الوســيلة 

الكــون،  لفهــم  الرئيــس  والمفتــاح  الوحيــدة 

عليــه  يقــوم  أن  ينبغــي  الــذي  الفقــري  والعمــود 

بالدرجــة  ذلــك  ويعــود  دقيــق،  علمــي  بحــث  كل 

ــة  ــي تشــتغل بهــا آل ــن الت ــى كــون القواني ــى إل األول

يصبــح  وبالتالــي  رياضيــة،  بلغــة  مكتوبــة  العالــم 

لفهــم  أساســيا  شــرًطا  الرياضيــة  اللغــة  فهــم 

لغــة الطبيعــة والكــون، وهــذا مــا ســيعلن عنــه 

العالــم اإليطالــي فــي كتابــه "ميــزان الذهــب" )1623) 

مــن خــالل اســتعارته الشــهيرة المتعلقــة بـ"كتــاب 

يقــول: حيــث  الطبيعــة" 

"أدرك جيــًدا أن الســيد سارســي)3) كان مقتنًعــا 

االعتمــاد  الفلســفة  فــي  الضــروري  مــن  أنــه 

علــى آراء بعــض المؤلفيــن المشــهورين، 

عقيمــة  ســتبقى  عقولنــا  كانــت  لــو  كمــا 

وعاقــرة إذا لــم نقــم بمزاوجتهــا مــع منطــق 

أشــخاص آخريــن. )...( إن الســيد سارســي 

وفقهــا  تجــري  التــي  الطريقــة  يفهــم  لــم 

هــذا  فــي  مكتوبــة  فالطبيعــة*  األمــور؛ 

الكتــاب العظيــم، أعنــي الكــون، الــذي هــو 

علــى الــدوام مفتــوح أمــام أعيننــا ]وفق لغة 

محــددة[، وال يمكــن أبــًدا فهــم هــذا الكتــاب 

إذا لــم يفهــم المــرء اللغــة التــي ُكتــب بهــا، 

كتابتــه.  فــي  اســتخدمت  التــي  والحــروف 

الرياضيــات  بلغــة  مكتوبًــا  أعتبــره[  ]إننــي 

وحروفــه هــي الدوائــر والمثلثــات وأشــكال 

يســتطيع  لــن  وبدونهــا  أخــرى،  هندســية 

هــذا  مــن  واحــدة  كلمــة  فهــم  اإلنســان 

كمــن  ســيكون  بدونهــا  إنــه  بــل  الكتــاب؛ 

رياضــي   )1654-1583(  (Orazio Grassi( جراســي  أورازيــو   (3(
وفلكــي إيطالــي ينتمــي إلــى طائفــة اليســوعية ُعــرف بعدائــه 
الشــديد لجاليليــو، وقــد ألــف كتاًبــا ينتقــده فيــه فــي مســألة 
 Libra astronomica"  :طبيعــة المذنبــات، ســنة 1619 عنونــه بـــ
ألحــد  مســتعار  اســم  تحــت  نشــره   ،  "et philosophica
تالمذتــه يدعــى: "Lotario Sarsi". وقــد خصــص جاليليــو كتــاب 
ميــزان الذهــب )Il Saggiatore) )1623( كامــًلا للــرد علــى هــذه 

ســاخرة. بطريقــة  االنتقــادات 
*تــرد هنــا كلمــة الطبيعــة عنــد جاليلــي كمــرادف لكلمــة فلســفة 
 natural وهــو يقصــد بذلــك الفلســفة الطبيعيــة ،Philosophy

.philosophy
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يتجــول فــي متاهــة مظلمــة")4).

جاليليــو  يصوغــه  الــذي  الجديــد  التصــور  هــذا 

اعتبــر  الــذي  القديــم  األرســطي  التصــور  يخالــف 

القــراءة  وســهل  مفتوحــا  كتابــا  الطبيعــة 

فيزيائية-حســية  لغتهــا  ألن  نظــًرا  والوصــف)5)؛ 

إذ  جاليلــي؛  يقــول  كمــا  رياضية-مجــردة  وليســت 

إن تصــور أرســطو يقــوم علــى تمييــز واضــح بيــن 

فالمعرفــة  رياضــي،  هــو  ومــا  فيزيائــي  هــو  مــا 

)4) بخصــوص كتــاب ميــزان الذهــب )Il Saggiatore( ســنعتمد 
التــي  الدقيقــة  اإلنجليزيــة  الترجمــة  علــى  المقــال  هــذا  فــي 
 Stillman درايــك  ســتيلمان  الكنــدي  العلــوم  مــؤرخ  أنجزهــا 
Drake )1993-1910( فــي كتابــه الموســوم بـــ: "اكتشــافات وآراء 
جاليليــو"، مــع اإلشــارة فــي نفــس الوقــت إلــى النــص اإليطالــي 
الطبعــة  ضمــن   )1847-1922( فافــارو  أونطونيــو  نشــره  الــذي 
الوطنيــة لألعمــال الكاملــة لجاليليــو جاليلــي، حتــى نتــرك للقــارئ 

المتخصــص الفرصــة لكــي يقــارن بيــن النصيــن:
 -Il Saggiatore in: Galileo Galilei, Le opere di Galileo Galilei 
- Vol. VI, sotto gli auspici di Sua Maestà il Re d'Italia, a 
cura di Antonio Favaro, Firenze, Tipografia di G. Barbera, 
1896, p. 232 ; tard. eng. The Assayer, in: Galileo Galilei, 
Discoveries and Opinions of Galileo, Translated With an 
Introduction and Notes by Stillman Drake, New York, 
Doubleday, 1957., pp. 237-238.
=ســيعود جاليليــو لتأكيــد هــذه االســتعارة المرتبطــة بكتــاب 
الطبيعــة )le livre de la nature( فــي رســالة أرســلها فــي أواخــر 
حياتــه إلــى صديقــه فورتينيــو ليشــيتي يقــول له فيهــا: "حتى أكون 
صادًقــا معــك، بالنســبة لــي إننــي أعتبــر أن كتــاب الطبيعــة الــذي هــو 
دائًمــا مفتــوح أمــام أعيننــا، مكتــوب بأحــرف مختلفــة عــن حــروف 
أبجديتنــا، وحــروف هــذا الكتــاب -الــذي ال يمكــن للجميــع قراءتــه- 
والمخروطــات،  والدوائــر،  والمربعــات  المثلثــات  ســوى  ليســت 

واألشــكال الرياضيــة األخــرى".
Lettre A Fortunio Liceti, A Bologne, Arcetri, janvier 
1641, in : Galilée, Dialogues et Lettres choisies. Choix, 
traduction et préface de P.-H. Michel. Lettres introduites 
par G. di Santillana, )Paris : Editions Hermann, Collection 
: Histoire de la pensée, 1997(, p. 430.

)5) إن الهــدف األول للعلــم الطبيعــي حســب أرســطو كمــا 
يقــول األســتاذ ســالم يفــوت: "يتمثــل فــي وصــف الواقــع بعــد 
التعميــم  مــن  واالنتقــال  وتحليلــه،  تصنيفــه  ثــم  عليــه  االطــاع 
إلــى  الحــوادث  كثــرة  وإرجــاع  المنظــم،  التعميــم  إلــى  البســيط 
وحــدة الفكــرة، وتأليــف األنــواع واألجنــاس وإظهــار وجــوه الشــبه 
واألجنــاس  األنــواع  هــذه  تعريــف  ثــم  بينهــا،  االختــاف  ووجــوه 
وتحديــد صفاتهــا العامــة" ُينظــر: ســالم يفــوت، فلســفة العلــم 
الطليعــة  دار  )بيــروت:  للواقــع،  ومفهومهــا  المعاصــرة 

ص38.  ،)1986 والنشــر،  للطباعــة 

فــي  تفيدنــا  أن  يمكنهــا  ال  حســبه  الرياضيــة 

حينمــا  الرياضــي  العالِــم  ألن  الطبيعــة)6)؛  مجــال 

يــدرس الســطوح واألحجــام والخطــوط والنقــط 

وغيرهــا مــن الخصائــص المتحققــة فــي األجســام 

حركتهــا  عــن  مجــردة  وهــي  يدرســها  الطبيعيــة، 

وكيفياتهــا المحسوســة؛ مــن ثقــل وخفــة وصالبــة 

وليونــة إلــى غيــر ذلــك مــن الخصائــص والكيفيــات، 

ــى مــادة  ــي( فينظــر إل ــُم الطبيعــة )الفيزيائ أمــا َعالِ

منفصــل،  غيــر  بشــكل  مًعــا  وصورتــه  الشــيء 

الشــيء الــذي يجعــل اليقيــن الرياضــي فــي نظــر 

أرســطو يقيًنــا ذاتًيــا؛ إذ إن الفكــر فيــه ال يــدرس إال 

عقلية-تجريديــة  عمليــات  يعالــج ســوى  وال  ذاتــه 

يكــون معيــار صدقهــا  مــن خلقــه هــو. وبالتالــي، 

هــو صورتهــا الذاتيــة، أمــا اليقيــن الطبيعــي فيقــوم 

علــى واقعيتــه وعلــى قابليتــه للتحقــق فعلًيــا علــى 

علــى  قــادًرا  يجعلــه  الــذي  الشــيء  الواقــع،  أرض 

ومحســوس. تجريبــي  بشــكل  الطبيعــة  تفســير 

الفيزيــاء  إن  القــول  يمكننــا  عليــه،  وبنــاًء 

علــى  تقــوم  ألنهــا  كيفيــة؛  فيزيــاء  األرســطية 

)6) وهــذا مــا ســيعبر عنــه األرســطوطالي سامبليشــيو فــي 
اليــوم الثانــي مــن المحــاورة صراحــة، حيــث يقــول: "ومــع ذلــك 
أود أن أقــول مــع أرســطو أن ]أفاطــون[ قــد أغمــر نفســه عميًقــا 
ــا ســيد  ــا بهــا. لكــن فــي الحقيقــة ي فــي الهندســة، التــي كان مفتون
ســالفياتي، إن هــذه الحيــل الرياضيــة، تكــون صحيحــة فعــا مــن 
علــى  تطبيقهــا  عنــد  تفشــل  ولكنهــا  فقــط،  الرياضيــة  الناحيــة 
هــذا  بخصــوص  ُينظــر  والفيزيائيــة".  الحســية  الموضوعــات 
بهــا  قــام  التــي  الدقيقــة  الفرنســية  الترجمــة  إلــى  االقتبــاس 
لكتــاب  مــع فرونســوا دو غونــدت،  باالشــتراك  رونيــه فريــرو 
جاليلــي المعنــون بـــ: "محــاورة حــول النظاميــن الرئيســين للعالــم: 
النظــام البطليمــي والنظــام الكوبرنيكــي" )1632( وسنشــير إليــه 

"المحــاورة":  المقــال باســمه المختصــر  طيلــة هــذا 
- Galileo Galilei, Le opere di Galileo Galilei - Vol. VII, op-
cit, p. 229 ;trad. française, Galilée Galileo, Dialogue sur 
les deux grands systèmes du monde, traduction par 
René Fréreux et François de Gandt. Paris, Seuil, Points 
Sciences, septembre 1992., p. 218. 
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حيــن  فــي  المشــترك،  الحــس  وقائــع  وصــف 

علــى  تقــوم  كميــة  فيزيــاء  الجاليليــة  الفيزيــاء 

فوحدهــا  الرياضييــن،  والحســاب  القيــاس 

ســُتمكننا  َمــْن  جاليليــو  حســب  الرياضيــات 

الســاذجة  العاميــة  النظــرة  مــن  التخلــص  مــن 

الحــس  علــى  القائمــة  الفيزيائيــة  للظواهــر 

المشــترك، بــل إن رِهانــه األول ســيكون تخليــص 

العلــم مــن هــذه الشــائبة التــي لحقــت بــه منــذ 

ا يزيــح  أرســطو، وســيقدم فــي المقابــل تصــوًر

الترييــض  لصالــح  األشــياء  وطبائــع  كيفيــات 

وخطوًطــا  أشــكاًلا  باعتبارهــا  لهــا  الهندســي 

يتفــق  الموقــف  هــذا  وفــي  مجــردة.  ومقاديــر 

ــري الــذي  جاليليــو مــع أفالطــون كمــا يقــول كوي

أعطــى هــو األخــر األولويــة للرياضيــات بوصفهــا 

علًمــا يقــوم علــى التجريــد العقلــي، علــى الفيزيــاء 

محســوس)7). هــو  بمــا  تهتــم  التــي 

وفــق هــذا المنظــور تختفــي الطبيعــة باعتبارها 

مكانهــا  وتبــرز  كيفيــة،  وخصائــص  وصــوًرا  مــواد 

للظواهــر  ومتســقة  منظمــة  جديــدة  طبيعــة 

مــا جعــل  هــذا  ولعــل  للقيــاس.  القابلــة  الكميــة 

عالِمنــا اإليطالــي يميــز بيــن نوعيــن مــن الخصائــص 

الجوهريــة  أوًلا-الخصائــص  لألجســام:  المميــزة 

التــي تتســم بكونهــا رياضيــة وميكانيكية، كالشــكل 

)7( Alexandre Koyré, Études galiléennes. )Paris : 
Hermann 1966(, p. 78-79.  
يقــول جاليليــو مادحــا أفالطــون فــي هــذا الصدد: »يجــب أن يوضــع 
علــى الصفحــة ]األولــى[ التــي تحمــل عنــوان مجمــوع مؤلفاتــي مــا يلــي: 
''ســيدرك القــارئ هنــا مــن عــدد ال يحصــى مــن األمثلــة مــا هــي فائــدة 
الرياضيــات مــن أجــل التوصــل إلــى أحــكام فــي العلــوم الطبيعيــة. 
وكيــف تســتحيل الفلســفة الصحيحــة دون التوجيــه الهندســي، كمــا 

نصــت علــى ذلــك حكمــة أفاطــون الرشــيدة''« . ُينظــر:
-Le opere di Galileo Galilei - Vol. VIII, )1898(, op-cit, pp. 
613-614.

عــن  تنفصــل  ال  ألنهــا  جوهريــة؛  وهــي  والحركــة، 

األجســام بــأي وجــه كان مــن جهــة، وألنهــا أوليــة 

مــن جهــة أخــرى. ثانًيا-الخصائــص الثانويــة كاللــون 

والرائحــة والنكهــة والحــرارة ... وهــذه الخصائــص 

الحقيقــة  عــن  تعبــر  ال  ألنهــا  جاليليــو؛  ينكرهــا 

علــى  فقــط  تركــز  إنهــا  إذ  لألشــياء؛  الفعليــة 

المظاهــر الخارجيــة التــي لــن توصلنــا إلــى دراســة 

للطبيعــة)8). حقيقيــة 

إن مــا يهمنــا فــي هــذا التمييــز الــذي وضعــه 

جاليليــو بيــن الخصائــص المميــزة لألجســام هــو 

التحديــدات  عــزل  فــي  يقترحهــا  التــي  اإلمكانيــة 

جعــل  وبالتالــي  للمــواد،  والميكانيكيــة  الرياضيــة 

ــا. هــذا األمــر الــذي كان  ترييــض المــادة أمــًرا ممكًن

مســتحيًلا فــي الفلســفة األرســطية التــي تعطــي 

األوليــة للخصائــص الثانويــة فقــط. وبناًء على هذه 

قــد دشــن  المحــاورة  يكــون صاحــب  االعتبــارات، 

منهًجــا علمًيــا جديــًدا يظهــر ميــًلا كبيــًرا للنمذجــة 

 (représentation( والتمثيــل   )Idéalisation(

كل  المقابــل  فــي  ويرفــض  للواقــع،  الرياضييــن 

 (syllogistique( المنطقية-القياســية  األســاليب 

والخطابيــة التــي تقــوم عليهــا الفلســفة الطبيعيــة 

التقليديــة)9)، وهــذا مــا ســيعبر عنــه صراحــة بالقول:

جيــًدا  تعلمــون  كمــا  المنطــق  "إن 

مــا  بقــدر  ولكــن  الفيلســوف،  آلــة  هــو 

يتفــوق  أن  للحرفــي  الممكــن  مــن  هــو 

)8( Abattouy Mohammed, Galileo Galilei )1564-1642(, et 
la naissance de la physique moderne, in : Histoire des 
sciences et Épistémologie )étude(, Coordonné par Salem 
Yafout, n° 55, )Rabat : Faculté des lettres, 1996(, p. 5.

)9( ibidem.
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قــادًرا  يكــون  فــي صنــع اآلالت، دون أن 

عليهــا(،  )العــزف  يســتخدمها  أن  علــى 

يكــون  أن  للمــرء  الممكــن  مــن  فإنــه 

بارًعــا  يكــون  أن  دون  عظيًمــا  منطقًيــا 

]تمامــا[  المنطــق.  اســتعمال  فــي 

عــن ظهــر  مــن يحفظــون  مثلمــا هنــاك 

قلــب جميــع ]أســماء[ الشــعراء، بينمــا 

ــع أبيــات   أرب
ِ
ــر قادريــن علــى نظــم هــم غي

مبــادئ  جميــع  يتقنــون  وآخــرون  فقــط. 

يســتطيعون  ال  ولكنهــم  دافينتشــي 

رســم مقعــد واحــد. إن تعلــم العــزف علــى 

اختصــاص[  ]مــن  يكــون  ال  معينــة  آلــة 

يجيــد  مــن  طريــق  عــن  بــل  صانعهــا؛ 

العــزف، فلكتابــة القصائــد ينبغــي علــى 

مــًا للشــعراء، 
ِ
المــرء أن يكــون قارئــا نَه

االشــتغال  خــال  مــن  يُتعلــم  والرســم 

والتصويــر  التصميــم  علــى  المســتمر 

خــال  مــن  تُتعلــم  والبرهنــة  )التخيــل(، 

قــراءة الكتــب التــي تحتــوي علــى الكثيــر 

مــن  يتأتــى  فقــط  وهــذا  البراهيــن،  مــن 

خــال كتــب الرياضيــات وليــس مــن كتــب 

.(1 0 المنطــق")

حســب  الجاليليــة  الثــورة  إذن  تتمثــل 

كونهــا  فــي  العلمــي  الفكــر  مؤرخــي  معظــم 

 le langage( قــد اكتشــفت لغــة الطبيعــة

)10( Galileo Galilei, Le opere di Galileo Galilei - Vol. VII, 
op-cit, p. 60 ; trad. française, op-cit, p. 70.

يفصــح  التــي  اللغــة  أي   ،(11((de la nature

هــي  اللغــة  وهــذه  نفســه،  عــن  العالــم  بهــا 

الــذي  أرســطو  عكــس  فعلــى  الرياضيــات. 

 (qualitative( الكيفيــة  الخصائــص  أن  اعتبــر 

جاليليــو  يقــر  األشــياء،  جوهــر  تمثــل  مــا  هــي 

الوحيــد  الســبيل  هــي  الكميــة  العالقــات  أن 

النمــوذج  بــدون  إذ  الواقــع؛  والحقيقــي لفهــم 

الهندســي تظــل بنيــة األشــياء مبهمة وعصية 

علــى اإلدراك، فوحــده الرياضــي مــن يســتطيع 

أن يمنــح لهــذه العالقــات معنــى، ومــن ثمــة 

ــم. ــى فــّك ِشــفرة العال يكــون وحــده القــادر عل

2-1 الرياضيات باعتبارها وسيلة 
لتحصيل الحقيقة

"ميــزان  كتابــه  بدايــة  فــي  جاليليــو  يؤكــد 

أنــه  للشــك،  مجــاًلا  يــدع  ال  بشــكل  الذهــب"، 

والهندســة  عامــة  بصفــة  الرياضيــات  يعتبــر 

لتحصيــل  الوحيــد  الطريــق  هــي  خاصــة  بصفــة 

أعــداءه  منتقــًدا  يقــول  حيــث  الحقــة،  المعرفــة 

الذيــن لــم يســتطيعوا اســتيعاب المــزج الــذي 

والعلــم  الطبيعــي  العلــم  بيــن  يقيمــه  أن  أراد 

الــدوق  مــرة  ذات  أمرنــي  "لقــد  الرياضــي: 

األكبــر كوزيمــو الثانــي، طيــب الــرب ذكراه، 

أن أكتــب آرائــي حــول أســباب طفــو وغــرق 

األشــياء فــي المــاء، وحتــى أنجز هــذا األمر 

)11) ُينظــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا قالــه مــؤرخ العلــوم 
الكنــدي وليــام شــيا فــي هــذا الصــدد حــول دور الرياضيــات فــي 

الفيزيــاء الجاليليــة:
- William R. Shea, La révolution galiléenne: de la lunette 
au système du monde, traduit de l’anglais par François 
De Gandt, )Paris : Seuil, 1992(, p. 87.
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وضعــت كل مــا جــال فــي خاطــري علــى 

الــورق، وكل ]مــا تعلمتــه[ مــن التعاليــم 

األرخميديــة، التــي ربمــا قــد أوجــزت كل مــا 

يمكــن أن يقــال فــي هــذا الموضــوع، لكــن 

مــا إن خرجــت مقالتــي إلــى الوجــود حتــى 

تصــدى لهــا أعدائــي بالهجــوم معارضيــن 

التــي  للحقيقــة  اعتبــار  أدنــى  دون  أرائــي 

وصفتهــا أمامهــم والمدعمــة بالبراهيــن 

الهندســية، وقــد بلغــت بهــم عاطفتهــم 

إدراك  فــي  أنهــم فشــلوا  لدرجــة  مبلغــا 

أن إنــكار الهندســة يعنــي بوضــوح إنــكار 

الحقيقــة")12).

إن مــا كان يعيبــه أعــداء جاليليــو عليــه هــو أنــه 

الــذي يعــد حســبهم  الفلســفي  الحــس  يفتقــد 

الفعليــة  المعرفــة  لتحصيــل  الوحيــد  الســبيل 

التــي  بالكــون والطبيعــة، ففــي إحــدى الرســائل 

لودفيكــو  األرســطوطالي  الفيلســوف  بعثهــا 

-1565(  (Lodovico delle Colombe( كولومبــي 

الشــديد  بعدائــه  معروًفــا  كان  -الــذي   )1616

لــه فيهــا ســاخًرا مــن تقديــره  لجاليليــو-، يقــول 

بعــض  حشــد  "لقــد  للرياضيــات:  الشــديد 

مــن  يئســوا  عندمــا  القدمــاء،  الرجــال 

المفاهيــم  أنــواع  كل  أرســطو  فهــم 

)12( Il Saggiatore, in: Galileo Galilei, Le opere di Galileo 
Galilei - Vol. VI, )1896(, p. 214 ; tard. eng. The Assayer, by 
Stillman Drake, in: Discoveries and Opinions of Galileo, 
op-cit, pp. 231-232.
مــن  الثانــي  اليــوم  فــي  عنــه  ســيعبر  الموقــف  هــذا  ونفــس 
المحــاورة علــى لســان ســاجريدو حيــث ســيقول: "إن مــن يريــد 
معالجــة القضايــا العلميــة بــدون مســاعدة الهندســة، ]إنمــا[ يُقــدم 

علــى مشــروع غيــر قابــل للتنفيــذ". ُينظــر:
- Galileo Galilei, Le opere di Galileo Galilei - Vol. VII, op-cit, 
p. 229; trad. française, op-cit, p. 218.  

بفلســفة  حالميــن  ضــده،  العلميــة  غيــر 

جديــدة وطريقــة جديــدة فــي التفلســف، 

رغبــة منهــم فــي جلــب المجــد والشــهرة، 

برنــاردو  أتبــاع  عصرنــا  فــي  هــؤالء  ومــن 

توليســيو.)13) أمــا البعــض اآلخــر فألنهــم 

بالمــرة،  فلســفية  بخلفيــة  يتمتعــون  ال 

فإنهــم يســلمون أنفســهم للرياضيــات 

كل  وفــوق  الملكــة  هــي  بأنهــا  ويدعــون 

فــي  الرياضيــات  أن  حيــن[  ]فــي  العلــوم، 

علــوم  إلــى  تنتمــي  كانــت  أرســطو  زمــن 

يتــم   ،)schoolboys( المــدارس  صبيــة 

)...( ومــع  آخــر.  تعلمهــا قبــل أي شــيء 

الرياضييــن  العلمــاء  هــؤالء  فــإن  ذلــك 

الحديثيــن، يعلنــون بــكل وقــار أن العقــل 

اإللهــي الــذي ُمنــح ألرســطو قــد فشــل 

فــي فهــم الرياضيــات، ونتيجــة لذلــك فقــد 

فادحــة")14). أخطــاًء  ارتكــب 

  ســيرد جاليليــو فيمــا بعــد علــى هــذه الســخرية 

علــى  تطفــو  التــي  األجســام  حــول  "خطابــه  فــي 

ســطح المــاء" )1612(، قائــال: "إننــي أتوقــع توبيًخا 

وأســمعهم  أعدائــي،  قبــل  مــن  فظيًعــا 

يصرخــون فــي أذنــي ]ويقولــون مــاذا تفعــل 

ليســا  بيــن شــيئين  تجمــع  إنــك  هــذا؟  يــا 

)Bernardino Telesio( (13) )1509-1588(: فيلســوف إيطالــي 
ُعــرف بمناهضتــه ألفــكار أرســطو وأتباعــه، ودعوتــه إلــى تبنــي 
وحيــد  كمعيــار  تجريبــي  هــو  مــا  علــى  تقــوم  جديــدة  فلســفة 

العلميــة. للحقيقــة 

)14( »Di Ludovico delle Colombe contro il moto della 
terra; con postille di Galileo«, in: Le opere di Galileo Galilei 
- Vol. III, )1892(, p. 253-254 ; tard. eng. by Stillman Drake, 
in: Discoveries and Opinions of Galileo, op-cit, p. 223.
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مــن نفــس الجنــس[،)15) وتجعلهمــا شــيًئا 

بهــا  يــدرس  التــي  "فالطريقــة  واحــًدا؛ 

ــي الطبيعــة ليســت هــي الطريقــة  الفيزيائ

نفســها التــي يتبعهــا الرياضــي، فعلمــاء 

اهتمامهــم  يبقــى  أن  يجــب  الهندســة 

وأال  أذهانهــم،  فــي  يوجــد  عمــا  مرتكــًزا 

ألن  الفلســفية؛  المســائل  فــي  يتدخلــوا 

األخيــرة  المســائل  هــذه  فــي  الحقيقــة 

تختلــف عــن الحقيقــة الرياضيــة"، كمــا لــو 

أن الحقيقــة ليســت واحــدة، وأن الهندســة 

أن تعيــق تطــور  مــن شــأنها  فــي عصرنــا 

مــن  كان  لــو  وكمــا  الحقيقيــة،  الفلســفة 

مهندســا  المــرء  يكــون  أن  المســتحيل 

وفيلســوفا فــي نفــس اآلن، وهــذا مــا ينتــج 

عنــه بالضــرورة ]حســبهم[ أن الــذي يعــرف 

يعــرف  أن  أبــًدا  يســتطيع  ال  الهندســة 

الفيزيــاء؛ بــل وال يســتطيع مناقشــة أيــة 

جاليليــو  أعــداء  عليهــا  يســتند  التــي  الحجــة  كانــت  لقــد   (15(
األرســطيين للــرد علــى اســتخدامه للرياضيــات فــي الفيزيــاء هــو 
كونــه يجمــع بيــن علميــن متناقضيــن مــن حيــث النــوع، حيــث 
يقــول أحــد أعدائــه الــذي ســمى نفســه "األكاديمــي المجهــول" 
"إن   :])1614-1564(  Arturo Pannocchieschi أنــه  ُيحتمــل  ]الــذي 
القضايــا والبراهيــن الرياضيــة تفشــل فــي إظهــار القــوة واألســباب 
 )...(  .)les opérations de la nature( الطبيعــة  لتدابيــر  الحقيقيــة 
بواســطة  الطبيعيــة  الحقائــق  إثبــات  فــي  يرغبــون  الذيــن  فأولئــك 
االســتدالالت الرياضيــة –وجاليليــو إن لــم أكــن مخطًئــا واحــد منهــم- 
بعيــدون كل البعــد عــن الحقيقــة. )...( إن أي شــخص اعتقــد أنــه قــادر 
علــى إثبــات الخصائــص الطبيعيــة بواســطة الحجــج الرياضيــة هــو 
شــخص أخــرق )insensé(؛ ألنهمــا علمــان مختلفــان تماًمــا؛ فالعلــوم 
كحالــة  حركــة  لهــا  التــي  الطبيعيــة  األجســام  تــدرس  الطبيعيــة 
طبيعيــة وملموســة، فــي حيــن الرياضيــات مجــردة مــن كل حركــة".
- Le opere di Galileo Galilei - Vol. IV, op-cit, » Considerazioni 
Di Accademico Incognito «, )Pise, 1612(, p. 158; Cité dans : 
William R. Shea, La révolution galiléenne, op-cit, p. 61.

الفيزيائيــة")16). المســائل  مــن  مســألة 

يكــون  لكــي  أنــه  مقتنًعــا  جاليليــو  كان  لقــد 

أن  عليــه  لزاًمــا  كان  حقيقًيــا  فيلســوًفا  المــرء 

التــي  الســلطة  مــن  نفســه  بتخليــص  يقــوم 

تضعــه فيهــا الكتــب التــي يقَرُؤهــا، والتــي تصــل 

حــد التقديــس؛ لهــذا كان أول شــيء ينتقــده عنــد 

فالســفة عصــره هــو انكبابهــم األعمــى علــى كتــب 

إذ حســبه  الطبيعــة؛  أمــور  تفســير  فــي  أرســطو 

–باعتبارهــا  الطبيعــة  إلــى  يتوجهــون  يكونــوا  لــم 

الموضــوع الرئيــس لدراســتهم- بشــكل مباشــر، 

بــل يتوجهــون إليهــا بالواســطة. وهــذا مــا يرفضــه 

بالواســطة  معرفــة  كل  إن  إذ  بإطــالق؛  عالِمنــا 

هــي حســبه معرفــة زائفــة وال يمكنهــا أن توصلنــا 

إلــى الحقيقــة الفعليــة التــي بموجبهــا نســتطيع 

تفســير الظواهــر الطبيعيــة، فلكــي يصــل اإلنســان 

إلــى تفســير صحيــح لمــا يحــدث أمامــه يجــب عليــه 

أال يجعــل بينــه وبيــن تلــك األحــداث أي واســطة 

هــو  هــذا  تفكيــره،  عليــه  تشــوش  أن  يمكنهــا 

كان  الــذي  واإلبســتيمولوجي  الفلســفي  الــدرس 

لنــا. جاليليــو يريــد أن يوصلــه 

خصومــه  أحــد  إلــى  خطابــه  فــي  يقــول  كتــب 

 :)Caesaris Lagalla( الجــاال  ســيزاريس  المدعــو 

ودراســة  التفلســف  بيــن  الفــرق  "إن 

الفلســفة هــو نفســه الفــرق القائــم بيــن 

ونســخ  الطبيعــة  مــن  انطاًقــا  الرســم 

)16( Le opere di Galileo Galilei - Vol. IV, )1894(, » Diversi 
frammenti, Delle cose che stanno in su l'acqua «, p. 49. 
 Mohamed Abattouy, Galileo Galilei et la ;)بتصرف طفيف)
naissance de la physique moderne, p. 6. William shea, La 
révolution galiléenne, op-cit, p. 61.
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الطبيعــة[")17).  حــول  ]المرســومة  الصــور 

وهــذا القــول ال يعنــي أن علــى المــرء أال يطلــع علــى 

مــا أنجــزه اآلخــرون، وإنمــا مــا أراد جاليليــو قولــه هــو 

أن المــرء حيــن دراســته لشــيء مــا، يجــب أن يجعــل 

وليســت  للتفكيــر  حافــًزا  الســابقة  األبحــاث  مــن 

األول  أن  هــو  بينهمــا  فالفــرق  التفكيــر،  منتهــى 

أرضيــة  القديمــة  التفســيرات  تلــك  مــن  يجعــل 

ينطلــق منهــا لبدايــة بحثــه؛ فــي حيــن الثانــي يجعــل 

منهــا نهايــة البحــث. فمــن الممكــن للرســام أثنــاء 

اللوحــات  بدايــة تعلمــه للرســم أن يقــوم بنســخ 

الفنانيــن،  أعظــم  قبــل  مــن  المرســومة  الجيــدة 

ــه فــي النســخ فقــط،  لكــن ال ينبغــي أن يفنــي حيات

وإنمــا عليــه أن يبتكــر أســلوًبا جديــًدا فــي الرســم إذا 

مــا أراد أن يخلــق لنفســه أســلوًبا جديــًدا وأن يتميــز 

عــن ســابقيه.

وبالمثــل مــن الممكــن لــدارس الفلســفة مــن 

أجــل تحفيــز العقــل وإرشــاده إلــى التفلســف، أن 

القديمــة،  الفلســفية  النصــوص  بدراســة  يبتــدئ 

معيــن،  فلســفي  أســلوب  تقليــد  يحــاول  وأن 

لكــن ال ينبغــي أن يبقــى علــى هــذا الحــال؛ إذ مــن 

فيلســوًفا  يكــون  أن  أراد  مــا  إذا  عليــه  الضــروري 

الكتابــة  فــي  جديــًدا  أســلوًبا  لنفســه  يبتكــر  أن 

الفلســفية. يقــول جاليليــو فــي هــذا الصــدد: "إن 

المــرء لــن يصبــح فيلســوًفا، إذا مــا اهتــم 

أن  دون  اآلخــرون،  يكتبــه  بمــا  األبــد  إلــى 

يكلــف نفســه حتــى أن يرفــع عينيــه إلــى مــا 

تُبدعــه الطبيعــة. )...( إننــي أقــول إن هــذا 

األمــر لــن يصنــع مــن المــرء فيلســوًفا أبــًدا، 

)17( Galileo Galilei, Discoveries and Opinions of Galileo, 
op-cit, p. 224.

لفاســفة  تلميــًذا  منــه  ســيصنع  ولكــن 

آخريــن وخبيــرا بأعمالهــم. وال أعتقــد أننــا 

ســنقدر رجــًلا قــد درس الرســم واللوحــات 

أعمــال  كل  فــي  وَدّقــَق  عظيمــة  دراســة 

فــوًرا  يســتطيع  أنــه  لدرجــة  الرســامين، 

واحــد  كل  أســلوب  يحــدد  أن  وبحســم 

منهــم، ونعتبــره رســاًما حتــى ولــو كان فــي 

ُمحاكاتهــم. مقــدوره 

أن  الجــاال[  ســيد  ]يــا  تعتقــد  "إنــك 

درجــة  إلــى  تصــل  أن  يمكــن  الفلســفة 

النــاس  ــد 
ِ
ُول مــا  إذا  الكمــال  عظيمــة مــن 

مــن  ســيتحررون  عندئــذ  ألنهــم  ُعميانًــا؛ 

التــي  الزائفــة  االفتراضــات  مــن  الكثيــر 

فإنــك  ولهــذا   )...( نُبصــره.  ممــا  تأتينــا 

تديــن بشــدة كل الرياضييــن ]والفلكييــن[ 

أن  يجهلــون  رأيــك  حســب  لكونهــم 

معروًفــا  كان  لــو  كمــا  تخدعنــا،  الحــواس 

مــا إذا كان المــرء يُخــدع بواســطتها أم ال. 

)...( ولكــن قــل لــي يــا ســيد الجــاال مــن الــذي 

قــدم لنــا مشــاهدات أفضــل وأكثــر دقــة، 

ومفاهيــم حــول الخــداع البصــري أكثــر مــن 

   .(18 ياضييــن؟") الر

بنــاًء علــى هــذه االعتبــارات، نســتنتج أن جاليليــو 

لــم يرغــب فــي أن يســتقل تماًمــا عــن الفلســفة، 

أراد أن ينشــئ لنفســه فلســفة جديــدة،  إنــه  بــل 

)18( »Iulii Caesaris La Galla De phoenomenis in orbe 
lunae novi telescopii usu nunc iterum suscitatis; con 
postille di Galileo«, in: Galileo Galilei, Le opere di Galileo 
Galilei - Vol. III, )1892(, op-cit, p. 395-336 ; tard. eng, by 
Stillman Drake, in: Discoveries and Opinions of Galileo, 
op-cit, pp. 225-226.
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تقــوم علــى طريقــة جديــدة فــي التفلســف، وِقــوام 

الرياضــي؛  هــذه الفلســفة الجديــدة هــو المنهــج 

االقتنــاع،  تمــام  مقتنًعــا  كان  اإليطالــي  فالعالِــم 

أنــه لكــي تصبــح الفلســفة علًمــا دقيًقــا كان لزاًمــا 

لنفســها  تجــد  أن  شــيء  كل  وقبــل  أوًلا  عليهــا 

يصــوغ  العقــل  يجعــل  صارًمــا،  رياضًيــا  منهًجــا 

أفــكاًرا واضحــًة وافتراضــات نظريــة مبنيــة بشــكل 

ــم بتجــارب دقيقــة فــي النهايــة. متقــن، ُتدعَّ

بيــن  التمييــز  مســألة  أن  بالذكــر  والجديــر 

اليقيــن االفتراضــي والبرهــان الرياضــي قــد خلقــت 

الفكــر  فــي  المتخصصيــن  لــدى  ا  كبيــًر إشــكاًلا 

االســتدالل  أن  يؤكــد  جهــة  مــن  فهــو  الجاليلــي، 

بشــكل  الحســم  مــن  اإلنســان  ــن  ُيمكِّ الرياضــي 

حيــث  الطبيعــة،  تخــص  التــي  األمــور  فــي  نهائــي 

يقــول: "إن التمســك بصرامــة المبرهنــات 

للغايــة  خطيــًرا  اختبــاًرا  يعــد  الهندســية 

فقــط بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يعرفــون 

كيفيــة اســتخدامها. ]لكــن بالنســبة للذيــن 

يجيدونهــا فــا توجــد أي صعوبــة تذكــر[؛ إذ 

مثلمــا ال يوجــد حــد وســط بيــن الصــواب 

المبرهنــات  فــي  كذلــك  فإنــه  والخطــأ، 

الضروريــة ال يســتطيع المــرء إال أن يصــل 

إلــى تأكيــدات مطلقــة غيــر مشــكوك فــي 

يمكــن  ال  مطلقــة  مغالطــات  أو  صحتهــا 

أن  إمــا  الرياضيــات[  ]ففــي  بهــا،  القبــول 

 César ou( يكــون المــرء قيصــرا أو ال شــيء

rien(")19). لكــن نجــده فــي موضــع آخــر يذكــر القــارئ 

)19( Il Saggiatore )1623( in: Galileo Galilei, Le opere di Galileo 
Galilei - Vol. VI, )1896(, p. 297 ; Cité dans : William R. Shea, La 
révolution galiléenne, op-cit, p. 126. )بتصرف طفيف(.

ــأن تفســيراته هــي مجــرد محــاوالت وافتراضــات  ب

ــه حــول  ــر، حيــث يقــول فــي "خطاب حدســية ال غي

المذنبــات":

بطريقــة  ]حججــي[  أقــدم  ال  "إننــي 

تأكيديــة ولكننــي أقدمهــا بطريقــة احتمالية 

صحيــح  أنــه  أشــعر  مــا  أي  وتقريبيــة، 

هــذه  وُملتبــس.  غامــض  موضــوع  حــول 

وجــدت  التــي  والتخمينــات  الحــدوس  هــي 

جاليليــو")20).  األكاديمــي  ذهــن  فــي  مكانهــا 

لكــم  "أعتــرف  آخــر:  موضــع  فــي  أيًضــا  ويقــول 

صراحــة كمــا تعــودت دائًمــا، أننــي مبهــور 

كثيــًرا وضريــر تماًمــا، عندمــا يتعلــق األمــر 

باختــراق أســرار الطبيعــة، لكننــي مــا زلــت 

ال أســتطيع بلــوغ إال معرفــة قليلــة حــول 

األســرار")21). هــذه 

مــن  المســألة  هــذه  تطرحــه  مــا  ورغــم 

الفكــر  فــي  عويصــة  إبســتيمولوجية  إشــكاالت 

الجاليلــي، إال أن الشــيء المؤكــد هــو أن صاحــب 

المحــاورة كان يــدرك جيــًدا أن العقــل البشــري 

ال يســتطيع اختــراق الطبيعــة مــا لــم يتخــّل عــن 

تعتقــد  التــي  الســخيفة،  الفلســفية  االدعــاءات 

أن بإمكانهــا تحصيــل معرفــة شــاملة. وفــي هــذا 

بالعلــم  القائــل  األمــر نســف للمبــدأ األرســطي 

كان  البدايــة  منــذ  أرســطو  رهــان  إن  إذ  الكلــي؛ 

العلــوم  بــكل  ُتلــم  هــو تحصيــل معرفــة كونيــة 

)20( discorso delle comete galileo )1616(, in: Galileo 
Galilei, Le opere di Galileo Galilei - Vol. VI, p. 47 ; Cité dans : 
William R. Shea, La révolution galiléenne, op-cit, p. 126.

)21( Il Saggiatore, in: Galileo Galilei, Le opere di Galileo 
Galilei - Vol. VI, )1896(, p. 303 ; Cité dans : William R. 
Shea, La révolution galiléenne, op-cit, p. 126-127.
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والمعــارف، لهــذا جعــل مــن نســقه الفلســفي 

نســًقا كلًيا وشــمولًيا )المنطق، العلم الطبيعي، 

الميتافيزيقــا، الكوســمولوجيا...(؛ لكــن هــذا األمــر 

يرفضــه جاليليــو بإطــالق؛ إذ حســبه يســتحيل أن 

ُنحّصــل معرفــة شــاملة بالطبيعــة الالمحــدودة، 

وبــدل ذلــك يقتــرح أن نركــز اهتمامنــا علــى أجــزاء 

وظائفهــا  معرفــة  لمحاولــة  الطبيعــة  هــذه 

المختلفــة، وذلــك دون أن ننتظــر أننــا ســنحقق 

خــالل هــذه الدراســة معرفــة شــاملة بهــا؛ إذ إن 

العالــم فــي كليتــه ال يمكــن إدراكــه؛ ألنــه عصــي 

علــى الفهــم.

أواخــر  وهــذا مــا ســيعبر عنــه ســالفياتي فــي 

الفهــم  "إن  قائــًلا:  المحــاورة  مــن  األول  اليــوم 

اإلنســاني يحمــل معنييــن فهــو إمــا: يكــون 

ُمكثًفا )intensive( أو ُموسًعا )extensive(؛ 

إذ نعتبــره موســعا ]فــي تلــك اللحظة[ التي 

يدركهــا  التــي  األشــياء  عــدد  فيهــا  يكــون 

ــا، وفــي هــذه الحالــة يكــون الفهــم  ال نهائًي

ــا أيًضــا، وبالتالــي ليــس  اإلنســاني ال نهائًي

لــه مثيــل؛ إذ حتــى وإن عــرف ألــف حقيقــة 

كاملــة ]لــن يزيــد أو ينقــص منــه فــي شــيء[؛ 

ألن العــدد ألــف ال يفــوق الصفــر بالنســبة 

هــذا  اعتبرنــا  إذا  لكــن  نهائــي.  هــو  لمــا 

االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  مكثًفــا  الفهــم 

الداللــة االصطاحيــة لكلمــة التكثيــف التــي 

ــا، فإننــي  تعنــي الكمــال فــي إدراك القضاي

أقــول إن الفهــم اإلنســاني يــدرك بعــض 

الحقائــق ولديــه يقيــن تــام بهــذا "البعــض" 

الــذي أدركــه.

")...( وهــذا هــو حــال العلــوم الرياضيــة 

والحســاب؛  الهندســة  علــم  أي  البحثــة، 

العقــل  يعــرف  قــد  العلــوم  هــذه  ففــي 

لهــا  حصــر  ال  ]رياضيــة[  قضايــا  اإللهــي 

ذلــك  اإلنســاني؛  العقــل  مــع  بالمقارنــة 

ألنــه يعرفهــا كلهــا، بيــد أن معرفــة القليــل 

مــن هــذه القضايــا –هــذا القليــل الــذي هــو 

وحــده الممكــن بالنســبة للفهــم البشــري 

حيــث  مــن  مســاويًا  يكــون  ]المحــدود[- 

اليقيــن الموضوعــي للمعرفــة اإللهيــة؛ ألن 

هــذا الفهــم القليــل الــذي ُمنــح لنــا، يمكننــا 

مــن فهــم مــا هــو ضــروري ]فــي الطبيعــة[. 

وبــكل تأكيــد إننــي أقــول: "ال يوجــد شــيء 

بإطــاق")22). موثــوق 

وفــق هــذا المنحــى تصبــح مســألة إرشــاد رغبــة 

ــا  اإلنســان الالمحــدودة فــي المعرفــة أمــًرا ضرورًي

حتــى يحقــق معرفــة ُمنتجــة )productif(، فرغــم أن 

ــه  ــر محــدودة، لكــن معرفت ــه فــي المعرفــة غي رغبت

مــا  مــع  بالمقارنــة  للغايــة  محــدودة  تبقــى  هــذه 

ينطــوي عليــه الكــون مــن أســرار. وهــذا مــا عبــر عنــه 

جاليليــو باســتحضاره لقصــة جميلــة لشــخص كان 

يدعــي أنــه يمتلــك معرفــة مطلقــة باألصــوات لكنــه 

سيكتشــف فــي النهايــة أن معرفتــه تلــك محــدودة 

للغايــة. ونظــًرا لجماليــة الحكايــة ارتأينــا أن ننقلهــا 

يقــول:  نســبًيا  أنهــا طويلــة  رغــم  كاملــة  للقــارئ 

"لقــد علمتنــي الخبــرة الطويلــة فيما يتعلق 

تتطلــب  التــي  لألمــور  البشــرية  بوضــع 

(22( Galileo Galilei, Le opere di Galileo Galilei - Vol. VII, op-
cit, pp. 128-129; trad. française, par François De Gandt et 
René Fréreux, op-cit, p. 129.
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التفكيــر مــا يأتــي: "كلمــا عــرف النــاس أقــل 

وفهمــوا أقــل مــن هــذه األمــور، انخرطــوا 

فــي محاولــة المجادلــة حــول هــذه األمــور 

مــن  الكثيــر  وفهــم  معرفــة  إن  إذ  أكثــر؛ 

المزيــد  يأخــذون  النــاس  تجعــل  األشــياء 

مــن الحــذر والتــروي فــي إصــدار أحكامهــم 

علــى أي شــيء جديــد.

]لكــي تفهمــوا قولــي هــذا أكثــر ســأروي 

لكــم قصــة[ "فــي إحــدى األيــام فــي مــكان 

الطبيعــة  وهبتــه  رجــل  عــاش  منعــزل 

ووهبتــه  العــادة،  فــوق  االســتطاع  حــب 

راجًحــا وحــاًدا. وقــد كان هــذا  أيًضــا عقــًلا 

والتغريــد  للتســلية  الطيــور  يربــي  الرجــل 

ويســتمتع بهــذا األمــر كثيــًرا، حيــث يراقــب 

بإعجــاب شــديد هــذا االختــراع الــذي كانــت 

الطيــور تســتطيع بــه تحويــل الهــواء الــذي 

تتنفســه إلــى ]مقطوعــات[ غنائيــة رائعــة 

ومختلفــة. وفــي إحــدى الليالــي تصــادف أن 

بالقــرب  الرجــل أغنيــة رقيقــة  ســمع هــذا 

مــن منزلــه، ولمــا كان تفكيــره لم يكــن قادًرا 

علــى ربــط هــذه األغنيــة بــأي شــيء آخــر إال 

بطائــر صغيــر، فهــرول محــاولًا اإلمســاك 

بــه، لكنــه عندمــا وصــل إلــى مصــدر الصــوت 

ينفــخ  الرعــاة  مــن  صغيــًرا  طفــًلا  وجــد 

فــي عصــا مجوفــة ويحــرك أصابعــه علــى 

متنوعــة  نغمــات  منــه  ليخــرج  الخشــب، 

ولكــن  الطيــور،  تصدرهــا  التــي  تلــك  مثــل 

الرجــل  ارتبــك  تماًمــا.   
ٍ
مختلفــة  

ٍ
بطريقــة

وأعطــى للطفــل عجــًلا مقابــل ذلــك النــاي 

الفضوليــة،  بطبيعتــه  مدفوًعــا   )Flute(

وعــاد إلــى عزلتــه.

"لكنــه أيقــن بأنــه إذا لــم يكــن قــد التقــى 

بذلــك الطفــل صدفــة مــا كان لــه أن يعلــم 

النغمــات  لتكويــن  بوجــود طريقــة جديــدة 

إلــى  يســافر  أن  فقــرر  الحلــوة،  واألغانــي 

أماكــن بعيــدة علــى أمــل أن يلتقــي ببعــض 

المغامــرات الجديــدة. وفــي اليــوم التالــي 

حــدث أنــه مــر بجــوار كــوخ صغيــر فســمع 

داخلــه،  مــن  تنبعــث  نفســها  النغمــات 

وحتــى يــرى مــا إذا كان ذلــك الصــوت صــادر 

عــن النــاي أم عــن الطائــر دخــل إلــى الكــوخ. 

فوجــد هنــاك طفــًلا آخــر يمســك بقــوس في 

يــده اليمنــى ويمــرره كالمنشــار فــوق ألياف 

مشــدودة فــوق قطعــة خشــبية مجوفــة، 

أمــا يــده الُيســرى فقــد كانت تمســك باآللة 

وتتحــرك أصابــع الطفــل لتســتخلص مــن 

كل ذلــك تنوًعــا فــي النغمــات األكثــر جمــالًا، 

دون أي نفــخ. واآلن يمكــن يــا مــن تشــارك 

الرجــل تفكيــره وتقتســم معــه فضولــه، أن 

تحكــم علــى دهشــته.

"فقــد وجــد نفســه أمــام طريقيــن غيــر 

مســبوقين إلنتــاج النغمــات واأللحــان، 

المزيــد  هنــاك  يــزال  ال  أنــه  يــدرك  وبــدأ 

مــن هــذه الطــرق. وقــد زاد ذهولــه عنــد 

صوتًــا،  وســمع  المعابــد  أحــد  دخولــه 

مصــدره  ليــرى  خلفــه  التفــت  وعندمــا 

 the( اكتشــف أنــه جــاء مــن المفصــات

]والتــي  األبــواب  علــى  المثبتــة   )hinges
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ــا[ عندمــا يتــم فتحهــا. ومــرة  تصــدر صوتً

أخــرى قــاده فضولــه للدخــول إلــى فنــدق 

وهــو يتوقــع أن يــرى بعــض النــاس تمــرر 

الكمــان،  أوتــار  علــى  بلطــف  القــوس 

يحــك  رجــًلا  رأى  ذلــك  مــن  بــدلًا  لكنــه 

قــدح فيســتخلص منــه  إصبعــه بحافــة 

نغمــة تبعــث الســرور فــي النفــس. ثــم 

والذبــاب  والبعــوض  الدبابيــر  أن  الحــظ 

كمــا  بالتنفــس  واحــدة  نغمــة  تكــون  ال 

تفعــل الطيــور، لكنهــا تصــدر صوتـًـا رتيًبــا 

بضربــات ســريعة مــن أجنحتهــا، وكلمــا 

اقتناعــه  قــل  وإعجابــه  دهشــته  زادت 

بأنــه يعــرف كيــف تُصــدر األصــوات؛ بــل 

كافيــة  تكــن  لــم  الســابقة  خبراتــه  حتــى 

يعتقــد  أن  لــه  تســمح  حتــى  أو  لتعلمــه 

نغماتــه  يصــدر  الليــل  صرصــور  بــأن 

علــى  بعضهــا  أجنحتــه  بحــك  الحلــوة 

بعــض؛ وذلــك ألنــه ال يســتطيع الطيــران 

اإلطــاق. علــى 

الرجــل  أصبــح  أن  بعــد  "حســًنا، 

أنــه ال توجــد طــرق أخــرى إلصــدار  يعتقــد 

النغمــات، وذلــك بعــد أن شــاهد باإلضافــة 

األورغ  آالت  مختلــف  المذكــورة  لألشــياء 

واآلالت  والنــاي  واألبــواق   ،)the organs(

الوتريــة؛ بــل حتــى إنــه شــاهد هــذه القطعــة 

الحديديــة الصغيــرة علــى شــكل اللســان 

التــي توضــع بيــن األســنان والتــي تســتخدم 

كصنــدوق  غريبــة  بطريقــة  الفــم  تجويــف 

الصــوت.  لنقــل  كأداة  والتنفــس  رنيــن 

وعندمــا اعتقــد هــذا الرجــل أنــه قــد رأى كل 

شــيء، كمــا أقــول، وجــد نفســه مــرة أخــرى 

غارًقــا فــي الجهالــة والحيــرة أكثــر مــن أي 

وقــت مضــى، حيــث إنــه قــد أمســك بحشــرة 

ــاخ( )cicada(، وفشــل  ــز الحصــاد )الصرن زي

فــي خفــض ضجيجهــا الحــاد عالــي النغمــة 

أجنحتهــا  بمنــع  أو  فمهــا  بغلــق  ســواء 

مــن الحركــة، كمــا أنــه لــم يــرى أنهــا تحــرك 

القشــور التــي تغطــي جســدها أو تحــرك أي 

شــيء آخــر.

"وأخيــرا رفــع الرجــل درع صدرهــا فــرأى 

هنــاك بعــض األربطــة الرقيقــة والصلبــة 

الصــوت  أن  ظــن  ولمــا  الــدروع،  تحــت 

قــرر  األربطــة  هــذه  اهتــزازات  مــن  يأتــي 

لــم  لكــن  أن يقطعهــا ليخــرس الحشــرة. 

يحــدث أي شــيء إلــى أن دفــع إبرتــه عميقــا 

فطعــن الحشــرة فأخــرس صوتهــا وأخــذ 

حياتهــا، وبذلــك ظــل غيــر قــادر علــى تحديــد 

هــل كانــت هــذه األربطــة بالفعــل مصــدر 

الصــوت. وبهــذه الخبــرة اختزلــت معرفتــه 

إلــى عــدم ثقــة، ولذلــك عندمــا يســأله أحــد 

كيــف تتكــون األصوات كان يجيب بتســامح 

ببضعــة  معرفتــه  مــن  الرغــم  علــى  إنــه 

الكثيــر مــن  طــرق، فإنــه متأكــد أن هنــاك 

الطــرق األخــرى المعروفــة والتــي ال يمكنــه 

تصورهــا. ويمكننــي أن أصــور بأمثلــة كثيــرة 

جــًدا ســخاء الطبيعــة فــي إظهــار تأثيرهــا، 

أثنــاء توظيفهــا لوســائل ال يمكــن أن نفكــر 

فيهــا بــدون اســتخدام حواســنا وخبراتنــا، 
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هــذه  حتــى  تكــون  األحيــان  بعــض  وفــي 

لعــاج  كافيــة  غيــر  والخبــرات  الحــواس 

العجــز فــي فهمنــا")23).

بنــاًء علــى هــذا المثــال، نســتنتج أن المعرفــة 

حســب جاليليــو ال يمكنهــا أن تكــون إال نســبية؛ 

ــة لإلنســان علــى  إذ مهمــا وصلــت القــدرة الهائل

الطبيعــة  تحكــم  التــي  القوانيــن  فــي  البحــث 

قاصــرة  المعرفــة ســتبقى  هــذه  فــإن  والكــون، 

ولــن تكــون دقيقــة بالمعنــى المطلــق للكلمــة، 

وبهــذا يكــون جاليليــو قــد دشــن فكــرة جديــدة فــي 

بالعمــل  تتعلــق  العلمــي،  البحــث  ميتودولوجيــا 

علــى مــا هــو جزئــي فــي الطبيعــة عــوض التركيــز 

تبقــى  التــي  وشــموليتها،  كليتهــا  فــي  عليهــا 

صعبــة المنــال. وال يبقــى أمــام اإلنســان ســوى 

البحــث فيمــا هــو جزئــي، وبالتالــي تكــون المعرفــة 

وقابلــة  األخــرى،  هــي  جزئيــة  ســيحصلها  التــي 

باســتمرار.       للمراجعــة 

 ســننتقل اآلن للحديــث عــن التأثيــر الــذي خلفــه 

علــى  الفيزيــاء،  فــي  للرياضيــات  جاليليــو  تطبيــق 

العلمــاء الذيــن ســيأتون بعــده، حيــث ستشــكل 

الخصــوص  بهــذا  اإليطالــي  العالــم  هــذا  أبحــاث 

علمــي  تقليــد  وخلــق  لظهــور  تأسيســية  بدايــة 

تاريــخ  حاســمة  وبصــورة  طبــع  جديــد  ورياضــي 

وتتمثــل  اليــوم.  حتــى  الحيــن  ذلــك  منــذ  العلــوم 

التاليــة: العناصــر  فــي  خصائصــه 

أولًا: تكويــن جماعــات علميــة دوليــة، تتقاســم 
)23( Il Saggiatore, in: Galileo Galilei, Le opere di Galileo 
Galilei - Vol. VI, pp. 280-281 ; tard. eng. The Assayer, by 
Stillman Drake, in: Discoveries and Opinions of Galileo, 
op-cit, pp. 256-258.

نفــس االهتمامــات بدراســة الظواهــر الطبيعيــة 

دراســة رياضيــة.

هــذه  بيــن  فيمــا  التعــاون  تكثيــف  ثانًيــا: 

وطــرق  االكتشــافات  أنبــاء  وتبــادل  الجماعــات 

عليهــا. واالســتدالل  تبريرهــا 

وأخيــًرا: ستتشــارك هــذه الجماعــات اقتناًعــا 

مركزًيــا واحــًدا، وهــو الــذي ســيوجه أبحاثهــم مــن 

ذلــك  ويتمثــل  واإلجرائيــة،  المنهجيــة  الناحيــة 

فــي االســتثمار الخــالق للرياضيــات فــي مختلــف 

العلميــة)24). الدراســات 

جاليليو ونشأة التقليد . 2
العلمي-الفلسفي الرياضي

تمــام  مقتنًعــا  اإليطالــي  العالــم  كان  لقــد 

لــم  الــذي  الجديــد  العلــم  مدشــن  أنــه  االقتنــاع 

هــذا  أن  كذلــك  يعلــم  وكان  أحــد،  إليــه  يســبقه 

التدشــين مــا هــو إال بدايــة للبحــث، متنبئــا قبــل 

األوان بأن هذه البداية ستشــكل الشــرارة األولى 

وســتكون  جهــة،  مــن  الحديثــة  العلميــة  للثــورة 

فاتحــة لبــروز تقليــد علمــي جديــد مــا زال صــداه 

إلــى اليــوم مــن جهــة أخــرى، يقــول فــي بدايــة كتابــه 

"غايتــي   :)1638( رياضيــة"  وخطابــات  "براهيــن 

الجــدة،  فــي  بالًغــا  لًمــا 
ِ
ع أضــع  أن  هــي 

يعالــج موضوًعــا بالًغــا فــي القــدم. وقــد 

ال يكــون فــي الطبيعــة مــا هــو أقــدم مــن 

الحركــة التــي وضــع الفاســفة فيهــا ُكتًبــا 

)24( CF. Abattouy Mohammed, Galileo Galilei )1564-
1642(, et la naissance de la physique moderne, op-cit, 
pp. 3-11.
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ليســت قليلــة وال صغيــرة، والحركــة التــي 

 )moto locale( أعالجهــا هــي حركــة النقلــة

التــي هــي ظاهــرة تظهــر فيهــا العديــد مــن 

الخصائــص المدهشــة، التــي لــم يســبق 

ألحــد أن الحظهــا أو أقــام عليهــا الدليــل.

"أمــا العلــم اآلخــر الــذي قمــت بتطويــره 

أيًضــا مــن أســس العلــم الســابق، -الــذي 

ونظريــات  خصائــص  اآلخــر  هــو  يتضمــن 

فيتنــاول  اآلن-،  حتــى  ماحظتهــا  يتــم  لــم 

األجســام  لهــا  تتعــرض  التــي  المقاومــة 

الخارجيــة،  القــوى  مــن قبــل   )...( الصلبــة 

وخاصــة  كبيــرة،  فائــدة  ذو  موضــوع  وهــو 

فــي العلــوم والفنــون الميكانيكيــة.  هكــذا 

الــذي  هــذا  مؤلفــي  فــي  المــرء  يجــد  إذن 

عالجــت فيــه هذيــن العلميــن، العديــد مــن 

المبرهنــات الواضحــة، وأيًضــا العديــد مــن 

أهميــة.  تقــل  ال  التــي  األخــرى  النظريــات 

واألهــم مــن ذلــك هــو أننــي فتحــت أمــام هذا 

اعتقــادي  فــي  هــو  –الــذي  الواســع  العلــم 

فــي طــور البدايــة- طرًقــا ومجــاالت كثيــرة 

سيســتفيد منهــا علمــاء أقــوى منــي عقــا، 

وســيذهبون فيهــا إلــى أبعــد الحــدود مــع 

الوقــت")25). مــرور 

الــذي  الجديــد  العلمــي  التدشــين  هــذا  إن 

ســيعرف فيمــا بعــد بالفيزيــاء الرياضيــة، الــذي 

(25( » Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno 
a due nuove scienze «, in: Le opere di Galileo Galilei 
- Vol. VIII, )1898(, op-cit, p. 48 ; tard. eng. Dialogues 
Concerning Two New Sciences, by Alfonso de Salvio, and 
Introduction by Antonio Favaro, )New York: Macmillan, 
1914(, pp. 14-15.

العظيــم  المؤلــف  هــذا  فــي  جاليليــو  افتتحــه 

سيشــكل حســب مــؤرخ العلــوم الفرنســي "بــول 

علمــي  تقليــد  لبــروز  رئيًســا  نموذًجــا  تانيــري" 

البراهيــن  لــه مثيــل، حيــث إن  لــم يســبق  جديــد 

الرياضيــة المســتخدمة فيــه ســتمكن المجتمــع 

الــذي  الصحيــح  المنهــج  إيجــاد  مــن  العلمــي، 

نحــو  المضــي قدمــا  إتباعــه فــي  ينبغــي عليهــم 

دراســة الميكانيــكا)26). وســيأخذ هــذا التقليــد فــي 

االنتشــار فــي كل بقــاع أوروبــا ابتــداًء مــن النصــف 

األول مــن القــرن الســابع عشــر، ولعــل أعمــال 

العالــم الهولنــدي كريســتيان هيجنــز تعــد نســخة 

األخيــر  هــذا  يخــِف  لــم  إذ  التقليــد؛  لهــذا  مثاليــة 

ــي اإليطالــي، حيــث يقــول  ــر بالفيزيائ ــه الكبي إعجاب

مادًحــا فطنتــه:

جانــب  إلــى  يمتلــك  جاليليــو  كان  "لقــد 

مــا  كل  بالرياضيــات  الكبيــرة  معرفتــه 

يتطلبــه المــرء إلحــراز تقــدم فــي الفيزيــاء. 

وينبغــي االعتــراف بأنــه كان أول مــن قــام 

بطبيعــة  تتعلــق  بديعــة  باكتشــافات 

الحركــة )...( ]إضافــة إلــى ذلــك[ لــم تكــن لــه 

أي نيــة أو رغبــة فــي أن يكــون قائــًدا لطائفــة 

العكــس  علــى  بــل   ،)chef de secte( مــا 

مــن ذلــك كان متواضًعــا جــًدا، وكان يحــب 

جعلــه  الــذي  الشــيء  كثيــًرا،  الحقيقــة 

يســتمر  لجعلــه  كافيــة  ســمعة  يكتســب 

)26( Abattouy Mohammed, Galileo Galilei )1564-1642(, 
et la naissance de la physique moderne, op-cit, p.3 ; 
Paul Tannery, Galilée et les principes de la Dynamique, 
"Mémoires scientifiques", )Paris: Gauthier-Villars, 1926(, 
t. VI, p. 387.
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األبــد")27). إلــى  الجديــدة  اكتشــافاته  فــي 

– نيوتــن  إســحاق  اإلنجليــزي  العالــم  وحتــى 

الــذي أكــد غيــر ذات مــرة أن كل مــا توصــل إليــه 

لــم  ســبقوه-  الذيــن  العلمــاء  أكتــاف  علــى  كان 

ُيخــِف أنــه مديــن كثيــًرا لجاليليــو؛ إذ سيســند إليــه 

أول قوانينــه الفيزيائيــة المتعلــق بمبــدأ العطالة، 

ــا فــي  ــًرا أن هــذا المبــدأ كان موجــوًدا ضمنًي معتب

الفيزيــاء الجاليليــة)28). ورغــم أننــا فــي الواقــع ال 

نعثــر علــى إشــارة حرفيــة واضحــة وبينــة لمفهــوم 

"العطالــة" فــي كل مؤلفــات جاليليــو، ســواء 

فــي كتــاب "المحــاورة"، أو حتــى فــي "خطابــات 

وبراهيــن رياضيــة"، ولكننــا نجــده فــي المقابــل 

ا يكافــئ فيــه بيــن الحركــة والســكون،  يضــع تصــوًر

ويقتــرب مــن هــذا المبــدأ الــذي أخــذ لديــه صيغــة 

حفــظ  علــى  التنصيــص  فــي  تتمثــل  محــددة 

الحركــة المنتظمــة.

أن  نجــد  المحــاورة  كتــاب  إلــى  بالعــودة  إذ 

المســألة  هــذه  حــول  نســبًيا  قريبــًة  إشــارًة  لــه 

وبالضبــط فــي اليــوم األول، يقــول فيهــا: "]...[ إن 

كل األجســام التــي تتحــرك بطبيعتهــا، إذا 

لــم تجبــر علــى الســكون بواســطة علــة مــا، 

ــة  فإنهــا تســتمر فــي هــذه الحركــة فــي حال

إطــاق ســراحها. شــريطة أن يكــون لهــا 

ميــل نحــو الوصــول إلــى مــكان معيــن؛ إذ لــو 

)27( ibidem; Huygens, Christiaan, Œuvres complètes, 
publiées par la Société hollandaise des sciences, La 
Haye, Martinus Nijhoff, 1888-1950, 22 Vol; Vol. X, p. 404.

)28( Isaac Newton, Principes mathématique de la 
philosophie naturelle, traduction de Mme de Chatelet, 
augmentée des commentaires de Clairaut, )Paris : 
sans édition, Librairie Scientifique et Technique Albert 
Blanchard, 1966(,  tome 1,  p.27.

لــم يكــن لديهــا هــذا الميــل لظلــت ســاكنة 

فــي مكانهــا؛ نظــًرا ألنهــا ال تملــك أيــة علــة 

للحركــة إلــى هــذا المــكان أو ذاك")29).

إن اإلشــكال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا 

إذا كان جاليليــو قــد نّظــر حًقــا لقانــون العطالــة أم 

أن األمــر ال يعــدو أن يكــون مجــرد تشــابه واختــالط 

فــي الداللــة والمعنــى كمــا يقــول كويــري)30). ثــم إذا 

لــم يكــن قــد تصــوره حقــا فمــا الــذي منعــه 

مــن ذلــك؟

الجــواب علــى هــذا اإلشــكال نجــده عنــد العالــم 

الشــهير ألبيــرت آينشــتاين، الــذي يعــزو الســبب 

)29( Galileo Galilei, Le opere di Galileo Galilei - Vol. VII, 
op-cit, p. 44; trad. française, par François De Gandt et 
René Fréreux, op-cit, p. 56.

ُجملــة  علــى  الصــدد  هــذا  فــي  كويــري  موقــف  يســتند   (30(
شــهيرة لباســكال يقــول فيهــا: "]هنــاك فــرق جوهــري[ بيــن أن 
نكتــب كلمــة جزاًفــا دون مزاولــة تأملهــا بشــكل معمــق، وبيــن أن 
نــدرك فيهــا منظومــة رائعــة مــن النتائــج، وأن نجعــل منهــا مبــدًأ 
تعــد  ال  لكويــري  فبالنســبة  بأســرها"،  للفيزيــاء  ووطيــدا  ثابتــا 
=أفــكار جاليليــو حــول مبــدأ العطالــة ســوى أفــكار عرضيــة فيهــا 
تمثــل قانوًنــا أساســًيا  الغمــوض والتحفــظ، وال  مــن  الكثيــر 
ــة لهــذا  ــى المتكامل بالنســبة للحركــة؛ إذ حســبه الصياغــة األول
المبــدأ وضعهــا ديــكارت وليــس جاليليــو. ويضيــف أن نيوتــن 
تجاهــل مســاهمة ديــكارت وأعطــى األولويــة لجاليليــو فقــط؛ 
ألنــه يبغــض األول ويعاديــه ويبجــل الثانــي ويمتدحــه؛ إذ "مــن 
الصعــب أن يَديــَن المــرء ألعدائــه، فــي حيــن أنــه مــن الطبيعــي أن 

يســلط الضــوء إلــى أنــه مديــن ألصدقائــه". ينظــر:
-Alexandre Koyré, Études galiléennes, op-cit,  pp. 161-162 ; 
Études newtoniennes, )Paris : Gallimard, 1968(, p. 94. Cité 
dans: Abattouy Mohammed, Galileo Galilei )1564-1642(, 
et la naissance de la physique moderne, op-cit, p. 4.
يعتبــر كويــري أن إســحاق بيكمــان هــو أول مــن صــاغ مبــدأ دوام 
الحركــة، وذلــك منــذ ســنة 1613، حيــث ســيؤكد هــذا األخيــر: "أن 
األجســام التي بدأت تتحرك ال تســكن إال إذا أعاقتها أشــياء أخرى، 
المتحركــة،  األجســام  شــأن  ذلــك  فــي  شــأنها  األشــياء،  وجميــع 
ال تســكن أبــدا مــا لــم تتــم إعاقتهــا مــن الخــارج. وبقــدر مــا يكــون 
العائــق أضعــف بقــدر مــا تســتمر هــذه األجســام فــي الحركــة مــدة 
ــكارت لصيغــة  ــذي سيســتثمره دي ــدأ هــو ال أطــول." وهــذا المب

ــة. ُينظــر: قانــون عــام للحركــة العطالي
-Alexandre Koyré, Études galiléennes, op-cit,  p. 108. )note 
n° 1(.
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الــذي جعــل مــن جاليليــو ال يتوصــل إلــى الصيغــة 

الكاملــة لقانــون العطالــة كمــا جــاءت مــع نيوتــن، 

إلــى كونــه ظــل ُمتعلًقــا بالحركــة الدائريــة، كمبــدأ 

وحيــد لــكل حركــة طبيعيــة، يقــول فــي هــذا الصــدد:

"بطبيعــة الحــال، ال يمكننــا إلقــاء اللــوم 

علــى علمــاء الفلــك اليونان، في ترســيخهم 

لهــذه الصــورة الســاذجة ]للكــون[، الذيــن 

اســتخدموا فــي تمثيلهــم لحركــة األجســام 

مجــردة  هندســية  تركيبــات  الســماوية 

األرصــاد  دقــة  ازديــاد  مــع  تعقيدهــا  ازداد 

ــة  الفلكيــة. فمــع عــدم توفرهــم علــى نظري

الحــركات  فــي الميكانيــكا، حاولــوا إســناد 

المعقــدة )ظاهريًــا( لألجســام الســماوية 

يمكنهــم  التــي  الحــركات  أبســط  إلــى 

الدائريــة  الحــركات  إلــى  أي  تصورهــا؛ 

تعلــق  مــدى  نفهــم  هكــذا  المنتظمــة. 

جاليليــو بفكــرة الحركــة الدائريــة واعتبارهــا 

والصادقــة  الحقيقيــة  الوحيــدة  الفكــرة 

والممثلــة لمــا يقــع فــي الطبيعــة بالفعــل. 

بهــذه  جانبــه  مــن  التعلــق  هــذا  ولعــل 

حــال  الــذي  الرئيــس  الســبب  هــو  الحركــة 

دون وصولــه إلــى مبــدأ العطالــة والتعــرف 

علــى أهميتــه المركزيــة فــي وصــف حركــة 

الســماوية")31). األجســام 

قــد  جاليليــو  كان  إذا  ــا  َعمَّ النظــر  وبغــض 

توصــل إلــى مبــدأ العطالــة أم ال، فــإن قولــه بتكافــؤ 

)31( Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief 
World Systems—Ptolemaic & Copernican, translated 
by Stillman Drake, foreword by Albert Einstein, )Los 
Angeles: UCP, second edition 1967(, pp. ix-xi.

الحركــة والســكون الــذي هــو نفســه الــذي اعتمــده 

نيوتــن جزئًيــا فــي صياغــة قانونــه األول وأضــاف 

النهائيــة  صيغتــه  لتكــون  أخــرى  اعتبــارات  إليــه 

كالتالــي: "كل جســم يظــل فــي حالــة ســكون 

أو حركــة منتظمــة فــي خــط مســتقيم مــا 

لــم تتدخــل قــوة لتؤثــر عليــه وتجبــره علــى 

أن  هــو  أساســي  فــارق  مــع  حالتــه")32)،  تغييــر 

حالــة الحركــة التــي تتــم إدامتهــا وفًقــا لجاليليــو هــي 

الحركــة الدائريــة المنتظمــة، وليســت المســتقيمة 

كمــا هــي عنــد نيوتــن. وبهــذا يكــون مبــدأ العطالــة 

عنــد األول يأخــذ طابًعــا كوســمولوجيا يهــدف إلــى 

الثانــي  عنــد  أمــا  الكــون،  نظــام  علــى  المحافظــة 

وصــف  إلــى  يهــدف  ديناميكًيــا  طابًعــا  فيأخــذ 

التغيــرات الحاصلــة فــي الحركــة، وعالقتهــا بالقــوى 

المحيطــة بهــا، محــدًدا بذلــك الحــاالت التــي ُتحــرم 

التــي  والشــروط  الحركــة،  مــن  األجســام  فيهــا 

ينبغــي توفرهــا لتــدوم هــذه الحركــة.

ــق  ــا الرئيــس المتعل ــى موضوعن وبالعــودة إل

بالتقليــد العلمي-الرياضــي الــذي كمــا قلنــا يعــد 

جاليليــو رائــده األول-، ارتأينــا أنــه مــن الضــروري 

أن نشــير إلــى النهضــة الكبيــرة التــي عرفهــا علــم 

الرياضيــات فــي إيطاليــا بيــن القرنيــن الخامــس 

جاليليــو  كان  التــي  عشــر)33)،  والســادس  عشــر 

نفســه واحــًدا مــن المتأثريــن بهــا، فقــد عرفــت 

تلــك الفتــرة بــروز العديــد مــن علمــاء الرياضيــات 

)32( Isaac Newton, Principes mathématique de la 
philosophie naturelle, t. 1, p.17.

المؤلــف  ُينظــر  الرياضيــة  النهضــة  هــذه  بخصــوص   (33(
ليويرونــس: روز  بــول  للمــؤرخ  الشــهير 

-Rose, Paul Lawrence, The Italian Renaissance of 
Mathematics: Studies on Humanists and Mathematicians 
from Petrarch to Galileo, Genève, Droz, 1976.
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وكوماندينــو   cardano كاردانــو  قبيــل  مــن 

commandino وتارتاغليــا tartaglia  وموروليكــو 

مونتــي،  ديــل  كيدوبالــدو  وأيًضــا   mourolico

جاليليــو  نبــوغ  فــي  األبــرز  الــدور  لــه  كان  الــذي 

الرياضــي)34). ورغــم أصالــة عمــل هــؤالء العلمــاء 

إال أنهــم ظلــوا فــي حــدود مــا هــو نظري-تجريــدي 

فــي  تطبيقهــا  إلــى  الجــرأة  بهــم  تصــل  ولــم 

دراســة الظواهــر الفيزيائيــة المرتبطــة بالحركــة، 

والمــزج بيــن مــا هــو رياضــي وفيزيائــي كمــا فعــل 

جاليليــو، مدشــًنا بذلــك برنامًجــا متكامــًلا ســيطر 

علــى معظــم األبحــاث الفرديــة والجماعيــة التــي 

قــام بهــا علمــاء الفيزيــاء الحديثــة. هــذا البرنامــج 

الــذي ســيقود العلــم إلــى بلــورة مــا يســمى اليــوم 

الصلبــة  النــواة  تعــد  التــي  الرياضيــة،  بالفيزيــاء 

الطبيعيــة. العلــوم  لجميــع 

 (Winifred Wisan( ويــَزن  ويِنفريــد  يصــف 

تدشــينه  حــول  اإليطالــي  العالــم  مســاهمة 

بــأن  "يبــدو  بالقــول:  جديــد  علمــي  ألســلوب 

جاليليــو ]خــال ســعيه الحثيــث نحــو[ بلــورة 

علــم أرخميــدي ]جديــد[، تعامــل مــع حــركات 

إنــه  إذ  الفنــان؛  مثــل  األمبريقــي  العلــم 

 new( جديــد  أســلوب  افتتــاح  إلــى  ســعى 

style(. حيــث بــدأ محاوالتــه األولــى بتطويــر 

لموضــوع  الســابقة  للدراســات  صغيــر 

)34) يعتــرف جاليليــو صراحــة بعرفانــه ألســاتذته في الرياضيات 
]يقصــد  الرســالة  هــذه  فــي  التــي ســنتبعها  الطريقــة  "إن  قائــًلا: 
بحثــه حــول الحركــة[ ســتقوم دائًمــا علــى ربــط القضايــا بتلــك التــي 
ســبقتها ]...[ وهــذا المنهــج اســتلهمته مــن علمــاء الرياضيــات 

الذيــن كانــوا أســاتذتي". ُينظــر:
- Le opere di Galileo Galilei - Vol. I, )1890(, op-cit, p. 285 ; 
Cité dans: Ludovico Geymonat, Galilée, trad. de l'italien 
par Françoise-Marie Rosset et Sylvie Martin, )Paris: 
Éditions du Seuil, coll. »Sciences«, 1992(, p. 24. 

النقلــة،  حركــة  وبالخصــوص  الحركــة 

ســرعان  لكــن   ،)dicursive( الطــرد  وحركــة 

ليبــدأ  األمــام  إلــى  خطــوة  ســيتقدم  مــا 

الرياضيــة  للمعالجــة  األولــى  محاوالتــه 

]كمــا  ســينطلق  حيــث  الحــركات،  لهــذه 

يفعــل الجميــع[ مــن هندســة أوقليــدس، 

واســتمر فــي العمليــة حتــى لــم تعــد نقطــة 

االنطــاق األولــى مرئيــة، ليظهــر لنــا بذلــك 

أن  لنــا  يســبق  لــم  تماًمــا  جديــًدا  شــيًئا 

رأينــاه. وفــق هــذا المعنــى يمكننــا القــول 

بــأن جاليليــو قــد أنتــج لنــا بالتأكيــد أطروحــة 

]أصيلــة[ فــي الحركــة وأيًضــا أســلوبًا جديــًدا 

فــي دراســة هــذه الحركــة، وقــد اتبعــت هــذه 

الــذي  لذلــك  مشــابًها  نمًطــا  التطــورات 

الفــن")35). فــي  ظهــر 

ــة  ــل هــذه المماثل ــى مث ــدون اللجــوء إل ــى ب وحت

مــع تاريــخ الفــن، يمكننــا وصــف مســاهمة جاليليــو 

الحاســمة فــي تقــدم األفــكار الفيزيائيــة الحديثــة، 

فــي كونــه قــد وضــع تقليــًدا بحثًيــا جديــًدا تتمثــل 

ــرز ســماته فــي: أب

وعــي العلمــاء بأهميــة اســتخدام الرياضيــات . 1

بوصفهــا منهًجــا ضرورًيــا لوصــف الظواهــر 

َكّمــَم  أن  فمنــذ  وتكميمهــا،  الطبيعيــة 

الحــر  الســقوط  جاليليــو  اإليطالــي  العالــم 

المقذوفــات،  وحركــة  والســرعة  لألجســام 

)35( W. L. wilson, ”Galileo and the Emergence of a New 
Scientific Style“, in Jaakko Hintikka et al., eds, Theory 
Change, Ancient Axiomatics, and Galileo’s Methodology, 
)Dordrecht: Reidel, 1980(, p. 325; Cité dans: Abattouy 
Mohammed, Galileo Galilei )1564-1642(, et la naissance 
de la physique moderne, op-cit, p. 6.
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لتكميــم  متكامــل  برنامــج  ســينطلق 

فــي  نيوتــن  ســيقوم  حيــث  الظواهــر، 

للفلســفة  الرياضيــة  "المبــادئ  كتابــه 

الطبيعــة")36) بتكميــم الكتلــة والقــوة )الــذي 

ســيضيف  ثــم  األول(،  مكتشــفهما  يعــد 

آينشــتاين إلــى قائمــة هــذا التكميــم الزمــان 

والمــكان، وأيًضــا الكتلــة والطاقــة فــي مرحلــة 

تاليــة. وســتتوج الميكانيــكا الكوانطيــة هــذا 

البرنامــج بتكميــم الظواهــر الالمتناهيــة فــي 

والجســيمات  بالــذرات  المتعلقــة  الصغــر، 

الطاقيــة.   وتبادالتهــا  الذريــة،  دون 

ــن وتعــدد . 2 ــة مــن العلمــاء الرياضيي ظهــور ُثل

وبدايــة  والجماعيــة،  الفرديــة  اإلســهامات 

والشــبكات  العلميــة  الجماعــات  تشــكل 

العلــوم،  بمجــال  المتخصصــة  الدوليــة 

والجغرافيــة  الدينيــة  الحــدود  تجــاوز  مــع 

المســاهمات  هــذه  وكل  والسياســية. 

الرياضيــات  اعتبــار  مســألة  فــي  ستشــترك 

العلــوم. لتطويــر  أساســية  وســيلة 

تطــور . 3 يواكبــه  علمــي  تطــور  كل  كان  لمــا   

الرياضــي  التقليــد  هــذا  فــإن  فلســفي؛ 

الفلســفية،  الكتابــات  مجــال  إلــى  ســينتقل 

وخاصــة مــع فالســفة القــرن الســابع عشــر؛ 

الرياضيــة  الصرامــة  تطبيــق  ســيحاولون  إذ 

)36) يقــر نيوتــن فــي مقدمــة الطبعــة األولــى مــن هــذا الكتــاب، 
بضــرورة اســتخدام الرياضيــات فــي العلــوم الطبيعيــة قائــًلا: 
"]إن غايتــي[ فــي هــذه الرســالة هــي أن أضــع مســاهمة ]جديــدة[ 
فــي دراســة الظواهــر الطبيعيــة، وذلــك عــن طريــق تنميــة العاقــة 

الموجــودة بيــن الرياضيــات والفلســفة الطبيعيــة". ُينظــر:
- Isaac Newton, Principes mathématique de la 
philosophie naturelle, op-cit, Préface, à la première 
édition en 1686. xiv.

ولعــل  الفلســفية.  أنســاقهم  بنــاء  فــي 

وديــكارت وســبينوزا  تومــاس هوبــز  أعمــال 

التطبيــق.  هــذا  علــى  مثــال  أبــرز  وليبنتــز 

فهوبــز علــى ســبيل المثــال حــاول أن يبنــي 

الرياضيــات  مــن  تجعــل  فلســفة سياســية 

رســالته  فــي  يؤكــد  حيــث  لهــا)37)،  منهجــا 

مــن  أنــه  البشــرية  الطبيعــة  حــول 

تأســيس علــم سياســي ال يســمح  المهــم 

بــأي اعتــراض وذلــك علــى غــرار الرياضيــات. 

فحســبه الرياضيات بصفة عامة والهندســة 

إخــراج  علــى  القــادران  همــا  خاصــة  بصفــة 

اإلنســان مــن دهاليــز اللغــة المدوخــة، فهــذا 

الوحيــد  العلــم  هوبــز  يعتبــره  –الــذي  العلــم 

الــذي ســمح بــه اإللــه؛ ألنــه أعطــاه لــه كامــًلا- 

هــو القــادر علــى بنــاء قواعــد عقالنيــة صارمــة 

ويخلصنــا مــن االنفعــاالت التــي تمثــل الخطــر 

سياســي)38). توجــه  لــكل  األكبــر 

الرياضيــات  مــن  فســيعتبر  ديــكارت  أمــا 

العلــم الوحيــد الــذي يملــك جميــع مبــادئ العقــل 

اإلنســاني مــن جهــة، والعلــم الوحيــد الــذي ُيمكــن 

النتائــج الصحيحــة  إلــى  التوصــل  اإلنســان مــن 

فــي كل موضــوع، بحيــث يقــول: "إننــي مقتنــع 

)37) ُيذكــر فــي هــذا المقــام أن هوبــز قــد التقــى بجاليليــو فــي 
فلورنســا ســنة 1636، وتناقــش معــه فــي مســألة عــزل الظواهــر 
الفيزيائيــة مــن أجــل فهمهــا بشــكل أوضــح. وبعــد هــذه الزيــارة 
ســيقوم هوبــز بتطبيــق هــذا العــزل المنهجــي علــى نظريتــه 
اإلنســان  فيهــا  يكــون  وضعيــة  ســيتخيل  حيــث  السياســية 
فــي حالــة الطبيعــة ليقــوم بتفســير الكيفيــة التــي تــم وفقهــا 

االنتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــى حالــة التعاقــد االجتماعــي. 

)38) راجــع بهــذا الخصــوص الفصــل األول مــن كتــاب األســتاذ 
محمــد هاشــمي، "جــون رولــز والتــراث الليبرالــي" )دار توبقــال، 
2015، ص. 32(، الــذي خصصــه للحديــث عــن النظريــة السياســية 
موجًهــا  بوصفــه  العلــم  براديغــم  علــى  ورهانهــا  الهوبزيــة، 

للفعــل السياســي.  
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هــي  الرياضيــات  أن  االقتنــاع  تمــام 

األداة المعرفيــة األكثــر قــوة مــن جميــع 

أيــة  عــن  ورثناهــا  التــي  األخــرى  األدوات 

جهــود إنســانية، وأنهــا مصــدر المعــارف 

جميعــا")39)، فــي حيــن ســيذهب ســبينوزا إلــى 

ا للحقيقــة؛ وذلــك ألنهــا  اعتبــار الرياضيــات معيــاًر

العلــم الوحيــد الــذي ال يُعنــى بالغايــات. 

لهــذا ســيعد حســبه وســيلة أساســية لجعــل 

النــاس يراجعــون أحكامهــم المســبقة، ويقبلــون 

ولعــل  لألشــياء.)40)  الحقيقيــة  المعرفــة  علــى 

يكتــب  ســبينوزا  جعــل  مــا  اعتقادنــا  فــي  هــذا 

كتابــه الرئيــس "اإليتيقــا"، بطريقــة هندســية، 

وذلــك لكونــه قــد اقتنــع أن هــذا المنهــج الصــارم 

الــذي تتميــز بــه هــذه األخيــرة، هــو الوحيــد الــذي 

ســيمكنه مــن تأســيس األخــالق علــى أســاس 

انفعــال ممكــن  أقــل  علمــي شــامل، ويضمــن 

للقــارئ مــن جهــة، ويحقــق شــرط الموضوعيــة 

مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا أعلــن عنــه صراحــة فــي 

تمهيــد الكتــاب الثالــث مــن اإلتيقيــا حيــث قــال: 

"ســأعالج طبيعــة االنفعــاالت وقوتهــا، 

 )...( عليهــا  ســلطان  مــن  للنفــس  ومــا 

بخطــوط  يتعلــق  األمــر  كان  لــو  كمــا 

وجوامــد...")41). وســطوح 

هكــذا إذن، يكــون التقليــد الرياضــي الــذي دشــنه 

ســيكون  جديــد،  علمــي  لعصــر  فاتحــة  جاليليــو 

)39) أورده جــون هرمــان رانــدال فــي، تكويــن العقــل الحديــث، 
الثقافــة  دار  )بيــروت:  طعمــة،  جــورج  ترجمــة  األول،  الجــزء 

.356 ص.   ،)1926 للنشــر، 

)40) بــاروخ ســبينوزا، علــم األخــالق، ترجمــة: جــالل الديــن ســعيد، 
مراجعــة: جــورج كتــورة، )بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

2009(، ص. 74.

)41) نفسه، ص. 147-146.

اإلبســتيمولوجية  الســاحة  فــي  كبيــر  وقــع  لــه 

اعتمــاد  مســألة  ســتطرح  إذ  والفلســفية؛ 

الرياضيــات باعتبارهــا مبــدًأ لفهــم بنيــة العالــم التــي 

قــال بهــا عالِمنــا اإليطالــي، إشــكالية ميتودولوجيــة 

نظرياتــه  لتأكيــد  اتبعــه  الــذي  بالمنهــج  تتعلــق 

العلميــة، حيــث سيتســاءل المهتمــون بالشــأن 

العلمــي، هــل جاليليــو كان عالمــا تجريبانيــا 

أم عقانيــا أم همــا مًعــا؟ وهــذا إشــكال آخــر ال 

فيــه. للتفصيــل  المقــام  يســعنا 

على سبيل الختم

هــذه  خــالل  مــن  اســتخالصه  يمكــن  مــا  إن 

الدراســة المتواضعــة، هــو أن التطــور العلمــي مــع 

جاليليــو اقتــرن بمزاوجــة الرياضيــات مــع الفيزيــاء، 

أصبحــا  أرســطو،  مــع  كانــا منفصليــن  أن  فبعــد 

ارتباًطــا  مرتبطيــن  المحــاورة  صاحــب  مــع  اآلن 

ال انفصــام فيــه؛ إذ لــم يعــد يمكــن الحديــث عــن 

الفيزيائــي.  الواقــع  عــن  معــزول  رياضــي  تنظيــر 

مدشــن  أول  اإليطالــي  العالــم  جعــل  مــا  وهــذا 

لمنهــج علمــي جديــد وغيــر مســبوق، منهــج يقــوم 

علــى ترييــض الطبيعــة، ونــزع الصبغــة الشــيئية 

ثمــة  ومــن  عــن ظواهرهــا،  الســاذجة  والواقعيــة 

أصبحنــا ننظــر إلــى الموضوعــات الفيزيائيــة نظــرة 

هندســية، أي باعتبارهــا أشــكاًلا وخطوًطــا ومقاديــر 

الكــون  أصبــح  وبالتالــي  للقيــاس.  قابلــة  مجــردة 

عبــارة عــن آلــة عظمــى منظمــة تنظيًمــا محكًمــا 

إال  يفهمهــا  رياضيــة صارمــة، ال  حســب قوانيــن 

مــن كان لديــه تكويــن رياضــي متيــن.

إن االلتحــام العضــوي بيــن الكائنــات الرياضيــة 
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المجــردة، مــن أعــداد وأشــكال هندســية، بالكائنــات 

جاليلــي  حــاول  الــذي  المحسوســة،  الفيزيائيــة 

الحقيقــة  فــي  ينــم  ذلــك،  فــي  ونجــح  تطبيقــه 

الواقــع  ترييــض  بإمكانيــة  الراســخة  عــن قناعتــه 

الفيزيائــي ورغبتــه الجامحــة فــي الرقــي بالمعرفــة 

الفيزيائيــة إلــى مســتوى يقيــن المعرفــة الرياضيــة، 

التــي تعــد حســبه معرفــة يقينيــة يســتطيع العقــل 

اإلنســاني أن يفهمهــا بشــكل تــام، ويمتلــك حولها 

يقينــا مطلقــا؛ وهــذا مــا عبــر عنــه صراحــة فــي كتــاب 

اإلنســاني  العقــل  إن  "أقــول  بالقــول:  المحــاورة 

تــام.  بشــكل  القضايــا  بعــض  بالفعــل  يفهــم 

يتعلــق   ]...[ يقينــا مطلقــا  يمتلــك بصددهــا  إنــه 

الهندســة  أي  الرياضيــة،  العلــوم  بقضايــا  األمــر 

والحســاب")42).

التــي  اإلبســتيمولوجية  الخالصــات  لعــل 

يمكــن أن نخــرج منهــا مــن خــالل مســاهمات 

التناســب  علــى  الكبيــر  تعويلــه  هــو  جاليلــي 

كتــاب  فــي  رياضًيــا  لــه  المؤســس  الرياضــي 

أعمــال  وكــذا  ألوقليــدس،  الهندســة  أصــول 

كان  الــذي  أرخيميــدس  اليونانــي  العالــم 

المهتميــن  مــن  العديــد  شــهادة  حســب 

األول  المعلــم  الجاليليــة  باإلبســتيمولوجيا 

المســتوى  علــى  أمــا  الرياضــي)43)،  لجاليلــي 

)42( Galilée Galileo, Dialogues Concerning Two New 
Sciences, op-cit, p. 103.
نقلنــا هــذا االقتبــاس مــن ترجمــة األســتاذ عبــد النبــي مخــوخ 
الــوارد فــي كتابــه: األســس اإلبســتمولوجية لفلســفة نيوتــن 
األمــان،  دار  منشــورات  ومزيــدة،  منقحــة  طبعــة  الطبيعيــة، 

بــدون تاريــخ، ص. 55.

)43) ينظــر علــى ســبيل المثــال مــا قالــه مــؤرخ العلوم الفرنســي 
موريــس كالفــالن حــول هــذه المســألة فــي كتابه:

Maurice Clavelin, La Philosophie naturelle de Galilée: 
Essai sur les origines et la formation de la mécanique 
classique, Paris: Albin Michel, 1996.

المســاهمة  هــذه  شــكلت  فقــد  الفلســفي 

المنطــق  بيــن  فيهــا  ُفِصــَل  حاســمة  نقطــة 

والرياضيــات، بحيــث أظهــرت اإلبســتيمولوجيا 

والتمثيــل  للنمذجــة  واضًحــا  ميــًلا  الجاليليــة 

الرياضييــن للواقــع، ورفضــت فــي المقابــل كل 

والخطابيــة  المنطقية-القياســية  األســاليب 

الطبيعيــة  الفلســفة  عليهــا  تقــوم  التــي 

األرســطية؛ وهــذا مــا شــكل انتصــاًرا واضًحــا 

لألفالطونيــة -التــي نظرت هي األخرى للكائنات 

عقليــة  وُمثــًلا  صــوًرا  باعتبارهــا  الرياضيــة 

مجــردة، وأن المحسوســات مــا هــي إال تقليــد 

يقتضــي  فهمهمــا  وبالتالــي  الكائنــات،  لتلــك 

معالجتهــا رياضًيــا- علــى حســاب األرســطية 

التــي فرضــت حــدوًدا لتدخــل هــذه الكائنــات فــي 

مجــال الفيزيــاء بدعــوى أننــا نتحــدث عن علمين 

ــى  ــاء(. أمــا عل ــات والفيزي ــن )الرياضي متناقضي

الحقيقــة  مثلــت  فقــد  الالهوتــي  المســتوى 

التقــاء  نقطــة  لجاليلــي  بالنســبة  الرياضيــة 

بيــن المعرفــة اإللهيــة الالمتناهيــة والمعرفــة 

اإلنســانية المتناهيــة، فاليقيــن الرياضــي الــذي 

يكــون  المحــدود  اإلنســاني  العقــل  ينتجــه 

مــن  اإليطالــي  العالِــم  رأي  حســب  مســاوًيا 

حيــث اليقيــن الموضوعــي للمعرفــة اإللهيــة، 

علًمــا  الرياضيــات  مــن  يجعــل  الــذي  الشــيء 

إلهًيــا مــا دامــت تمثــل وســيلة أساســية لفهــم 

اإللــه. أعمــال 

ولمــا كانــت األفــكار تنتقــل وال تبقــى محصــورة 

الدراســة  هــذه  فــإن  معيــن؛  وزمــان  مــكان  فــي 

الرياضيــة الجديــدة للطبيعــة التــي فتحهــا جاليليــو، 
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ســرعان مــا انتقلــت إلــى باقــي أرجــاء أوروبــا، حيــث 

ُتــوج  وفلســفٌي،  علمــٌي  تقليــٌد  إثرهــا  علــى  نشــأ 

اعتمــدوا  عــدة علمــاء وفالســفة كلهــم  بظهــور 

المنهــج الرياضــي ســواء فــي الكتابــة كمــا هــو حــال 

الموضوعــات  دراســة  فــي  أو  وليبنتــز،  ســبينوزا 

ــن وغيرهــم  ــز ونيوت ــة كمــا هــو حــال هيجن الطبيعي

مــن علمــاء القــرن الســابع عشــر. وقــد أينــع هــذا 

التصــور الرياضــي لنظــام الكــون فــي القرن التاســع 

عشــر حيــث ســيتم جعــل الميكانيــكا الرياضيــة التي 

النظريــات  كل  نظــام  اإليطالــي،  العالِــم  دشــنها 

الفيزيائيــة. العلميــة 
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ملخص البحث:

 مــن 
ٍ
يحــاول هــذا المقــال أن يَُســلَِّط الضــوء علــى واحــد

ونقصــد  الفوكــوي،  الفكــر  فــي  األساســية  المفاهيــم 

بالتحديــد مفهــوم التَّشــكيلة الخطابيــة؛ ويرجــع ســبب 

أوالهمــا  مســألتين:  إلــى  المفهــوم  بهــذا  اهتمامنــا 

تتعلــق باألهميــة التــي يوليهــا فوكــو لهــذا المفهــوم؛ 

تاريــخ  قــراءة  إعــادة  إلــى  مــن خالــه  الرجــل  إذ ســعى 

ر مــن وهــم االتصــال  الفكــر بكيفيــة مغايــرة، كيفيــة تتحــرَّ

ــُم التاريــخ، ومــن ُأســطورة ســيادة 
ِ

والتجانــس الــذي يَس

الــذات التــي هيمنــت علــى الفكــر الفلســفي ردًحــا مــن 

هــذا  بغيــاب  فتتعلــق  الثانيــة،  المســألة  أمــا  الزمــن. 

المفهــوم فــي الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بفكــر 

األســاس،  هــذا  علــى  كلّيــا.  يكــون  يــكاُد  غيــاب  فوكــو، 

ســنحاول وضــع هــذا المفهــوم فــي ســياقه النظــري، 

وســنعمل علــى تحديــد االرتباطــات القائمــة بينــه وبيــن 

مفاهيــم أخــرى مــن قبيــل: التاريــخ، الخطــاب، الحــدث. 

التــي  العناصــر  دراســة  إلــى  ذلــك  بعــد  ســننتقل  ثــم 

الموضوعــات  أي  الخطابيــة،  التشــكيلة  منهــا  تتكــوَّن 

واألنمــاط التعبيريــة والمفاهيــم واالختيــارات النظريــة.

الكلمــات المفتاحيــة: التشــكيلة الخطابيــة - األركيولوجيــا - 

الخطــاب - التاريــخ - العبــارة.

Abstract:
 This article attempts to shed light on one of the basic 

concepts in Foucault's thought, and we specifically mean 

the concept of the discursive formation; The reason for 

our interest in this concept is due to two issues: the first of 

which is related to the importance that Foucault gives to this 

concept, through which, this thinker sought to re-read the 
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history of thought in a different way, a way 

that is free from the illusion of continuity 

and homogeneity that characterizes history, 

and from the myth of the sovereignty of the 

self that has dominated the philosophical 

thought for a long time. As for the second 

issue, it is related to the absence of this 

concept in the Arabic studies that focused 

on Foucault's thought, an almost complete 

absence. Based on this, we will try to put 

this concept in its theoretical context, and 

we will work on identifying the correlations 

between the discursive formation and 

other concepts such as: the history, the 

discourse, the event. Then we will move on 

to studying the elements that make up the 

discursive formation, namely the objects, the 

enunciative modalities, the concepts and the 

theoretical choices.

Key words: Discursive formation - 

Archeology -Discourse - History - Statement.

استهالل:

الخطابيــة)2)  التشــكيلة  مفهــوم  َيْحَتــلُّ 

مكانــة متميــزة فــي فكــر فوكــو، خصوًصــا فــي 

"األركيولوجــي"  بالمنهــج  المتعلــق  الجانــب 

ــل هــذا المفهــوم  »Archéologie«، حيــث ُيمثِّ

المتيــن،  وأساســه  المنهــج  هــذا  عصــب 

(2( » La formation discursive «.

باإلضافــة إلــى كونــه أداة متميــزة يســتخدمها 

الفرنكفونــي.  العالــم  فــي  الخطــاب  محللــو 

ابتــداًء  تراجًعــا  المفهــوم  هــذا  شــهد  "وقــد 

أن  دون  العشــرين،  القــرن  ثمانينيــات  مــن 

إنــه  إذ  نهائــي؛  بشــكل  ذلــك  مــع  يختفــي 

غيــر  بكيفيــة  لكــن  اســتخداًما،  أكثــر  ظــل 

المفهــوم  هــذا  ل  تشــكُّ ويرجــع  واضحــة")3). 

الــذي  فوكــو  ميشــيل  بارزيــن،  علميــن  إلــى 

"أركيولوجيــا  كتابــه  فــي   1969 ســنة  أدرجــه 

 ،»L’archéologie du savoir« المعرفــة" 

الــذي   Michel Pêcheux بيشــو  وميشــيل 

ــم األساســية  ــه واحــًدا مــن المفاهي جعــل من

"للمدرســة الفرنســية لتحليــل الخطــاب" التــي 

تأثــرت بالماركســية األلتوســيرية )ألتوســير(، 

الكان(،  )جــاك  الالكانــي  النفســي  والتحليــل 

البنيويــة)4). واللســانيات 

األركيولوجيــا  عــن  حديــث  كل  أن  إذن  يبــدو 

لتحليــل  فوكــو  ارتضــاه  منهًجــا  بوصفهــا 

داللــة  عنــد  التوقــف  دون   Discours الخطــاب 

التشــكيلة الخطابيــة، يغــدو قاصــًرا عــن تقديــم 

نظــرة شــاملة تتنــاول هــذا المنهــج وتدرســه مــن 

لذلــك  اشــتغاله؛  وآليــات  بتمفصالتــه  الداخــل 

هــذا  لمطويــات  بســًطا  هــذا  مقالنــا  ســيكون 

ووظيفتــه  داللتــه  لتبيــن  ومحاولــة  المفهــوم، 

األركيولوجــي. المنهــج  داخــل 

)3( Dominique Maingueneau, Pertinence de la notion de 
formation discursive en analyse de discours, édition de la 
maison des sciences de l’homme »langage et société«, 
2011/1 n° 135, pages 87 à 99, p :87.

)4( Ibid, p: 88.
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فوكو وتقويض مسلمات 
تاريخ األفكار:

ــا عــن التشــكيلة الخطابيــة بوصفهــا  إن حديثن

وحــدة خطابيــة جديــدة يقتضــي منــا أن نضــع هــذا 

المفهــوم فــي ســياقه النظــري، لكــي نتوصــل إلــى 

غايــة فوكــو مــن صياغتــه؛ هكــذا ُيباشــر فوكو عمله 

ــة القائمــة علــى  بانتقــاد وحــدات الخطــاب التقليدي

 Continuité واالتصــال Origine مســلمات األصــل

والتجانــس Homogénéité؛ "فقــد الحــظ فوكــو أن 

الوحــدات التقليديــة تخفــق علــى ميدانهــا الخــاص؛ 

د تخصًصــا  إذ إن الخصائــص الجوهريــة التــي ُتحــدِّ

تقليدًيــا مــا ال تظــل مطابقــة لذاتهــا عبــر مجــرى 

التطــور")5)؛ والحــال أن تاريــخ األفــكار يتعامــل مــع 

الخطابــات بوصفهــا وحــدات متصلــة لهــا أصــل 

بعيــد تنشــأ عنــه وتتطــور؛ لكــن كيــف الســبيل إلــى 

ــن فــي  تجــاوز وهــم اتصــال الخطــاب؟ إن هــذا رهي

نظــر فوكــو بــأن "نضــع مــن جديــد موضــع ســؤال 

هــذه التركيبــات الجاهــزة، هــذه التجميعــات التــي 

باإلضافــة  فحــص،  دون  بهــا  نســلم  أن  اعتدنــا 

إلــى تلــك الروابــط التــي اعترفنــا بصالحيتهــا منــذ 

البدايــة")6). إن هــذه الخلخلــة التــي ســيحدثها فوكــو 

فــي تاريــخ األفــكار، وفــي الكيفيــة التــي ننظــر بهــا 

إلــى الخطــاب "دليــل علــى أن األركيولوجيــا تســعى 

خــالل  مــن  وذلــك  جديــد")7)،  ميــدان  تدشــين  إلــى 

(5( Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, édition Gallimard, 1984, pour la 
traduction française, p: 91. 

)6( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, édition 
Gallimard, 1969, p: 34.

)7( Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 91.

التــي تحيــط  المســلمات  تخلصهــا مــن مجمــوع 

الوحــدات  لمختلــف  ونســفها  الخطــاب  بحقــل 

)النحــو،  بهــا  ُنســلِّم  أن  اعتدنــا  التــي  التقليديــة 

الطــب...(.  البيولوجيــا، 

ويــرى فوكــو بــأن هنــاك مجموعــة مــن المفاهيــم 

االتصــال  لفكــرة  وتعطــي  الخطــاب  وحــدة  ُتكــرُِّس 

األمــر  يتعلــق  محــدودة،  ال  مشــروعية  والتجانــس 

بمفهــوم التقليــد Tradition، التأثيــر Influence، النمو 

العقليــة   ،évolution التطــور   ،Développement

يحــول  فالتقليــد  L’esprit؛  والــروح   ،Mentalité

 Différence االختــالف  فــي  التفكيــر  إمكانيــة  دون 

واالنفصــال Discontinuité؛ ألن كل جديــد مــا هــو إال 

نســخة ألصــل غابــر فــي الزمــن، إن التقليــد يضفــي 

الوحــدة علــى التبعثــر Dispersion الســائد فــي التاريخ. 

اإليصــال  لوقائــع  ســندا  "يوفــر  فإنــه  التأثيــر  أمــا 

 Ressemblance التشــابه  ظواهــر  ويــرد  والتواصــل، 

طبيعــة  ذات  ســيرورة  إلــى   Répétition والتكــرار 

ســببية، ويربــط عــن ُبعــد وعبــر الزمــان وحــدات مــن 

قبيــل األفــراد واألعمــال والمفاهيــم والنظريــات")8). 

فــي حيــن يرتكــز مفهومــا النمــو والتطــور علــى إرجــاع 

متصلــة  سلســلة  إلــى  المبعثــرة  التاريــخ  أحــداث 

والــروح  العقليــة  أمــا  ونهايــة؛  بدايــة  لهــا  الحلقــات 

المعنــى،  فــي  اشــتراك  بإقامــة  "يســمحان  فإنهمــا 

وروابــط رمزيــة، ونوعــا مــن التشــابه والتماثــل بيــن 

المتعاقبــة  أو   Simultanés المتزامنــة  الظواهــر 

إبــراز ســيادة وعــي  علــى  Successifs، كمــا يعمــالن 

مبــدًأ  بوصفــه   Conscience collective جماعــي 

للوحــدة والتفســير")9). إن هــذه المقــوالت تشــترك 

)8( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 34.

)9( Ibidem.
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جميعهــا فــي إقــرار وجــود أصــل يمكــن أن َنــُردَّ إليــه 

كل لحظــات الخطــاب، وُتجمــع علــى أن االنفصــال 

إثباتــه. التاريــخ حــدث عــارض وال يمكننــا  فــي 

والحقيقــة أن هــذا التصــور الــذي يؤمــن بفكــرة 

واحــد  هــو  التاريــخ  فــي  االنفصــال  وينفــي  األصــل 

مــن المرتكــزات التــي يعتمدهــا التاريــخ فــي صورتــه 

 ،L’histoire dans sa forme classique التقليديــة 

األســاس  فــي  هــي  األركيولوجيــا  بــأن  وســنرى 

قطــع مــع التاريــخ التقليــدي وتبنــي لتاريــخ جديــد 

ُيِقــرُّ االنفصــال بــدل االتصــال؛   Histoire nouvelle

لعملــة  وجهــان  الجديــد  والتاريــخ  فاألركيولوجيــا 

ــالن بعضهمــا. وقــد ســبق  واحــدة، وهمــا معــا ُيَكمِّ

لفوكــو أن صــرَّح فــي واحــد من الحــوارات التي أجراها 

بــأن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين قــد عــرف 

ال مــن االبتعــاد عــن أســلوب ُمعتــاد فــي كتابــة  شــكَّ

التاريــخ، وهــذا ليــس بهــدف إنــكار التاريــخ أو رفضــه 

التاريــخ  أجــل كتابــة  بــل مــن  المؤرخيــن،  انتقــاد  أو 

علــى نحــو مغايــر)10). إن تأســيس فوكــو لألركيولوجيــا 

كمنهــج جديــد يتجــاوز وحــدات الخطــاب التقليديــة 

ــدي؛ إذ  ــه التقلي ــخ فــي ثوب ــن بالقطــع مــع التاري رهي

إن الثــورة الكبيــرة التــي شــهدها التاريــخ فــي مطلــع 

)10( Michel Foucault, Dits Et écrit 1954-1988, édition 
Gallimard, Tome 3, 1976-1979, la scène de la philosophie, 
entretien avec M. Watanabe, le 22 avril 1978, sekai, juillet, 
1978, pp. 312-332, p: 580.
ــن عــن فوكــو: "إن فوكــو هــو  ــول فاي وفــي هــذا الصــدد، كتــب ب
اكتمــل عندهــا  التــي  النقطــة  إنــه  للمــؤرخ،  األمثــل  التجســيد 
المؤرخيــن  مــن  واحــد  هــو  الفيلســوف  هــذا  إن   ]...[ التاريــخ. 
بإمكانــه  ولكــن  ذلــك؛  فــي  يشــك  أحــد  وال  لعصرنــا،  الكبــار 
جــال  التــي  العلميــة  الثــورة  صفحــات  كاتــب  أيًضــا  يكــون  أن 
حولهــا المؤرخــون". إن اهتمــام فوكــو بالتاريــخ وتبنيــه لموقــف 
ه ضمــن المؤرخيــن وليــس ضمــن  دعــاة التاريــخ الجديــد عــدَّ
الفالســفة، وهــي الصفــة التــي يحبذهــا فوكــو أيضــا والتــي غالبــا 
 Paul Veyne, comment on :مــا صــّرح بهــا فــي حواراتــه. )انظــر
 (386  :écrit l’histoire, Foucault révolutionne l’histoire, p

 École des القــرن العشــرين مــع مدرســة الحوليــات

ــر  ــد كان لهــا دور كبي ــخ الجدي annales  ودعــاة التاري

فــي تأســيس مشــروعه األركيولوجــي)11).

إن التاريــخ التقليــدي ال ُيؤمــن بوجــود انفصــاالت 

"يفتــرض  إنــه  إذ  الخطــاب؛  حقيقيــة داخــل نســيج 

ر فيه، إنه  االنفصــال معطــى لكنــه غيــر قابل ألن يفكِّ

يظهــر فــي صــورة أحــداث مبعثــرة -قــرارات، حــوادث، 

مبــادرات، اكتشــافات- ومــا كان ينبغــي اإلحاطــة بــه 

عــن طريــق التحليــل بغيــة إلغائــه ومحــوه وإقصائــه 

كــي يظهــر اتصــال األحــداث")12). لقــد حــاول التاريــخ 

ــدي أن يفكــر فــي االنفصــال فــي أفــق محــوه  التقلي

وإقــرار االتصــال مــن جديــد، فلــم يكــن االنفصــال 

بالنســبة لــه غايــة، بــل وســيلة لتأكيــد االتصــال مــن 

جديــد؛ لكــن الســؤال الــذي يطرحــه فوكــو هــو: مــا 

الــذي يدفــع ُدعــاة التاريــخ التقليــدي الــذي يرتكــز علــى 

فكــرة  قبــول  عــدم  إلــى  والغائيــة  االتصــال  فكــرة 

إلــى  يدفعهــم  الــذي  مــا  التاريــخ؟  فــي  االنفصــال 

نظريــة  بلــورة  إمكانيــة  بصــدد  امتعاضهــم  إبــداء 

فــي التاريــخ العــام L’histoire générale الــذي يقــوم 

)11) إن عالقــة فوكــو بمدرســة الحوليــات عالقــة جــد معقــدة، 
ففوكــو يصــرح بأنــه يمتلــك عالقــة وطيــدة مــع المؤرخيــن الذين 
ينتمــون إلــى مدرســة الحوليــات فــي فرنســا، وتحديــدا مــارك 
بلــوخ Marc Bloch وفرنانــد بروديــل Fernand Braudel )انظــر: 
 (la scène de la philosophie, entretien avec M. Watanabe
إال أن دولــوز يشــير إلــى مســألة أساســية فــي محاضراتــه حــول 
فوكــو ســنة 1985، حيــث يقــول: "إن الجميــع يعلــم بــأن فوكــو 
يمتلــك عالقــة وثيقــة مــع دعــاة مــا نســميه بالتاريــخ الجديــد، 
خصوًصــا تالمــذة بروديــل، مدرســة الحوليــات؛ ولكنهــا عالقــة 
جــد معقــدة. إنــه يصــرح بأنــه ليــس مؤرخــا، ولكنــه فيلســوف 
وســيظل كذلــك. ومــع ذلــك، فــإن جــزًءا كبيــًرا مــن عملــه يتعلــق 
بالتشــكيالت التاريخيــة، إال أنــه مــا فتــئ يكــرر بــأن األمــر يتعلــق 
بدراســات للتاريــخ وليــس بعمــل للمــؤرخ". يدفعنــا هــذا إلــى 
تجمــع  التــي  العالقــة  يشــوب  الــذي  الغمــوض  علــى  التأكيــد 
فوكــو بمدرســة الحوليــات ودعــاة التاريــخ الجديــد. )أنظــر: درس 

دولوز، 22/12/1985) 

)12( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 17.
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علــى االنفصــال والقطيعــة؟ إنهــم يحاولــون، مــن 

التأسيســي  الــدور  علــى  الحفــاظ  فوكــو،  منظــور 

المــالزم  الرَّديــف  هــو  المتصــل  "فالتاريــخ  للــذات، 

للــدور التأسيســي للــذات، فهــو الــذي يضمــن لهــا 

أن تســتعيد كل مــا ضــاع منهــا، ويؤكــد أن الزمــان 

ق بيــن األشــياء إال لكــي يعيــد إليهــا وحدتهــا،  ال يفــرِّ

ــي أزاحهــا االختــالف،  ــأن كل هــذه األمــور الت ــُد ب وَيِع

فــي مقــدور الــذات - فــي صــورة الوعــي التاريخــي- أن 

ــا مــا، لتبســط عليهــا هيمنتهــا وتجــد  تتملَّكهــا يوًم

فيهــا مــا يمكــن أن نســميه مقرَّهــا")13). يمكننــا أن 

ــذات فــي  ــخ المتصــل يجعــل ال نقــول إذن، إن التاري

المركــز؛ أمــا التاريــخ المنفصــل، فإنــه يكشــف تبعثــر 

الــذات ويلغــي فاعليتهــا، إنــه يلغــي الــذات الديكارتية 

التاريــخ  فدعــاة  شــيء؛  كل  عنــه  ينبثــق  كأصــل 

بالقطيعــة  القــول  أن  علــى  يجمعــون  المتصــل، 

واالنفصــال هــو اغتيــال للتاريــخ ولمركزيــة األنــا.

وعلــى عكــس التاريــخ التقليــدي، ســعى التاريــخ 

فــروع  مختلــف  فــي  االنفصــال  إقــرار  إلــى  الجديــد 

الــذي  االتصــال  وهــم  د  يبــدِّ أن  وحــاول  المعرفــة، 

يفــرض  واقــع  االنفصــال  إن  األفــكار.  تاريــخ  أقــرَّه 

نفســه علــى المــؤرخ، ولــم يعــد بإمكانــه منــذ اآلن أن 

يتجــاوزه ويتجاهلــه، فــوراء االتصــاالت الكبــرى للفكــر 

يكمــن انفصــال مــا، انفصــال يصيــب مفهوًمــا أو 

ــد هــو تعقــب  ا، ودور المــؤرخ الجدي ــة أو تصــوًر نظري

هــذا االنفصــال ورصــده فــي مســتوياته المختلفــة. 

إن تعقــب االنفصــال يرســم فضــاء تبعثــر ويلغــي 

حــدث  هــو  انفصــال  فــكل  والتجانــس،  االتصــال 

فريــد Événement singulier، ولــم يعــد ممكًنــا رّد 

)13( Ibid, pp: 22-23.

هــذا الحــدث إلــى أصــل بعيــد ال ينضــب معينــه؛ مــن 

هنــا فــإن األركيولوجيــا ال تســعى إلــى إضفــاء وحــدة 

متجانســة علــى أثــر مــا œuvre أو حقبــة، بــل تســعى 

إلــى بنــاء وحــدة أساســها التبعثــر وعــدم التجانــس.

عملــه  يمــارس  الجديــد  التاريــخ  أصبــح  لقــد 

بشــكٍل عمــودي وتخلــص مــن المقاربــة األفقيــة 

فــي  األحــداث  إلــى  ينظــر  يعــد  فلــم  الخطيــة، 

تسلســلها ومســارها الخطــي، بــل صــار يتعامــل 

محــددة؛  إمــكان  شــروط  لهــا  كأحــداث  معهــا 

ويؤكــد فوكــو علــى أن النظــرة األفقيــة ال تقبــض 

األحــداث  تــدرس  إنهــا  فــي فرادتــه،  الحــدث  علــى 

الكبــرى وتتجاهــل العرضــي والهامشــي، والحــال 

لــه  المجــاورة  الهوامــش  فــي  الحــدث  علــة  أن 

وليــس فــي الماضــي البعيــد. لقــد أدرك فوكــو هــذا 

ــن  التحــول الــذي أصــاب مفهــوم التاريــخ، حيــث بيَّ

فــي كتابــه "نظــام الخطــاب" بــأن "التاريــخ لــم يعــد 

يســعى منــذ مــدة إلــى فهــم األحــداث مــن خــالل 

لعبــة األســباب والنتائــج ضمــن وحــدة غيــر محــددة 

نحــو  علــى  متجانســة  كبــرى،  لســيرورة  المعالــم 

غامــض أو خاضعــة لتراتــب دائــم، ليعثــر ثانيــة علــى 

بنيــات ســابقة غريبــة ومعاديــة للحــدث؛ بــل ليقيــم 

غالبــا،  ومتنافــرة  ومتقاطعــة  مختلفــة  سالســل 

لكنهــا ليســت مســتقلة عــن بعضهــا، سالســل 

ــن مــن اإلحاطــة بـــ "موقــع" الحــدث وبهوامــش  ُتمكِّ

ظهــوره")14).  وشــروط  عرضيتــه 

)14( Michel Foucault, l’ordre du discours, édition Gallimard 
1971, p: 58.
أننــا اعتمدنــا ترجمــة األســتاذ محمــد  إلــى  - نشــير هنــا أيضــا 
التنويــر  دار  عــن  الصــادرة  الخطــاب  نظــام  لكتــاب  ســبيال 

والتوزيــع.  والنشــر  للطباعــة 
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وفــي الواقــع، فــإن التاريــخ الجديــد لــن يكــون 

التــي  التاريــخ  فلســفات  لتجــاوز  محاولــة  ســوى 

حاولــت أن تنــزع عــن الحــدث قوتــه التأسيســية)15)، 

وذلــك مــن خــالل ســعيها إلــى إيجــاد عالقــة ســببية 

الكبــرى، وتجاهلهــا ألحــداث  التاريــخ  أحــداث  بيــن 

أخــرى تعتبرهــا هامشــية وعرضيــة. لــم تعــد هنــاك 

مفاضلــة بيــن األحــداث فــي التاريــخ الجديــد، أحــداث 

كبــرى هامــة، وأخــرى هامشــية ال شــأن لهــا؛ بــل 

بفضــل  وذلــك  قوتهــا،  األحــداث  كل  اســتعادت 

االنفصــال  مبــدأ  وإحــالل  االتصــال  فكــرة  هــدم 

الــذي ســمح لنــا بإمكانيــة العــودة إلــى أحــداث لــم 

بإمــكان إضافتهــا  يؤمــن  التقليــدي  التاريــخ  يكــن 

والمتصلــة.  المتعاقبــة  األحــداث  سلســلة  إلــى 

"إن التاريــخ الجديــد تاريــخ كلــي يجمــع االقتصــادي 

والفنــي واألنثروبولوجــي فــي مقدمــة اهتماماتــه، 

إنــه تاريــخ األســعار وتاريــخ االقتصــاد السياســي 

)15) ينبغــي أن نشــير هنــا إلــى مســألة أساســية تتعلــق بموقــف 
التاريــخ الجديــد مــن فكــرة الحــدث التاريخــي. إن التاريــخ الجديــد 
ينتقــد فكــرة الحــدث؛ إذ نقــرأ فــي كتــاب جــاك لوغــوف، "التاريــخ 
الجديــد" مــا يلــي: "وكان هــذا هــو الوقــت نفســه الــذي تعهــدت 
فيــه مجلــة الحوليــات بنقــد فكــرة الحــدث التاريخــي نقــًدا بــال 
ينكشــف  جاهــز  تاريخــي  واقــع  هنــاك  ليــس  إذ  فيــه؛  هــوادة 
تلقائيــا للمــؤرخ. إن المــؤرخ، كأي رجــل علــم، علــى حــد تعبيــر 
مــارك بلــوخ، يجــب أن يحــدد "اختياراتــه" أمــام "واقــع شاســع 
وغامــض". وهــذا االختيــار ال يعنــي بالطبــع إجحاًفــا، وال مجــرد 
جمــع، وإنمــا تركيًبــا ِعلمًيــا للوثيقــة بمــا يســمح بإعــادة رســم 
الماضــي وتفســيره". ص: 88. إن هــذا االقتبــاس يؤكــد بصريــح 
العبــارة أن التاريــخ الجديــد ينتقــد الحــدث ويســعى إلــى تجــاوزه، 
لكــن فوكــو يؤكــد أن األمــر ليــس بهــذه الكيفيــة؛ إن التاريــخ 
الجديــد ال ينتقــد فكــرة الحــدث فــي كليتهــا، بــل فهًمــا معيًنــا 
لمفهــوم الحــدث، وهــو الفهــم الــذي يســعى إلــى إضفــاء نــوع 
مــن الهالــة والتمجيــد علــى الحــدث التاريخــي البــارز ويتجاهــل 
معطيــات أخــرى دقيقــة لهــا دور كبيــر فــي تشــكل ذلــك الحــدث؛ 
إن التاريــخ الجديــد بهــذا المعنــى ال ينتقــد مفهــوم الحــدث نقــًدا 
شــامًلا، بــل ينتقــد الحــدث الــذي يســعى إلــى تجاهــل "واقــع 
 Michel )انظــر:  األخــرى.  األحــداث  مــن  وغامــض"  شاســع 
Foucault, l’ordre de discours, pp :56-57( فــي هــذه الفقــرة 

يوضــح فوكــو موقفــه مــن هــذه المفارقــة.  

الرهــان  هــذا  إن  السياســي(")16).  التاريــخ  )وليــس 

هــو  تحقيقــه  إلــى  الجديــد  التاريــخ  ســعى  الــذي 

نفســه الــذي تبنتــه األركيولوجيــا، وهــذا يوضــح لنــا 

بجــالء الفرضيــة التــي ســبق أن ذكرناهــا والمتعلقــة 

تجمــع  التــي  العديــدة  المشــتركة  بالنقــاط 

الجديــد. والتاريــخ  األركيولوجيــا 

األصــل  مقولــة  مــن  نتخلــص  أن  إذن  ينبغــي 

كخطــوة أولــى لتجــاوز وحــدات الخطــاب التقليديــة، 

فاألصــل يزيــح االنفصــال ويطمــس الحــدث؛ "ألن 

وباســتمرار  دائًمــا  يكمــن  متجليــة،  بدايــة  كل  وراء 

أصــل خفــي")17)، أصــل تصيــر بمقتضــاه كل البدايــات 

كخطــوة  وينبغــي،  ممكنــة؛  واســتعادة  اســتئناًفا 

ثانيــة، أن نتخلــص مــن فكــرة وجــود خطــاب قبلــي 

المــا  "وهــذا  جديــد،  تلفــظ  كل  فــي  دومــا  ُيســتعاد 

تــم  جملــة  مجــرد  ليــس   ،Le déjà-dit قولــه  ســبق 

التلفــظ بهــا، أو مجــرد نــص ســبقت كتابتــه، بــل هــو 

شــيء "لــم ُيقــل أبــًدا" » jamais dit «، إنــه خطــاب بــال 

نــص، وصــوت هامــس همــس النســمة، وكتابــة لــن 

تكــون ســوى دليــًلا علــى انعــدام أثرهــا الخــاص")18). 

هنــاك إذن مســلمات تحكــم حقــل الخطــاب، وهــي 

األفــكار  تاريــخ  تبناهــا  مــا  غالًبــا  التــي  المســلمات 

مجــال  ال  أنــه  وقوامهــا  التاريــخ،  فلســفات  ومعــه 

فــي الخطــاب إلمكانيــة ظهــور الجديــد والمختلــف 

الخلــف،  فــي  مــا دام هنــاك أصــل قابــع  واألصيــل، 

كل  علــى  ســيادته  ويحكــم  التاريــخ  عــن  يتعالــى 

هنــاك  دام  ومــا  وجدتهــا؛  أصالتهــا  وينســف  بدايــة 

محمــد  وتقديــم  ترجمــة  الجديــد،  التاريــخ  جــاك،  لوغــوف   (16(
الطبعــة  للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  المنصــوري،  الطاهــر 

 .103 ص:   ،2007 بيــروت  األولــى، 

)17( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 38. 

)18( Ibid, pp: 38-39.
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أيًضــا خطــاب قبلــي يحضــر دوًمــا وباســتمرار داخــل 

كل تلفــظ جديــد. "هكــذا تحكــم الفكــرة األولــى علــى 

اقتفــاًء  يصبــح  بــأن  للخطــاب  التاريخــي  التحليــل 

وصــدى وإعــادة ألصــل ينفلــت مــن كل تحديد تاريخي؛ 

أمــا الفكــرة الثانيــة، فتحكــم عليــه بــأن يغــدو تأويــًلا أو 

إنصاًتــا لمــا قيــل مــن قبــل، والــذي فــي نفــس الوقــت 

لــم ُيقــل أبــدا")19). وعليــه، يســتنتج فوكــو بــأن مفاهيــم 

االختــالف والتكــرار ال يمكــن أن تجــد معناهــا داخــل 

فكــر يؤمــن باالتصاليــة وبوجــود زمــن واحــد وأصــل 

غابــر فــي الزمــن، إن الفضــاء األمثــل لهــذه المفاهيــم 

ــدة، حيــث يغيــب  ــة العدي ــر واألزمن هــو فضــاء التبعث

التجانــس ويحــل محلــه الالتجانــس؛ حينهــا يمكــن 

لنفــس الحــدث أن يظهــر مختلًفــا، ويتكــرر فــي حركــة 

ال  والتطابــق.  التشــابه  نفــي  أساســها  أبــدي  عــود 

البعيــد  الحضــور  إلــى  الخطــاب  "إحالــة  إذن  ينبغــي 

ــه")20).   ــه كخطــاب ال أصــل ل ــل ينبغــي تناول لألصــل، ب

األركيولوجيــا  أن  علــى  اآلن  منــذ  ســنتفق 

مجموعــة  لتجــاوز  محاولــة  األســاس  فــي  هــي 

الخطــاب؛  حقــل  رافقــت  التــي  المســلمات  مــن 

أمــر  المســلمات  لهــذه  دراســتنا  أن  والحقيقــة 

فيــه  ظهــر  الــذي  الســياق  نفهــم  لكــي  أساســي 

ســعت  هكــذا  الخطابيــة.  التشــكيلة  مفهــوم 

األركيولوجيــا إلــى إدخــال مدلــوالت جديــدة فــي حقل 

قبلهــا،  ســائًدا  كان  مــا  مــع  تتعــارض  الخطــاب 

 Série يتعلــق األمــر "بمدلــول الحــدث والسلســلة

 Condition اإلمــكان  شــرط  ومدلــول  واالنتظــام، 

de possibilité؛ وهــذه المدلــوالت تتعــارض كمــا 

 La ــداع ــوالت أخــرى: الحــدث مــع اإلب ــرى مــع مدل ن

)19( Ibid, p: 39.

)20( Ibidem.

création، السلســلة مــع الوحــدة، االنتظــام مــع 

األصالــة Originalité، وشــرط اإلمــكان مــع الداللــة 

األربعــة  المدلــوالت  هــذه  إن   .La signification

واإلبــداع(  والوحــدة  واألصالــة  )الداللــة  األخيــرة 

التاريــخ  قــد ســيطرت بصفــة عامــة تقريًبــا علــى 

البحــث عــن  اُتِفــَق علــى  التقليــدي لألفــكار، حيــث 

نقطــة األصــل، وعــن وحــدة نتــاج مــا أو فتــرة أو 

 L’originalité قضيــة، وعــن طابــع األصالــة الفرديــة

مــن  المحــدود  غيــر  الكنــز  وعــن   ،individuelle

فــإن  المعنــى،  بهــذا  المطمــورة")21).  الــدالالت 

أصــل  إلــى  الخطــاب  وقائــع  تــرد  ال  األركيولوجيــا 

خطابيــة  كأحــداث  معهــا  تتعامــل  بــل  بعيــد، 

Événements discursives ال أصــل لهــا؛ كمــا أنهــا 

ال تبحــث عــن الــدالالت الكامنــة وراء الخطابــات، 

بــل تبحــث عــن شــروط إمــكان الخطابــات ذاتهــا.

إن كل هــذه االحتياطــات التــي اتخذهــا فوكــو، 

مجــال  فــي  أدخلهــا  التــي  التعديــالت  هــذه  وكل 

التشــكيك  واحــًدا،  هدًفــا  تــروم  الخطــاب  تحليــل 

فــي كل التجميعــات Groupements التــي ألفناهــا 

أو  تســاؤل  دون  بهــا  نقبــل  أن  اعتدنــا  والتــي 

تمحيــص؛ وســينبهنا فوكــو إلــى أن تشــكيكه فــي 

هــذه الوحــدات ال يــروم إقصاءهــا بشــكل نهائــي؛ 

إمكانهــا  شــروط  عــن  الكشــف  إلــى  يســعى  بــل 

واألســاس الــذي تقــوم عليــه. "وبعــد انتقــاد هــذه 

االتصــال،  يتقمصهــا  التــي  المباشــرة  األشــكال 

ســيتحرر ميــدان بكاملــه؛ إنــه ميــدان رحــب ويمكننــا 

مجمــوع  مــن  يتكــون  بأنــه  القــول  تعريفــه  فــي 

العبــاراتénoncés  الفعليــة )التــي جــرى التلفــظ 

)21( Michel Foucault, l’ordre du discours, op-cit, p : 56.
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بهــا وكتابتهــا( فــي تبعثرهــا كأحــداث، وفــي اختــالف 

مســتوياتها")22). وبإدخــال فوكــو لمفهــوم الحــدث 

فــي تحليــل الخطــاب، صــارت غايتــه هــي وصف هذه 

األحــداث الخطابيــة فــي تشــتتها، وهــذه األحــداث 

إن  بالعبــارات.  مــا يســميه فوكــو  الخطابيــة هــي 

يختــار  ألنــه  وذلــك  خالــص؛  اختبــاري  عمــل فوكــو 

مجموعــة مــن العبــارات بوصفهــا معطيــات أوليــة 

اعُتبــرت جــادة Sérieux فــي حقبــة مــا)23)؛ فالعبــارات 

مهمــة  فــإن  وبالتالــي  الخطابيــة،  الوقائــع  هــي 

انتظاماتهــا)24). فــي وصــف  تكمــن  األركيولوجيــا 

بكيفيــة  يختلــف  الخطابيــة  األحــداث  وصــف  إن 

يتســاءل  األخيــر  فهــذا  اللغــة،  تحليــل  عــن  واضحــة 

بصــدد القواعــد التــي رافقــت نشــوء عبــارة مــا، وبالتالــي 

ــس وفقهــا كل  يتســاءل عــن القواعــد التــي َستتأسَّ

عبــارة جديــدة؛ بينمــا يتســاءل وصــف أحــداث الخطــاب 

عــن الســبب الــذي جعــل عبــارة مــا تظهــر بــدل أخرى. ال 

يتعلــق األمــر إذن "بالبحث عن قواعد تشــكل العبارات 

الممكنــة للغــة مــا، بــل بالتســاؤل عــن فــرادة العبــارات 

لة فعلًيــا، كيــف يحــدث أن تظهــر هــذه العبــارة  المشــكَّ

وليــس عبــارة أخــرى مكانهــا؟")25). ويختلــف مشــروع 

ــة تاريــخ  ــة أيًضــا عــن منهجي وصــف األحــداث الخطابي

الفكــر L’histoire de la pensée، فــإذا كان هــذا األخيــر 

يبحــث فــي الخطابــات عــن "قصديــة الــذات المتكلمــة، 

وعلــى نشــاطها الواعــي، ومــا كانــت ترغــب فــي قولــه، 

(22( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p : 41.

)23( Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 91.

)24( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, presses Universitaires de 
France, »les études philosophiques«, 2015/ 3 N° 153, 
pages 391 à 412, p: 393.

(25( Pierre Billouet, Foucault, les belles lettres, paris, p: 107.

بــل وعلــى بعــض التجليــات الالشــعورية التــي بــرزت 

إلــى واضحــة النهــار، فيمــا قالتــه صراحــة أو ضمًنــا")26)، 

 Le champ discursive فــإن تحليــل الحقــل الخطابــي

يركــز علــى العبــارة باعتبارهــا حدثــا فريــدا ال أصــل لــه، 

ــا وراء الخطــاب، بــل  كمــا أنــه ال يحــاول أن يبحــث عمَّ

ــت نفســه فــي لحظــة الخطــاب ذاتهــا. هكــذا يتــم  ُيثبِّ

"إنجــاز التحليــل التعبيــري L’analyse énonciative دون 

 Subjectivité fondatrice"ســة اإلحالة إلى "ذاتية مؤسِّ

ــدة ]...[؛  ــخ فــي أشــكال عدي ــي تحضــر داخــل التاري والت

فالتحليــل التعبيــري يعالــج حقــل العبــارات "مــا نقولــه" 

Le »on dit« باعتبــاره ميــدان ممارســة مســتقل ]...[، 

وبكونــه ال يخضــع للزمــن المبهــم للفكــر")27).

للوحــدات  انتقــاده  أن  علــى  فوكــو  ويؤكــد 

أساســية،  غايــة  وراءه  كانــت  التقليديــة  الخطابيــة 

"أن نعيــد للعبــارة َتَفرُّدهــا كحــدث، وأن ُنظهــر بــأن 

االنفصــال ليــس مجــرد حــادث مــن تلــك الحــوادث 

التــي تصيــب الطبقــات الجيولوجيــة للتاريــخ بتصــدع 

مــا؛ بــل إنــه موجــود مســبًقا فــي الفعــل البســيط 

ــارة هــو فــي األســاس  ــارة")28)؛ إذ إن فعــل العب للعب

إال  يحــدث  ال  االنفصــال  أن  كمــا  فصــل،  فعــل 

بفضــل العبــارة، وبالتالــي فــإن ظهــور عبــارة جديــدة 

يعنــي بــروز انفصــال جديــد. إن الفكــر الــذي يؤمــن 

باالتصاليــة وبوحــدة الخطابــات ال يســمح بظهــور 

العبــارة وال يعتبرهــا حدًثــا فريــًدا، إنــه ينظــر إليهــا 

ــاه إال داخــل الــكل؛ لذلــك  بوصفــه جــزًءا ال يجــد معن

فهــو يحــاول إرجاعهــا دومــا إلــى أصــل غابــر يتعالــى 

عــن التاريــخ؛ إنــه ال يتعامــل معهــا بوصفهــا حدًثــا 

)26( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 42.

)27( Pierre Billouet, Foucault, op-cit, p: 107.

)28( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 43.
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بــارًزا يفصــل الخطــاب عــن ماضيــه ويعلــن بدايــة 

جديــدة، بــل يعتبرهــا مجــرد ترجيعــة لقــول ســابق، 

إنهــا اســتئناف وليســت بــدًءا، صــدى أصــٍل وليســت 

نقطــة انبثــاق. أمــا األركيولوجيــا فهــي تســعى إلــى 

اســتعادة أصالــة العبــارة، إذ إنهــا تعتبرهــا حدًثــا ال 

ع  أصــل لــه، وبالتالــي فــإن وظيفتهــا هــي إحــداث تصدُّ

داخــل نســيج الخطــاب. بهــذا المعنــى تصيــر العبــارة 

دليــًلا علــى االنفصــال والقطيعــة Rupture؛ لذلــك 

مــن البديهــي أال تجــد معناهــا داخــل فكــر اتصالــي 

ينــادي بالوحــدة، وهــذا مــا يدفــع فوكــو إلــى االعتقــاد 

بــأن إعادتنــا االعتبــار للعبــارة بوصفهــا حدًثــا فريــًدا 

ــات المزعومــة. ــن بالتخلــص مــن وحــدة الخطاب رهي

يتجلى هدف مشــروع وصف األحداث الخطابية، 

مــن منظــور فوكــو، فــي تحريــر الفضــاء الــذي تنتشــر 

فيــه العبــارات باعتبارهــا أحداًثــا خطابيــة، وذلــك حتــى 

يتســنى لنــا إمكانيــة وصــف مختلــف العالقــات التــي 

تتــم داخــل هــذا الفضــاء وخارجــه. هكــذا ُيتيــح وصــف 

وحــدات  عــن  الحديــث  إمكانيــة  الخطابيــة  األحــداث 

أخــرى؛ ألننــا ننظــر إلــى الخطــاب مــن منظــور التبعثــر 

بــدل االنســجام، واالنفصــال  التنافــر  الوحــدة،  بــدل 

بــدل االتصــال؛ كمــا ُيتيــح لنــا أيًضــا إمكانيــة تشــكيل 

مجموعــات خطابيــة هــي فــي الواقــع غيــر مرئيــة)29)، 

لها،  لكنهــا تتوفــر مــع ذلــك علــى قانــون وشــرط تشــكُّ

وهــذا القانــون يتجلــى فــي مختلــف العالقــات التــي 

هــذه  وتتســم  بينهــا.  فيمــا  العبــارات  تنســجها 

العالقــات بالفــرادة، مــن حيــث إنهــا ال تقــدم نفســها 

يقتضــي  بــل  األولــى،  الوهلــة  منــذ  صريــح  بشــكل 

يســتهدف  الــذي  التحليــل  مــن  نوًعــا  إظهارهــا 

)29) المقصــود هنــا هــو التشــكيلة الخطابيــة باعتبارهــا الفضــاء 
الــذي تنتظــم داخلــه العبــارات.

المشــترك  "وجودهــا  مســتوى  علــى  العبــارات 

وتعاقبهــا ووظيفتهــا المتبادلــة وتحديدهــا المتبــادل 

المترابــط")30). أو  المســتقل  وتحولهــا 

وفــي كل األحــوال، يتعلق األمر بالنســبة لفوكو 

"بتنــاول ميــدان دراســة خــاص وتقســيمه بكيفيــة 

للوحــدات  الفعليــة  الحــدود  وبتعقــب  مالئمــة، 

التــي   - العــام  النحــو  العيــادة،  النفــس،  علــم   -

يســتخدمها كموضــوع لــه")31)، ويمثــل هــذا العتبــة 

األولــى نحــو تطبيــق المنهــج األركيولوجــي. وبمجــرد 

أن تنشــأ فرضيــة أن العبــارات يلزمهــا أن تكشــف 

ــدأ وحدتهــا المســتقل عــن طريــق دراســة  عــن مب

يشــرع  أن  فوكــو  علــى  يتوجــب  أصيلــة،  وصفيــة 

فــي إعــداد األدوات المفاهيميــة التــي يســتعملها 

الجديــد)32).  الميــدان  هــذا  لتعييــن  األركيولوجــي 

هكــذا حــاول فوكــو أن يبحــث عــن ميــدان تتعــدد 

وقــد  للوصــف،  قابلــة  نســبًيا  وتكــون  عالقاتــه 

مشــروعية  يضمــن  لكــي  اثنيــن  احتياطيــن  اتخــذ 

مقاربتــه؛ فــي البدايــة، اقتــرح كاســتراتيجية مؤقتــة 

حيــث  اإلنســان،  علــوم  ميــدان  الخطــاب  لتحليــل 

تخاطــر  "ميــدان  امتيــاز  يمنــح  الخطــاب  هــذا  إن 

فيــه العالقــات بــأن تكــون قليلــة، كثيفــة، وقابلــة 

للوصــف")33)، كمــا أنــه ميــدان لــم يبلــغ بعــد مرحلــة 

الصورنــة علــى غــرار العلــوم الحقة. وســيؤكد فوكو 

علــى أن تحليــل األحــداث الخطابيــة ال يقتصــر فقــط 

علــى علــوم اإلنســان، بــل إن هــذا الميــدان ال يعــدو 

)30( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 45.

)31( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 394.

)32( Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 93.

)33( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 45.
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التحليــالت  انطــالق لمزيــد مــن  يكــون نقطــة  أن 

تهــم مياديــن أخــرى وعالقــات جديــدة.

التشكيلة الخطابية بوصفها 
وحدة خطابية جديدة:

هــذه  إلــى  نتطــرق  أن  علينــا  لزاًمــا  كان  لقــد 

ــذي  ــى نتمكــن مــن فهــم الســياق ال المقدمــات حت

ظهــر فيــه مفهــوم التشــكيلة الخطابيــة؛ والحقيقة 

أن هــذه المقدمــات هــي مــا يشــكل أســاس هــذا 

المفهــوم، فالتشــكيلة الخطابيــة بوصفهــا وحــدة 

تجــاوز  دون  تقــوم  أن  يمكنهــا  ال  جديــدة  خطابيــة 

التاريــخ المتصــل ودون هــدم مركزيــة الكوجيطــو، 

مجــاًلا  بوصفــه  الخطــاب  فضــاء  افتــراض  ودون 

بصــورة  العبــارات  داخلــه  تنتظــم  متجانــس  غيــر 

مبعثــرة؛ مــن هنــا كان َهــمُّ فوكــو رصــد هــذا التبعثــر 

أصــل  إلــى  وال  ســة  مؤسِّ ذات  إلــى  ال  ه  ردِّ وعــدم 

خطابيــة  أحداًثــا  بوصفهــا  العبــارات  إن  بعيــد. 

بالتشــكيالت  فوكــو  يســميه  مــا  داخــل  تنتظــم 

مثقلــًة  ألفاًظــا  بذلــك  "مجتنًبــا  الخطابيــة)34)، 

تعييــن  بغيــة  مالئمــة  وغيــر  والنتائــج،  بالشــروط 

أو  اإليديولوجيــا،  أو  العلــم،  مثــل  كهــذا،  تبعثــر 

ميــدان الموضوعيــة")35). وســنحاول اآلن أن نــدرس 

الخطابيــة،  بالتشــكيلة  المتعلــق  االنتظــام  هــذا 

وســننظر فــي ماهيــة العبــارات التــي تحتويهــا هــذه 

الوحــدة، كمــا سنســعى جاهديــن إلــى تبديــد أشــكال 

ســوء الفهــم التــي قــد ترافــق هــذا المفهــوم.

)34( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 393.

)35( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, pp: 56-57.

ســعى المشــروع األركيولوجــي منــذ البدايــة إلى 

وصــف العبــارات داخــل حقــل الخطــاب والعالقــات 

بهــدف  كلــه  وهــذا  بينهــا،  تنشــأ  أن  يمكــن  التــي 

رصــد أشــكال االنفصــال داخــل الخطــاب نفســه، 

باعتبارهــا  العبــارة  ُتحِدُثــه  الــذي  االنفصــال  إنــه 

ــا مــا يفتــأ يتجــدد؛ لكــن الســؤال الــذي  ــا خطابًي حدًث

تطرحــه األركيولوجيــا هنــا هــو: أي عالقــة ممكنــة 

اتصــال  عالقــة  هــي  هــل  العبــارات؟  بيــن  تجمــع 

ل  ُتشــكِّ أن  للعبــارات  يمكــن  وهــل  انفصــال؟  أم 

مجموًعــا خطابًيــا واحــًدا ال انفصــال فيــه، كالعلــوم 

المعاصــرة مثــال التــي ينظــر إليهــا دعــاة التاريــخ 

المتصــل بوصفهــا اســتمرارا لماضيهــا الخــاص؟ 

ــد النظــر فــي  ــا أن تعي ــت األركيولوجي لقــد حاول

تاريــخ الفكــر عــن طريــق تجاوزهــا لمجموعــة مــن 

المســلمات، وبنبــرة تــكاد تكــون ذاتيــة -وهــو مــا 

يدفعنــا إلــى اتخــاذ حيطــة أكبــر- يؤكــد فوكــو رغبتــه 

منهــا  واحــدة  كل  فرضيــات،  أربــع  اختــراق  فــي 

عــي اكتشــاف المعيــار المالئــم لتشــكيل تلــك  تدَّ

الطــب...(؛  النفــس،  )علــم  الخطابيــة  الوحــدات 

عــن  بالتنــاوب  تبحــث  األربــع  الفرضيــات  هــذه 

يخــص  فيمــا  الخطابيــة  التشــكيالت  وحــدة 

التعبيريــة  أنماطهــا   ،Objets موضوعاتهــا 

 Concepts مفاهيمهــا ،Modalités énonciatives

واســتراتيجياتها )Stratégies(36. وســنرى بــأن كل 

بفشــل،  تصطــدم  الفرضيــات  هــذه  مــن  واحــدة 

وكل فشــل يســمح بظهــور شــكل مــن التناقــض، 

مًعــا  اختياريــن ممكنيــن همــا  بتشــكل  ويســمح 

)36( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 394.
ســنرى بــأن هــذه المكونــات األربــع هــي التــي تشــكل عناصــر 

الخطابيــة. التشــكيلة 
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خاطئــان؛ وفــي النهايــة، وعلــى ســبيل تجــاوز هــذه 

التناقضــات، يصــوغ فوكــو فرضيــات جديــدة َتُحــلُّ 

القديمــة)37). الفرضيــات  َمَحــلَّ 

"الفرضيــة األولــى التــي تقــدم نفســها بهــدف 

بهويــة  تتعلــق  العبــارات  بيــن  العالقــات  وصــف 

إن  حيــث   ،(38("L’identité de l’objet الموضــوع 

اعتقادنــا فــي وحــدة الخطابــات راجــع إلــى افتراضنــا 

أن العبــارات وإن تعــددت واختلفــت داخــل نســيج 

ــا؛  الخطــاب، فإنهــا تظــل مــع ذلــك تمثــل مجموًع

ألنهــا تعــود دوًمــا إلــى موضــوع واحــد؛ "إن العبارات 

فــي  والمبعثــرة  الشــكل،  حيــث  مــن  المختلفــة 

إلــى  ترجــع  كانــت  إذا  مجموعــا  ل  ُتَشــكِّ الزمــان، 

موضــوٍع واحــٍد ووحيــٍد")39). ولكــي يوضــح فوكــو هذا 

األمــر، اســتعاد مثــاًلا مــن كتابــه تاريــخ الجنــون، "إن 

ــى علــم النفــس المرضــي  ــارات التــي تنتمــي إل العب

Psychopathologie يبــدو أنهــا ترجــع كلهــا إلــى هذا 

وأشــكاًلا مختلفــة  يتخــذ صــوًرا  الــذي  الموضــوع 

فــي التجربــة الفرديــة واالجتماعيــة، والــذي بإمكاننــا 

أن نســميه بالجنــون")40). تبــدو مقاربــة فوكــو هــذه 

واقعيــة إلــى حــد كبيــر، حيــث ســيكون هنــاك فــي 

فــي  ومســتمر  ثابــت،  ســاكن،  موضــوع  البدايــة 

القبــض  بإمكانهــا  ســيكون  وخطابــات  التاريــخ؛ 

عــن  واالفصــاح  ووصفــه،  الموضــوع  هــذا  علــى 

ــدة  محمــوالت وتشــكيل تصنيفــات؛ ولكونهــا مَوحَّ

تحــت مرجــع واحــد، فــإن هــذه الخطابــات ســتندرج 

حتمــا داخــل نفــس الوحــدة، تلــك المتعلقــة بعلــم 

)37( Ibidem.

)38( Ibidem.

)39( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 48.

)40( Ibidem.

النفــس المرضــي، أو عموًمــا "بالعبــارات المتعلقة 

عــن  يتوانــى  ال  فوكــو  أن  والحقيقــة  الجنــون")41). 

جوهــر  بــأن  يــرى  الــذي  االفتــراض،  هــذا  دحــض 

الخطــاب يوجــد فــي معــزل عنــه، أي فيمــا يحيــل 

عليــه والــذي ُيفتــرض بأنــه يتمتــع باســتمرارية.

يدرســه  الــذي  الموضــوع  باعتبــاره  الجنــون  إن 

خطــاب علــم النفس المرضــي، ال يمكن تفريد أحداثه 

الخطابيــة وال العالقــات القائمــة بينهــا، علــى الرغــم 

مــن أن الجنــون يبــدو ظاهرًيــا أنــه يمثــل وحــدة تنتشــر 

ــن  فيهــا العبــارات علــى نحــو قابــل للوصــف؛ وكمــا َبيَّ

ه علــى حلقــة اإلبســتمولوجيا،  فوكــو ســنة 1968 فــي ردِّ

 sur l’archéologie « العلــوم"  أركيولوجيــا  "فــي 

َتــُردُّ جوهــر  التــي  النظــر  فــإن وجهــة   ،» du science

ــه  ــة بمــا في ــى مرجــع ثابــت ليســت مغري الخطــاب إل

الكفايــة؛ إذ إن وجهــة النظــر هــذه تســمح بتكلفــة 

أقــل بتوحيــد عبــارات ال تمتلــك كلهــا بالتأكيــد نفــس 

المســتوى الصــوري؛ ذلــك أن هــذه العبــارات بعيــدة 

التــي  المطلوبــة  للمعاييــر  كلهــا  تخضــع  أن  عــن 

ــى  ــارة علميــة)42). هكــذا ينتهــي فوكــو إل تقتضيهــا عب

اســتحالة تحديــد العبــارات التــي ســمحت بتشــكل 

موضــوع الجنــون، مــن حيــث إن هــذا األخيــر هــو نتــاج 

عبــارات ُتلِفــَظ بهــا مــن قبــل خطابــات عديــدة تعتقــد 

قبلًيــا أن لهــا صلــة مــع هــذا الموضــوع؛ "لقــد تشــكل 

المــرض العقلــي انطالًقــا مــن مجمــوع مــا قيــل فــي 

كل العبــارات التــي كانــت تســميه وتقــوم بتقطيعــه 

بــأن  إذن،  نقــول  أن  يمكــن  وتفســره")43).  وتصفــه 

)41( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 395.

)42( Ibidem.

)43( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 48.
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ــا مــن عبــارات،  ل انطالًق موضــوع الجنــون قــد َتَشــكَّ

يكــون أساًســا  أن  الموضــوع ال يمكــن  ولكــن هــذا 

لوحــدة هــذه العبــارات إال بمقتضــى مبــدأ مــا؛ ذلك أن 

الموضــوع ال يســبق العبــارات، بــل هــو نتــاج لهــا)44)، 

كمــا أن غايــة األركيولوجيــا هــي تعقــب العبــارات التــي 

تســمح بظهــور الموضوعــات.

بإمكاننــا أيًضــا أن نتصــور طريقــة ثانيــة لكــي ننقــذ 

أولويــة الموضــوع مــن أجــل تحديــد مجمــوع خطابــي، 

التعديــالت؛  بعــض  علــى  االعتمــاد  شــريطة  وهــذا 

إن وحــدة الخطابــات حــول الجنــون تأتــي مــن كونهــا 

ل  تشــكَّ الــذي  ذاتــه  الموضــوع  هــذا  إلــى  ترجــع 

علــى النحــو الــذي هــو عليــه، لكــن هنــا أيًضــا، غيــاب 

الموضــوع يحــل محــل انتشــاره)45)، فقــد أظهــر فوكــو 

ــا، إنــه  أن تشــكل الموضــوع ال يمكــن أن يكــون نهائًي

تشــكل غيــر مكتمــل، وبنــاء يحتــاج دوًمــا إلــى الترميــم 

وإعــادة البنــاء؛ كمــا أن "موضوعــات العلــم تخضــع 

لتقلبــات وتحــوالت وتغيــرات دائمــة")46). هكــذا فــإن 

"هــذا المجمــوع مــن العبــارات المتعلــق بالجنــون، 

اإلحالــة  عــن  بعيــد  الحقيقــة،  فــي  يشــكله  والــذي 

علــى موضــوع واحــد، وبعيــد عــن تشــكيله بصــورة 

ــه الــذي  نهائيــة والحفــاظ عليــه باعتبــاره أفــق اكتمال

وأشــكاًلا  صــوًرا  الجنــون  اتخــذ  لقــد  ينضــب")47)؛  ال 

هــذا  وحــدة  ينســف  مــا  وهــذا  الزمــان،  عبــر  عديــدة 

الموضــوع ويبعثــر مختلــف عباراتــه وإن كانــت تحيــل 

علــى موضــوع واحــد. والحقيقــة أن الفكــرة التــي مــا 

)44( Baptiste Mélès, Les » Règles de formation « comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 396.

)45( Ibidem.

)46( Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 91.

)47( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, pp: 48-49.

ُدهــا فــي كتابــه تاريــخ الجنــون هــي أنــه  فتــئ فوكــو ُيردِّ

ال يمكننــا أن نتحــدث عــن الجنــون بـــ )الـــ( التعريــف، 

أشــكال يحددهــا  الجنــون،  مــن  أشــكال  عــن  وإنمــا 

نمــط العبــارة التــي ُتلفــظ، "فالموضــوع الــذي ُطــرح 

بوصفــه مالزًمــا لمجمــوع تلــك العبــارات، بواســطة 

القــرن  أو  الســابع عشــر  للقــرن  الطبيــة  العبــارات 

الثامــن عشــر، ال يتطابــق مــع الموضــوع الــذي تبلــور 

ــر البوليســية؛  ــة أو التدابي بواســطة األحــكام القانوني

علــم  موضوعــات  لــكل  بالنســبة  الشــيء  نفــس 

بينــل  مــن  تعديلهــا  جــرى  التــي  المرضــي  النفــس 

 ،Bleuler بلويلــر  إلــى   Esquirol ايســكيرول  أو   Pinel

فهــي ليســت نفــس األمــراض التــي نتحــدث عنهــا 

مــن  الفئــة  بنفــس  األمــر  يتعلــق  وال  وهنــاك،  هنــا 

بــل  فقــط،  غياًبــا  الموضــوع  ليــس  المجانيــن")48). 

تعدديــة Multiplicité؛ وســواء تعلــق األمــر بلحظــة 

مــا قبــل الخطابــات أو مــا بعدهــا، فــإن الموضــوع ال 

يمتلــك وحــدة أو صــورة ثابتــة وســاكنة)49).

مــن  الخطابيــة  المجموعــات  تعريــف  إن 

خــالل موضوعهــا غيــر مقبــول لســببين: أوًلا؛ ألن 

موضوًعــا واحــًدا بإمكانــه أن ينتمــي داخــل التاريــخ 

إلــى مجموعــات خطابيــة عديــدة ومتميــزة؛ وثانًيــا؛ 

ــن  ألن مجموًعــا خطابًيــا واحــًدا بإمكانــه أن يتضمَّ

عــدة موضوعــات، أو بإمكانــه تشــكيل موضوعــه 

بطــرق مختلفــة)50). وعليــه، فــإن أركيولوجيــا فوكــو 

ال تحــاول أن تقصــي مفهــوم الوحــدة، وإنمــا ترغــب 

فــي تأسيســه علــى منطلقــات جديدة، وحــدة ال تجد 

)48( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 49.

)49( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 396.

)50( Ibidem.
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معناهــا فــي فــرادة موضــوع الخطــاب واســتمراره 

عبــر الزمــن، وإنمــا فــي تبعثــر هذا الموضــوع وتحوله 

المســتمر. "ال ينبغــي إذن افتــراض وجــود موضــوع 

ثابــت ســابق فــي وجــوده علــى كل الخطابــات، بــل 

ينبغــي علــى العكــس مــن ذلــك إقــرار هــذا التبعثــر 

الطريقــة  فــإن  هنــا  مــن  ذاتــه")51)؛  فــي  ووصفــه 

الوحيــدة التــي تســمح لنــا بإمكانيــة تفريــد مجموعــة 

مــن العبــارات وتمييزهــا تتمثــل فــي رصــد مختلــف 

الموضوعــات المالزمــة لتلــك العبــارات، وتعقــب 

مختلــف التحــوالت التــي تطــرأ عليهــا عبــر الزمــان، 

وهــذا كلــه اســتناًدا إلــى قاعــدة االنبثــاق المتزامــن 

 La règle d’émergence simultanée والمتعاقــب

ou successive لهــذه الموضوعــات.

إن وحــدة خطــاب مــا ال تتأســس بالضــرورة علــى 

هــذا  عليــه  يحيــل  أن  يمكــن  واحــد  موضــوع  وجــود 

الخطــاب بشــكل دائــم، بــل تتأســس علــى قواعــد 

هــي فــي آن واحــد شــرط إمــكان كل موضــوع يظهــر، 

وهــي أيًضــا المســؤولة عــن القطائــع واالنفصــاالت 

التــي تغيــر دوًمــا ماهيــة الموضــوع. مــن هنــا نســتنتج 

"ال  األركيولوجيــا  تدرســها  التــي  الوحــدات  بــأن 

ــى  ــل تتأســس، وعل ــى وحــدة المرجــع، ب تتأســس عل

ــر  ــة هــذا المرجــع غي ــى تعددي ــك، عل العكــس مــن ذل

دوًمــا فضــاء  هــو  لالختــزال")52)؛ فالخطــاب  القابلــة 

شاســع يســمح بإمكانيــة نشــوء مواضيــع داخلــه 

بنــاًء علــى قواعــد محــددة، ويتيــح لهــذه المواضيــع 

ــدة.  ــة جدي ــى ذاتهــا، وإعــالن بداي فرصــة االنقــالب عل

هكــذا يخلــص فوكــو إلــى أن "تحديــد مجموعــة مــن 

)51( Ibidem.

(52( Ibidem.

العبــارات فيمــا يكمــن فيهــا مــن خصوصيــة وفرديــة 

يتمثــل فــي وصــف تبعثــر تلــك الموضوعــات، وإدراك 

المســافات  وقيــاس  تفصلهــا،  التــي  الفجــوات 

الســائدة بينهــا؛ وبعبــارة أخــرى، يتمثــل فــي صياغــة 

توزعهــا")53). قانــون 

بكــون  تتعلــق  الثانيــة  الفوكويــة  الفرضيــة 

التقطيــع المالئــم للعالقــات بيــن العبــارات يرتبــط 

بشــكلها وبنمــط تسلســلها)54)؛ فقــد اعتقــد فوكــو 

التاســع  القــرن  مــن  ابتــداًء  يتميــز  كان  الطــب  "أن 

عشــر بأســلوب معيــن وخاصيــة ثابتــة فــي التعبيــر، 

يتميــز بموضوعاتــه ومفاهيمــه")55)،  أكثــر ممــا كان 

وبالتالــي فــإن األولويــة هنــا ســيحظى بهــا النمــط 

فوكــو  اســتند  وقــد  المرجــع.  وليــس  التعبيــري 

لتوضيــح  العيــادة"  "ميــالد  كتابــه  إلــى  المــرة  هــذه 

الكتــاب  هــذا  فــي  فوكــو  توصــل  حيــث  األمــر؛  هــذا 

إلــى أن الطــب قــد تشــكل انطالًقــا مــن "متــن مــن 

نخــص  التــي  النظــرة  نفــس  يفتــرض  المعــارف، 

اإلدراكــي،  للحقــل  التأطيــر  ونفــس  األشــياء،  بهــا 

حســب  المرضيــة  للظاهــرة  التحليــل  ونفــس 

الجانــب المنظــور مــن الجســم، ونفــس النظــام فــي 

كتابــة وتدويــن مــا ندركــه فيمــا نقولــه")56)؛ لقــد بــدا 

لــه باختصــار "أن الطــب ينتظــم بوصفــه سلســلة 

عبــارات وصفيــة")57). مــرة أخــرى، ســيكون لزاًمــا علــى 

فوكــو تجــاوز هــذه الفرضيــة التــي ســبق أن أقرَّهــا 

)53( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 50.

)54( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 397.

(55( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 50.

)56( Ibidem.

)57( Ibidem.
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فــي كتابــه "ميــالد العيــادة")58)، وســيتوصل إلــى أن 

ــا  الخطــاب الطبــي لــم يكــن يتأســس فقــط انطالًق

مــن  بــل  الوصفيــة،  العبــارات  مــن  سلســلة  مــن 

تمــأل  عديــدة  علــى مواضيــع  تحيــل  أخــرى  عبــارات 

كلهــا نســيج هــذا الخطــاب، "فالخطــاب الطبــي هــو 

عبــارة عــن مجموعــة مــن الفرضيــات حــول الحيــاة 

األخالقيــة  االختيــارات  مــن  ومجموعــة  والمــوت، 

المؤسســاتية  والقوانيــن  العالجيــة  والقــرارات 

مجموعــة  فقــط  وليــس  التعليميــة،  والنمــاذج 

الخطابــات  موضــوع  أن  وكمــا  األوصــاف")59).  مــن 

ــرة؛ فــإن نمــط  ــرات كبي حــول الجنــون قــد عــرف تغي

الوصــف لــن يتــرك نفســه محصــوًرا فــي نمــط واحــد، 

إنــه ســيظهر علــى النقيــض مــن ذلــك فــي صــورة 

تعدديــة)60)؛ وإذا كان التعبيــر الوصفــي حاضــًرا ضمــن 

مجــرد  يكــون  أن  يعــدو  ال  فإنــه  الطبــي؛  الخطــاب 

كتابــه  فــي  فوكــو  أدرجهــا  التــي  التصحيحــات  هــذه  إن   (58(
المتــن  داخــل  الكبــرى  أهميتــه  لنــا  تبيــن  المعرفــة  أركيولوجيــا 
الفوكــوي؛ فقــد ســبق لفوكــو أن صــّرح فــي مقدمــة مَؤلَّفــه هــذا 
بــأن "هــذا الكتــاب ليــس اســتعادة ووصًفــا دقيًقــا لمــا نقــرؤه 
فــي ســطور كتــاب تاريــخ الجنــون، أو ميــالد العيــادة، أو الكلمــات 
واألشــياء، بــل يختلــف عنهــا فــي عــدد هــام مــن النقــاط، وينطوي 
واالنتقــادات  التصحيحــات  مــن  بــه  يســتهان  ال  عــدد  علــى 
 .)28-27  :l’archéologie du savoir, pp )انظــر:  الداخليــة". 
والحقيقــة أن فوكــو يعطــي بذاتــه امتيــازا واضحــا لهــذا الكتــاب، 
ففــي إحــدى الحــوارات التــي أجراهــا يقــول: "لقــد كنــت مغمــض 
العينيــن فــي اللحظــة التــي كنــت أنجــز فيهــا كتــاب تاريــخ الجنــون 
وميــالد العيــادة، لكــن مــع كتــاب الكلمــات واألشــياء، تمكنــت 
مــن فتــح عيــن واحــدة وظلــت األخــرى مغمضــة؛ وفــي النهايــة، 
المــكان  أحــدد  أن  المعرفــة  أركيولوجيــا  كتــاب  فــي  حاولــت 
 Entretien avec )انظــر:  أتحــدث".  كنــت  منــه  الــذي  الصحيــح 
 ,85  Michel Foucault sur l’archéologie du savoir: texte N
هــذا  فوكــو  كتــاب  فايــن  بــول  وصــف  وقــد   .)2  Tome  ,157  :p
فــي  ومذهــل  مجــازف  كتــاب  المعرفــة  أركيولوجيــا  "إن  قائــال: 
ــه داخــل  ــى وعــي بمــا يقــوم ب نفــس الوقــت، لقــد كان فوكــو عل
هــذا الكتــاب؛ عــالوة علــى ذلــك، فــإن فوكــو وانطالقــا مــن هــذا 
المنطقــي".  اكتمالهــا  أفــق  نحــو  بنظريتــه  ســيدفع  الكتــاب، 
 .)385 :Paul Veyne, comment on écrit l’histoire, p :انظــر(

)59( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 50.

)60( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 397.

صيغــة مــن الصيــغ الحاضــرة داخــل هــذا الخطــاب، 

والتــي ال يمكــن أن يوجــد فــي اســتقالل عنهــا.

فرضيــة  إلــى  فوكــو  قــاد  الجديــد  الفشــل  هــذا 

جديــدة، "إذا لــم يكــن بإمكاننــا عــزل النمــط التعبيــري 

ــه يتوجــب  الواحــد المؤســس لوحــدة خطــاب مــا، فإن

علــى األركيولوجيــا بالتحديــد أن تــدرس هــذا الشــكل 

التعبيريــة")61)،  باألنمــاط  المتعلــق  التبعثــر  مــن 

يتشــكل  أن  يمكنــه  ال  فوكــو  حســب  فالخطــاب 

إنــه  بــل  العبــارات،  مــن  واحــد  نمــط  مــن  انطالًقــا 

كلهــا  تجتمــع  مختلفــة  عبــارات  حضــور  يســتدعي 

ال  وحــدة  الخطــاب،  هــذا  وحــدة  لنــا  تؤســس  لكــي 

تجــد معناهــا فــي تجانــس هــذه العبــارات، بــل فــي 

ــرِد؛ مــن ثمــة يصيــر المبــدأ  تبعثرهــا وانبثاقهــا الُمطَّ

د لوحــدة الخطــاب هــو مجمــوع القواعــد التــي  المحــدِّ

تســمح بإمكانيــة ظهــور العبــارات داخــل نســيج هــذا 

الخطــاب، ســواء كان ظهــوًرا متزامًنــا أو متعاقًبــا. 

ــارات  إن كل خطــاب هــو فضــاء لمجموعــة مــن العب

وأن  التجانــس،  وعــدم  التبعثــر  ســمتها  المختلفــة، 

وظيفــة األركيولوجيــا تكمــن فــي تحديــد خصائص هذا 

الوجــود المشــترك للعبــارات، ودراســة كل العالقــات 

الممكنــة بينهــا. وكمــا أن "تاريــخ الجنــون" هــو تاريــخ 

ألشــكال الجنــون التــي ال يمكــن أن نختــزل بعضهــا 

فــي البعــض اآلخــر، فــإن "ميــالد العيــادة" هــو دراســة 

لعيــادات دون )الـــ( التعريــف، إنــه دراســة للتعدديــة 

بهــا  يحضــر  التــي  للتجــاوز  القابلــة  وغيــر  المتنافــرة 

الطــب إبــان القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر)62).

يضعهــا  التــي  الثالثــة  الفوكويــة  الفرضيــة  أمــا 

)61( Ibidem.

)62( Ibidem.
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فوكــو مــن أجــل تعييــن مجمــوع خطابــي، فتنطلــق مــن 

الخطــاب  وحــدة  عــن  البحــث  إمكانيــة  عــن  التســاؤل 

بنــاء علــى وحــدة المفاهيــم التــي تنشــط داخلــه؛ هــل 

مجموًعــا  تشــكل  العبــارات  بــأن  نقــول  أن  يمكننــا 

موحــًدا إذا كانــت تحيــل علــى بنيــة مفاهيميــة منســجمة 

مــن  األولويــة  ســتكون  المــرة،  هــذه  ومتناســقة؟ 

والمتناســقة"  الدائمــة  المفاهيــم  "منظومــة  نصيــب 

النمــط التعبيــري مــن أجــل وصــف  التــي يســتعملها 

الموضــوع)63)، وليــس الموضــوع أو النظــرة الواحــدة)64). 

ــة ســرعان مــا يكشــف  ــق فوكــو مــن فكــرة بديهي ينطل

تهافتهــا، "أفــال يســتند تحليــل اللغــة والوقائــع النحويــة 

لــدى الكالســيكيين ]...[ علــى عــدد محــدد مــن المفاهيــم 

التــي كان مضمونهــا واســتخدامها قــد ُوضــع بصــورة 

نهائيــة، مثــل مفهــوم الحكــم Jugement الــذي يعــرف 

جملــة،  لــكل  والمعيــاري  العــام  الشــكل  أنــه  علــى 

 Sujet et attribut والمحمــول  الموضــوع  ومفاهيــم 

 ،Nom لالســم  العامــة  المقولــة  تحــت  تنــدرج  التــي 

كمكافــئ  ُيســتعمل  الــذي   Verbe الفعــل  ومفهــوم 

 ،Copule logique لمفهــوم رابطــة الحمــل المنطقيــة

عالمــة  بوصفــه  د  ُيحــدَّ الــذي   Mot الكلمــة  ومفهــوم 

علــى تمثــل Représentation")65)؛ فــإذا كان األمــر علــى 

ــاء صــرح مفاهيمــي للنحــو  ــة بن هــذا النحــو، فــإن إمكاني

الكالســيكي تغــدو ممكنــة. لقــد ســعى فوكــو إلــى تجــاوز 

هــذه الفرضيــة، حيــث انتهــى إلــى أن المفاهيــم داخــل 

ــدا  ــا موحَّ حقــل الخطــاب ال يمكنهــا أن تشــكل مجموًع

ومنســجًما، والعلــة فــي هــذا أن هــذه المفاهيــم تخضــع 

التشــكيلة  عناصــر  كــون  لنــا  توضــح  الفكــرة  هــذه  إن   (63(
الخطابيــة كمــا حددهــا فوكــو ال توجــد فــي معــزل عــن بعضهــا، 

بــل تربطهــا عالقــات متبادلــة.

)64( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p : 398.

)65( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 52.

انبثــاق  المتعاقــب،  أو  المتزامــن  االنبثــاق  لقاعــدة 

تربطهــا  ال  المجــال لظهــور مفاهيــم جديــدة  يفســح 

ــال  ــى المث ــم. وبالعــودة إل أي عالقــة مــع باقــي المفاهي

الــذي ســاقه فوكــو، تبيــن لــه أن وصــف التحليــالت التــي 

قــام بهــا نحــاة بــور رويــال Port-Royal ينتهــي بــه إلــى 

"مالحظــة ظهــور مفاهيــم جديــدة، وإذا كان بعــض هــذه 

المفاهيــم الجديــدة مشــتقا مــن المفاهيــم األساســية 

األولــى، فــإن البعــض اآلخــر ليــس متجانًســا معهــا؛ بــل 

إننــا نالحــظ أن فئــة منهــا ال تتوافــق معهــا")66)؛ وبالتالــي 

ــاء صــرح مفاهيمــي  ــة بن عــي إمكاني ــة تدَّ فــإن كل محاول

هندســة  علــى  الحصــول  إلــى  تنتهــي  العــام  للنحــو 

بالتناقضــات)67).  مليئــة  منطقيــة 

إن وحــدة الخطــاب حســب فوكــو ممكنــة، لكــن 

بــل فــي تبعثرهــا؛  المفاهيــم،  ليــس فــي تناســق 

تكمــن  ال  األركيولوجيــا  وظيفــة  فــإن  وبالتالــي 

فــي وصــف منظومــة المفاهيــم المشــتركة، بــل 

"إنهــا  التعارضــات،  مــن  منظومــة  وصــف  فــي 

المفاهيــم  صــرح  عــن  تبحــث  أن  إلــى  تســعى  ال 

االنتبــاه  بغــرض  يكفــي  بمــا  والمجــردة  العامــة 

إلــى كل المفاهيــم األخــرى وإدخالهــا فــي الصــرح 

أشــكال  تحليــل  تحــاول  بــل  ذاتــه،  االســتنباطي 

بــأن  إذن  ســنقول  وتبعثرهــا")68).  ظهورهــا 

مفهــوم  إقصــاء  إلــى  تســعى  ال  األركيولوجيــا 

الوحــدة، بــل تحــاول أن تنظــر فيــه مــن زاويــة أخــرى 

والتجانــس. االتصــال  وهــم  عــن  بعيــدا 

والتــي  واألخيــرة،  الرابعــة  الفرضيــة  وأمــا 

)66( Ibidem.

)67( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 398.

)68( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 53.
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يســوقها فوكــو بغيــة تبيــن وحــدة مجمــوع خطــاب 

مــا، فإنهــا تتعلــق "بهويــة واســتمرار الثيمــات")69)؛ 

فقــد أكــد فوكــو، علــى ســبيل االفتــراض المنهجــي، 

مجموًعــا  ل  ُتَشــكِّ أن  واحــدة  ثيمــة)70)  بإمــكان  أن 

وطاقاتــه  الداخليــة  وقوتــه  حاجياتــه  "لــه  خطابًيــا 

فــي البقــاء")71)، وعلــى أســاس هــذه الثيمــة، تنتظــم 

مجموعــة مــن الخطابــات داخــل نفــس المجمــوع. 

علــى  ســيادية  ســلطة  دوًمــا  تمــارس  الثيمــة  إن 

المعــارف، إنهــا تتربــص بهــا مــن بعيــد وتنتظر منها 

تبــوح بشــيء يرتبــط بهــا، وذلــك لكــي يتســنى  أن 

هــا إلــى  لهــا تحويلهــا إلــى معرفــة خطابيــة وَتُضمَّ

مجمــوع مــا يفتــأ يتوســع. وهاهنــا أيًضــا، يكشــف 

"حيــث أظهــر  الفرضيــة،  هــذه  تهافــت  عــن  فوكــو 

ــى وحدتيــن  ــأن ثيمــة واحــدة بإمكانهــا أن تنتمــي إل ب

وهــذا  االختــالف")72)،  أشــد  مختلفتيــن  خطابيتيــن 

مــا حــاول فوكــو إبــرازه مــن خــالل المثــال المتعلــق 

 .Le thème évolutionniste التطــور  بثيمــة 

أن  بإمكاننــا  أن  األمــر،  بــادئ  فــي  نعتقــد  إننــا 

ل وحــدة خطابيــة انطالًقــا مــن كل مــا كان لــه  ُنَشــكِّ

ــة  عالقــة بثيمــة التطــور، وأن هــذه الوحــدة الخطابي

ال يمكــن أن نضعهــا موضــع ســؤال؛ ألنهــا تمتلــك 

هــذا  فــإن  فوكــو،  حســب  ومســتمرة.  ثابتــة  ثيمــة 

ــك أن "الفكــرة  ــة فــي ذل ــا، والعل األمــر ليــس صحيًح

التطوريــة فــي صيغتهــا األعــم، ربمــا هــي نفســها 

)69( Ibidem.                             

وليــس  "ثيمــة"  بـــ   Thème مصطلــح  ترجمــة  هنــا  ارتأينــا   (70(
التــي نضعهــا فــي مقابــل Objet؛ فالثيمــة هنــا ال  "موضــوع" 
تفهــم بمعنــى الموضــوع، بــل يقصــد بهــا فوكو االســتراتيجيات 

التــي يســمح بهــا الخطــاب.                  

)71( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 53.

)72( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 399.

 Benoit de maillet مايــي  دو  بونــوا  مــن  كل  لــدى 

وبــورده Bordeu وديــدرو Diderot ودارويــن Darwin؛ 

لكن الحقيقة أن شروط إمكانها وتناسقها ليست 

واحــدة هنــا وهنــاك")73)؛ فــإذا كانــت الفكــرة التطوريــة 

ــا مــن  فــي القــرن الثامــن عشــر قــد تحــددت انطالًق

اهتمــت  األنــواع، فإنهــا  بيــن  بوجــود قرابــة  القــول 

فــي القــرن التاســع عشــر برصــد أشــكال االنفصــال 

هنــاك  لألنــواع؛  المتصــل  الجــدول  شــهدها  التــي 

إذن "ثيمــة واحــدة، لكــن انطالًقــا مــن نوعيــن مــن 

الخطــاب")74). هكــذا يســتنتج فوكــو أن هويــة ثيمــة 

وحــدة  نســتخلص  لكــي  كافيــا  ليســت شــرطا  مــا 

خطابيــة؛ ألن هنــاك وحــدات مختلفــة بإمكانهــا أن 

تختفــي وراء المظهــر المتصــل لثيمــة محــددة")75).

وحــدة  تأســيس  إمكانيــة  دون  كذلــك  يحــول  مــا 

الخطــاب بنــاء علــى وحــدة الثيمــة التــي تنشــط داخله، هو 

أنــه بإمــكان مجمــوع خطابــي واحــد أن يتضمــن ثيمتيــن 

متعارضتيــن؛ فــي هــذه الحالــة، فإننــا نجــد وحــدة خطابيــة 

واحــدة، تســتخدم نفــس المفاهيــم ونفــس الكيفيــة فــي 

التحليــل، إال أنهــا تمثــل فضــاء النتظــام آراء متعارضــة. 

وهــذا مــا حــاول فوكــو توضيحــه أيضــا مــن خــالل مثــال 

بوصفــه   l’analyse des richesses الثــروات  تحليــل 

"يتضمــن  األخيــر  هــذا  كان  فقــد  خطابيــا؛  مجموعــا 

والمحــدودة  المحصــورة  المفاهيــم  مــن  مجموعــة 

م  ُقــدِّ )حيــث  الجميــع،  طــرف  مــن  والمقبولــة  نســبًيا 

لألســعار،  التفســير  ونفــس  للنقــد،  التعريــف  نفــس 

ُد بنفــس الكيفيــة(")76)، إال أنــه  وســعر العمــل كان ُيَحــدَّ

)73( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 54.

)74( Ibidem.

)75( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 399.

)76( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 54.
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ــل فضــاًء النتشــار اختياريــن متباينيــن، األول يرتبــط  مثَّ

لــه  والثانــي   ،La physiocratie الفيزيوقراطيــة  بالثيمــة 

Les utilitaristes؛  بالنفعييــن  ون  ُيســمَّ بمــن  عالقــة 

المجموعــة  نفــس  مــن  "انطالًقــا  نجــد  فإننــا  هكــذا 

المفاهيميــة الواحــدة، كيفيتيــن لتفســير نشــأة القيمــة، 

أو  المبادلــة،  لهــا انطالقــا مــن  وذلــك حســب تحليلنــا 

انطالقــا مــن تكلفــة أجــر العمــل اليومــي")77). أيــن هــي 

مجموًعــا  نحــدد  أن  بإمكاننــا  التــي  الثيمــة  هــذه  إذن 

ســوى  نجــد  ال  أننــا  الواقــع  منهــا؟  انطالًقــا  خطابًيــا 

اختيــارات متباينــة داخــل الخطــاب؛ وبــدل أن نؤســس 

وحــدة هــذا األخيــر علــى وحــدة مضامينــه وثيماتــه، يلزمنــا 

تبعثــر هــذه المضاميــن. أن نؤسســها علــى 

مــن  كبيــرا  عــددا  دومــا  يتيــح  الخطــاب  إن 

أفــكار  إحيــاء  بإمكانيــة  يســمح  فهــو  االختيــارات، 

كــي  أخــرى  المجــال لموضوعــات  قديمــة، وُيفســح 

يكمــن  االختيــارات  هــذه  وفــي  وتختفــي،  تتــوارى 

ال  ــزِه  وَتَميُّ الخطــاب   Individualisation تفــرُّد  مبــدأ 

هكــذا  الزمــان.  عبــر  الثيمــات  نفــس  اســتمرار  فــي 

يعــود فوكــو إلــى مســألة أساســية وردت فــي كتابــه 

"الكلمــات واألشــياء": "إن الكيفيــة المالئمة للتعامل 

مــع اختيــارات نظريــة ال تكمــن فــي حســاب القاســم 

انطالًقــا  تحديــد  فــي  تكمــن  بــل  لــآلراء؛  المشــترك 

آراء")78).  ــاذا كان مــن الممكــن أن تكــون هنــاك  ِممَّ

تكمــن  األركيولوجيــا  وظيفــة  فــإن  المعنــى،  بهــذا 

فــي تعقــب نقــط االختيــار، وتحديــد حقــل الممكنــات 

الخطــاب.  بهــا  يســمح  التــي  االســتراتيجية 

)77( Ibid, p: 55.

)78( Baptiste Mélès, Les »Règles de formation« comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 400.

حددتهــا  التــي  الخطابيــة  الوحــدات  أن  وكمــا 

الموضــوع  وحــدة  علــى  تعتمــد  ال  األركيولوجيــا 

الوحــدة  علــى  وال  الموضوعــات؛  تبعثــر  علــى  بــل 

تعدديــة  علــى  بــل  الــذات  بوضعيــة  المتعلقــة 

هــذه الوضعيــات الممكنــة والمتنافــرة؛ وال علــى 

منظومــات  علــى  بــل  مفاهيــم  منظومــة  وحــدة 

التعارضــات بيــن المفاهيــم؛ فإنــه ليســت وحــدة 

اآلراء  انفصــال  بــل  محــددة،  حقبــة  فــي  الــرأي 

الممكنــة فــي هــذه الحقبــة بالــذات هــو الــذي مّكــن 

الخاطئــة  االتصــاالت  تفــادي  مــن  األركيولوجيــا 

وجــود  ــن  بتبيُّ لهــا  وســمح   fausses continuité

الخطابــات)79).           بيــن  وصراعــات  تعارضــات 

إن النتيجــة التــي خُلــص إليهــا فوكــو هــي أنــه ال 

جــدوى مــن البحــث عــن وحــدة الخطــاب اســتنادا إلــى 

وحــدة الموضوعــات واألنمــاط التعبيريــة والمفاهيــم 

والثيمــات التــي تنشــط داخلــه؛ ألن تحليــل الخطــاب 

والمتجانســة؛  المتصلــة  الوحــدة  هــذه  وجــود  ــُد  ُيَفنِّ

نجــد  ال  فإننــا  الموضوعــات،  عــن  نتحــدث  فعندمــا 

واالســتبداالت  بالثغــرات  مليئــة  سالســل  ســوى 

فقــد  التعبيريــة،  األنمــاط  تحليــل  أمــا  والتحــوالت؛ 

ذات  مختلفــة  تعبيريــة  صيــغ  وجــود  لنــا  كشــف 

وظائــف غيــر متجانســة؛ أمــا فيمــا يخــص المفاهيــم، 

حيــث  مــن  تختلــف  مفاهيــم  وجــود  اكتشــفنا  فقــد 

بنيتهــا وقواعــد اســتخدامها، الشــيء الــذي يجعلهــا 

غيــر قابلــة ألن تجتمــع فــي بنــاء منطقــي منســجم. 

بــأن  بالثيمــات؛ فإننــا وجدنــا  وأخيــًرا، وفيمــا يتعلــق 

تنســف  ومتباينــة  عديــدة  ممكنــات  يتيــح  الخطــاب 

فوكــو  توصــل  هكــذا  واســتمرارها.  الثيمــة  وحــدة 

)79( Ibidem.
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إلــى نتائــج تتعــارض مــع الفرضيــات التــي ســبق أن 

انطلــق منهــا، وهــي فرضيــات ســعت إلــى البحــث عــن 

الوحــدة فــي مــكان يســود فيــه التبعثــر، مــن هنــا كانــت 

وظيفــة األركيولوجيــا هــي وصــف هــذا التبعثــر ذاتــه)80)؛ 

فالوحــدة التــي تقــر بهــا أركيولوجيــا فوكــو ال تســتند 

تتأســس  بــل  وتجانســها،  العبــارات  اتصــال  إلــى 

علــى تبعثــر هــذه العبــارات وعلــى انبثاقهــا المتزامــن 

وَتنُبــُذ  االختــالف  ــُد  ُتَمجِّ وحــدة  إنهــا  المتعاقــب؛  أو 

التشــابه، ترســم فضــاء تبعثــرٍ وُتقصــي االتصــال.

يمكــن أن نقــول إذن، بــأن األركيولوجيــا تهــدف 

فــي  الخطابيــة  األحــداث  وصــف  إلــى  أساًســا 

تبعثرهــا، وذلــك بهــدف إيجــاد شــكل مــن االنتظــام 

بيــن هــذه األحــداث، "كنظــام ظهورهــا المتعاقــب، 

مواقعهــا القابلــة للتعييــن داخــل فضــاء مشــترك، 

طريقــة عملهــا المتبادلــة، وتحوالتهــا المرتبطــة 

والمتراتبــة")81)؛ كمــا أنهــا ال تحــاول أن تبحــث عــن 

قصــد  الخطــاب  نســيج  داخــل  ممكــن  تناســق 

تشــكيل وحــدة متجانســة ومنغلقــة علــى ذاتهــا، 

 Formes بــل إن غرضهــا هــو رصــد أشــكال التــوزع

داخــل تشــكيلة خطابيــة.  de répartitions

بعــد أن عرضنــا هــذا الُجمــاع مــن األفــكار، والذي 

ه في  ال يمكــن أن ننكــر تشــابكه وتداخلــه، والــذي نــردُّ

ــى فكــر فوكــو  الحقيقــة إلــى طبيعــة الموضــوع وإل

علــى وجــه الخصــوص، يحــق لنــا أن نتســاءل: مــا 

ــة  ــة مفهــوم التشــكيلة الخطابي ــد دالل هــي بالتحدي

عنــد فوكــو؟ وهــل كان مــن الــالزم أن نقطــع كل 

هــذه األشــواط لكــي نصــل إلــى حــدِّ هــذا المفهــوم؟ 

)80( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 56.

)81( Ibidem.

صحيــح، فــكل مــا ذكرنــاه إلــى اآلن سيســعفنا ال 

محالــة فــي فهــم داللــة التشــكيلة الخطابيــة كمــا 

حددهــا فوكــو؛ والحقيقــة أن تثبيــت داللــة واحــدة 

لهــذا المفهــوم هــو أمــر فــي غايــة مــن الصعوبــة، إذ 

إننــا نجــد بــأن هــذا المفهــوم قــد اتخــذ صــورا عديــدة 

ــا  ــا المعرفــة، "حيــث إنن ــاب أركيولوجي علــى مــدى كت

لمفاهيــم  تأويــل  بيــن  باســتمرار  الخطــو  نــراوح 

 ،»règles« "القواعــد"   ،»système« "المنظومــة" 

 .(82("»Dispersion« وتأويــل آخــر لمفهــوم التبعثــر

ســنقول إذن؛ إنــه فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا 

فــي  رصدنــاه  الــذي  -كــذاك  تبعثــر  وصــف  بإمكاننــا 

التحليــالت الســابقة- بيــن عــدد معيــن مــن العبــارات؛ 

تحديــد  بإمكاننــا  فيهــا  يكــون  التــي  الحالــة  وفــي 

انتظــام مــا بيــن الموضوعــات واألنمــاط التعبيريــة 

والمفاهيــم واالختيــارات النظريــة، انتظــام قــد يتخــذ 

عمــل،  طــرق  مواقــع،  ترابطــات،  )نظــام،  شــكل 

تشــكيلة  أمــام  بأننــا  باتفــاق  ســنقول  تحــوالت(، 

بــأن فوكــو  آنفــا،  خطابيــة)83). وقــد ســبق أن ذكرنــا 

قــد صــاغ هــذا المفهــوم بوصفهــا بديــًلا عــن تلــك 

الوحــدات التقليديــة التــي تكرس االتصال والتجانس، 

هــي  الخطابيــة  التشــكيلة  بــأن  أيًضــا  نقــول  وهنــا 

بالتعريــف مجموعــة مــن العبــارات تخضــع النتظــام 

واحــد، إنهــا الفضــاء الــذي يحــوي عــدًدا مــن األحــداث 

تناســق.  كل  تتجــاوز  والتــي  المبعثــرة  الخطابيــة 

ولكــي يضفــي فوكــو تناســًقا علــى مشــروعه الجديــد 

ارتباًطــا  بــاألول  يرتبــط  آخــر  مفهوًمــا  صــاغ  هــذا، 

 Les règles"ل التشــكُّ "قواعــد  مفهــوم  إنــه  وثيًقــا، 

)82( Dominique Maingueneau, Pertinence de la notion de 
formation discursive en analyse de discours, op-cit, p: 88.

)83( Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 56.
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de formation، ويقصــد بــه شــروط وجــود األحــداث 

باعتبارهــا  مــا  خطابيــة  تشــكيلة  داخــل  الخطابيــة 

فقواعــد  العبــارات؛  مختلــف  داخلــه  تتــوزع  فضــاء 

الموضوعــات  إمــكان  فــي شــروط  تنظــر  التشــكل 

واالســتراتيجيات،  والمفاهيــم  التعبيريــة  واألنمــاط 

باإلضافــة إلــى وجودهــا المشــترك ونمــط االحتفــاظ 

لــه. تتعــرض  الــذي  والتعديــل واالختفــاء 

إن رهــان فوكــو يكمــن فــي التخلــص مــن تلــك 

وحــدة  تكــّرس  والتــي  ألفناهــا  التــي  التجميعــات 

الخطــاب واتصالــه، وإقــرار بديــل لهــا وهــو التشــكيلة 

الخطابية، رهان ال يكاد يخلو من مخاطر؛ فالتشكيلة 

الخطابيــة قــد تقلــب تاريــخ األفــكار رأًســا علــى عقــب، 

وقــد تفتــح أفًقــا جديــًدا فــي التأريــخ لهــا؛ قــد تنســف 

ــرت لقــرون، وقــد تقر  التشــكيلة الخطابيــة وحــدات عمَّ

انفصــاالت لــم يســبق لهــا الظهــور. عــالوة علــى هــذه 

المخاطــر، يطــرح مشــروع فوكــو هــذا مجموعــة مــن 

األســئلة: إلــى أي حــد ُتعتبــر التشــكيلة الخطابيــة بديــًلا 

مناســًبا لتلــك التجميعــات التــي اعتــاد تاريــخ األفــكار 

علــى ترديدهــا؟ هــل التشــكيلة الخطابيــة قــادرة علــى 

تحديــد مختلــف الخطابــات فــي شــموليتها ومنحاهــا 

التشــكيالت  هــذه  علميــة  درجــة  ومــا  التاريخــي؟ 

ــة التــي يراهــن عليهــا فوكــو؟ الخطابي

وباختصــار نقــول، إن تفكيــك فوكــو لمختلــف 

الوحــدات والتجميعــات التقليديــة، وَتَخلُّصــه مــن 

الخطــاب،  اتصــال  تكــرس  التــي  المفاهيــم  تلــك 

الحضــور  وإلغائِــه  األصــل،  ســؤال  عــن  وتخليــه 

ــح للمؤلفيــن، كل هــذا قــاده طــرًدا إلــى َمْحــِو  الُملِّ

األفــكار؛  تاريــخ  األصــل  فــي  يشــكل  كان  مــا  كل 

فأركيولوجيــا فوكــو هــي فــي الحقيقــة بــدٌء وليســت 

اســتئناًفا، فهــي ال تنــزع نحــو تثميــن مــا هــو موجود، 

ــا  ــا وترســم لنفســها طريًق بــل تضــرب عنــه صفًح

معالمــه  تتحــدد  طريــق  توقعــه؛  يصعــب  جديــًدا 

ــل  ــدة تســمح بتحلي ــة جدي ــن أرضي مــن خــالل تعيي

مختلــف  وتحديــد  انفصاالتــه  ورصــد  الخطــاب 

العالقــات التــي تنشــأ بيــن العبــارات داخلــه.

على سبيل الختم: 

حــوارات،  نســج  قــد  فوكــو  أن  كيــف  الحظنــا 

صرحيــة وضمنيــة، مــع تصــورات فلســفية ســابقة 

األركيولوجــي؛  منهجــه  بنــاء  مــن  يتمكــن  كــي  عليــه، 

لعبــة  اكتشــاف  هــي  األركيولوجيــا  غايــة  أن  ذلــك 

العبــارات  واختفــاء  ظهــور  تحكــم  التــي  العالقــات 

بــأي أفــق متعــاٍل، أفــق قــد  بعيــًدا عــن االســتنجاد 

يتخــذ شــكل ذات متعاليــة، أو أصــل بعيــد يقبــع خلــف 

ــُده. ومــن  مــا هــو ظاهــر، أو كليــة تجمــع الشــتات وُتَوحِّ

التــي تجاوزهــا فوكــو  المعلــوم أن هــذه التصــورات 

ديــكارت  أمثــال  عليــه،  ســابقين  لفالســفة  تعــود 

وهيغــل وهوســرل، وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا 

فــي  فوكــو  أحدثهــا  التــي  الكبيــرة  الثــورة  علــى  يــدل 

أننــا اســتوفينا  ندعــي  الفكــر والخطــاب. وال  ميــدان 

كل التحليــالت المتعلقــة بالمنهــج األركيولوجــي؛ بــل 

إننــا ســلطنا الضــوء فقــط علــى مفهــوم واحــد مــن 

المفاهيــم التــي يســتند إليهــا هــذا المنهــج، ونقصــد 

أن  ذلــك  الخطابيــة؛  التشــكيلة  مفهــوم  بالتحديــد 

ــن فوكــو مــن تقويــض إرث  ــذي مكَّ ــر هــو ال هــذا األخي

فلســفي كبيــر ســابق عليــه، َحــاَل، مــن منظــوره، ُدوَن 

إمكانيــة تحقيــق فهــٍم أعمــق لتاريــخ الفكــر بوصفــه 

تاريًخــا خطًيــا.   انفصــالت وقطائــع وليــس  تاريــخ 
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naim.bouzidi@univ-alger.dz :3) باحــث جامعــّي متخّصــص فــي المنطــق وفلســفة العلــوم- جامعــة الجزائر.البريــد اإللكترونــي( 
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https://doi.org/10.3406/phlou.1970.5563
https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1970_num_68_99_5563


147العدد 14 | صيف 2021 م 

  لقــد اخترنــا أْن نجمــَع العناصــَر التــي أحدثــْت تحــوًلا فــي الفكــرِ 

نعــرَض  أن  عــوَض  ِوالديــِن،  هللا  بموضــوِع  المتعلــِق  الفلســفي 

بطريقــٍة مختصــرٍة جــدوًلا ألطاريــح عــدة مفكريــن. ونقتــرُح تقســيَم 

َهــذا  قســمْي  يحــدان  للتفكيــرِ  حّيزيــن  إلــى  الديــن  فلســفِة  مجــاِل 

ــُف ضمــن التــراِث الدينــِي واألنطولوجــي. إذ تعتبــُر  البحــِث. األوُل ُيصنَّ

للحضــورِ  بالنســبة  لإلنســانيِة  ثقافــيٌّ  إرٌث  المطلــِق  أو  هللاِ  فكــرُة 

األصيــِل للديانــاِت وكذلــَك بالنســبة لتاريــخ الفلســفِة الغربيــِة. فقــد 

قبلــت هــذه الفكــرُة فــي مســعاَها ألْن تؤلــَف خطاَبهــا العقالنــَي أوًلا 

، وبالميتا-فيزيقــا التــي اقترحهــا الخطــاُب  بلوغــوِس الواحــِد)5)، األبــديِّ

الدينــيُّ عليهــا. 

مــا يهمَنــا هَنــا هــو أْن نــرى كيــَف أنَّ فكــرَة المطلــِق قــد أثــَر 

فيهــا ُكٌل مــن التطــورِ الداخلــيِّ للبحــِث األنطولوجــّي وكــذا التحــري 

الــذي يضــم مجمــوَع علــوِم  العلمــيِّ لألديــاِن. أمــا الحّيــُز الثانــي 

اإلنســاِن فقــد أثــرت ]علومــه هاتــه[ بعمــٍق، بفضــِل ازدهارِهــا فــي 

األزمنــِة الحديثــِة، علــى الفكــرِ الدينــّي، ســواء بمراحلِهــا النقديــِة 

)5) الواحــُد المقصــوُد بــه هنــا فكــرٌة أفلوطنيــٌة )نســبة إلــى أفلوطيــن Plotin باليونانيــة 
 Platon (؛ إذ يتبنــى أفلوطيــن التقســيَم االفالطونــيَّ )نســبة إلــى أفالطــونΠλωτῖνος
عالــٍم  إلــى  للعالــم   )/Plátôn /plá.tɔːn بالطــون  ينطــق  الــذي   Πλάτων باليونانيــة 
حســيٍّ وعالــم عقلــّي )أو غيــر مــادي(، ويقّســم أفلوطيــن هــذا األخيــر الــى ثالثــِة أقانيــم 

:Hypostases
الواحــُد أو الخيــُر )en grec ancien: ἕν/en( وهــذا هــو "الدوناميــس" أو إمكانيــُة 	 

الوجــود. ومنــه طافــت أو انبعــث ]فاضــت[ المســتويات األخــرى.
النــوُس )l'Intellect, νοῦς, le Noûs(، والــذي يترجــم فــي بعــض الكتابــات بالعقــِل 	 

وقــد يماثــل هللاِ. هــو أقنــوٌم يفكــر نفَســُه بنفســه، وعمليــة تَفُكــر النــوُس هــي 
العقــُل  ُيولــد األشــكاَل. وهــذا  التفكــرِ  هــذا  وإدراُك  الحيــاِة؛  أســمى نشــاطاِت 
ســبُب الوجــود. وقــد ســبقه "الواحــد"، ليــس بمعنــى أن الواحــَد خلقــه، بــل إنَّ 

النــوَس فــاَض عنــه؛ فالواحــُد علــُة النــوِس.
النفــُس )ψυχή /Psuchè( وهــي مســؤولٌة عــن إدراك أفكارِهــا بذاتهــا كمــا تقــوم 	 

بخلــق كــون مــادّي هــو صــورٌة حيــٌة للكــون الروحانــّي والعقلــّي باعتبــاره فكــرة 
موحــدٍة ضمــن العقــل. بالتالــي، النفــس هــي مــن يــدرُك األمــوَر الماديــَة ويحولهــا 
إلــى األفــكار التــي تعتبرهــا حقيقيــة. أســفل هــذا جميعــه المــادة. كُل هــذا التفســيرِ 
كان تعليــًلا ألعمــال أفالطــون بخاصــة أنَّ المعرفــَة اإلنســانيَة تأتــي مــن حيــاة 
ســابقة مــع وجــود تأثــر بأفــكار أرســطو وبخاصــة مفهــوم "المحــّرك الالمتحــرك"، 
أهــم  ومــن  للنــوس.  تجليــاٍت  ثــالث  الالحقيــن  أفالطــون  معتقــِد  أتبــاُع  وحــّدد 
مــن تنــاول الموضــوع كان فرفوريــوس الصــوري Porphyre de Tyr وبرقلــس 

.Proclus de Lycie
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]الملحــِة[ أو باإلمكانيــاِت الجديدِة التي اقترحتها 

عليــه. وفــي األخيــر ســنأتي، علــى ســبيل الختــاِم، 

النزعــِة اإلنســانيِة)6)،  فــي أســاِس  التفكيــرِ  إلــى 

بيــن  الخالفــاِت  أكثــُر  بوضــوح  تتجلــى  ففيــه 

الفلســفاِت. مختِلــِف أصنــاِف 

هــي   Humanisme اإلنســانوّية  أو  اإلنســانيُة  النزعــة   (6(
مجموعــٌة مــن وجهــاِت النظــرِ الفلســفيِة واألخالقيــِة التــي 
تركــُز علــى قيمــِة وكفاءِة اإلنســاِن، ســواء كان فــرًدا أو جماعًة، 
وتتمّيــُز هــذه النزعــُة عموًمــا بالتفكيــرِ واالســتدالِل )العقالنية، 
أو  الثابتــة  العقائــد  أو  المذاهــَب  بناءهــا  أثنــاء  التجريبيــة( 
المنزلــة )اإليمانيــة(. مــن الجديــر بالمالحظــِة أنَّ تنــوَع معانــي 
التبــاٌس  هنــاك  كان  المصطلــح جعلــه غامًضــا، فقــد  هــذا 
فكريــٍة  حــركاٍت  ألنَّ  المصطلــح؛  هــذا  باســتخداِم  مســتمر 
ــر الزمــن.  مختلفــٍة كانــت قــد عّرفــت نفَســها باســتخدامه عب
االجتماعيــة  والعلــوم  الفلســفة  فــي  اإلنســانوية  وتشــير 
"الطبيعــة  فكــرة  علــى  خــاٍص  بشــكٍل  يؤكــُد  اتجــاه  إلــى 
البشــرية". وتؤمــن النزعــة اإلنســانية بقــدرة اإلنســان علــى 
النظريــة  ملكاتــه  مــن  انطالًقــا  ومجتمعــه  نفســه  تدبيــر 
والعمليــة وهــذا يرفــُع اإلنســاَن إلــى مصــدر للتشــريع الذاتــّي 
النزعــة اإلنســانية  الحيــاة مــا يجعــل  فــي مختلــف أصعــدة 
نظــرًة تقدميــة تفاؤليــة لإلنســان. وقــد أصبــَح العديــُد مــن 
بقــوة  منحــازًة  الحديــث  العصــر  فــي  اإلنســانويِة  الحــركات 
يســتعمُل  اإلنســانوية  مصطلــح  وأصبــَح  العلمانيــة،  إلــى 
عــادًة مرادًفــا لالعتقــاداِت غيــر التوحيديــِة فيمــا يتعلــُق بأفــكارٍ 
اإلنســانيون  ذلــك فقــد كان  والهــدف، ومــع  المعَنــى  مثــل 
كان  الــذي  هوتــن  فــون  أولريــش  مثــل  متدينيــن،  األوائــل 
ــا لمارتــن لوثــر واإلصــالح البروتســتانتّي. وقبــل أْن  مؤيــًدا قوًي
يرتبــَط المصطلــُح بالعلمانيــِة، اســتخدمه المــؤرخ األلمانــي 
والعالــم اللغــوي جــورج فويــت عــام 1856 لوصــف الحركــة التــي 
ازدهــرت إلحيــاء التعلــم الكالســيكي خــالل النهضــة اإليطاليــة، 
وقــد القــى هــذا التعريــف قبــوًلا واســًعا. حاولــت الحــركاُت 
اإلنســانوية أثنــاء فتــرِة عصــر النهضــِة فــي أوروبــا الغربيــة 
كالســيكية  مصــادر  مــن  التعلــم  اكتســاب  فائــدة  إظهــاَر 
تعــود لمــا قبــل المســيحية لغايــات العلمانيــة مثــل العلــوم 
ــة. كلمــة "إنســاني Humanist" مشــتقة  السياســية والخطاب
مــن المصطلــح اإليطالــي umanista العائــد للقــرن 15 ويعنــي 
والالتينــي  اليونانــي  األدب  فــي  العلمــّي  الباحــث  أو  المعلــم 
الكالســيكي والفلســفة األخالقيــة وراءهمــا، بمــا فــي ذلــك 
الفرنســية،  الثــورة  خــالل  اإلنســانية.  العلــوم  إلــى  النهــج 
وبعدهــا بقليــل فــي ألمانيــا )بفضــل الهيجلييــن اليســاريين(، 
بــدأ مصطلــح اإلنســانوية يشــير إلــى الفلســفات واألخــالق 
التــي ترتبــط باإلنســان، دون االهتمــام بأيــة مفاهيــم إلهيــة، 
وقــد تطــورت اإلنســانوية الدينيــة بوصفهــا منظمــات دينيــة 
اإلنســانية.  باالتجاهــات  أكبــر  بشــكل  تهتــم  ليبراليــًة  أكثــر 
تدمــج اإلنســانوية الدينيــة الفلســفة األخالقيــة مــع طقــوس 
ومعتقــدات بعــض الديانــات، رغــم أنهــا تبقــى متمركــزة حــول 

اإلنســانية.  والقــدرات  واالهتمامــات  االحتياجــات 

ارتأينــاه  الــذي  التقســيَم  أّن  البديهــيِّ  مــن 

التــي  المتبادلــَة  التأثيــراِت  ُمســّبًقا  يفتــرُض  ال 

حصلــْت فــي هــذا المجــاِل المعّقــِد الــذي يســَعى 

اإلنســاُن فيــه أن يفّكــَر المبــدَأ والمعَنــى األقَصــى 

لوجــوده. ]كمــا أنــه[ ليــَس فــي ُمكنــِة أيِّ مفكــرٍ 

التجديــداِت  عــن  الطــرَف  يغــَض  أْن  ُمعاصــرٍ 

حــوَل  التأمــالِت  عــن  لألنطولوجيــا،  العميقــِة 

الهرمينوطيقــا)7)  تطــورات  أو  الفلســفِة  تاريــِخ 

والعلــوِم اإلنســانيِة، وال حتــى عــن تأثيــرِ النزعــِة 

الملحــدِة. اإلنســانيِة 

)7) الهيرمينوطيقــا فــن يختــص بالتأويــل فــي مجــاالت مختلفة، 
وهــي فــن يرمــي إلــى أن َنفَهــم، وأن نجعــل أنفســنا مفهوميــن، 
المنطقــي  التحليــل  مجــّرد  مــن  أبعــد  تذهــب  أنهــا  ناهيــَك 
كثيــًرا  المصطلــح  اســتعمل  العامــة.  التأويليــة  والقوانيــن 
ومــن أبــرز االســتعماالت نجدهــا فــي أحــد أعمــال يوهــان كونــراد 
دانهــاور )Johan. Conrado Dannhawero (1666-1603 الــذي صــدر 
أو  المقدســة  )الهرمينوطيقــا  عنــوان  تحــت  الالتينيــة  باللغــة 
 Hermenevtica Sacra المقدســة(  النصــوص  شــرح  منهــج 
يحيلنــا   .sive Methodus exponendarum S. Literarum
هــو  آخــر  مؤلــف  إلــى  كتابــه  مــن  صفحــة  أول  فــي  دانهــاور 
باربــاروس موســكوفيتس Barbaros Moscovitas وكتابــه عــن 

).1.Dannhawero،MDCLIV,P( الهرمينوطيقــا. 
ــي بيــن  شــكل عمــل دانهــاور نقطــة تحــول فــي الفهــم الالهوت
يتضمــن  عمَلــُه  أّن  ذلــك  المقدســة؛  النصــوص  ــري  مفسِّ
الهيرمينوطيقــا  منهجــي  بيــن  التمييــزِ  عنصــَر  أوليــة  بصــورٍة 
فــي  التمييــز  هــذ  يطبــق  التحليلــي.  والمنطــق  التحليليــة 
للكتــاب   Hermenevtica Sacra المقدســة  الهرمينوطيقــا 
تمّيــز  األخــرى.  النصــوص  لــكل  نموذًجــا  بوصفهــا  المقــدس 
الهرمينوطيقــا المقدســة بيــن الســؤاِل المتعلــق بالمقصــود 
وجــوده  عــن  والســؤال  المقّدســة  النصــوص  معنــى  مــن 
أن  يجــب  المقــدس  الكتــاب  قــارَئ  إنَّ  الزائــف.  أو  الحقيقــي 
يقــرر عبــر التفســيرات مــاذا كان قصــد المؤلــف؟ وعبــر البحــث 
المنطقــي والتحليــل أو عبــر الثقــة فــي الــروح المقــدس باعتبــاره 
الهيرمينوطيقيــة  المشــكلة  إّن  المقــدس.  الكتــاب  مؤلــَف 
ــي تحيــط بالقــارئ والمســتمع  ــى تكمــُن فــي الظــروف الت األول
وفــي الوضــع الــذي يســمح بفهــم المقصــد التاريخــي الموحــى 
الفيلولوجيــة  الدراســات  تخــدم  المقــدس.  الكتــاب  فــي  بــه 
والتاريخيــة للكتــاب المقــدس بدقــة الفهــم التاريخــي لموقــف 
الكاتــب. يشــمل هــذا تحديــد عواطــف المؤلــف ووقــت الكتابــة. 
فقــط  وليــس  الــذات  فهــم  تيســير  هــو  النهائــي  الهــدف  إنَّ 
النــص، لكنهــا تتيــُح أيًضــا فهًمــا للموقــف التاريخــي للمؤلــف 

.)Shantz،Douglas H.,2015,P.24-25( اإلنســاني 
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الميتافيزيقا، االنطولوجيا، 
التقاليُد الدينيُة

األنطولوجيا: االستمراُر، 
التحوُل، االعتراُض

   مــا برحــت الدوائــُر الفلســفيُة العديــدُة عــن 

َتقِصــي مســألِة الوجــوِد )األنطولوجــي( بوصفَهــا 

فــي  ]أيًضــا[  األكثــَر أساســيًة ولكونهــا  المســألَة 

ُمســتَوى الفكــرِ البشــرّي. فهــي تقِضــي أنــه مــن 

وأنَّ  وجــودِه،  عــن  التســاؤُل  اإلنســاِن  طبيعــِة 

ــُح علــى ســؤاِل عالقــِة الوجــوِد  هــذا التســاؤَل ينفت

حاولــْت  والمتعــددِة.  العرضيــِة  بالموجــوداِت 

َر قــدرَة الفكــرِ  ]هاتــه الدوائــُر[ بطــرٍق شــتى أْن ُتبــّر

مالئمــٍة،  بطريقــٍة  المســألِة  هــذه  معالجــِة  علــى 

لتطابــِق  َضماًنــا  ُتَعــدُّ  المعرفــة  فــي  ونظرياُتهــا 

مفهــوِم  حضــِور  لكــون  الوجــود،  وحقيقــِة  الفكــرِ 

ــه يحــُث علــى التفكيــر، والســؤاُل الــذي  الوجــوِد عيِن

فتَحــُه هــذا المفهــوُم يحــّدُد للــروِح مجــاًلا لمعرفــٍة 

منطــٌق  لــُه  المجــاُل  وهــذا  وشــاملٍة،  أساســيٍة 

فريــٌد حيُثمــا القوانيــُن الصوريــُة لمنطــق ٍخــاٍص ال 

عليــه. تعتــرَض  أْن  يمكُنَهــا 

نالحــُظ  األنطولوجــيِّ  الفكــرِ  حّيــز  فــي 

أربَعــَة تيــاراٍت رئيســٍة، والتــي ســنرتُبَها َوفــَق 

التــي  التسلســِل الزمنــيِّ للتقاليــِد الفلســفيِة 

ــِة  ــاراُت المنحــدرُة مــن التركيب ــُع التي تبنتهــا. تنب

األرســطو-توماوية مــن األوســاِط المســيحيِة 

فهــي   . الكاثوليكــيِّ الوســِط  وبالخصــوِص 

اإلكوينــي)8)  تومــا  دشــنها  التــي  النزعــَة  تمثــُل 

الديــِن  إلــِه  بيــن  الرابطــِة  علميــٍة  بطريقــٍة 

الميتافيزيقــيِّ  والفكــرِ  الكتابــّي  التوحيــديِّ 

الُمســتْلَهِم مــن اإلغريــِق مــع تمييــزِ كٍل ِمنُهَمــا 

َوفــق منطِقــِه الخــاِص. هــذه النزعــُة تفحــُص 

العالقــاِت البنيويــِة بيــن الموجــوداِت العرضيــِة 

وجوَدهــا  تِعــي  كيــَف  تعــرُف  ال  لذلــَك  )التــي 

كليــًة.  ُيكّونهــا  الــذي  والوجــوِد  بنفِســها( 

تتعــّرُف هاتــِه التيــاراُت األساســيُة فــي الوجــوِد 

علــى  للموجــوداِت  األخيــرِ  والمبــدِأ  المكــّوِن 

أْصــٍل وعلــٍة ُقصوييــِن، َعَلَمَهــا التقليــُد الكتابــيُّ 

ــَق عليِهمــا اســَم هللاِ. وتجــدُر اإلشــارُة  أْن تطل

أنَّ هــذه الفلســفَة علــى كونِهــا تدخــُل ضمــَن 

مــن  وتتنــوُع،  تتجــّدُد  أّنهــا  غيــَر  قديــٍم  تقليــٍد 

جهــٍة، بفضــِل الدراســاِت التاريخيــِة المعّمقــِة 

بالمواجهــِة  أخــرى  جهــة  ومــن  لُِأُصولِهــا، 

)المثاليــِة  الجديــدِة  للفلســفاِت  المذهبيــِة 

 Thomas d'Aquin( Tommaso 8) القديــُس تومــا األكوينــّي(
d'Aquino( )باإليطاليــة(، )1225-1274( قســيس وقديــس 
كاثوليكــي إيطالــّي مــن الرهبانيــة الدومينيكانيــة، وفيلســوف 
أحــُد  المدرســية.  الفلســفة  تقليــد  مؤثــر ضمــن  والهوتــي 
بالعالــم  ويعــرف  والثالثيــن،  الثالثــة  الكنيســة  معلمــي 
المحيــِط  والعالِــِم   )Doctor Angelicus( المالئكــّي 
)Doctor Universalis(. عــادًة مــا ُيشــار إليــه باســم تومــا، 
واألكوينــي نســبته إلــى محــل إقامتــه فــي أكويــن، كان أحــَد 
الطبيعــي،  الالهــوت  مذهــب  فــي  المؤثــرة  الشــخصيات 
أبــو المدرســة التوماويــة فــي الفلســفة والالهــوت؛  وهــو 
أفــكار  الغربيــة، وكثيــٌر مــن  الفلســفِة  تأثيــره واســٌع علــى 
الفلســفة الغربيــة الحديثــة إمــا ثــورة ضــد أفــكاره أو اتفــاٌق 
معهــا، خصوًصــا فــي مســائل األخــالق والقانــون الطبيعــي 
ونظريــة السياســة. وعلــى نحــو اإلجمــال، فالقديــس تومــا 
 theologia( األكوينــي أوُل مــن مّيــز بيــن الالهــوت الطبيعــّي
 sacra( ل أو الهــوت الوحــي naturalis( بيــن الالهوتــي المنــزَّ
طريــق  عــن  اإليمــان  عقالنيــة  يتقصــى  وهــو   ،)doctrina
ــى فلســفة أرســطو،  العقــل الطبيعــي وهــذا باســتناده عل
وهنــاك بعــض الدراســات المعاصــرة التــي تــرى أن تومــا 

األكوينــي هــو الهوتــي بالدرجــِة األولــى.
Étienne Gilson, Le thomisme, Vrin, p. 414-419, sur-  انظــر :

.tout la note 26 de la page 419
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لبلونديــل)9)،  الفعــِل  فلســفِة  الميتافيزيقيــِة، 

هايدغــر(. الفينومينولوجيــا، 

فيعــودوَن  اآلخــروَن  المطلــِق  مفكــُرو  أمــا 

والديــُن  العقــُل  َوفَقــُه  الــذي  هيجــل،  إلــى 

ِعلًمــا.  بوصفَهــا  الفلســفِة  فــي  يتصــالِن 

األحــداِث  أحــد  يكمــُن  مَماَحَكــٍة  مــا  غيــرِ  مــن 

وتجديــِد  باســتمرارِ  الخاصــِة  والمؤثــرِة  البــارزِة 

العديــدِة  البحــوِث  فــي  الراهنــِة  الميتافيزيقــا 

فــي  وبالخصــوِص  الهيجيليــِة،  الفلســفِة  فــي 

الــروح".  ِلـ"فينومينولوجيــا  االعتبــار  رِد  إعــادِة 

وفــي هــذه البحــوِث تتالَقــى ثــالُث نزعــاٍت. أوًلا 

للــِه،  هيجــَل  بتصــورِ  النزعــاُت  هــذه  تتعّلــُق 

بيــن  الَعالقــِة  بتلــَك  وعليــه  المطلــِق،  للــروِح 

المســيحيِة  وبالخصوِص]عالقــِة[  األديــاِن 

وثانًيــا  للمعرفــِة.  نســًقا  بوصفهــا  بالفلســفِة 

]فــي هــذه النزعــاِت الثالثــِة[ يأخــُذ العديــُد مــن 

المفكريــَن علــى عاتِقهــم توضيــَح العالقــِة بيــن 

تجاوَزَهــا،  يــرى  التــي  كانــط  وفلســفِة  هيجــَل 

ــَز بيــن  وبيــن فلســفِة هايدغــر التــي تجــّدُد التميي

الوجــوِد والموجــوداِت وَيقصــُد منــه "تقويــَض" 

الميتافيزيقــا بوصفهــا فكــًرا للذاتيــِة المطلقــِة. 

والمجــاُل الثالــُث للبحــوِث ]بيــن هاتِــِه النزعــاِت 

هــو   )1949-1861(  Maurice Blondel بلونديــل  موريــس   (9(
طريــق  عــن  للفعــل  فلســفة  طــور  فرنســي،  فيلســوف 
إدماجــه لعناصــر برغماتيــة فــي ســياق الفلســفة المســيحية. 
ولقــد تمّيــزت نظرتــه الدينيــة بمحاولــة التوفيــق بيــن الطابــع 
وحريــة  للمســيحية   le caractère transcendant المتعالــي 
 légitime autonomie de الشــرعية  واســتقالليته  اإلنســان 

هــذا:  فــي  ينظــر   ،  l'homme
Claude Troisfontaines dans Maurice Blondel Œuvres 
complètes, Tome II, 1883-1913 La Philosophie de l'action 
et la crise moderniste, Texte établi et présenté par 
Claude Troisfontaines, PUF, Paris, 1997, Modèle:P.XXXIII.

الثالثــِة[ تتســُم بمواجهــِة الفلســفِة الوجوديــِة 

 Søren Kierkegaard كيركغــارد  الــى  العائــدِة 

بفردانيــٍة  المطلقــَة  المعرفــَة  ُيقابــُل  والــذي 

ذلــك  اإلنســاِن،  وعرضيــِة  لمســؤوليِة  جذريــٍة 

أساســيٍة. بصفــٍة  التاريخــيُّ  الموجــوُد 

إنَّ فينومينولوجيــة َهوســرَل، ُرغــم اعتراِفهــا 

"غائيــةٍّ  إلــى  َيْقَتاُدهــا  الفلســفِة  مطلــَب  أنَّ 

دينــيٍّ  غيــَر  نهًجــا  بوصفــِه  فلســفيٍّ  والهــوٍت 

بيــن  ُفرقاًنــا  ذلــَك تضــُع  مــع  َهللا"، فهــي  نحــو 

هللاِ والمطلــِق اســتناًدا إلــى َمْنَهــِج الــرِد الــذي 

الطبيعانيــَة  َقوســيِن  بيــن  البدايــِة  فــي  يضــُع 

 ،Weltanschauung ومعَهــا كَل تصــورٍ عــن العالــِم

قابليِتــِه  عبــَر  العقــِل  توجيــِه  إعــادِة  أجــِل  مــن 

لإليضــاِح الذاتــّي نحــَو مثاليــِة اللوغــوِس األصلــيِّ 

الَصنيــِع،  بهــذا  هوســرُل،  يجــّدد  المطلقــِة. 

الفكــرِ  الترنســندنتاليَة ويحفــُظ ألُفــِق  المثاليــَة 

الفلســفيِّ مســألَة االرتبــاِط بيــن تأمــِل الحقيقــِة 

المطلقــِة وفكــرٍ أنطولوجــيٍّ ُيفِضــي إلــى إقــرارِ 

هللاِ. إثبــاِت 

هوســرَل  فينومينولوجيــا  فتحــْت  لقــد 

فضــاًء للتســاؤِل حــاوَل فيــِه عــدُة فالســفٍة 

الترنســندنتاليِّ  التأمــِل  بيــن  يرُبطــوا  أن 

بفضــِل  الواحــِد،  أو  الوجــوِد  وميتافيزيَقــا 

األنطولوجيــا  أو  األفلوطينيــِة  اســتئناِف 

األرســطو-توماوية أو مــن خــالِل تأمــِل الفعــِل، 

التــي  الداخليــِة  الديناميكيــِة  ]اســتئناِف[  أْي 

واإلرادِة  التأمــِل  علــى  الســواِء  علــى  َتُقــوُم 

الفالســفُة  هــؤالِء  يضــُع  أحياًنــا  النهائيــِة. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:P.XXXIII&action=edit&redlink=1


151فلسفة الدين

بيــن  التعــارِض  وراَء  مــا  الواحــَد  أو  المطلــَق 

فهــم  وبذلــَك  األلوهيــِة،  ونفــيِّ  األلوهيــِة 

اإلثبــاِت  بيــن  الجمــِع  فــي  ُعْســًرا  يظهــروَن 

الترنســندنتاليِة. والفلســفِة  للــِه  الدينــّي 

أثــرا  تركــوا  الذيــن  الفالســفُة  هــم  ِقلــٌة 

هيدغــر،  مثــَل  هللاِ  فلســفِة  فــي  حاســًما 

وهــذا راجــٌع إلــى أربعــِة أســباٍب. فقــد َجــّدد 

الخاصــة  )األنثروبولوجيــا  للوجــوِد  تحليُلــه 

بــه(، فــي المســتوى األكثــرِ َســطحيًة، ُنقطــَة 

ــا بإحاللــِه محــَل الفكــرِ  االنطــالِق لألنطولوجَي

النظــرّي للعالــِم فيومينولوجيــا للوجــوِد، أْي 

للوجــوِد -فــي- العالــم؛ لهــذا الســبِب، أدخــَل 

هيدغــر َشــرًطا نقدًيــا علــى المقــوالِت التــي 

ــا أْن نفكــَر بهــا ُوجــوَد هللاِ )العلــة،  َدأبنــا أحياًن

الــذات(. لقــد أعــاَد هايدغــر للفالســفِة، بقّلِبــِه 

األنثروبولوجيــِة  بالمركزيــِة  الخــاِص  للقْبِلــّي 

الوجــوِد،  بفكــرِ  المتعلــِق  الُبْعــَد  الحديثــِة، 

بيــن  االختــالِف  عــن  فكرتِــِه  بفضــِل  وقــاَم، 

مســألِة  ِبَفْصــِل  والموجــوداِت،  الوجــوِد 

لبعــض  إتاحِتــِه  مــَع  األنطولوجيــا  عــن  هللاِ 

ضمــَن  هللاِ  إحــالِل  إمكانيــِة  الفالســفِة 

االختــالِف المفتــوِح، ولكــن تــَم هــذا مــن خــالِل 

التــي  الحجــِج  غيــَر  أخــَرى  ُحجــٍج  اســتدعاِء 

تنتِمــي إلــى الفكــر ِاألنطولوجــّي )مثــَل تحليــِل 

المقــّدِس(. فــي األخيــر، اســتطاَع هايدغــر أْن 

ــَة  ــَر غاي ــذي أث ــَد الكلمــِة ال ُيعطــَي للوجــوِد ُبْع

ــِة والفلســفيِة  ــرِ علــى التصــوراِت الديني التأثي

عــن الكائــِن اإللهــيِّ والرابطــِة الدينيــِة وهــذا 

 . الهيرمينوطيقــيِّ الفكــرِ  علــى  باســتناِدِه 

تأثير العلوم الدينية على 
الفلسفة

توضيــٌح للوجــوِد والعالــِم هــَي الفلســفُة 

دائًمــا. وهــي، ِمــن تلَقــاِء ذاتِهــا، ال ُتثــري مجــاَل 

ضمــَن  تدخــُل  بــل  ُتفكّرِهــَا،  التــي  الوقائــِع 

التــي  والثقافيــِة  الطبيعــِة  التجــارِب  إطــارِ 

ســاهمْت،  والعالــِم.  الوجــوِد  حقيقــَة  تؤلــُف 

فــي الميــداِن الــذي نحــُن بصــّدِد تأملــِه، عــدُة 

فــي  كثيــًرا  لألديــاِن  فلســفيٍة  غيــر  دراســاٍت 

إثــراِء مــَدى وتنــّوِع التجــارِب التــي علــى عاتــِق 

الفلســفِة توضيُحهــا وربُطَهــا َوفــَق البنّيــاِت 

الجوهريــِة وَنقُدهــا طبًقــا لمتطلبــاِت الحقيقــِة 

الكليــِة. كمــا تضطلــُع عــدُة مؤلفــاٍت فلســفيٍة 

التجربــِة  تبريــرِ  وحتــى  وتنســيِق  بتحليــِل 

ــا  ، ِببَيــاِن أنَّ فــي اإلنســاِن قبليًّ والفعــِل الدينــيِّ

ــا un a priori religieux، بتوســِل الَوصــِف  دينيًّ

المنهجــيِّ للمعَنــى الدينــّي ِعــوَض المســائلِة 

هــؤالء  بوضــوٍح  يســتنُد  األنطولوجيــِة. 

المفكــروَن علــى الشــهاداِت والرمــوز التاريخيِة 

باالســتلهاِم  إال  يَقومــوَن  ال  وتــارًة  لألديــاِن، 

 le اإلنســاِن  فــي  الدينــيَّ  ليفهمــوا  منهــَا 

بتوظيِفهــم  وذلــَك   religieux en l’homme

. الفينومينولوجــيِّ أو  التأملــيِّ  للمنهــِج 

تأثيــرِ  إلــى  األمــرِ  بــادئ  اإلشــارُة  تجــدُر 

علــى  األديــاِن،  علــى  التاريخيــِة  الدراســاِت 

فقــد  وأســاطيرِها.  ورموزِهــا  طقوِســها 

الهائــل  التنــوعَّ  الدراســاُت  هــذِه  وضّحــْت 

الفالســفِة،  بعــُض  حــاوَل  فقــد  لألديــاِن. 
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)ميرســيا  مورفولوجــيٍّ  تنســيٍق  بواســطِة 

مقوالتــيٍّ  تحليــٍل  بتوســِل  أو  اليــاد)10)(، 

مســتلهٍم مــن كانــط )ر.أوتــو)11)(، أو مــن طريــِق 

ردٍّ فينومينولوجــيٍّ )م، شــيلر)12)( اســتأنَف الــرَد 

البنيــاِت  َيفهُمــوا  أْن  الهوســرلّي،  الماهــويَّ 

أو  للمقــّدِس  الثبوتــيِّ  والمعَنــى  الكليــِة 

العالقــاِت  أيًضــا فهــَم  لإللهــّي، كمــا حاولــوا 

والســلوكاِت  )األســاطير(  المنطوقــاِت  بيــن 

)الطقــوس(. الرمزيــِة 

هــذا  فــي  الَســيرِ  علــى  حفّزهــم  ومــا   

االتجــاِه، هــو التقويُض الذي أْحَدثتُه األبحاُث 

ُمخططــاٌت  هــي  بمــا  الجديــدُة،  التاريخيــُة 

 9(   (Mircea Eliade )بالرومانيــة:  إليــاد  ميرســيا   (10(
مــارس 1907 - 22 أبريــل 1986( مــؤرخ أديــان وكاتــب قصــص 
خياليــة وفيلســوٌف وأســتاذ بــارز فــي جامعــة شــيكاغو؛ 
ا رائــًدا للتجــارب الدينيــة؛ إذ أّســس نمــاذج  كان مفســًر
فــي الدراســات الدينيــة اســتمرت إلــى يومنــا هــذا. تذهــُب 
المقّدســة  الكشــفية  الظهــورات  أَن  إلــى  نظريتــه 
تشــكُل أســاَس الديــن، وأنَّ التجربــة اإلنســانية للواقــع 
ومدنســين.  مقدســين  وزمــان  مــكان  إلــى  تنقســُم 
الدينيــة نظريتــه  الدراســات  فــي  إســهاماته  أهــم  مــن 
حــول »العــود األبــدي«، التــي تنــص علــى أنَّ األســاطير 
الكشــفية  الظهــورات  ذكــرى  تحيــي  ال  والطقــوس 
المقّدســة فحســب، بــل وتشــارك فيهــا فعلًيــا، علــى 
األقــل مــن وجهــة نظــر المتدينيــن؛ ويعــد ميرســيا إليــاد 
أحــد المؤسســين للتاريــخ الحديــث لألديــان، ولقــد صــاغ 

رؤيــة مقارنــة لألديــان.

الهوتــٌي،   )1937–1869(  Rudolf Otto أوتــو  رودولــف   (11(
وفيلســوٌف، ومقــارُن أديــاٍن ألمانــي لوثــري. يعتبــر أحــد 
القــرن العشــرين؛  أوائــل  تأثيــًرا فــي  الديــن  أكثــر علمــاء 

 .numineux القدســّي  مفهــوم  بنشــره  اشــتهر 

)12) ماكس شيلر Max Scheler )1874–1928( فيلسوٌف 
هارتمــان  نيكــوال  مــع  يعــد  ألمانــي،  اجتمــاع  وعالــُم 
فــي  الفينومينولوجيــا  رواد  مــن   Nicolai Hartmann
ــة.  ــه بصبغــة صوفي ــه، ولقــد قــرَن فينومينولوجيت زمان
مشــروع شــيلر األساســّي هــو تأســيُس ميــداٍن جديــد 
 l'anthropologie الفلســفية  األنثروبولوجيــا  ســماه: 
philosophique وإســهامه األساســي يكمــن أيًضــا فــي 

.Wissensoziologie تطويــر علــم اجتمــاع المعرفــة

تفســيريٌة للقرِن التاســع عشــر، والتي كانت 

الدينــيِّ  للتطــورِ  ــا  تطوريًّ تصــوًرا  تعــرُِض 

ــا. تتمركــُز هذه  يميــُل أكثــَر إلــى أن يكــوَن خطيًّ

التأمــالُت الفلســفيُة حــول بعــِض المحــاورِ 

األساســيِة: ]أوًلا تتمحــوُر حــول[ الخطــاِب 

المختلفــِة:  )األســطورِة: بجوانِبهــا  الدينــيِّ 

ــا  ــى بهــا؛ وَقَصِصَه ــِة والموَح اللغــِة األصلي

الخياليــِة المتصلــِة مــع تعييناتِهــا الســببيِة 

الفكــرِ  بيــَن  القائــِم  التقاطــِع  موضــِع  فــي 

]كمــا  قبل-العلمــّي(؛  ومــا  قبل-الفلســفّي 

الدينــّي  الرمــزِّ  حــوَل[  ثانيــا  تتمحــوُر  أنّهــا 

بوصفــِه صياغــًة للوجــوِد والجســِد والعالــِم 

ثالًثــا  ]وتتمحــوُر  بالمتعالــّي؛  عالقِتــه  فــي 

ــا  ثقافيًّ باعتبــارِه عنصــًرا  المقــدِس  حــول[ 

أصيــًلا فــي اإلنســانيِة، وفــي نظــرِ البعــِض 

يعتبــُر عنصــًرا أصلّيــا فــي كل إنســان. يبــدو 

أنَّ هــذِه البحــوَث قدمــت لبعِض الفالســفِة 

المجــاُل  وهــو  الجليــَل،  الشــعريَّ  المجــاَل 

اأُلوَلــى  يتيــُح طــرَح األســئلِة  الــذي  الوحيــُد 

الفكــر  عــن  بمعــزٍل  للوجــوِد،  والُقصــَوى 

مقطــوَع  يعتبروَنــه  الــذي  ِالميتافيزيقــيِّ 

الِصلــِة عــن تربِتــِه المغّذيــِة. 
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أمــا بعــُض الفالســفِة، بتطويرِهــم لِفكــرِ 

وبرغســون)15)،  وجيمــس)14)  هوجــل)13)  فــون 

التجــارِب  إلــى  يتوجهــوَن  باأَلحــرى  فهــم 

 Friedrich von Hügel هوجــل  فــون  فريديريــش   (13(
الهوتــي  فيلســوف،  وهــو  لنــدن،  فــي  ولــد   )1925-1852(
ومفّســر كاثوليكــي. هــو ســليل النزعــة الحداثيــة، النهضــة 
الواقعانيــة للفلســفة فــي الدراســة الالهوتيــة للشــعور 
الدينــّي، وقــد لعــب دوًرا مهًمــا فــي تاريــخ الكاثوليكيــة فــي 
حقبتــه. كتابــه األكثــر شــهرة هــو "البعــُد الصوفــيُّ للديــن"، 
للمتصوفــة  خّصصــه  والــذي   ،1908 ســنة  نشــره  الــذي 
Catherine de Gêne، لقــد طــور فلســفة نقديــة، لكنهــا 
، ولقــد حــارب فكــرَة كــوِن  تضــم فــي كنفهــا البعــَد الصوفــيَّ
 anomalie التجربــِة الصوفيــة عبــارة عــن شــذوذ نفســانّي

.psychologique

 (1910–1842(  William James جيمــس  ويليــام   (14(
عالــُم نفــٍس وفيلســوٌف أمريكــّي، ويعتبــُر أحــَد أقطــاِب 
وصًفــا  جيمــس  ويليــام  قــّدم  البراغماتيــة،  المدرســة 
مــن  الشــهيرة  مجموعتــه  فــي  الصوفيــة  للتجربــة 
المحاضــرات التــي ُنشــرت عــام 1902 تحــت عنــوان "تنــوع 
لوصــف  المعاييــر  مــن  الكثيــر  وقــّدم  الدينيــة"  التجربــة 
التجربــة هــي علــى النحــو التالــي: أ(: الســلبية - الشــعور 
بالغشــيان مــن لــدن قــوة خارقــة ال تخضــع لســيطرتك. 
ب(: عــدم القابليــة للوصــف - ال توجــد طريقــة مناســبة 
الســتخدام اللغــة البشــرية لوصــف التجربــة. ج(: عقلــي 
ــي ال يمكــن الحصــول عليهــا فــي  ــة الت ــق العالمي - الحقائ
أي مــكان آخــر. د(: عابــر - التجربــة الصوفيــة ليســت ســوى 

مؤقتــة.  تجربــة 

Henri Bergson؛  )بالفرنســية:  برغســون  هنــري   (15(
جائــزة  علــى  حصــل   ، فرنســيٌّ فيلســوٌف  1859–1941م( 
ــر هنــري برغســون مــن أهــم  نوبــل لــآلداب عــام1927. يعتب
الفالســفة الفرنســيين المعاصريــن، كان نفــوذه واســًعا 
وعميًقــا؛ فقــد أذاع لوًنــا مــن التفكيــر وأســلوًبا مــن التعبيــر 
تــركا بصماتهمــا علــى مجمــل النتــاج الفكــري فــي مرحلــة 
الخمســينيات، وقــد حــاول أن ينقــذ القيــم التــي أطاحهــا 
المذهــب المــادي، ويؤكــد إيماًنــا ال يتزعــزع بالــروح. يــرى 
برغســون أنَّ التجربــَة الصوفيــَة هــي التــي تقــدم لنــا الحــَل 
الوحيــَد لمشــكلة هللا كحــل تجريبــي، مــع العلــم أنَّ هــذه 
النهائــي  اليقيــن  إلــى  التجربــة ال يمكــن لهــا أن توصلنــا 
والحاســم، وبالرغــم مــن ذلــك، فبإمكانهــا أن تقــدم لنــا 
حــًلا احتمالًيــا يمكــن إضافتــه إلــى االحتمــاالت الســالفة، 
فنكــون بذلــك قــد وصلنــا علــى األقــل إلــى مــا يقربنــا إلــى 
اليقيــن؛ فكلمــا انفتحــت التجربــة الصوفيــة علــى التأويــل 
لــم  عميقــة  فلســفية  مضاميــن  عــن  كشــفنا  العقلــي 
يكــن بودنــا معرفتهــا، فالتجربــة الصوفيــة )القائمــة علــى 
تلــك  لتكملــة  األوحــد  الســبيل  الصوفــي( هــي  الحــدس 
ال  الميتافيزيقــا  الناقصــة؛ ألن  الميتافيزيقيــة  النظــرات 
يمكــن لهــا أن تكتمــل إال بفضــل التجمــع المطــرد للنتائــج 

المحصلــة، بعدمــا كانــت مذهًبــا منغلًقــا علــى نفســه.

يقدُمهــا  التــي  ــرِة  والمطهِّ المَنَقــّاِة  الدينيــِة 

ــاُر المتصوفــِة. واســتندوا، فــي مُمانعِتهــم  كب

أو  إبيســتيمولوجيٍة  لــدواٍع  للميتافيزيقــا 

الُشــهوَد  يعتبروَنــه  مــا  علــى  أنطولوجيــٍة، 

والتاريــِخ،  الوجــوِد  معنــَى  علــى  الســامييَن 

هــذه  حقائــِق  إدراِج  فــي  ُجهَدهــم  وأفرغــوا 

تســتقي  موّســعٍة  فلســفٍة  فــي  التجــارِب 

والغيــرِ  العاَلــِم  تجربــِة  مــن  ليــَس  َمصدَرهــا 

البشــرِ  مــن  وإنمــا  والمباشــرِة  الطبيعيــِة 

أخالقًيــا.  االســتثنائييَن 

حضــوَر  أنَّ  إلــى  أيًضــا  ُاإلشــارُة  تجــدر 

إلهــاِم  الالهــوِت المســيحيِّ قــد اســتمَر فــي 

الفالســفِة المعاصريــَن، كمــا كان عليــه الحــاُل 

هيجــَل.  إلــى  أوغســطيَن  ِمــن  الماِضــي  فــي 

لقــد فــرَض التجديــُد فــي الدراســاِت الكتابيــِة 

ــِه الفلســفِة  ــزِ بيــن إل ــِة ضــرورَة التميي والبابوي

األنطولوجــيِّ ذي األصــِل اليونانــيِّ وإلِه اإليماِن 

الدينــّي؛ وأدخلــت هاتِــِه الدراســاُت، أكثــَر ممــا 

فعــَل ميدانــّي البحــِث المذكوريــن أعــالُه، نقــًدا 

ُملًحــا للمماثلــِة المتعّجلــِة جــًدا بيــن المطلــِق 

وهللاِ  الفينومينولوجيــا  أو  األنطولوجيــا  فــي 

فــي الديــِن. وعــدُة أبحــاٍث أخــذْت علــى عاتِقهــا 

مــن  النمطيــِن  هذيــِن  بيــن  العالقــاِت  إبانــَة 

تفكيــَر هللاِ  ليجعــَل  البعــُض  ذهــَب  التفكيــرِ. 

ِحكــًرا علــى الالهــوِت َوحــَدُه ُمتذرعيــَن فــي هــذا 

بـ"مــوِت" األنطولوجيا-الالهوتّيــة" )وهــذا مــن 

تأثيــر هيدغــر وآخريــن( كمــا بالتقريــراِت الكتابيِة 

أمــا  اليونانييــن،  لآلبــاِء  القطعــيِّ  والالهــوِت 
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تفكيــر  إدراِج  إلــى  فســَعى  اآلخــُر  البعــُض 

للــِه،  مســّبٍق  فلســفيٍّ  َفْهــٍم  ضمــَن  ِهللاِ 

 ، وضعــيٌّ ذلــك  مــع  لكنــُه  بالثغــراِت  ملــيٍء 

أمــا البعــُض، فبوثوِقــه فــي إمكانــاِت الــروِح، 

أبَقــى علــى إثبــاٍت واقعــيٍّ للــِه، ذلــَك الموجــوُد 

الضــروريُّ والمطلــُق، وغايــُة الفكــرِ الفلســفيِّ 

وُمنتَهــاُه.

 
ِ
 في مدرسة علوم

ِ
فلسفُة الدين

ِ
اإلنسان

تعــُد الفلســفُة المعاصــرُة إلــى حــّد بعيــٍد 

تلــَك  النشــأِة:  حديثــِة  العلــوِم  مــع  حــواًرا 

خــالِل  مــن  اإلنســاَن  َتــْدُرُس  التــي  العلــوُم 

النفســيِّ   ، والتاريخــيِّ االجتماعــيِّ  واقِعــه 

. ليــَس فــي مقــدورِ فلســفُة الديــِن  واللغــويِّ

أَقاَمْتــُه  الــذي  التســاؤِل  مــن  تتمّلــَص  أْن 

إزاَء طريقــِة وجــوِد اإلنســاِن  العلــوُم  هــذه 

وقولِــه وفهِمــه؛ لكونهــا دراســًة لإلنســاِن 

العينــّي فــي عالقِتــه مــع مــا يعتبــُرُه مبــدَأُه 

ومعنــَاُه القصوييــن. وليــَس مــن الصدفــِة 

أّن مجــيَء هــذه العلــوِم قــد تزامــَن مــع مــا 

تعّودنــا اليــوَم أن نطلــَق عليــِه علمنــَة العالــِم 

اإلنســاُن  يســَعى  ذاَتــُه. فعــًلا  الوجــوَد  َبْلــَه 

يصيــر  أْن  إلــى  َنْفِســَها  بــاإلرادِة  الحديــُث 

الطبيعــِة  علــى  تِقنيــٍة-  -بطريقــٍة  حاكمــا 

والمجتمــِع وعلــى الجســِد وروِحــِه، وأْن ُيفــرَغ 

قوانيــِن  استكشــاِف  محاولــِة  فــي  ُجهــَدُه 

المعرفــِة  إرادُة  علميــٍة.  بطريقــٍة  َعملِهــا 

إلــى اإلمســاِك  والتحكــُم هــذه قــد َســاقته 

بحضــور ِالمقــّدِس فــي المجــاالِت الواســعِة 

ــِن بوصفــِه مبــدَأ َفهــٍم  ــِة الدي للوجــوِد، وتنحي

فيمــا يتعلــُق بأمــورِ العالــِم، وحتــى إلــى انتقــاد 

مــا  إلــى  يحيــُل  َموقــٍف  كِل  أو  ِخطــاٍب  ِكل 

ــا. لقــد  وراَء العالــِم؛ باعتبــارِه ِخطاًبــا وهميًّ

منحــِت ْالَعلمنــُة مــن حيِنَهــا لفلســفِة الديــِن 

ُمهمــاٍت جديــدٍة شــغلْت َبــاَل العديــِد مــن 

المهمــَة  ]أنَّ  إمــا  المعاصريــن:  المفكريــن 

الدينيــِة  الظواهــرِ  تأويــِل  فــي[  تمثلــت 

النتائــِج  إلــى  باالســتناِد  ســلبيٍة  بطريقــٍة 

النقديــِة لعلــوِم اإلنســاِن، وإمــا ]أن المهمــَة 

تمثلــت فــي[ إعــادِة التفكيــرِ فــي الديــِن مــن 

طريــق مواجهــٍة نقديــٍة مــع هــذه الفلســفاِت 

النافيــِة. وعلــى كل حــاٍل، لقــد ألَفــى اإلنســاُن 

َنفَســُه بفضــِل العلمنــِة التــي تتماَشــى َجْنًبــا 

إلــى َجْنــِب مركزيــة أنثروبولوجيــة موضوعاتّية 

التعالــي  وفكــرُة  البحــوِث،  هــذه  َقْلــِب  فــي 

األنثروبولوجيــا  ِخــالِل  مــن  تمــُر  أصبحــْت 

اإلنســانيُّ  العلــُم  كاَن  مهمــا  الفلســفيِة، 

الــذي تســتنُد عليــِه. 

-مــن  االجتماعيــُة  ْالعلــوُم  برهنــِت  لقــد 

خــالِل توضيِحهــا للعالقــاِت بيــن المجتمــِع 

والديــِن فــي الثقافــاِت القديمــِة وفــي العالــِم 

 à quelالمعاصــرِ- علــى مــَدى تعلمــن العالــم

فيمــا   .  point le monde s’est sécularisé

أْن  للثقافــِة  تســمُح  ْاألديــاُن  كانــِت  َمَضــى 

َد بإدمــاِج ُمعطيــاِت العالــِم والمجتمــِع  ُتَشــيَّ
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ضمــَن  ســِة  وُمؤسِّ شــاملِة  رؤيــِة  فــي 

نِظاًمــا  أعطــْت  فقــد  وعليــه  المقــّدِس، 

للزمــاِن والمــكاِن وتمكنــْت مــن التغلــِب علــى 

دِة. وأرســِت المؤسســاُت  الفوَضــى المهــدِّ

الثقافيــُة )العائلــة، القبيلــة، المدينــة( بهــذا 

 ، شــرعيَتَها الضروريــة علــى النظــاِم اإللهــيِّ

اإلنســانيُة  ْالمبــادُئ  أصبحــِت  اليــوَم  بينمــا 

للمؤسســاِت  ُيعطــي  َمــا  هــي  المحضــُة 

شــرعيَتَها؛ ولــم يعــِد ْالديــُن علــى نحــو مباشــرٍ 

المياديــِن  فــي  وُمالئًمــا[  ]ُمفيــًدا  َعملًيــا 

السياســيِة والعلميــِة، وال حتــَى فــي ميــداِن 

االجتماعيــِة.  األخــالِق 

ــا ُترغــُم  هــذه المالحظــاُت المســّوغُة ِعلميًّ

البواعــِث  عــن  التســاؤِل  علــى  الفلســفاِت 

المتغّيــرِة للديــِن وعــن العالقــاِت بيــن األخــالِق 

والديــِن. كمــا أننــا نشــهُد فلســفَة الديــِن تأخــُذ 

صبغــًة جذريــًة فــي تأمِلَها للمســلماِت الدينيِة 

الوجــوِد  معَنــى  عــن  بحِثهــا  فــي  أو  لألخــالِق 

الــذي نلِفــي فيــِه بطريقــٍة أكثــَر نقديــًة إدراًكا 

الدينــيِّ  للموقــِف  الوظيفيــِة  للحوافــزِ  ــًزا  مميِّ

المتوجــِه صــوَب وجــوٍد متعــاٍل، والــذي يتجــّذُر 

فــي حريــِة اإلنســاِن غيــرِ القابلــِة لالســتالِب. 

كمــا حــاوَل فالســفٌة آخــروَن -علــى إْثــرِ َمْوجــِة 

بوصفــِه  الديــَن  َيفهُمــوا  أْن   - الماركســيِّ الفكــرِ 

فــي  تأمــٍل جدلــيٍّ  بتوســِل  وهــذا  واغتراًبــا،  َوْهًمــا 

مــَع  اإلنســاُن  أقاَمَهــا  التــي  القديمــِة  الوشــائِج 

عــدُة  وتنّســُق  تســتأنُف  والمجتمــِع.  الطبيعــِة 

انتقــاداِت  الديــِن  ميــداِن  فــي  فلســفيٍة  مؤلفــاٍت 

فيوربــاخ)16) وماركــس أو تســَعى جاهــدًة لتجاوزِهــا 

آخــذًة بعيــِن االعتبــارِ هــذا الفكــَر الــذي دّشــَن التبريــَر 

لإللحــاِد. الفلســفيَّ 

ــُل  ــُم النفــِس -والســّيما التحلي لقــد َدفــَع عل

وهــذا  ذلــَك،  ِمــْن  أبعــَد  الديــِن  نقــَد   - النفســيُّ

بواســطِة فحــِص الحوافــزِ التــي أمكَنَهــا قيــادُة 

تقدُمــُه  الــذي  فالتأويــُل  التدّيــِن.  إلــى  اإلنســاِن 

فــي  ليــَس  للديــِن  النفســيِّ  التحليــِل  مدرســُة 

النفســيُّ  التحليــُل  ولكــن  بتاًتــا.  ا  فلســفيًّ ذاتــه 

الديــِن  عــن  يتســاَءُل  الــذي  للفيلســوِف  تــرَك 

علــى  جوهريتيــِن  مســألتيِن  اســتئناِف  مهمــَة 

نحــٍو لــم ُيســِبْق إليــه ِمــن قبــُل. أوًلا المســألُة 

ت مــُذ أفالطــون  ــدَّ ــَة، والتــي ُع التــي تخــُص الرغب

َبرهــَن  لقــد  الفلســفِة.  فــي  ا  أساســيًّ ِمحــوًرا 

التحليــُل النفِســيُّ –حقيقــًة- علــى الوظائــِف التــي 

 (1872  -1804(  Ludwig Feuerbach فويربــاخ  لودفيــغ   (16(
 Das بكتابــه  مشــهور  ألمانــي  أنثروبولوجــيٌّ  فيلســوٌف  هــو 
والــذي  المســيحّية"،  "جوهــر   Wesen des Christenthums
مــن  أجيــال  فــي  للغايــة  مؤّثــًرا  وكان  المســيحية،  بنقــد  قــام 
وفريدريــك  ماركــس،  كارل  فيهــم  بمــا  الالحقيــن،  المفكريــن 
فويربــاخ  دعــا  نيتشــه.  وفريدريــك  فاغنــر،  وريتشــارد  أنجلــز، 
ــه  ــد مــن كتابات ــة. قّدمــت العدي ــة واإللحــاد والمادي ــى الليبرالي إل
ا فــي تطــّور  ــا للديــن. كان فكــره مؤثــرًّ الفلســفية تحليــًلا نقديًّ
ــة. ويعــد حلقــة وصــل بيــن هيجــل وماركــس. ــة التاريخّي المادّي

نذكر من مؤلفاته:
 	 De ratione una, فــي العقــِل الواحــِد، الكلــّي و الالمتناهــّي

 universali, Erlangen, 1828
 	 Gedanken über Tod und أفــكاٌر حــول المــوت و الخلــود

 Unsterblichkeit , Nuremberg, J. A. Stein, 1830
اســبينوزا 	  الــى  بيكــون  مــن  الحديثــة  الفلســفة  تاريــخ 

 Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von
 Verulam bis Benedict Spinoza, Ansbach, C. Brügel,

 1833
 	 Zur kritik der الهيجليــة  الفلســفة  نقــد  فــي  مســاهة 

Hegelschen philosophie, 1839
 	 Das Wesen der Religion, Leipzig, Otto الديــن  جوهــر 

 Wigand, 1845
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يمكــُن أْن يحوَزهــا المطلــُق والقــدرُة المطلقــُة 

كــوِن  ولعــدم  الرغبــاِت.  تدبيــرِ  فــي  والمعرفــُة 

- مــن  التحليــِل النفســيِّ -بســبِب طابِعــِه العقلــيِّ

َزعيمــِه  -َعْبــَر  أراَد  فإّنــه  ميتافيزيقــيٍّ  ُمســتَوى 

ُيِحــَل مــا حول-علــِم النفــِس)17)  المؤّســس- أن 

ًيــا لــكِل  َمحــَل الميتافيزيقــا وأْن يقــدَم تأويــال َردِّ

المفاهيــِم التــي تؤلــُف فلســفَة المطلــِق. كمــا 

ُيرِضِهــم  لــم  ممــن  فالســفٍة  عــدَة  هنــاك  أنَّ 

فَســعوا  الفهــِم،  مــن  النمطيــِن  ذينــك  تجــاوُر 

أْن يتجــاوُزوا مــن الداخــِل مــا حول-علــِم النفــِس 

باألمــرِ.  َينفــرَِد  أْن  البدايــِة  منــذ  طمــَح  الــذي 

فمواجهُتهــم للتحليــِل النفســيِّ قــد َحــَدا بهــم أن 

َيأخــُذوا رغبــاِت اإلنســاِن نقطــَة انطــالٍق عــوَض 

الكوجيطــو المكتِفــي بذاتِــِه. وأن ُيخِضعــوا لنقــٍد 

، والبنــاَء أحياًنــا، مفاهيــَم القدرِة-المطلقــِة  جــذريٍّ

التــي  والمطلــِق   toute-puissance ]القديــر[ 

تعــُد محــاوَر للفكــرِ الدينــّي. فــي المقــام الثانــي: 

أْن  إلــى  الفالســفَة  النفســيُّ  التحليــُل  يضطــُر 

يعيــُدوا النظــَر فــي الرمــوزِ الكبــَرى واألســاطيرِ 

التــي تحمــُل فــي كنِفهــا المواقــَف الدينيــَة مــن 

قبيــِل: اســِم األِب، العالقــِة بيــن الســيد والعبــِد، 

هــو   métapsychologie النفــس  علــم  حــول  مــا   (17(
الفرضيــاِت والمبــادِئ والتصــوراِت األساســيِة  مجمــوُع 
فرويــد،  ســيغموند  وضعهــا  كمــا  النفســّي  للتحليــِل 
وبالتالــي فإنــُه يشــيُر إلــى بنيــة نظريــة التحليــل النفســي 
فــي حــد ذاتهــا وليــس إلــى الكيــان الــذي تصفــه. موضــوع 
علــم  حــول  مــا  وموضــوع  النفــس،  هــو  النفــس  علــم 
المصطلــح  هــذا  ُيســتخدم  النفــس.  هــو علــم  النفــس 
غالًبــا فــي الخطــاب المتعلــق بالتحليــل النفســّي، أي علــم 
كان  والــذي  فرويــد  ســيغموند  وضعــه  الــذي  النفــس 
ُيعتبــر حينهــا فرًعــا مــن الفــروع العلميــة ولقــد تــم إعــادة 
إحيــاء االهتمــام بالمكانــة العلميــة المحتملــة للتحليــل 
النفســي تزامًنــا مــع بــروز اختصــاص التحليــل العصبــي 

النفســي.

ــِة  ــِب، والجن والســقوِط بوصفــِه أمــارًة علــى الذن

للبــراءِة.  رمــًزا  بوصفهــا 

علــوُم اللغــِة هــي التــي أّثــرْت بعمــٍق كبيــرٍ 

فــي الفلســفِة المعاصــرِة للديــِن. فقــد جــّددْت 

كليــًة المســألَة اإلبســتيمولوجيَة للتقريــراِت 

ــِة. فســابًقا أكــدَّ تومــا اإلكوينــي علــى أنَّ  الديني

اإلنســاَن ال يمكنــُه أْن يعــرَف هللاَ كمــا هــو فــي 

ذاتـِـِه، ولكــنَّ اإلنســاَن بفضــِل الطابــِع التماثليِّ 

الســيمونطيقيَة  القــدرَة  يمتلــُك  للمفاهيــِم 

الفالســفِة  مــن  عديــٌد  هللاِ.  علــى  للداللــِة 

المنتميــَن إلــى التقليــِد التومــاوّي قــد قامــوا 

لمفاهيِمنــا،  التماثلــيِّ  النمــِط  بتعميــِق 

فــي  فتأمالُتهــم  الوجــوِد.  مفهــوَم  ُخصوًصــا 

بهــا  يمكنَنــا  التــي  )الصفــاِت  هللاِ"  "أســماِء 

عــن  دائًمــا  نــأْت  َقــْد  بالعقــِل(  الَلــِه  وصــُف 

أنَّهــا  اعتقــدْت  التــي  الميتافيزيقيــِة  المثاليــِة 

تســتطيُع التعبيــَر عــن جوهــرِ هللاِ ذاتِــِه. ُيعتبــُر 

فكــُر المماثلــِة ُجهــًدا يســتهدُف المتعالـِـَي عبــَر 

التجســيِم  بيــَن  ويمّيــُز  البشــريِة،  المفاهيــِم 

الحــِق. الميتافيزيقــّي  والمفهــوِم 

عــدُة مــدارَس تــرى أنَّ كَل لغــٍة ]تعّبــُر[ عــِن 

هللاِ ُمفتقــرٌة إلــى الداللــِة والمغــزَى، وهــذا عائٌد 

التــي  المنطقيــِة  أو  اللســانيِة  القوانيــِن  إلــى 

. لقــد َســاهَم نقُدُهــم  ــُد القــوَل البشــريَّ ُتَقعِّ

الحديــِث  التيــارِ  فــي  بقــوٍة  الدينــّي  للخطــاِب 

الخطــاُب[  ]ذلــك   ، الدينــيِّ للفكــرِ  النشــأِة 

الــذي تمّيــَز بالتجّســِد فــي "الهــوِت مــوِت هللاِ" 

َشــجَب  لقــد   .théologie de la mort dieu
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مفكــُرو مــوِت هللاِ بوقوِفهــم فــي الغالــِب إلــى 

ــِب الدراســاِت السوســيولوجيِة والتحليــِل  جان

النفســيِّ ومــع اســتلهاِمهم مــن الدراســاِت 

الفلســفِة  غــروَر  أو  العبــادَة  إمــا  الكتابيــِة، 

ــا للرســالِة  ــوَن تأويــال ًأفقيًّ الدينيــِة. وهــم ُيِحلُّ

محــلَّ  لَهــا-  ــا  أخالقيًّ تأويــًلا  -أْي  المســيحيِة 

الرغــِم  علــى  هللاِ،  عــن   ) )الالهوتــيِّ الخطــاِب 

مــن أنَّ مواقَفهــم تختلــُف كثيــًرا فيمــا يخــُص 

االحتفــاَظ واالســتمراَر فــي اإلحالــِة علــى اإللــِه 

يسوَع-المســيِح. 

َتْفَحــُص  التــي  الدراســاُت  هــي  كثيــرٌة 

وِجنَســها  الدينيــِة  اللغــِة  ُخصوصيــَة 

اللســانيَّ الــذي تتفــرُد بــه. يتموضــُع بَعُضَهــا 

داخــَل امتــداِد واســتمرارِ فكــرِ فتجنشــتاين 

الــذي َحِســَب المرجعيــَة "الصوفيــَة" َشــرًطا 

استمَســَك  بينمــا  العاَلــِم،  فــي  للتفكيــرِ 

اللســانيِة  البنيــاِت  بتحليــِل  اآلخــُر  بعُضهــا 

ذاتيــَة- لغــًة  بوصفَهــا  الدينيــِة  للغــِة 

االســتلزاِم، إنجازيــًة واعتباريــًة، كمــا َســَعى 

القيمــِة  مــَدى  إرســاِء  إلــى  أيًضــا  َبْعُضَهــا 

وإلــى  اإلنســانيِة،  للغــِة  الميتافيزيقيــِة 

االجتهــاِد مــن أجــِل إقامــِة فلســفة ِالكمــاِل 

المعاضــدِة  ســبيِل  ]علــى  هللاِ  وأســماِء 

للغــِة.  دقيقــٍة  دراســٍة  علــى  واإلثبــاِت[ 

علــى كِل حــاٍل، ُتعتبــُر هــذه البحــوُث عــن 

ــا الســيمونطيقيِة  ــا وُقدرتَِه اللغــِة بمقاصِدَه

الجهــوِد  جوهــَر  القريــِب-  المســتقبِل  -فــي 

المبذولــِة فــي فلســفِة الديــِن. فــي الواقــِع لــم 

يعــْد ُينظــُر إلــى اللغــِة علــى أّنهــا تعبيــٌر عــن 

تــَم  بــل   ،pensée constituée ُمَشــّكٍل  فكــرِ 

اإلقــراُر بــأنَّ الفكــَر يتشــّكُل فــي وِمــْن َطريــِق 

اللغــِة ذاتَِهــا.

والفلســفُة  ْالفينومينولوجيــا  أبانــِت  لقــد 

الوجوديــُة -مــن جهــٍة أخــَرى- أنَّ اللغــَة هــي الحّيــُز 

تتجَلــى  فيَهــا  وأنَّ  الــذواِت،  بيــن  للتعالــِق  َعْيُنــُه 

التحليــَل  أنَّ  هــَذا  إلــى  َوْلُنِضــف  كينوَنــُة األشــياِء. 

النفســيَّ يتحــّرُك كليــًة فــي اللغــِة والــكالِم، َكَمــا لــو 

ــه فــي َوَســطِه الخــاِص. وعلــى الالهــوِت الكتابــيِّ  أنَّ

الحــيِّ  هللاِ  لِكــوِن  الفلســفاِت  وهــذِه  يتالَقــى  أْن 

كلمــٌة فــي نظــرِِه.

ــا  ــُة واالنتقــاداُت التــي صاغْتَه ــِت ْالعلمن إذا كان

النفســيِّ  التحليــِل  وَمدرســُة  الماركســيُة 

تحريــرِ  فــي  ُوْســَعها  أفرغــْت  قــد  واللســانياُت 

ِمــن  ا  كثيــًر فــإنَّ  أوهاِمــِه،  ِمــن  الدينــّي  الفكــرِ 

النزعــَة اإلنســانيَة  َبُقــوا مقتنعيــَن أنَّ  الفالســفِة 

باللــِه  والحيــاَة  الفكــَر  تربــُط  وشــيجٍة  دوِن  مــن 

َســينتِهي  بــل  ُســَها،  يؤسِّ مــا  تجــَد  لــْن  األســَمى 

بهــا األمــُر إلــى القضــاِء علــى نفِســَها إذا دفعــْت 

الُقصــَوى.  نتائِجَهــا  إلــى  اإللحاديــِة  بعدميِتَهــا 

أ.هوكســلي)18)،  أمثــاَل  بالمفكريــَن  َفقــط  ــْر   َولنذكِّ

 Aldous Leonard Huxley هكســلي  ليونــارد  ألــدوس   (18(
)1894- 1963( هــو كاتــب إنجليــزي اشــتهر بكتابــة الروايــات 
قضــى  األفــالم.  وســيناريوهات  القصيــرة  والقصــص 
حياتــه منــذ 1937 فــي مدينــة لــوس أنجلــوس. لــه اهتمامــات 
للحــروب  معــاِد  الفلســفي،  والتصــوف  بالباراســيكولوجيا 
ومهتــم بالقضايــا اإلنســانية. فــي آخــر آيــام حياتــه اعتبــر فــي 
بعــض الدوائــر األكاديميــة، قائــدا للفكــر اإلنســانّي الحديــث 
ــٍة، أشــهرهم  ــر علــى عــدة قامــاٍت فكري ــه تأثي ومثقفــا بارعــا. ل

أوريــل. جــورج 
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نيبــور)20)،  ر.    ب.تيليــش)19)، 

وجــوديٌّ  فيلســوٌف  هــو   Paul Johannes Tillich تيليــش  يوهانــس  بــول   (19(
مســيحّي والهوتــّي ألمانــي أمريكــي ولــد فــي يــوم 20 أغســطس 1886 فــي قريــة 
 Brandebourg بولنــدا حالًيــا( فــي مقاطعة براندنبــورغ( Starzeddel ستارســيدل
فــي اإلمبراطوريــة األلمانيــة، هــو أحــد أشــهر الالهوتييــن فــي القــرن العشــرين. 
ارتكــزت فلســفته علــى إعــادة فهــم المســيحية علــى األســاس الوجــودي وإعــادة 
 Systematic كتابــه  يعتبــر  الدينــي.  والفكــر  العقائــدي  الالهــوت  تاريــخ  كتابــة 
Theology )1951 - 1963( ذو المجلــدات الثالثــِة أشــهر أعمالــه وقــد طــور فيــه 
»طريقــة االرتبــاط«، وهــو نهــج الستكشــاف رمــوز الوحــي المســيحي باعتبــاره 
إجابــاٍت عــن قضايــا الوجــود اإلنســاني التــي أثارتهــا تحاليــل الفلســفة الوجوديــة 
 Paul المعاصــرة. أثــر تيليــش علــى العديــد مــن المفكريــن؛ منهــم بــول ريكــور

Ricœur ورونيــه جيــرار René Girard، كمــا أثــر أيًضــا علــى فكــر ارنســت بلــوخ.

  (1971-1892( Karl Paul Reinhold Niebuhr 20) كارل بــول رينهولــد نيبوهــر(
ــم األخــالق ومفكــٌر فــي مســائل  ــٌر فــي عل ــٌي أمريكــيٌّ وخبي ــٌح الهوت هــو مصل
السياســة والشــؤون العامــة وبروفيســور فــي معهــد يونيــون الالهوتــي 
لثالثيــن عاًمــا. كان نيبوهــر أحــد المثقفيــن القــادة فــي أمريــكا لعــدة عقود من 
ــا  ــه الهوتّي ــة الرئاســي عــام 1964. بصفت ــال وســام الحري القــرن العشــرين ون
بــارزا، كتــب وتحــدث غالًبــا عــن التداخــل بيــن الديــن والسياســة والشــأن 
العــام، وعنوانــا كتابيــه األكثــر تأثيــًرا همــا »الرجــل األخالقــي والمجتمــع غيــر 
األخالقــي« و»طبيعــة وقــدر اإلنســان«. ُيعتبــُر الكتــاب األخيــر فــي المرتبــة 
الثامنــة عشــر بيــن أكثــر مئــة كتــاب غيــر أدبــّي فــي القــرن العشــرين مــن قبــل 
المكتبــة الحديثــة. ويصــُف أيًضــا أنــدرو باســيفيتش كتــاب نيبوهــر »ســخرية 
الخارجيــة  السياســة  عــن  ُكتــب  كتــاب  أفضــل  بأنــه  األمريكــي«  التاريــخ 
األمريكيــة. كمــا يصــف المــؤرخ آرثــر شــيلزينغر االبــن نيبوهــر بأنــه أكثــر عالــم 
بعــد موتــه  التايــم  واعتبرتــه مجلــة  العشــرين،  القــرن  فــي  تأثيــًرا  الهوتــي 

أعظــَم الهوتــّي بروتســتانتي فــي أمريــكا منــذ جوناثــان إدواردس.
إلــى علــم الالهــوت الواقعــي  انتهــى تفكيــره خــالل ثالثينيــات القــرن العشــرين 
النيوأرثوذكســي أثنــاء تطويــره المنظــور الفلســفي المعــروف باســم الواقعيــة 
الواقــع.  مــع  للتعامــل  فعالــة  غيــر  باعتبارهــا  الطوباويــة  هاجــم  المســيحية. 
األمريكيــة  الجهــود  لدعــم  وقادتــه   1945 عــام  بعــد  نيبوهــر  واقعيــة  تعمقــت 
لمواجهــة الشــيوعية الســوفيتية فــي جميــع أنحــاء العالــم. بصفتــه متحدًثــا قوًيــا، 
الماضــي  القــرن  وخمســينيات  أربعينيــات  فــي  تأثيــًرا  المفكريــن  أكثــر  أحــد  كان 
فــي الشــؤون العامــة. اشــتبك نيبــور مــع الليبرالييــن الدينييــن واعتبــَر وجهــاِت 
نظرهــم حــول تناقضــات الطبيعــة اإلنســانية وحــول تفــاؤل اإلنجيــل االشــتراكي 
ســاذجة، واشــتبك مــع المحافظيــن الدينييــن واعتبــَر نظرتهــم للكتــاِب المقــدس 

وتعريفهــم الضيــق للديــن الحقيقــي رؤيــًة تفتقــر إلــى العمــق والــذكاء.
تكمــُن مســاهمات نيبــور فــي الفلســفة السياســية فــي اســتخدام مصــادر الالهــوت 
للدفــاع عــن الواقعيــة السياســية. أثــر عملــه بشــكل كبيــر علــى نظريــة العالقــات 
واعتنــاق  المثاليــة  عــن  االبتعــاد  إلــى  العلمــاء  مــن  العديــد  دفــع  مــا  الدوليــة، 
السياســيون  العلمــاء  فيهــم  بمــن  العلمــاء،  مــن  كبيــر  عــدد  أشــار  الواقعيــة. 
والمؤرخــون السياســيون وعلمــاء الالهــوت، إلــى تأثيــره علــى تفكيرهــم. باإلضافــة 
جونيــور،  كينــغ  لوثــر  ومارتــن  هورتــون  مايلــز  مثــل  نشــطاء  أشــاد  لألكاديمييــن، 
ــن  ــرت همفــري ودي ــون وهوب ــالري كلينت ــد مــن السياســيين مــن بينهــم هي والعدي
أتشســون وجيمــس كومــي ومادليــن أولبرايــت وجــون ماكيــن، إضافــة إلــى الرؤســاء 
األمريكييــن الســابقين بــاراك أوبامــا وجيمــي كارتــر، بتأثيــره علــى تفكيرهــم. شــهدت 
الســنوات األخيــرة اهتماًمــا متجــدًدا بعمــل نيبوهــر، ويعــزى ذلــك جزئًيــا إلــى إعجــاب 
أوبامــا المعلــن بنيبوهــر. فــي عــام 2017، أصــدرت بــي بــي إس فيلًمــا وثائقًيــا عــن 

نيبوهــر بعنــوان »الضميــر األمريكــي: قصــة رينهولــد نيبوهــر«.
من أعماله:

تأويٌل لألخالق المسيحية 
طبيعة اإلنسان وقدره: تأويل مسيحّي.1944

الواقعية المسيحية والمشكالت السياسية.1953

الذيــَن  غ.مارســال)21) وك.ياســبرس)22)، وأ.توينبــي، 

التــي  والتجــارِب  األوضــاِع  حــول  أفكاُرهــم  ترّكــزت 

ُتتيــُح لإلنســاِن حضــوَر كائــٍن أقَصــى أو َجامــٍع، ولــو 

إْن لــْم َيكــْن فــي اســتطاعتِه أْن ُيَســِميه هللا، فهــو 

 . ــٍق ألوهــيٍّ ــَك مــن مصــاِف ُمطل مــَع ذل

 ،)1973– 1889( Gabriel Honoré Marcel 21) غبريــال أونــوري مارســال(
تمحــورت  المســيحية.  الوجوديــة  وزعيــم  شــهير،  فرنســي  فيلســوف 
الناحيــة  مــن  المجتمــع  فــي  الفــرد  نضــال  حــول  مارســيل  أعمــال 
اإلنســانية. وعلــى الرغــم مــن أنــه يعتبــر فــي كثيــر مــن األحيــان الفيلســوف 
الوجــودي األول فــي فرنســا، إال أنــه انفصــل عــن شــخصيات مثــل جــان 
ــُر مصطلــح "فلســفة الوجــود" أو "الســقراطية  بــول ســارتر، ولذلــك يؤث
حــول  أطروحــة  اعــداد  بصــدد  مارســيل  كان  فكــره.  لتحديــد  الجديــدة" 
لــم  والتــي   ،intelligibilité religieuse الدينيــة  المعقوليــة  مشــكلة 
يكملهــا. إال أن مالحظاتــه وتحليالتــه حــول المســالة قــد أثــرت بشــكل 
 le Journal الميتافيزيقيــة  الجريــدة  أي  األساســي،  مؤلفــه  علــى  كبيــر 
ــي واضــح،  ــع دين ــال مارســيل بطاب ــز أعمــال غبري métaphysique.. تتمّي
وهــي تفضــي –باعترافــه- إلــى وجهــٍة دينّيــة علــى الرغــم مــن أنــه لــم يتلــَق 
أي تربيــة دينيــة رســمية، دع عنــك أنــه لــم يشــعر بــأي ميــل دينــّي قــوي. 
ولقــد بقــي حــذًرا حيــال كل المســاعي التــي تحــاول أن تثبــت وجــود هللا 
التــي  العميقــة  الخبــرات  تســتبعد  يراهــا  إذ  معينــة،  براهيــن  بتوســل 
يكــون موضــوع خبرتهــا هللاُ و لهــذا تعتبــر الســجاالت العقالنيــة حــول 
هللا قاصــرًة بينمــا تفتحنــا خبــرة هللا علــى أفــاق ومعانــي أعمــق للتجربــة 
الدينيــة، ويــرى مارســيل أن الخبــرات التــي يصفهــا فــي أعمالــه مــن قبيــل 
البينذاتيــة  التجــارب  مــن  ذلــك  وغيــر  واإلخــالص  والمســؤولية  األمــل 
تنــُد عــن التحليــالت العقالنيــة. يقــول كليــد باكــس Clyde Pax أحــد كبــار 
المتخصصيــن فــي فكــر غبريــال مارســيل إن الفــرد ال ينفــك عــن النــداء 
أنــه ال  يــدرك  بنــذر  يقــوم  لــه أن  إلــى قــوة قصــوى تســمُح  واالبتهــال 
 "Tu absolu" ــٍت مطلــق ــال أن ــه وحــَده، و التزامــه حي يســتطيع أن يفــي ب
ــا داخــل  يجعــُل مــن التزامــه هــذا ومعقوليتــه الالمشــروطة أمــًرا ممكًن
هــذه العالقــة األنموذجيــة. يعلمنــا تصــوره عــن العالقــة بيــن اإلنســان 
واألنــت المطلــق أن نســتجيَب لنــداء التعالــي فيمــا وراء هيمنــة العلــم 

والتكنولوجيــا فــي الثقافــة المعاصــرة.
هذه قائمة ببعض أعماله المهمة: 

 	 Le Mystère de l'être. Paris, Aubier, 1951, 2 الكينونــة  لغــّز 
volumes

 	 Théâtre et religion, Lyon, Éditions E. والديــن.  المســرُح 
Vitte, 1958

 	 Présence et immortalité, Paris, األبــدّي  والخلــود  الحضــوُر 
Flammarion, 1959

 	 Paris,  ,)1933-1918( Être et avoir والملــك  الكينونــة 
.1935  ,Aubier

 	 La Dignité humaine et .الكرامــة البشــرية ودعائمهــا الوجوديــة
ses assises existentielles, Paris, Aubier, 1964

طبيــب   )1969-  1883(  Karl Jaspers ياســبرس  كارل   (22(
وأحــد  ألماني-سوســري  وفيلســوف   psychiatre نفســاني 
علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  أعمالــه  الوجوديــة,  الفلســفة  ممثلــّي 

الفلســفة. و   psychiatrie النفســّي  الطــب  و  الالهــوت، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
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ُيَعــارُض هــذا الِصْنــَف مــن الفالســفِة ِصْنــٌف 

آخــٌر ُمقتنــُع أنَّ كلَّ اعتقــاٍد دينــيٍّ يجعــُل اإلنســاَن 

ُمغترًبــا عــن بنــاِء إنســانيِتِه األرضيــِة، أو علــى األقــِل 

ِوالرغبــِة. ]فــي نظــرِ  َوْهــِم الفكــر  إّنــه يأَســُرُه فــي 

لتَناِهيــِه  الراديكالــيُّ  التقريــُر  َفْقــْط  الصنــِف[  هــذا 

المغامــرِة  فــي  بجديــٍة  لالنخــراِط  بــه  ســَيحُدوا 

شــرًطا  ُيصِبــُح  هللاِ  فمــوُت  وعليــِه  اإلنســانيِة. 

للنزعــِة اإلنســانيِة الحقــِة، ســواًء تأّسســت علــى 

اإلنســاِن  بيــن  الجدليــِة  العالقــِة  علــى  أو  الحريــِة 

والطبيعــِة، أو علــى العقــِل المالــِك لزمــاِم أمــرِِه. 

ــا بالنســبة للمفكريــن المذكوريــن أعــالُه فاألمــُر  أمَّ

عْنــه  ســَينجرُّ  هللاِ  فمــوُت  تماًمــا  الَعكــِس  علــى 

اإلنســاِن. مــوُت 

ُتَســاهُم كُل التيــاراِت الفلســفيِة وكُل العلــوِم 

ذاَك.  أو  اإلنســانويِّ  الموقــِف  هــذا  تســويِغ  فــي 

مفاهيَمهــم  َيربُطــوا  لــم  ُمفكريــَن  نجــُد  وقّلمــا 

الــذي  بالموقــِف  أو  الديــِن  بقناعــاِت  اإلنســانويَة 

ُيصــرحُّ باإللحــاِد. فــإذا كانــِت ْالفلســفُة المعاصــرُة 

ــَة  ن ــَة نفِســَها، والمَدوَّ تقــّدُم االقتضــاءاِت األخالقي

فــإنَّ  اإلنســاِن،  لحقــوِق  العالمــيِّ  اإلعــالِن  فــي 

ِاإلنســانيِة  النزعــة  عــن  الُقْصــَوى  َتصوراتِهــا 

تَتشــظى إلــى نزعــاٍت َتتصــارُع فيَمــا َبْيَنَهــا، لكــوِن 

النهائــّي لإلنســاِن  َقناعاتِهــم المتعلقــِة بالتحريــرِ 

التتوافــُق فيَمــا بينَهــا حتــى إنّهــا أحياًنــا تتعــارُض 

اإلنســاِن. إنســانيِة  تأســيِس  إرادِة  فــي 
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Translations | ترجمات

الِقْبَلُة: علم ديني؟ أم دين 
علمي؟

Qiblah: a religious science? 
Or a scientific religion?

Mónica Ruis | (((مونيكا ريوس
تقديم وترجمة:

El Hassan Assouik | ((( الحسن أسويق

)1) ينــدرج هــذا العمــل فــي إطــار األهــداف التــي رســمها الفريــق المتضامــن للبحــث "فريــق مّيــاس فاليكروســا لتاريخ العلــم العربي"، 
والمشــروع البحثــي: "العلــم والمجتمــع فــي الضفــة الغربيــة للبحــر األبيــض المتوســط فــي العصــر الوســيط المتأخــر" الممــول مــن 

.MCTE )HUM2004(-02511/FILO-031252 : طرف

elhassanssouik@ :2) أســتاذ الفلســفة بالكليــة متعــددة التخصصــات بالناظــور )جامعــة محمــد األول – وجــدة(. البريــد اإللكترونــي(
gmail.com



تقديم المترجم:

لــم  الميــادي  التاســع  القــرن  أواســط  حــدود  إلــى 

الرياضيــة  الفلكيــة  المعــارُف  للمســلمين  تتوفــر 

الدقيقــة التــي تمكنهــم مــن تنصيــب قبلــة المســاجد 

بدقــة. وألن معرفــة القبلــة أمــر مهــم وشــرط ضــروري 

إلــى جانــب أربعــة أمــور شــرعية تكليفيــة أخــرى بالنســبة 

ودفــن  والطــواف  الصــاة  المكلفيــن:  للمســلمين 

األمــوات وذبــح األنعــام )مــع تجنــب اســتقبالها بالبــول 

والغائــط كمــا جــاء فــي الحديــث النبــوي(، فقــد كانــوا 

طــرق  علــى  ذلــك  فــي  يعتمــدون  التاريــخ  هــذا  قبــل 

فلكيــة شــعبية موروثــة -فــي أغلبهــا- عــن فتــرة مــا قبــل 

اإلســام؛ إذ كانــت العامــات التــي ُتعــرف بهــا القبلــة 

تتجلــى -أساســًا- فــي ماحظــة النجــوم الثابتــة ومطالــع 

الشــمس ومغاربهــا فــي االعتداليــن أو االنقابيــن، أو 

ــة أو غروبهــا )كســهيل  ــع بعــض النجــوم الهادي مطال

أو قلــب العقــرب(، أو اتجــاه الريــاح، ثــم مطالــع القمــر.

  لكــن نشــأة علــم الفلــك الرياضــي لــم يفــض رأســًا إلــى تصويــب 

نمــوذج علمــي  اعتمــاد  أو  القبلــة،  عــن  المنحرفــة  المســاجد  جهــة 

موحــد لتعييــن القبــالت علــى الصــواب. وإذا كان العالــم اإلســالمي 

قــد شــهد، ابتــداء مــن أواخــر القــرن التاســع الميــالدي، ظاهــرة تغييــر 

محاريــب العديــد المســاجد، فــإن ذلــك لــم يكــن العتبــارات علميــة 
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التوقيــت  علمــاء  ُيقــّره  مــا  وبحســب  محضــة، 

تتعلــق  العتبــارات  بــل  القبلــة؛  بدالئــل  العارفيــن 

الســالالت  بيــن  ومذهبيــة  سياســية  بصراعــات 

الحاكمــة ُتترجــم فــي صيغــة الرغبــة فــي ُمخالفــة 

قبلــة العــدو. ولعــل تحويــل القبلــة مــن القــدس 

رمزيــة  خطــوة  كان  الرســول-  -زمــن  الكعبــة  إلــى 

للتعبيــر عــن الرغبــة فــي مخالفــة قبلــة اليهــود.

  ومــن األمــور التــي وقــع فيهــا الخــالف بيــن 

الفقهــاء اســتقبال القبلــة؛ ففي الوقــت الذي نجد 

فيــه أن العديــد مــن الفقهــاء اعتبروا أن اســتقبال 

عيــن الكعبــة فــرض علــى ســائر المكلفيــن لصحــة 

الصــالة، ســواء بالنســبة للبعيديــن أو للقريبيــن 

منهــا، اعتبــارا لتأويلهــم لقولــه تعالــى: "وحيثمــا 

كنتــم فولــوا وجوهكــم شــطره"، فإننــا نجــد -فــي 

المقابــل- قلــة مــن الفقهــاء يقولــون إن اســتقبال 

الجهــة يكفــي. ومــن جهــة أخــرى، نجــد تيــارًا غالبــًا 

مــن المتصوفــة قــد قللــوا مــن شــأن التوجــه إلــى 

القبلــة ومــن الجــزاءات التــي قــد تترتــب عــن ذلــك، 

بحيــث إنهــم يقبلــون اســتقبال أي جهــة مصداقــًا 

لقولــه تعالــى: "وللــه المشــرق والمغــرب فأينمــا 

عليــم".  واســع  هللا  إن  هللا  وجــه  فثــم  ُتّوّلــوا 

ومــن هنــا كانــت نشــأة مــا ســماه أحــد الباحثيــن 

"مفارقــة الكعبــة")3).

  وألن اســتقبال القبلــة مــن فرائــض الديــن، 

ــر مــن  ــر الفقهــاء أنفســهم معنييــن أكث فقــد اعتب

المقلديــن  تجــد  لذلــك  فيهــا؛  بالحديــث  غيرهــم 

)3( Michel Chodkiewicz, » Le paradoxe de la Ka’ba «, 
Revue de l’histoire des religions ]En ligne[, 4 | 2005, 
mis en ligne le 15 janvier 2010, consulté le 19 avril 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/rhr/4223 ; DOI : 
10.4000/rhr.4223

الطــرق  علــى  يعترضــون  منهــم،  والتقليدانييــن 

الفلــك  علمــاء  بهــا  يســتدل  التــي  الهندســية 

الرياضــي علــى معرفــة جهــة القبلــة وســمتها. وقــد 

يبــدو مــن خــالل هــذا القــول أن الفقهــاء هــم الذيــن 

كانــوا مكلفيــن بنصــب قبــالت المســاجد وغيرهــا 

مــن المبانــي؛ لكــن العديــد مــن الوقائــع واألحــداث 

ــن أن كلمــة الفقهــاء -كمــا العلمــاء-  التاريخيــة تبّي

لــم تكــن دائمــًا مســموعة.

فــي هــذا المقــال الــذي هــو عبــارة عــن ملخــص 

ألطروحتهــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه تحــت عنــوان: 

القبلــة فــي األندلــس والمغــرب األقصــى، 

التــي ناقشــتها بجامعــة برشــلونة عــام 2000 حيــث 

تعمــل كأســتاذة فــي قســم الدراســات العربيــة، 

تســلط الباحثــة اإلســبانية مونيــكا ريــوس بينييــس 

MÒNICA RIUS PINIÉS الضــوء علــى الخالفــات 

األقصــى  والمغــرب  األندلــس  فــي  وقعــت  التــي 

القبلــة،  تنصيــب  حــول  والعلمــاء  الفقهــاء  بيــن 

النظــر؛  وجهــات  مختلــف  ذلــك  فــي  مســتحضرة 

والجغرافيــة،  والفلكيــة،  الفقهيــة،   - الدينيــة 

محاولــة  واإلســطوغرافية،  واألركيولوجيــة، 

الكشــف عّمــا تنطــوي عليــه هــذه العمليــة مــن 

أســرار وألغــاز، بــل و"أبعــاد ضخمــة".

نص المقال:

1 – مقدمــــة

لغــًة:  "القبلــة"  العربيــة  اللفظــة  تعنــي   

الشــطر، وهــو الناحيــة والجهــة، لكــن فــي الســياق 

اإلســالمي ال يمكــن ذكــر القبلــة إال مــن حيــث كونهــا 
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بمكــة  الحــرام  البيــت  أي  }المشــّرفة{؛  الكعبــة)4) 

اســتقبالها  بامتيــاز.   " الجهــة   " إنهــا  }المكرمــة{. 

ــة أخــرى  ــوات أو فــي لحظــات رمزي ــاء أداء الصل أثن

كمــا هــو األمــر فــي حالــة الذبــح والنحــر أو قضــاء 

يقتضيــه  أمــر  ميــت،  دفــن  أو  الطبيعيــة  الحاجــة 

النــص القرآنــي هــذا ليــس باألمــر الجديــد مقارنــة 

باألديــان األخــرى؛ إذ كان علــى المســيحيين أيضــًا 

التوجــه نحــو القــدس )وبعــد ذلــك نحــو رومــا()5). 

الفــرق يكمــن فــي أن هــذه الممارســة فــي العالــم 

اإلســالمي مــا زالــت قائمــة وســارية المفعــول؛ بــل 

إنهــا -أكثــر مــن ذلــك- تشــكل عنصــرًا أساســيًا مــن 

معنــى  لمكــة  العالــم.  لهــذا  الرمزيــة  المنظومــة 

مــزدوج: إنهــا تمثــل مركــزًا روحيــًا مــن جهــة، ونــواة 

المــادي   - الفعلــي  المركــز  ُتعــد بمثابــة  جغرافيــة 

المســلمون  يتوجــه  أخــرى؛  جهــة  مــن  للعالــم)6) 

أدائهــم لصلواتهــم، كمــا  أثنــاء  نحــو مكــة  روحيــًا 

أدائهــم  عنــد  جســديًا  أيضــًا  نحوهــا  يتوجهــون 

)4) } يقــول ابــن خلــدون: "وتســمى أم القــرى وتســمى الكعبــة 
لعلوهــا مــن اســم الكعــب وُيقــال لهــا أيضًا بكة قــال األصمعي 
ألن النــاس يبــك بعضهــم بعضــًا إليهــا أي يدفــع وقــال مجاهــد 
بــاء بكــة أبدلوهــا ميمــًا كمــا قالــوا الزب والزم لقــرب المخرجيــن 
وقــال النخعــي بالبــاء البيــت وبالميــم البلــد وقــال الزهــري بالبــاء 
دار  المقدمــة،  خلــدون،  ابــن  للحــرم"،  وبالميــم  كلــه  للمســجد 

العــودة، بيــروت، 1988، ص. 280{,

)5) فــي الواقــع جميــع الديانــات تشــمل عمليــًا "مســألة الجهة"، 
ســواء تعلــق األمــر باُلبنيــان أو باألوثان.

انتقــل  قــد  نجــده  المركــز،  يفيــد  كعنصــر  مكــة  مفهــوم    (6(
إلــى عــدة لغــات؛ إذ أصبــح مــن المألــوف القــول -علــى ســبيل 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  الســينما".  مكــة  هــو  "هوليــوود  المثــال- 
يعتقــد البعــض أنــه إذا ألقينــا نظــرة عــن كوكــب األرض مــن 
نحــو  "طاقــة"  تبــث  الكعبــة  أن  ســنالحظ  فضائيــة،  مركبــة 
األرض  "وآفــاق  األجدابــي:  ابــن  }يقــول  الخارجــي.  الفضــاء 
محيطــة بمكــة، شــرفها هللا تعالــى، مــن جميــع هــذه الجهــات. 
فمنهــا الُمشــّرق عنهــا، ومنهــا الُمغــّرب، ومنهــا الُمحــاذي لهــا 
مــن جهــة الشــمال، ومنهــا الُمحــاذي لهــا مــن جهــة الجنــوب"، 
أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســماعيل المعــروف بابــن األجدابــي، 
كتــاب األزمنــة واألنــواء، حققــه عزت حســن، المملكــة المغربية، 

}111 ص.  اإلســالمية،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  منشــورات 

لفريضــة تعتبــر ركنــًا آخــر مــن أركان الديــن أال وهــي 

الحــج. فريضــة 

مــن  موضــوع  هــذا  مثــل  موضوعــًا  إن 

تحليليــة  مقاربــات  يســتدعي  بحيــث  الشســاعة 

عــدة. ومــن المؤكــد أننــا أمــام موضــوع ال يمكــن أن 

ُيحــاط بــه إال باســتدعاء مختلــف وجهــات النظــر؛ 

الدينيــة منهــا، والفقهيــة، والفلكيــة، والجغرافيــة، 

واإلســطوغرافية)7). واألركيولوجيــة، 

2 – اإلطار الجغرافي والزمني

مــن المؤكــد أن واجــب تنصيــب المســاجد أمــر 

َأَهــّم ويهــّم المســلمين فــي جميع األزمنــة؛ لكن هذا 

التحليــل، الــذي ســنقدمه، ســوف يقتصــر أساســًا 

علــى مســاجد األندلــس والمغــرب األقصــى.

}الزمنــي{،  الكرونولوجــي  اإلطــار  يخــص  فيمــا 

مؤلفاتهــم  ســنفحص  الذيــن  المؤلفيــن  أن  نجــد 

القــرن  يغطــون مرحلــة تمتــد لســتة قــرون: مــن 

الثامــن عشــر  القــرن  إلــى  الميــالدي  الثانــي عشــر 

المؤلفيــن  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  الميــالدي. 

المتأخريــن اقتصــروا فــي الغالــب األعــم علــى تكــرار 

ــه أســالفهم. يبــدو فــي الواقــع أن درجــة  مــا قــال ب

توالــي  مــع  تصاعديــًا  منحــى  أخــذت  االنحطــاط 

القــرون بحيــث نجــد أن الفاســي )ت.1134هـ /1722م( 

-علــى ســبيل المثــال- يعانــي -ليــس فقــط مــن عجــز 

مطلــق فــي اإلتيــان بالجديــد-؛ بــل إنه ينهــض كدليل 

فــي  المتدنــي  والثقافــي  العلمــي  المســتوى  علــى 

بــالد المغــارب فــي القــرن الثامــن عشــر الميــالدي.

والمغــرب  األندلــس  فــي  القبلــة  ريــوس،  مونيــكا  أنظــر:   (7(
.2000 برشــلونة،  األقصــى، 
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3 – الدين

أكثــر مــن  المعنيــون  الفقهــاء هــم  لمــاذا كان 

غيرهــم بالــكالم فــي القبلــة؟ الجــواب بالضبــط هــو 

أن واجــب التوجــه إلــى القبلــة فريضــة مــن الفرائــض 

الدينيــة؛ إذ نجــد أن فــي القــرآن –فعــاًل- ما يثبت ذلك، 

كمــا فــي اآليــة التــي تقــول: "ومــن حيــث خرجــت فــوّل 

وجهــك شــطر المســجد الحــرام")8). مصداقــًا لهــذه 

اآليــة اتفــق العلمــاء علــى أن "المســجد الحــرام" هــو 

الكعبــة بمكــة }المكرمــة{. لكننــا نجــد فــي نفــس 

النــص المقــدس، بالرغــم مــن ذلــك، آية أخــرى تقول: 

" للــه المشــرق والمغــرب. فأينمــا ُتوّلــوا فثمــة وجــه 

هللا".)9) والتــي ُفســرت بمعنــى جــواز اســتقبال أي 

جهــة عنــد أداء الصــالة. هــذا يعنــي أنــه بالرغــم مــن 

إلــى  التوجــه  وجــوب  علــى  يبــدو-  -كمــا  التنصيــص 

القبلــة فثمــة ســؤال يطــرح نفســه، وهــو: إلــى أي 

حــد يكــون التوجــه إلــى عيــن الكعبــة فرضــًا واجبــًا؟ 

إنــه الســؤال الــذي خلــق عــدة خالفــات لــم تحســم 

بعــد داخــل المجتمــع اإلســالمي.

لقــد كان الفقهــاء فــي القرون الوســطى يميزون 

الصــالة: صــالة  مــن  نوعيــن  بيــن  كل شــيء،  قبــل 

نفســها،  بمكــة  صلواتهــم  يــؤدون  الذيــن  أولئــك 

وصــالة مــن يوجــدون بعيديــن عنهــا. بالرغــم مــن أن 

ــز يســاعد  ــه تميي ــدو بســيطًا، فإن ــز قــد يب هــذا التميي

علــى تحديــد درجــة الدقــة التــي يمكــن أن يلتــزم بهــا 

هــؤالء أو أولئــك. بالنســبة لألوليــن -الذيــن يمكنهــم 

ريــوس{  }تقــول م.  نعتمــد  البقــرة، 149{،   {  ،Corán II, 145  (8(
 J.:فــي هــذا العمــل الترجمــة التــي أنجزهــا خــوان فيرنيــت للقــرآن

1980  ,Vernet, Plaza & Janés

)Corán II, 109 (9 ، }البقرة: 115{

دقــة  منهــم  ُتطلــب  عينيــًا-  الكعبــة  بنايــة  رؤيــة 

مطلقــة. وبالنســبة لباقــي المســلمين -أي بالنســبة 

لمــا يفــوق تســعة وتســعين بالمائــة- فالمطلــوب 

منهــم هــو االجتهــاد فــي طلبهــا، وذلــك بحكــم اآليــة: 

"ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج")10).

إلــى جانــب القــرآن نقــف على استشــهادات من 

الحديــث الــذي يشــكل المصــدر الثانــي للشــريعة. 

والحديــث األكثــر ذكــرًا فيمــا نحــن بصــدده هــو: " 

ــارة  مــا بيــن المشــرق والمغــرب قبلــة". هــذه العب

ــن منهــا أن الجهــة الجنوبيــة هــي الجهــة  التــي يتبّي

الصحيحــة، علمــًا أن هــذا الحديــث ينتمــي للمرحلــة 

الوقــت  فــي  ســتظهر  المشــكلة  لكــن  المدنيــة. 

الحديــث  هــذا  الفقهــاء  بعــض  فيــه  حمــل  الــذي 

علــى العمــوم، وقالــوا بصالحيتــه فــي أي مــكان فــي 

العالــم. وكمــا هــو معلــوم، فــإن النصــوص التــي 

تناقــش صالحيــة هــذا الحديــث مــن عــدم صالحيتــه 

اإلطــار  هــذا  وفــي  متوافــرة.  المســلمين  لكافــة 

نجــد بعــض الفقهــاء يؤكــدون علــى أن التقليــد ال 

يمكــن أن يتناقــض مــع النــص القرآنــي، لكــن دون 

أن ينالــوا الرضــا والقبــول مــن طــرف الجميــع فيمــا 

ــى تأكيــده. ســعوا إل

4 – علم الميقات والرسائل 
حول القبلة

الوســيط  اإلســالم  فتــرة  فــي  الفقهــاء  أّلــف   

الميقــات؛  موضــوع  فــي  الكتــب  مــن  هائــاًل  عــددًا 

هــذه الكتــب كانــت تحظــى بمتابعــة واســعة مــن 

طــرف الجمهــور الحتوائهــا علــى فتــاوى وتعليمــات 

)Corán XX,78 (10 ، }الحج، 78{.
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تتعلــق بــأداء الواجبــات الدينيــة اليوميــة. إن العلــم 

المعــروف بعلــم الميقــات هــو العلــم الــذي يســعف 

فــي قيــاس الوقــت عــن طريــق الشــمس والنجــوم. 

هدفــه الرئيســي قيــاس أوقــات الصــالة بطــرق غيــر 

أخــرى  بجوانــب  أيضــًا  يهتــم  كمــا  التقنيــة،  الطــرق 

كتحديــد مشــاهدة ومراقبــة الهــالل –أو كمــا ســبقت 

هــذه  الحســاب  أدوات  القبلــة-.  حســاب  اإلشــارة 

يمكــن العثــور عليهــا -تحديــدًا- فــي مــا يســمى بكتــب 

المواقيــت، كمــا فــي التقاويــم وكتــب الفقــه. وفــي 

كل الحــاالت، فــإن المعرفــة بالفلــك الشــعبي ببــالد 

المغــارب كانــت ضحلــة إلــى حــدود ذلــك الوقــت.

ظهــر فــي القــرن العاشــر للميــالد بالمشــرق 

الميقــات،  علــم  فــي  متخصصــون  اإلســالمي 

ســبيل  -علــى  مصــر  فــي  المّوّقتــون.  يســّمْون: 

المثــال- نجــد ابــن شــمعون )ت.1284(، ومحمــد 

الوائلــي )ت. 1301(، بينمــا نجــد فــي ســوريا ابــن 

–عــادة-  هــؤالء  كان  لقــد   .)1375 )ت.  الشــاطر 

عمــرو  )مســجد  المســاجد  بأحــد  مرتبطيــن 

ولهــم  بدمشــق(،  األموييــن  ومســجد  بالقاهــرة، 

الموضــوع. هــذا  فــي  كتــب 

أي  الميقاتــي،  شــخص  أيضــًا  ظهــر  كمــا 

مباشــرة  عالقــة  لــه  ليســت  الــذي  المختــص 

الســادس  القــرن  فــي  المســاجد.  مــن  بمســجد 

أســماء  عــدة  التاجــوري  ذكــر  الميــالدي،  عشــر 

المنيــد  كمحمــد  مصرييــن  ميقاتييــن  لعــدة 

أحمــد  بــن  ومحمــد  عبــد هللا  ابــن  ومحمــد 

الميقاتــي. الســنهوري 

فــي الغــرب اإلســالمي لــم ُتنجــز بعــُد دراســة 

شــاملة كمــا لــم يتــم دراســة العديــد مــن النصوص 

المتوفــرة. رغــم ذلــك فإنــه مــع تقــدم األبحــاث يتــم 

التعــرف علــى أســماء جديــدة للمتخصصيــن فــي 

علــم الميقــات. 

إذا توجهنا نحو األندلس ســنجد أن الحال -إلى 

حــد مــا- مختلفــة. حتــى وإْن كنــا ال نعــرف عّمــا إذا 

كان فعــاًل يشــتغل بالمواقيــت: ال بــد مــن أن نذكــر 

أبــأ علــي الحســن بــن علــي بــن خلــف األمــوي 

 602 )ت.  بالخطيــب  المعــروف  القرطبــي)11) 

-1205(، الــذي كان يعيــش فــي إشــبيلية خــالل فتــرة 

الموحديــن. كتابــه األساســي هــو: كتــاب األنــواء 

البــن  الكواكــب  أعيــان  ومعرفــة  واألزمنــة 

الموجــود  المخطــوط  1013م(؛  )ت.403ه-  عاصــم 

بمكتبــة األســكوريال رقــم 941 والــذي يحمــل عنوانــًا 

مختصــرًا هــو: كتــاب األنــواء. لكــن كاتبيــن عاشــا 

فــي القــرن الرابــع عشــر الميــالدي همــا أبــو علــي 

المصمــودي وعلــي المــؤدب يذكــران العنــوان 

الكامــل لكتــاب القرطبــي : المســتوعب الكافــي 

الكواكــب  فــي معرفــة  الشــافي  والمقنــع 

أهــل  عنــه  يســتغني  ال  ومــا  واألنــواء 

الديانــات مــن معرفــة أجــزاء الليــل وأوقــات 

الصلــوات. فعــاًل، إن رينــو)12) قــد عثــر أيضــًا علــى 

مخطوطيــن لأبــي علــي الحســن القرطبــي، 

المســتوعب  هــو  نســبيًا  مختلــف  بعنــوان 

يصلــح  فيمــا  الشــافي  والمقنــع  الكافــي 

بالطالــب المعيــد والرجــل المريــد.

التــراث  األندلــس"،  فــي  األنــواء  كتــب   " فــوركادا،  ميكيــل   (11(
.112-111 ص.ص.   ،1992 مدريــد،  األندلســي،  العلمــي 

)12( H.P.J. Rénaud, ”Un prétendu catalogue de la 
bibliothèque de la grande mosquée de Fès, daté de 1268 
Hég. / 1851-1852 J.-C.“, Hésperis 18 )1934(, pp. 93-94
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مائــة ســنة بعــد ذلــك فــي غرناطــة النصريــة 

نجــد عائلــة مــن المّوقتيــن، هــي عائلــة ابــن باّصــه: 

حســين بــن محمــد بــن باّصــه )ت. 1316م( وابنــه 

أحمــد بــن حســين بــن باّصــه )ت. 1310م( كانــا 

مؤقتيــن بالمســجد الجامــع للمدينــة، وقــد صنعــوا 

أدوات وألفــوا رســائل فــي الموضــوع)13).

اســما  أيضــًا  النصريــة  المرحلــة  خــالل  نجــد 

آخــر هــو أبــو الحســن علــي بــن موســى بــن 

بالقرباقــي  المعــروف  اللخمــي  هللا  عبيــد 

أنــه  المرجــح  مــن  ّموقتــًا  كان  843ه-1440م(.  )ت. 

كان يشــتغل بمدينــة بســطة، وهــو الــذي تزعــم 

مناظــرة طويلــة مــع أبــي القاســم ابــن ســراج؛ 

حــول  847ه-1444م(،  )ت.  قرطبــة  ومفتــي  إمــام 

مــن  القرباقــي  كان  لقــد  باألندلــس.  القبلــة 

أنصــار االجتهــاد فــي اســتعمال علــم النجــوم مــن 

أجــل التوصــل إلــى نتيجــة أكثــر دّقــة. مــن المفيــد 

اإلشــارة إلــى أن هــذه المناظــرة قــد نقلهــا اثنيــن 

)القــرن  الونشريســي  همــا:  المغاربــة؛  مــن 

الخامــس عشــر الميــالدي( ومحمــود الفاســي 

الميــالدي(.  عشــر  الثامــن  )القــرن 

متخصصــًا  -إذن-  األندلــس  فــي  وجدنــا  لقــد 

فــي القــرن الحــادي عشــر الميــالدي وعــن آخــر بعــد 

قرنيــن. لذلــك كان يجــب انتظــار المرحلــة النصريــة 

ــر تقدمــًا. ــة أكث ــي تمثــل مرحل الت

إجمــااًل: فإنــه بالنظــر إلــى الحاجــة إلــى تفســير 

النصــوص ألداء الفــروض اليوميــة، نشــأ علم جديد 

)13)  ابــن باّصــه، رســالة الصفيحــة الجامعــة لجميــع العــروض: 
العربيــة  المصــادر  إ.كالفــو،  وترجمــة:  تحقيــق  دراســة، 

.1993 مدريــد،  اإلســبانية،13، 

هــو علــم الميقــات الــذي كانــت لــه أدبياتــه الخاصــة. 

كمــا نشــأ أيضــًا علــم فرعــي أكثــر تخصيصــًا، هــو 

الجهــة  حــول  المخصوصــة  بالرســائل  المتعلــق 

الشــرعية، والتــي تتضمــن إرشــادات بســيطة تهــم 

فــي تعييــن جهــة المســاجد.

مــن جهــة أخــرى، مــن المهــم تحليــل المواقــف 

الفــرق  مختلــف  عنهــا  أبانــت  التــي  المختلفــة 

اإلســالمية بخصــوص الواجبــات التعبديــة؛ ففــي 

ــه الشــيعة الحســابات عــن  ــذي طــور في الوقــت ال

اعتمــد  الســني  االتجــاه  فــإن  الجــداول،  طريــق 

المالحظــة)14). طــرق  علــى  القائمــة  المنهجيــة 

فــي  القبلــة  حــول  التصانيــف  أصحــاب  يقــوم 

لــآلراء  عامــة  نظــرة  رســائلهم  بتضميــن  البدايــة 

التــي قيلــت حــول الموضــوع فــي البيئــة الجغرافيــة 

بتقديــم  ذلــك  بعــد  يقومــون  ثــم  إليهــم،  األقــرب 

مجموعــة مــن النصائــح )هــي –عمومــًا- عبــارة عــن 

مؤشــرات فلكيــة( مــن أجــل تحديــد الجهــة تحديــدًا 

دقيقــًا. بخصــوص بــالد المغــارب، كان باإلمــكان 

التوصــل إلــى تأســيس مدرســة للفقهــاء المغاربة 

11م(،  المتّيجــي )القــرن  أبــرز أعضائهــا  التــي كان 

والمصمــودي )القــرن 13م(، والتاجــوري )القرن 

بمصــر.  مقيمــًا  كان  األخيــر  هــذا  أن  علمــًا  16م(، 

ورغــم المســافة الزمانيــة والمكانيــة التــي تفصــل 

بيــن أعضائهــا يمكــن الحديــث عــن مدرســة بحكــم 

أنهــم رســموا خطــًا النتقــال المعرفــة انطلقــت 

مــع مؤســس معــروف واســتمرت مــع أتباعــه.

 تفيــد اإلشــارة إلــى أن هنــاك فرقــًا مهمــًا بيــن 

الويــب  صفحــات  علــى  الغمــوض  هــذا  نجــد  نــزال  مــا   (14(
ــة حــول حســاب القبلــة ــي تقــدم مؤشــرات تقريبي ــة الت العالمي
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األدوات التــي تــم االحتفــاظ بهــا فــي بــالد المغــارب 

وتلــك التــي تــم االحتفــاظ بهــا فــي األندلــس. ففــي 

حيــن نجــد فــي المكتبــات المغربيــة رســائل كثيــرة 

حــول القبلــة لــم أعثــر – إلــى حــد اآلن– عــن كتــاب مــن 

تحريــر مؤلــف أندلســي. هــذه الحقيقــة تحــدد إلــى حــد 

نتحصــل  التــي  البحث والمعطيــات  شــروط  كبيــر 

عليهــا اآلن مــن أجــل دراســة كيــف فهــم ســكان 

بنــاء مســاجدهم. ولتجــاوز هــذه  األندلــس واجــب 

الحــال -ولــو جزئيــًا- ال بــد مــن االســتعانة بالنصــوص 

أيضــًا معلومــات  منهــا  نســتخرج  أن  يمكــن  التــي 

والرســائل  التشــريعية  كالنصــوص  وأخبــارا، 

الجغرافيــة،  والمؤلفــات  بــاآلالت،  الخاصــة 

والمصــادر التاريخيــة والرســائل الخاصــة بالميقــات.

كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك: نجــد فــي مصــر 

األهميــة  مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  شــخص  اســم 

هــو أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن الحــاج أحمــد 

المغربي الطرابلســي، المعــروف بالتاجوري 

قــرب  بتاجــور  ولــد  1553م(.  960ه/  حوالــي  )ت. 

الرياضيــات  درس  أفريقيــا-،  بشــمال   – طرابلــس 

والفلــك مــع البرمونــي المشــارطي. كان فقيهــًا 

مالكيــًا ومؤقتــًا كبيــرًا بالقاهــرة -حيــث كان يقيــم-. 

لكــن اهتمامــه -فــي المقــام األول- كان دائمــًا هــو 

تنصيــب قبلــة المســاجد ببــالد المغــارب. وقــد ألــف 

فــي هــذا اإلطــار عــددًا كبيــرًا مــن المؤلفــات –أغلبهــا 

غيــر منشــور إلــى حــد اآلن-، بعــض هــذه المؤلفــات 

خــاص بــاآلالت الفلكيــة، لكــن اهتمامــه كان منصبــًا 

–أساســًا- علــى القبلــة. مــن ثمــار هــذا االهتمــام نجــد 

كتبــًا مثــل: كتــاب دالئــل قبلــة أهــل المغــرب و 

كتــاب تنبيــه الغافليــن عــن قبلــة الصحابــة 

إلــى  كتبــه  أهــدى  أنــه  مــن  وبالرغــم  والتابعيــن. 

تقــي الديــن أبــي البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن 

عبــد العزيــز الفتوحــي )972ه/1564م( كبيــر قضــاة 

ــة بالقاهــرة، إال أن المعنييــن فــي  المدرســة الحنبلي

ســالطين  هــم  بالقبلــة  الخاصــة  بأعمالــه  األخيــر 

المغــرب األقصــى.

فــي  اهتماماتــه،  مــن  األكبــر  الجــزء  كان  لقــد 

المدينــة  فــاس؛  مدينــة  نحــو  متجهــًا  الحقيقــة، 

التــي كانــت األكثــر أهميــة خــالل مرحلتــي المرينييــن 

والوطاســيين.

ِجــّد  أســلوب  عمومــًا  التاجــوري  أســلوب   

بســيط شــبيه بأســلوب محــرري كتــب الرســائل 

حــول القبلــة الذيــن كان همهــم تفهيــم الســواد 

األكثــر  األعمــال  درس  الجمهــور.  مــن  األعظــم 

والمؤقتيــن،  والفلكييــن  مصــر  لفقهــاء  أهميــة 

)684ه/1285م(  القرافــي  الديــن  كشــهاب 

238ه/853م(  )ت.  المردينــي  وســبط 

عربــي  وابــن  1126م(  520ه/  )ت.  رشــد  وابــن 

)ت.  البّنــاء  ابــن  درس  كمــا  )ت.543ه/1148م(، 

كمــا  اآلخريــن.  عــن كل  الــذي فّضلــه  721ه/1321م( 

أن مــا يميــز التاجــوري هــو اطالعــه الواســع علــى 

الواقــع المغاربــي ومعرفتــه بــه، ممــا يؤكــد تمكنــه 

الكبيــر مــن األدبيــات حــول القبلــة التــي تــم تأليفهــا 

ببــالد المغــارب، وهــذا مــا يظهــر عندمــا يستشــهد 

يكونــوا معروفيــن  لــم  الذيــن  المؤلفيــن  ببعــض 

وابــن  المتيجــي  علــي  كأبــي  12م،  القــرن  فــي 

النحــوي التــوزري وأبــي ســعيد الهســكوري 

الهســكوري. وركــون  بــن  موســى  أو 
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قــام الفقيــه -صاحبنــا هــذا- بجمــع آراء علمــاء 

الفلــك المصرييــن )الذيــن كان جلهــم مؤقتيــن( فــي 

فتــوى منطوقهــا أن الحديــث: " مــا بيــن المشــرق 

والمغــرب قبلــة" حديــث مخصــوص بأهــل المدينــة 

دون ســواهم، ومــن ثمــة، فــإن األخــذ بــه فــي بــالد 

المغــارب خطــأ. ينبغــي أن يقــال إنــه يمكن القول إن 

هــذه الفتــوى تتضمــن رأي علمــاء مختلف المذاهب 

الفقهيــة؛ أي المذهــب المالكــي والمذهــب الحنبلــي 

والمذهــب الشــافعي والمذهــب الحنفــي، كمــا جــرت 

عــادة اســتعمالها فــي مصــر منــذ عهــد المماليــك، 

بالرغــم مــن أن المذهــب األخيــر كان هــو المذهــب 

الرســمي طــوال المرحلــة العثمانيــة.

فــاس  مســاجد  أن  التاجــوري  رأي  كان 

الجهــات، ومــن ثمــة:  المبانــي ومتباينــة  مختلفــة 

نجــد  ذلــك،  فــي مقابــل  َوَجــَب تصويــب قبالتهــا. 

أهــل فــاس يؤكــدون علــى أن مســجد القروييــن 

-الــذي بنــي ) فــي القــرن 9م( مــن ِقَبــل إدريــس بــن 

عبــد هللا بــن حســن بــن علــي- -وألنــه ســليل 

عائلــة الرســول محمــد )ملسو هيلع هللا ىلص(- فــإن المســجد الــذي 

بنــاه ال يمكــن -فــي جميــع الحــاالت- أن ال يكــون 

قــد ُبنــي علــى الصــواب. ويتحجــج التاجــوري علــى 

ذلــك بــأن الخطــأ ســببه التقديــر غيــر الســليم ليــس 

لإدريــس بــل لمجموعــة مــن العلمــاء المقلديــن 

)تقليــد مســجد األندلســيين(. وحســب التاجوري 

نفســه، فــإن بعــض البنايــات الالحقــة تــم تنصيــب 

قبالتهــا بشــكل أفضــل؛ ألن ذلــك تــم اعتمــادًا علــى 

لكنــه  الهندســة(؛  )قواعــد  الرياضيــة  الحســابات 

فــي جميــع الحــاالت فــإن المشــكلة الرئيســية هــي 

تبايــن جهــات المســاجد بنفــس المدينــة.

إن التعــرض بالنقــد لقبلــة مســجد القروييــن، 

المحــوري  للمركــز  بالنقــد  التعــرض  يعنــي 

للمشــروعية الدينيــة فــي بــالد المغــارب، ومــن ثمــة 

لمشــروعيتها السياســية. وبهــذا المعنــى ســيتم 

التــي كانــت بمثابــة  اإلضــرار بســمعة المــدارس، 

مراكــز للدعايــة الدينيــة والسياســية. هــذا -ربمــا- 

باســتمرار  يجــري  الحديــث  كان  لمــاذا  يفســر  مــا 

علــى قبلــة فــاس، فــي الوقــت الــذي لــم يكــن فيــه 

ــر أي اهتمــام لمســاجد المنطقــة  التاجــوري يعي

الموجــودة  تلــك  مثــل  فيهــا،  يعيــش  كان  التــي 

العاصمــة. الجزائــر  أو  وتونــس  بطرابلــس 

ــر التاجــوري أن المســاجد ببــالد المغــارب  اعتب

محاريبهــا  إغــالق  يجــب  بــل  هدمهــا،  ينبغــي  ال 

واســتبدالها بأخــرى جديــدة)15). وكان يكــرر باســتمرار 

الصحابــة  بمســجد  االحتــذاء  الضــروري  مــن  أنــه 

والتابعيــن الذيــن بنــوا مســجد عمــرو بــن العــاص 

العقــرب(،  قلــب  مطلــع  إلــى   ( الفســطاط  فــي 

الشــمس  مشــرق  إلــى   ( القيــروان  مســجد  أو 

الشــتوية(. ولهــذا الســبب يجــب أن تكــون القبلــة، 

فــي المغــرب األقصــى، إلــى الشــرق، وهــي الجهــة 

فــي  الفكريــة  الحركــة  كتابــه:  فــي  حجــي  محمــد  يذكــر   {  (15(
المغــرب فــي عهــد الســعديين، الجــزء األول، ص.ص. 290. 296. 
أن "مــن بيــن الذيــن اهتمــوا بمســألة انحــراف القبلــة فــي فــاس 
والحجــاز  بيــن مصــر  متنقــاًل  المشــرق  إلــى  ليبــي هاجــر  عالــم 
التاجــوري".  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد  يدعــى  األناضــول  وبــالد 
 1548  -955 عــام  حوالــي  بهــا  بعــث  التــي  بالرســالة  يذكــر  كمــا 
توجــه  فيهــا خطــأ  يشــرح  الوطاســي  أحمــد  فــاس  أميــر  إلــى 
المصليــن فــي المغــرب إلــى الجنــوب مــا دامــت مكــة تقــع منــه 
فــي جهــة الشــرق، معتمــدًا علــى أدلــة عقليــة ونقليــة، ومصرحــًا 
بــأن ذلــك منكــر يجــب تغييــره." و"هــي الرســالة التــي رد عليهــا 
الفقيهــان محمــد اليســيتني وعبــد الوهــاب الزقــاق. وتعقيبــًا 
قبلــة  عــن  الغافليــن  تنبيــه  كتــاب:  التاجــوري  ألــف  عليهمــا 
الصحابــة والتابعيــن"، الحركــة الفكريــة فــي المغــرب فــي عهــد 
للتأليــف  المغــرب  دار  منشــورات  األول،  الجــزء  الســعديين، 

 .}296  .290 ص.ص.   ،1976 والنشــر،  والترجمــة 
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بــرج  مثــل  فلكيــة  عالمــات  طــرف  مــن  المثبتــة 

التوأميــن أو مطلــع الشــمس فــي االعتــدال. فــي 

المقابــل، يمكــن أن نجــد فــي القاهــرة محاريــب تــم 

تصويبهــا. الســلطان المملوكــي الملــك األشــرف 

قــام  المثــال،  ســبيل  علــى   ،)96  -1468( بــاي  قائــد 

بتغييــر اتجــاه القبلــة عندمــا رّمــم – فــي 1480م- قبــة 

الشــافعي )التــي بنيــت مــا بيــن 1176م و 1180م مــن 

طــرف صــالح الديــن األيوبــي(. إلــى جانــب ذلــك، فــإن 

الملــك  عبــد  زمــن  تصويبهــا  تــم  محاريــب  عــدة 

.)99-  1382( برقــوق  الظاهــر 

1,4. الجهة في مقابل السمت

بالقبلــة  الخاصــة  الرســائل  تركــز  مــا  عــادة 

الجهــة  بيــن  الفــرق  هــي  أساســية؛  نقطــة  علــى 

والســمت. إن التحليــل الصائــب لهــذه المســألة 

يقتضــي تحديــد مــا هــو المطلــوب بالفعــل، ومــا 

أمــر  يقتضيهــا  التــي  الملموســة  الواجبــات  هــي 

التوجــه إلــى القبلــة أثنــاء أداء الصــالة. ثمــة -علــى 

العمــوم- إجمــاع علــى أن المصلــي ملــزم باســتقبال 

المفــردة؟ إذن هــذه  الجهــة. مــاذا تعنــي 

الجهــة تعنــي "ناحيــة"؛ لكــن بمدلــوالت تختلــف 

جــدًا عــن القبلــة. إن الجهــة هــي "الجهــة عمومــًا" 

التــي فــي ســياق الحديــث عــن القبلــة نقيــض لفظــة 

الســمت التــي تــدل علــى "الجهــة الدقيقــة" }عيــن 

مــن  الجهــة  تعريــف  يختلــف  أن  يمكــن  القبلــة{. 

مؤلــف آلخــر؛ بحيــث كانــت تعنــي بالنســبة للبعــض 

زاويــة الرؤيــة )90 درجــة(، بينمــا تعنــي عنــد البعــض 

اآلخــر القــوس بزاويــة 180 درجــة. وقــد تــم االســتناد 

فــي ذلــك علــى فكــرة أن الســمت يوجــد فــي مركــز 

)أو  درجــة   45 هنــاك  وأن  نفســها،  الزاويــة  هــذه 

واليســار  اليميــن  علــى  الهامــش  مــن  درجــة(   90

انطالقــًا مــن نقطــة المركــز. 

ال يمكــن إذن تعميــم فكــرة أن المســاجد "لــم 

تصــّوب إلــى جهاتهــا علــى الصــواب" فــي الوقــت 

الــذي كان يبــدو فيــه أن الــرأي األكثــر شــيوعًا هــو أن 

ــًا هــو اســتقبال الجهــة فقــط. مــا كان ضروري

يســمح  الجميــع  يكــن  لــم  أخــرى،  جهــة  مــن 

باالنحــراف عــن القبلــة، لكــن كان هنــاك مؤيــدون 

الســتقبال عيــن القبلــة دائمــًا أثنــاء أداء الصلــوات. 

كانــت نســبة مهمــة مــن هــؤالء علمــاء فلــك، لكــن 

كان هنــاك -إلــى جانبهــم أيضــًا- بعــض الفقهــاء. ال 

يجــب أن ننســى كذلــك أن بعــض العلمــاء رفضــوا 

تطبيــق الحســابات الرياضيــة الســتقبال القبلــة، 

ألنهــم كانــوا واعيــن بــأن البيانــات األساســية لــم 

تكــن فــي المتنــاول؛ إذ إنــه بــدون معرفــة دقيقــة 

باإلحداثيــات الجغرافيــة )المشــكوك فيهــا، خاصــة 

فــي حالــة خطــوط الطــول( كان مــن المســتحيل 

الحصــول علــى نتيجــة دقيقــة.

2,4. التقليد في مقابل االجتهاد

كان ثمــة عنصــر آخــر شــكل مصــدر انقســام 

داخــل جماعــة الفقهــاء. إن للشــريعة اإلســالمية، 

تطبيــق  علــى  تســاعد  أدوات  معلــوم،  هــو  كمــا 

 – للقدمــاء  الحرفــي  والتقليــد  الفقهيــة،  األحــكام 

ُيعــّد واحــدًا مــن هــذه األدوات. من الطبيعي أن يتم 

االقتــداء بشــخص يعتبــر نموذجيــًا. المشــكلة تبــرز 

إلــى الســطح عندمــا نكتشــف أن هــذا الشــخص 
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الصحابــة،  حــال  هــو  وهــذا  مــا.  ارتكــب خطــأ  قــد 

الشــك  يمكــن  كيــف  }ملسو هيلع هللا ىلص{.  الرســول  صحابــة  أي 

للمســاجد؟ ســيما  رســموها  التــي  الجهــات  فــي 

فــي  األساســي  دورهــم  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا 

تبليــغ القــرآن والحديــث. بخصــوص هــذه النازلــة، 

اعتــاد الفقهــاء تبنــي موقــف تبريــري حاصلــه أنــه 

لــم تكــن للصحابــة أداة أخــرى لمعرفــة الجهــة غيــر 

بذلــوا  فإنهــم  لذلــك  الســماء،  بقبــة  معرفتهــم 

الممكنــة. الجهــود  أقصــى 

ظهــر إلــى الواجهــة جــدل جديــد، وتــم حلــه مــن 

خــالل التأكيــد -فــي النهايــة- علــى أن مــا يهــم هــو 

النيــة وليــس النتيجــة. لقــد بــذل الســلف الصالــح 

الممكــن  مــن  يكــن  لــم  ولذلــك  الجهــود،  قصــارى 

ــو أتيحــت الفرصــة  ــد. لكــن مــاذا ل مطالبتهــم بالمزي

أي  ذلــك،  مــن  بأفضــل  للقيــام  المســلمين  ألحــد 

تحديــد االتجــاه بدقــة؟. لذلــك اتفــق معظــم الفقهاء 

حــول مــا يلــي: إذا اســتطاع أن يقنــع مواطنيــه فــال 

بــأس، أمــا إذا كانــت صرامتــه مــن شــأنها زرع الفتنــة 

داخــل صفــوف األمــة، فــإن عليــه العــدول عــن هــذه 

الطريــق، بحيــث إن النجــاح فــي اســتقبال القبلــة أمــر 

ثانــوي بالقيــاس ألشــياء أساســية مــن قبيــل وحــدة 

األمــة، ووحــدة جماعــة المؤمنيــن. 

5. علم الفلك

مــن جهــة أخــرى، فــإن علــم الفلــك واحــد مــن 

العلــوم التــي عرفــت تطــورًا مهمــًا فــي األندلــس، 

ربمــا نتيجــة لألهميــة التــي أوالهــا الحــكام لعلــم 

التنجيــم. بــدأ علــم الفلــك األندلســي فــي التطــور 

تحــت إمــارة عبــد الرحمــن الثانــي )821م-852م(، الــذي 

وكتــب  الفلكيــة،  الجــداول  األندلــس  إلــى  أدخــل 

الفلســفة، والموســيقى، والطــب، وعلــم الفلــك. 

كان  الميــالدي،  عشــر  الحــادي  القــرن  حــدود  إلــى 

علــم الفلــك األندلســي كاســتمرار للتقليــد الالتينــو 

– قوطــي الــذي، مــن المحتمــل، كان يتعايــش مــع 

بعــض المعــارف – ذات العالقــة بالميقــات – عنــد 

ــة.  ــرة اإليبيري ــى شــبه الجزي ــوا إل ــن دخل العــرب الذي

بالمــوازاة مــع علــم الفلــك العلمــي، ظهــرت إلــى 

اتجــاه  تحديــد  يحــاول  كان  فلــك شــعبي  الوجــود 

القبلــة باالســتعانة بالطــرق التقليديــة التــي كمــا 

تــم توثيقهــا فــي كتــب األنــواء علــى ســبيل المثــال. 

الفلكيــة  األدبيــات  مــن  نمطــان  تعايــش  هكــذا 

ذات العالقــة باتجــاه القبلــة؛ رســائل علــم الفلــك 

فيمــا  الشــعبي.  الفلــك  علــم  ورســائل  الرياضــي 

يخــص النمــط األول: لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد 

قليــل مــن علمــاء الفلــك )مــن ابــن الســمح)16) 

إلــى ابــن البّنــاء)17)( الذيــن لــم يتناولــوا فــي لحظــة 

أو أخــرى مــن مســيرتهم، مســألة تنصيــب القبلــة.

مــن  تناولهــا  يتــم  لــم  إذن  القبلــة  إن مســألة 

موضوعــًا  كانــت  بــل  فقــط؛  الفقهــاء  طــرف 

لنظرعلمــاء الفلــك. وكمــا رأينــا ذلــك فــإن صحابــة 

الرســول كانــوا هــم المســئولين عــن بنــاء -ومــن 

ثــمَّ تنصيــب- المســاجد األولــى، لذلــك لــم يكــن مــن 

الممكــن اعتمــاد الحســابات الرياضيــة الدقيقة في 

تنصيــب جهــة هــذه المبانــي؛ ألن هــذه الحســابات 

لــم تتطــور إال بحلــول القــرن التاســع الميــالدي.

)16) ابــن الســمح، كتــاب العمــل باألســطرالب، ترجمــة ودراســة 
م. فيالدريتــش، برشــلونة، 1986.

ــن  ــي، مســاهمة فــي دراســة العمــل الفلكــي الب )17) خــوان فرن
البنــاء، تطــوان، 1951, 
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اعتمــاد طــرق  األوائــل  المســلمين  كان علــى 

موروثــة عــن الثقافــة الـ)مــا قبــل إســالمية(، وهــذا 

الجانــب ال بــد مــن أخــذه بعيــن االعتبــار.

لقــد كان البــدو الذيــن يتشــكل منهــم المجتمع 

أفــرادًا صحراوييــن، فــي إطــار  البدائــي  اإلســالمي 

جــد  مناخيــة  ظــروف  وفــي  خــاص،  جــد  جغرافــي 

محــددة، وأغلــب األنشــطة ال يمكــن أن تنجــز إال 

فــي العشــّي، خاصــة فيمــا يهــم الرحــالت. وعليــه 

فــإن معرفتهــم بالســماء والنجــوم الهاديــة كانــت 

دقيقــة جــدًا. هــذه الحكمــة تــم األخــذ بهــا كمــا هــو 

مذكــور فــي عــدة آيــات مــن القــرآن. علــى ســبيل 

المثــال اآليــة التــي تقــول: "وعالمــات وبالنجــم هــم 

يهتــدون")18) وآيــة: "وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم 

لتهتــدوا بهــا فــي ظلمــات البــر والبحــر")19). 

1,5. علم الفلك الرياضي

مــع  كان  القبلــة"  "لمشــكلة  النهائــي  الحــّل 

 – ذلــك  ولــم يحصــل  الكــروي،  المثلثــات  حســاب 

التاســع  القــرن  أواســط  فــي  إال   – المشــرق  فــي 

الميــالدي، عندمــا قــدم الخوارزمــي )كان حيــًا إلــى 

حــدود 830م( صيغــة خاصــة)20). ربمــا بعــد مرور زمن 

طويــل علــى ذلــك... ألن المســاجد المرجعيــة كانت 

موجــودة قبــل ذلــك. ليــس فقــط فــي المدينــة؛ بــل 

أيضــًا فــي القــدس )المســجد األقصــى ومســجد 

الرقــة(، ومســجد الفســطاط )القاهــرة القديمــة 

حاليــًا( ومســجد القيــروان، ومســجد قرطبــة...

 Corán XVI, 16.}16 ،18) ، } النحل(

 Corán VI, 97.}97 ،19) ، } األنعام(

)20( D.A. King, ”Kibla“ II, Encyclopédie de l’Islam 
)Nouvelle Édition( , V, pp. 85-91

لهــذا  ربمــا  أو  شــيء،  كل  مــن  الرغــم  علــى 

فــي  الفلــك  علمــاء  اســتمر  بالضبــط،  الســبب 

ســبيل  -علــى  بينهــا  مــن  تقريبيــة،  حلــول  تقديــم 

929م(.  البتانــي )ت.  التــي قدمهــا  تلــك  المثــال- 

ومــع ذلــك، ثمــة عنصــر أساســي ظــل مســتمرًا، 

ســواء تعلــق األمــر بالطــرق الدقيقــة أو التقريبيــة، 

تكــن  لــم  إذا  أي شــيء  يمكــن عمــل  أنــه ال  وهــو 

اإلحداثيــات الجغرافيــة جديــرة بالثقــة. صحيــح أنــه 

ــه خطــوط العــرض  ــذي أصبحــت في فــي الوقــت ال

الطــول  خطــوط  ظلــت  دقيــق،  بشــكل  مثبتــة 

العلمــاء  وألن  مؤرقــة.  مشــكلة  طويلــة  لمــدة 

أدركــوا أن خطــوط الطــول لــم تكــن محــددة بدقــة، 

فــإن بعضهــم )كابــن البنــاء المراكشــي( قــد 

فضلــوا أن يتبنــوا مباشــرة االتجــاه المتفــق عليــه 

درجــة جنــوب- شــرق(.  45 )أي 

الشكل 1: الحّل التقريبي الذي قّدمه 

البتاني

تغيــرت قيمــة خطــوط الطــول كمــا تغيــر خــط 

الــزوال األصلــي. وقــد الحــظ المؤلفــون العــرب أن 

أكبــر بكثيــر  المتوســط كان  البحــر األبيــض  حجــم 

171الِقبْلَُة: علم ديني؟ أم دين علمي



مــن البيانــات الــواردة عنــد بطليمــوس، وهــذا مــا 

حفزهــم علــى أن يتخــذوا جــزر الكنــاري كخــط الــزوال 

األصلــي للمــدن الشــرقية، بينمــا تــم قيــاس المــدن 

الغربيــة انطالقــًا مــن ســاحل المحيــط األطلســي، 

وبذلــك "قلصــوا" مــن حجــم البحــر)21).

مــن جهــة أخــرى، فــإن الكتــب الخاصــة بصناعــة 

واســتعمال بعــض اآلالت كاألســطرالب والربــع 

الُمجّيــب عــادة مــا نجدهــا تتضمــن معلومــات عــن 

القبلــة، رغــم أنــه يتــم االقتصــار عــادة علــى الجهــة 

المناســبة انطالقــًا مــن قبلــة محــددة ســلفًا.

2,5. الفلك الشعبي

مبتدئهــا-  فــي  -المتناقضــة  الطريقــة  بهــذه 

فــإن إحــدى العقبــات التــي تحــول دون اســتخدام 

الفقهــاء،  طبقــة  مــن  تــأت  لــم  الفلكيــة  الطــرق 

بــل مــن علمــاء الفلــك أنفســهم. فهــم ال يثقــون 

الثقــة  بيانــات  الطــرق المطبقــة علــى  نتائــج  فــي 

فيهــا ضعيفــة، وكمــا رأينــا ســابقًا يتبنــون مواقــف 

جــد متطرفــة كموقــف ابــن البنــاء. هــذا الــرأي، 

أن  نجــد  لذلــك  عامــًا،  يكــن  لــم  الحــال،  بطبيعــة 

علمــاء الفلــك قــد خصصــوا أيضــًا فصــواًل لتعييــن 

القبلــة فــي رســائل علــم الميقــات. 

)21( M. Comes, ”The »Meridian of Water« in the Tables 
of Geographical Coordinates of al-Andalus and North 
Africa“, Journal for the History of Arabic Science 10 
)1994(, pp. 42-51 )reimpresión en The Formation of 
al-Andalus. Part 2: Language, Religion, Culture and 
Sciences, M. Fierro & J. Samsó, eds., Aldershot, 1998, pp. 
381-391(.

الشكل 2: المسير الفلكي للكعبة

إن الطــرق التــي كانــت كثيــرة االنتشــار طــرق 

لســهولة  الشــعبي،  الفلــك  بعلــم  مرتبطــة 

أن  المؤمــن  علــى  كان  الشــكل  بهــذا  تطبيقهــا. 

يتوجــه -علــى ســبيل المثــال- نحــو شــروق أو غــروب 

نجــم محــدد ســلفًا. النجــم األكثــر أهميــة بطبيعــة 

االعتداليــن  واتخــاذ  الشــمس  نجــم  هــو  الحــال 

واالنقالبيــن نقطــًة مرجعيــة. كمــا كان باإلمــكان 

ــرة كقلــب العقــرب،  ــى نجــوم أخــرى معب اللجــوء إل

العبــور،  والشــعرى  الطائــر،  والنســر  وســهيل، 

التــي  بيــن الطــرق  الجــوزاء...، واحــدة مــن  ورجــل 

ــار نجــم الجــدي  ــت هــي اعتب ــرًا كان القــت نجاحــًا كبي

}النجــم القطبــي{ كمرجــع. فــي هــذه الحالــة يجــب 

علــى جســد المصلــي أن يكــون فــي وضــع محــدد 

علــى  القطــب  "اجعــل  قبيــل  مــن  إشــارات  مــع 

كتفــك"، "وفيمــا لقــي بصــرك علــى األيمــن"، وهكــذا.

المصمــودي  يقدمــه  الــذي  الوصــف  فــي 

للقطــب فــي المصــدر الــذي يعتمــده البن عاصم 
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} الثقفــي{، يقــول إنــه "نجــم مخفــي فــي وســط 

الســمكة التــي تــدور عليــه، والســمكة هــي بنــات 

تــدور علــى الصغــرى  نعــش الصغــرى، والكبــرى 

ورأس الســمكة أحــد الفرقديــن وذنبهــا الجــدي". 

يأتــي التاجــوري ببعــض المؤشــرات الفلكيــة، 

وهــي فــي غايــة البســاطة علــى مــا يبــدو. يشــرح 

-علــى ســبيل المثــال- كيفيــة تحديــد الجهات األربع، 

بنــاء عليهــا يقســم العالــم إلــى أربعــة قطاعــات: 

آلتيــن مــن الربــع المجيــب فــي الشــرق واثنتــان فــي 

الغــرب. بالنســبة لهــذا الفقيــه: الجهــة عبــارة عــن 

زاويــة 90 درجــة، والســمت يوجــد فــي الوســط.

التاجــوري  ثمــة جانــب مهــم يتمثــل فــي أن 

كانــوا  والتابعيــن  الصحابــة  أن  إلــى  يشــير 

إســالمي  قبــل-  المــا  الفلــك  علــم  يســتعملون 

-وليــس الرياضيــات- لتحديــد الجهــات. إن نتائجهــم 

الجيــدة ترتبــت عــن المعرفــة التــي كانــت لديهــم 

ــل  ــة المرجــع األمث بالنجــوم، ولهــذا اعتبرهــم بمثاب

الجهــة.  تحديــد  فــي 

6. الجغرافيا

النجــوم  إلــى  المبانــي  توجيــه  عــادة  تكــن  لــم 

غريبــة علــى التقاليــد العربيــة؛ فالكعبــة نفســها 

قــد ُبنيــت بطريقــة دقيقــة جــدًا للنجــاح فــي نصــب 

فلكيــة. بطريقــة  جهتهــا 

يمكــن  الكعبــة،  حالــة  فــي  الشــأن  هــو  كمــا 

ومنــازل  كالريــاح،  أخــرى  مــوارد  علــى  االعتمــاد 

لــم تســتعمل إال  القمــر، وكذلــك األبــراج، لكنهــا 

يســير. بقــدر 

الشكل 3: خطاطة لمقاطعات القبلة.

1,6. خرائط القبلة

يســمى  مــا  إطــار  فــي  القبلــة"  "خرائــط  نشــأت 

إلــى  الحاجــة  مــن  انطالقــًا  المقدســة"  بـ"الجغرافيــا 

البنيــان  أن  كــون  مــن  وانطالقــًا  الكعبــة،  اســتقبال 

نفســه يعتبــر كنقطــة إحداثيــة. هذا النــوع من الخرائط 

إياهــا كمفهــوم  المركــز )محــددًا  فــي  الكعبــة  يضــع 

المناطــق  ويقســم  والعالــم(  األرض  لمركزيــة 

إلــى قطاعــات مختلفــة  المأهولــة للكوكــب األرضــي 

ــًا مــن  ــخ.(. هــذه القطاعــات تمثــل جــزءًا معين )4،8، ال

المبنــى الــذي -مــن المفــروض- أن يكــون هــو نفســه 

الــذي يســتقبله الحجــاج وهــم فــي مكــة. العديــد مــن 

بيــان أي  هــذه المهــام كانــت اعتباطيــة، بعيــدًا عــن 

مصلحــة فــي أن تكــون مرتبطــة بالجغرافيــا الرياضيــة، 

أي بــدون أي نّيــة فــي إنجــاز خريطــة ملموســة للعالــم. 

هكــذا يمكــن مالحظــة كيــف أن العالــم مقســم -بنــاء 

علــى رؤيــة دينيــة وسياســية- إلــى أقاليــم فــي منتصــف 

 kišw×rو اليونانيــة  المناخيــة  الخرائــط  بيــن  الطريــق 
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خريطــة  هــي  األولــى  الخريطــة  أن  يبــدو  الفارســية. 

الفــازاري )القــرن الثامــن الميــالدي(، لكنهــا تحولــت 

-شــيئًا فشــيئًا- إلــى نــوع قائــم بذاتــه والــذي -فــي ضــوء 

النتائــج- قــد يتحــول إلــى جــزء مــن تاريــخ الفــن.

أحمــد  بــن  علــي  خريطــة  نذكــر  أن  يمكــن 

مــن  1551م(،  بتاريــخ  )المؤرخــة  الصفاقصــي 

الخرائــط  إنجــاز  فــي  متخصصــة  تونســية  عائلــة 

والتــي نعــرف ثمانيــة أجيــال منهــا. نجــد فــي أعمالــه 

خليطــًا مثيــرًا بيــن تأثيــر الجغرافــي اإلدريســي )ت. 

نســبة   { الميورقيــة  الخرائطيــة  والرســوم  1251م( 

ميــوركا{.  - إلــى ميورقــا 

الشكل 4: إعادة تركيب لخريطة 

الصفاقصي.

7. األركيولوجيا

ُبنيــت المســاجد األولــى المســاجد األولــى، وهــذا 

كانــت  لقــد  المشــرقية.  البــالد  فــي  مفهــوم،  أمــر 

بقليــل،  ذلــك  وبعــد  والقــدس،  المدينــة  لمســاجد 

بحيــث  كبــرى  رمزيــة  حمولــة  الفســطاط،  مســاجد 

لكنــه،  الزمــن.  مــن  لقــرون  ُيحتــذى  نموذجــًا  كانــت 

أميــن  نقــل  هنــاك  يكــن  لــم  األحيــان،  بعــض  فــي 

للمؤشــرات والعالمــات التــي كانــت مســتعملة فــي 

نصــب جهتهــا. بهــذه الطريقــة تحــول مؤشــر صحيح 

)مراقبــة موقــع نهايــة ذيــل العقــرب }شــولة{ فــي 

لحظــة نجــم طلــوع قلــب العقــرب( إلــى مؤشــر غيــر 

صحيــح )مراقبــة مطلــع نجــم قلــب العقــرب(.

الشكل 5: تصميم جزئي للقيروان مع 

المسجد الجامع.

فــي أحاييــن أخــرى، ال يبــدو أن هنــاك أي معنــى 

لتقليــد مســجد فــي منطقــة جغرافيــة يكــون فيهــا 

هــذا التقليــد مفتقــدًا ألي معنــى. واحــدة مــن أكثــر 

األندلــس  منطقــة  هــي  شــهرة  الحــاالت  هــذه 

ــوا بشــبه  ــن حل حيــث كان يقــال إن الشــاميين الذي

ــة اســتمروا فــي نصــب المســاجد  ــرة األيبيري الجزي

إلــى الجنــوب – األمــر الــذي كان صحيحــًا فــي بلدهــم 

األصلــي -، بــدون األخــذ بعيــن االعتبــار أنهــم قــد 

انتقلــوا مــن مــكان إلــى مــكان.

أخيــرًا: ال بــد مــن األخذ بعيــن االعتبار أن المجال 

الجغرافــي قــد يتدخــل كعامــل فــي تحديــد جهــة 
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المبنــى. كمــا أن شــكل تخطيــط األزقــة والممــرات، 

التــي ُبنــي بهــا المســجد، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر 

مــا، بالرغــم مــن أنــه ليــس عامــاًل حاســمًا، ذلــك ألن 

النســيج الحضــري غالبــًا مــا يتــم التحكــم فيــه حتــى 

ال تتــم التضحيــة بالقبلــة، إذ إنــه مــن المؤكــد أنهــا 

ليســت دائمــًا "علــى الصــواب".

1,7. قبلة المغرب واألندلس)22(

2,7. المغرب األقصى

علــى  مــن مؤيديــه  الكبيــر  العــدد  مــن  بالرغــم 

المســتوى النظــري، فــإن التيــار الــذي كان يدافــع 

عــن االتجــاه الشــرقي للقبلــة فــي بــالد المغــارب 

لــم يلــق نجاحــًا علــى المســتوى الفعلــي والعملــي. 

ويبــدو -علــى األقــل فــي مــا لــه صلــة بتعييــن قبلــة 

أماكــن العبــادة- أن فقهــاء المالكيــة لــم يكــن لهــم 

ــذي قــد نعتقــده. ــوزن ال ال

الشكان 6 و7: 6 - تصميم مسجد علي بن 

يوسف؛ 7 - تصميم مسجد الكتبية.

النظــري  المســتوى  بيــن  المقارنــة  أجــل  -مــن  انظــر   (22(
والواقــع األثــري-: أعمــال كل مــن ألفنســو خيمنيــس )"القبلــة 
ص,ص,   ،)1991(  ،3 العــدد  الزهــراء،  مدينــة  دفاتــر  المنحرفــة"، 
ــي  ــة: تحليــل أول ــة المدين ــة وبني 189-209(، ميكائيــل بونيــن، )القبل
للمــدن اإلســالمية بالمغــرب"، مجلــة مقرنــس، العــدد 7 )1990(، 

 .)72-50 ص.ص, 

لقد أدى تفســير الحديث النبوي "ما بين المشــرق 

والمغــرب قبلــة" إلــى ظهــور موقفيــن؛ الموقــف األول 

كان يدافــع عــن التقليــد )بالمعنــى الــذي يفيــد التقليــد 

فــإن  الموقــف:  هــذا  وبمقتضــى  للســلف(،  األعمــى 

الجهــة الغربيــة للقبلــة كان كونيــًا؛ فــي الجهــة األخــرى: 

كان هنــاك المؤيــدون لالجتهــاد )بالمعنــى الــذي يفيــد 

االجتهــاد فــي تنزيــل القانــون القرآنــي وليــس فقــط 

بــذل المجهــول فــي التأويــل)23)(. بالرغــم مــن ذلــك، ال 

بــد مــن توضيــح مفــاده أن معظــم المســاجد فــي بــالد 

المغــارب لــم تكــن ُتنصــب إلــى الجنــوب )180 درجــة(، 

بــل باتجــاه 150 درجــة، أي إلــى مطلــع ســهيل. كان هــذه 

الجهــة هــي المفضلــة فــي العهــد الموحــدي، ويمكــن 

اعتبــار ذلــك عنصــرًا مــن العناصــر المفســرة لهــدم 

مســجد الُكتبّيــة وإعــادة بنائــه الحقــًا.)24) فــي المقابــل، 

ــًا فيمــا يخــص  ــًا مريب نجــد أن المصــادر تصمــت صمت

المســاجد الموحديــة؛ ال نجــد فــي هــذه المصــادر نقــدًا 

لهــذه المســاجد؛ لكــن ال نجــد فيهــا إال الثنــاء. ومــع 

ذلــك، فــإن مســألة الوثــوق فيهــا مــن عدمــه لــم تكــن 

موضوعــًا للنقــاش علــى امتــداد عــدة قــرون.

أخيــرًا، يلزمنــا الحديــث أكثــر ليــس عــن أنصــار الوجهــة 

الجنوبيــة؛ بــل عــن الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل تبريــر 

االختــالف حــول تعييــن جهــة المســاجد التــي بنيــت فــي 

مختلــف المراحــل التاريخيــة. ليــس مــن المســتغرب إذن 

أن يكــون الفاســي، فــي القــرن الثامــن عشــر الميــالدي، 

ــم  ــار. إن فكــرة أن االختــالف ل ــرأي هــذا التي ــر ممثــل ل أكب

)23) ُأغلقت أبواب االجتهاد في حوالي القرن العاشر.

ــد  ــاؤه عــام 1147م وُأعي ــم بن ــه ت ــة أن )24) تؤكــد الحوليــات التاريخي
األثريــة  الدراســات  لكــن  اتجاهــه،  لتصويــب  1162م  عــام  بنــاؤه 
تظهــر أن جهــة البنايــة األولــى للمســجد كانــت 154 درجــة، بينمــا 
البنايــة الثانيــة لنفــس المســجد كانــت موجهــة نحــو 159 درجــة. 
علــى أي حــال يبــدو األمــر مريبــًا ومثيــرًا للشــك أن يتــم هــدم بنايــة 

بكاملهــا مــن أجــل تشــييد آخــر موجــه وجهــة مماثلــة.
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يكــن مــن شــأنه إحــداث شــرخ داخــل الجماعــة، فكــرة 

تكــرر ذكرهــا فعــاًل فــي معظــم الرســائل.

3,7. األندلس

فــي حالــة األندلــس: يمكننــا الحديــث عــن أربعــة 

اتجاهــات. فــي المقــام األول نجــد أن االتجــاه األكثــر 

اســتعمااًل كان هــو "اتجــاه ســهيل" الــذي يجب إدراجه 

الجامــع  المســجد  اتخــذت  التــي  المســاجد  ضمــن 

لقرطبــة كنمــوذج. أي بعبــارة أخــرى: كعاصمــة. ثانيــًا: 

نجــد المجموعــة األكثــر عــددًا هــي تلــك التــي تســتخدم 

اتجــاه الجنــوب. وهنــاك –ثالثــًا-: قبلــة الفلكييــن، وهــي 

قبلــة المشــارق، التــي ُيتوّصــل إليهــا عبــر رصــد مطلــع 

الشــمس فــي االعتــدال. أخيــرًا، هنــاك قبلــة التوافــق؛ 

قبلــة اتجــاه جنــوب- شــرق الــذي يســتعمل –كعالمــة- 

مطلــع الشــمس فــي االنقــالب الشــتوي.

الشكل 8: تصميم مجّمع مدينة الزهراء

علــى  ُنصبــت  قرطبــة  جامــع  جهــة  أن  يبــدو 

صــورة الكعبــة، حيــث إن المبنــى األندلســي موجــه 

 150 إلــى  موجــه  مكــة  اتجــاه  بينمــا  درجــة،   152 إلــى 

درجــة. ومــع ذلــك فــإن المصــادر ال تبيــن العمليــة 

التــي يتــم اتباعهــا، بحيــث إنــه قــد يكــون االتجــاه 

النهــر...  لمجــرى  أو  للتضاريــس  تبعــًا  محــددًا 

مالحظــة  تمــت  كمــا  نفســه،  الجهــة  هــذه   

ذلــك، تتكــرر فــي عــدد ليــس بالهيــن مــن المســاجد 

فــي بعــض  الجهــة كان  لكــن نصــب  األندلســية؛ 

المناســبات مرتبطــًا بالطــراز المعمــاري، وهــو مــا 

ينتــج عنــه إمكانيــة وجــود نســخ مطابقــة ألصــل 

مــردوم  بــاب  علــى  هــذا  ينطبــق  المســجد.  هــذا 

)القــرن العاشــر( بطليطلــة، كمــا ينطبــق علــى عدد 

معتبــر مــن مســاجد الموحديــن ببــالد المغــارب.

ــة للقبلــة  ــة مدينــة الزهــراء كحال ــار حال يمكــن اعتب

إن مالحظــة  الجماليــة؛  المعاييــر  علــى  تتعالــى  التــي 

بســيطة لتصميــم الجانــب الشــرقي لهــذا المجّمــع 

القبلــة  تنصيــب  فــي  اإلرادة  تلــك  تبــرز  المعمــاري، 

جماليــة  حســاب  علــى  ذلــك  كان  ولــو  حتــى  بدقــة، 

المجّمــع. إن موقــف الســلطة فــي هــذه الحالــة هــو 

توســيع  عمليــة  أثنــاء  األشــكال  علــى  المحافظــة 

جامــع قرطبــة، لكــن مــع ضــرورة بيــان الهــدف -بشــكل 

بــارز- مــن تشــييد مبنــى تــم تنصيــب جهتــه بدقــة. ومــن 

عجيــب المفارقــات أن مــا حــدث فــي ذلــك الوقــت -مــن 

أجــل أن تكــون القبلــة علــى صــواب- لــم يحصــل فــي 

ذكرهــا،  لنــا  ســبق  التــي  المشــكلة  بســبب  الواقــع، 

إحداثيــات جغرافيــة دقيقــة. بغيــاب  والمتعلقــة 

هــي  المزدوجــة"  "للمعاييــر  مشــابهة  حالــة  ثمــة 

حالــة غرناطــة، حيــث اختــار نفــس الســلطان، يوســف 

)1333م-1354م(، اتبــاع االتجــاه التقليــدي فيمــا يخــص 

أمــام  الواقعــة  اليوســفية،  المدرســة  جهــة  تنصيــب 
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المســجد الجامــع )القــرن الحــادي عشــر الميــالدي( – 

والتــي تمثــل رمــزًا اجتماعيــًا-، بينمــا تــم الحــرص علــى 

مــن   ( فلكــي  عالــم  بخدمــات  االحتفــاظ  فــي  النجــاح 

ابــن الّرّقــام( لتشــييد منبــره الخــاص،  أنــه  المرجــح 

والــذي يعــد واحــدًا مــن المنابــر الموجهــة علــى الصواب.

الشكل 9: تصميم مفّصل لقصر 

الحمراء.

ال يبــدو أن للمجمــع المعمــاري لغواردمــار -فــي 

المقابــل- الكثيــر مــن األهميــة فــي تحديــد جهــة علــى 

درجــة كبيــرة مــن الدقــة. إنــه مجــرد جهــة بالمعنــى 

العــام والتــي هــي -فــي هــذه الحالــة- الجهــة الجنوبيــة.

الشكل 10: تصميم المجّمع المعماري 

لرابطة غواردامار.

8- اإلسطوغرافيا

التوظيــف  مســألة  إلــى  يقودنــا  هــذا  كل 

السياســي للقبلــة. إن الرســول محمــد )ملسو هيلع هللا ىلص( قــد 

ســبق لــه أن غيــر بالفعــل اتجــاه القبلــة األصلــي من 

القــدس إلــى مكــة كتعبيــر عــن نيــة واضحــة ترمــز 

اليهــود.  مــع  القطيعــة  إلــى 

غّيــرو  قــد  بدورهــم  الموحديــن  أن  نجــد  هكــذا 

الجهــة للتعبيــر عــن وصــول ســاللة حاكمــة جديــدة 

لســدة الحكــم ال شــيء يربطهــا بســاللة المرابطيــن. 

بــل كان هنــاك حديــث حتــى عــن رقابــة تمنــع الحديــث 

عــن القبلــة. وهــذا مــا تمثلــه حالــة ابــن القــّدام الــذي 

-زمــن الموحديــن- صلــى فــي اتجــاه المحــراب الــذي 

لــم يخــش مــن يشــنع  أقامــه المرابطــون "عندمــا 

عليــه". فــي بعــض األحيــان، تبــدو حالــة الموحديــن 

نموذجيــة؛ بحيــث إن تنصيــب قبــالت المســاجد كان 

أمــرًا مرتبطــًا بالســلطة السياســية أكثــر مــن الرغبــة 

الحقيقيــة فــي اســتقبال الكعبــة. وهــذا مــا يجعــل 

مــن الممكــن الحديــث عــن اتجاهــات ســاللية.

9 – القبلة حالياً

الواضــح  مــن  يبــدو  تقــدم،  مــا  كل  علــى  بنــاء 

محصــورًا  موضوعــًا  ليســت  القبلــة  أن  والجلــي 

بــل موضــوع مفعولــه يســري فــي  فــي الماضــي؛ 

الحاضــر. وذلــك مــا يمكــن تبّينــه مــن خــالل إجــراء 

بحــث علــى شــبكة االنترنيــت. فعندمــا نكتــب كلمــة 

" قبلــة" فــي محــرك بحــث كغوغــل مثــاًل تظهــر عــدة 

صفحــات خاصــة بديــن المســلمين الذين يعيشــون 
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فــي مختلــف بقــاع العالــم. كمــا تظهــر أيضــًا إعالنات 

تجاريــة أخــرى ك"قبلــة كــوال" و "قبلــة. كــوم".

مــن جهــة أخــرى، فــإن الســؤال الــذي يطــرح 

علــى  المحافظــة  يمكــن  كيــف  هــو  حاليــًا  نفســه 

حســب  الموقــع  تحديــد  أو   – الصحيحــة  الجهــة 

المصــدر – مــع تزايــد عــدد المؤمنيــن مــن الحجــاج 

إلــى الكعبــة كل عــام. الذيــن يحجــون 

الشكل 11: صورة حديثة للكعبة.

10 – خالصات

يمكــن أن نســتخلص مــن هذه الرؤيــة البانورامية 

العامــة عــدة نتائــج. النتيجــة األولــى هــي أن اســتعمال 

األمــر  يتعلــق  عندمــا  صــواب"،  علــى  "ليــس  عبــارة: 

بتنصيــب قبلــة المســجد، يجــب أن يكــون بالشــكل 

المناســب، طالمــا أن اســتقبال عيــن القبلــة لــم يكــن 

ــى  ــزال هنــاك، إل ــًا مطلقــًا. مــن ناحيــة أخــرى، ال ت واجب

حــد اآلن، مناطــق ظــل فيمــا لــه صلــة بالمســئولين 

المباشــرين الذيــن كانــت لهــم الكلمــة األخيــرة فــي 

تنصيــب جهــة المبانــي عمومــًا. الراجــح أن المهمــة 

ــاك  ــق الفقهــاء؛ لكــن هن ــى عات ــت ملقــاة عل تلــك كان

مــا يــدل علــى أن كلمــة هــؤالء الفقهــاء لــم تكــن دائمــًا 

ــة التنصيــب -فــي حقيقــة األمــر-  مســموعة. إن عملي

كانــت نتيجــة لمجموعــة مــن العناصــر التــي ال حضــور 

فيهــا لعلــم الفلــك إال حضــورًا ضعيفــًا وباهتــًا. هنــاك 

عينــة أخــرى محــددة للعالقــة بيــن السياســة والديــن 

فــي الفضــاء اإلســالمي الوســيط تتجلــى فــي تنصيــب 

قبــالت بعــض المســاجد، مثــل مســاجد الموحديــن أو 

المســاجد التابعــة لمجمــع قصــر الحمــراء.

للقبلــة  الدقيــق  التنصيــب  أن  مــن  بالرغــم 

تعترضــه حــدود وقيــود قــد تكــون معماريــة )إلى أي 

حــد يمكــن تشــييد مبانــي بشــكل دقيــق للغايــة(، أو 

هندســية )رياضيــة( ) مرتبطــة بضــرورة التوصــل 

علــم  مجــال  فــي  رياضيــة  صيــغ  اكتشــاف  إلــى 

المثلثــات الكــروي، وكذلــك التوصــل إلــى اكتشــاف 

اإلحداثيــات الجغرافيــة الموثــوق بهــا(، فــإن القبلــة 

بأحــكام  المرتبطــة  العناصــر  مــن  واحــدة  كانــت 

الشــريعة، والتــي كان لهــا الــدور الهــام فــي إعطــاء 

دفعــة مهمــة لعلمــْي الرياضيــات والفلــك.

---------

النص األصلي للمقال:

MÒNICA RIUS, La alquibla: ¿ciencia 

religiosa o religión científica?, ’Ilu. Revista de 

Ciencias de las Religiones Anejos, 2006, XVI, 

pp. 111-93.

تنويــه: كل مــا يــرد بيــن }...{، ســواء فــي المتــن 

أو فــي الهوامــش هــو مــن وضــع المترجــم.
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 Destiny :قراءة في كتاب
Disrupted

 Heba Maher | (((مراجعة: هبة ماهر

heba.maher@icloud.com :1) جامعة القاهرة، مصر، البريد اإللكتروني(



 Destiny Disrupted: A history of الكتــاب:  عنــوان 
the World Through Islamic Eyes

Tamim Ansary :اسم الكاتب

PublicAffairs Books  :دار النشر

مكان النشر: الواليات المتحدة األمريكية،

تاريخ النشر: الطبعة األولى 2009.

نبذة عن الكاتب:  

كابــول  فــي  ولــد  أمريكــي،  أفغانــي  أنصــاري  تميــم 

المتحــدة  الواليــات  إلــى  وهاجــر   ،1948 عــام  بأفغانســتان 

األمريكيــة واســتقر بهــا منــذ عامــه الســادس عشــر. اكتســب 

أنصــاري شــهرته فــي أمريــكا بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر عــام 2001 جــراء جهــوده فــي معارضــة قصــف أمريــكا 

ألفغانســتان، وذلــك علــى الرغــم مــن جهــره بعــداوة طالبــان 

الدن.  بــن  أســامة  بتعقــب  ومطالباتــه 

بــدأ اهتمــام أنصــاري باإلســالم بعدمــا رأى انضمــام شــباب مــن 

معارفــه إلــى تنظيمــات جهاديــة كالقاعــدة، فبــدأ في دراســة اإلســالم 

لفهــم القــوة الجاذبــة لهــذا الديــن والتــي لــم تخفــت مــع مــرور الزمــان. 

جيــًدا  إلماًمــا  يمتلكــون  الذيــن  األشــخاص  أحــد  أنصــاري  يعــد 

بالرؤيــة اإلســالمية وبالرؤيــة الغربيــة فــي الوقــت ذاتــه، وإن كانــت 

الثقافــة الغربيــة هــي الغالبــة عليــه؛ ولــذا فإنــه يحــاول مــد جســور 

التفاهــم بيــن الثقافتيــن إلزالــة التوتــر واالحتقــان بيــن العــوام مــن 

الحضارتيــن. أبنــاء 

أتــى كتابــه هــذا محاولــة لتســليط الضــوء علــى تاريــخ الشــعوب 

الــذي ُأهمــل بالكليــة فــي الدراســات الغربيــة،  اإلســالمية العريــق 

ولشــرح رؤى هــذه الشــعوب وأفكارهــا إزاء األحــداث التــي مــرت بهــا 
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خــالل تاريخهــا، بغيــر إخضــاع هــذه الــرؤى للمعاييــر 

ــة.  والمقاييــس التفســيرية الغربي

وممــا يميــز كتابــه هــذا عــن كتــب غيــره مــن 

األوليــة  الكاتــب  نشــأة  هــو  المستشــرقين 

مســلًما فــي ظــل شــعب مســلم ذي عــادات 

بخــالف  اإلســالمي،  الديــن  منبعهــا  وتقاليــد 

بــدأ  إمــا  الذيــن  المستشــرقين  مــن  غيــره 

مــن  متأخــر  وقــت  فــي  باإلســالم  اهتمامهــم 

أعمارهــم ولــم تكــن نشــأتهم فــي إحــدى بــالد 

بــالد  إحــدى  فــي  كانــت نشــأتهم  أو  اإلســالم، 

اإلســالم ولكنهــم لــم يكونــوا مســلمين فلــم 

مــن  اإلســالم  لفهــم  إمكانيــة  لهــم  تتحصــل 

ألنفســهم  نظرتهــم  ظلــت  وإنمــا  الداخــل، 

باعتبارهــم شــرقيين أو عــرب فقــط. وقــد ظهــر 

هــذا الفــارق فــي الكثيــر مــن تفســيرات الكاتــب 

لألحــداث حيــث أخضعهــا لمعاييــر المســلمين 

الغربيــة.  للمعاييــر  وليــس 

عرض الكتاب:

فــي هــذا الكتــاب يقــوم تميــم أنصــاري بطــرح 

رؤيــة جديــدة للتاريــخ العالمــي، يعمــد خاللهــا إلــى 

وجهــة  مــن  التاريــخ  هــذا  أحــداث  جميــع  عــرض 

نظــر شــعوب العالــم اإلســالمي، وقــد أتــت هــذه 

الرؤيــة بديــًلا للمركزيــة الغربيــة التــي تنســج كتــب 

التاريــخ فــي الغالــب علــى منوالهــا. تماشــًيا مــع 

هــذا الطــرح فقــد اختــار الكاتــب أن يجعــل نقطــة 

البدايــة لكتابــه فــي شــبه جزيــرة العــرب قبيل بعثة 

ــَل أن يقتصــر فــي عرضــه هــذا  محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، كمــا فضَّ

علــى األحــداث التــي وقعــت داخــل حــدود العالــم 

اإلســالمي، ولــم يتنــاول بالتحليــل أحــداث التاريــخ 

الغربــي إال حيــن تتشــابك أحــداث التاريخيــن، فهنــا 

يذكــر أوضــاع العالــم الغربــي ويوضــح مــدى تأثــر 

العالــم اإلســالمي بهــذه األوضــاع.

وقــد ذكــر الكاتــب فــي مقدمــة كتابــه الســبب 

الــذي حــدا بــه إلــى كتابــة هــذا التاريــخ البديــل، 

هيمنــة  مــن  -وغيــره-  هــو  الحظــه  مــا  وهــو 

الســرديات  جميــع  علــى  الغربيــة  المركزيــة 

الحضــارات  تواريــخ  تذكــر  ال  بحيــث  التاريخيــة، 

والحضــارة  اإلســالمية  كالحضــارة  الموازيــة 

الصينيــة وغيرهمــا مــن الحضــارات الشــرقية)2)، 

بالرغــم مــن حضــور هــذه الحضــارات البــارز فــي 

فــي  العديــدة  العالمــي، وإســهاماتها  التاريــخ 

اإلنســانية.  ســيرورة 

ونيــف وخمســين  فــي ثالثمائــة  الكتــاب  يقــع 

صفحــة مقســمة علــى ســبعة عشــر فصــًلا. يــدور 

الكاتــب  يحددهــا  زمنيــة  حقبــة  حــول  فصــل  كل 

فــي عنــوان الفصــل. وقــد أتــى تقســيم الفصــول 

تبًعــا لطبيعــة األحــداث أو األفــكار التــي يتناولهــا 

الفصــل، فلــم يعمــد الكاتــب إلــى مقيــاس زمنــي 

ــاول الفصــل  ــا يتن ــل أحياًن ــه؛ ب موحــد لفصــول كتاب

يتنــاول  أخــرى  وأحياًنــا  أعــوام،  بضعــة  الواحــد 

الفصــل عــدة قــرون. 

أهــم مــا يميــز هــذا الكتــاب -فــي رأيــي- هــو 

أســلوب الكاتــب الســلس فــي عــرض األحــداث، 

ســيادة  علــى  تــدل  "الشــرق"  لفظــة  نفــس  أن  يالحــظ   (2(
شــرق  إلــى  الجغرافــي  التقســيم  إن  إذ  الغربيــة؛  المركزيــة 

أوروبــا.  موقــع  باعتبــار  هــو  إنمــا  أقصــى  وشــرق  أوســط 
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باإلضافــة إلــى تحليالتــه الثاقبــة المبثوثــة فــي 

ثنايــا الكتــاب، خاصــة فــي نصفــه الثانــي الــذي 

ونظــًرا  والمعاصــر،  الحديــث  التاريــخ  يتنــاول 

فقــد  والعلميــة  الذاتيــة  الكاتــب  لمســيرة 

اإلســالمية  بالثقافــة  جيــد  إلمــام  لديــه  صــار 

ــه مــن عــرض  ــة ممــا مكن وكــذا بالثقافــة الغربي

وجهــات  مــن  أي  علــى  تحامــل  بغيــر  األحــداث 

النظــر الســائدة، فنجــده يذكــر الحــدث وتأثيــره 

علــى المســلمين ثــم يشــير إلــى الكيفيــة التــي 

ينظــر بهــا الغربيــون لنفــس الحــدث مــع إيضــاح 

الخــالف.  منــاط 

علــى  الكتــاب  بدايــة  منــذ  الكاتــب  حــرص 

العالــم  إلــى  النظــر  فــي  الســائد  النمــط  تغييــر 

"العالــم  مصطلــح  صــك  فقــد  ولــذا  اإلســالمي 

الوســيط" لإلشــارة إلــى العالــم اإلســالمي وذلــك 

لوقوعــه بيــن العالــم الغربــي المتمثــل فــي أوروبــا 

واألمريكيتيــن وبيــن العالــم الشــرقي المتمثــل فــي 

الصيــن والهنــد، كمــا يشــير المصطلــح ضمًنــا إلــى 

وســاطة العالــم اإلســالمي بيــن شــعوب العوالــم 

المصطلــح  هــذا  اســتخدام  وفــي  ذكرهــا.  اآلنــف 

رفــٌض لمصطلحــات غربيــة كالشــرق األوســط أو 

الشــرق، حيــث يتخــذ المصطلــح األول مــن موقــع 

يجمــع  بينمــا  للنظــر،  الجغرافــي منطلًقــا  أوروبــا 

المصطلــح الثانــي الحضــارة اإلســالمية مــع غيرهــا 

الصينيــة  -كالحضــارة  األخــرى  الحضــارات  مــن 

والهنديــة- بغيــر اعتبــار للتبايــن الجــذري فيمــا بيــن 

الحضــارات. هــذه 

فــي فصــول الكتــاب األولــى يذكــر الكاتــب أهــم 

محطــات التاريــخ اإلســالمي بشــكل مختصــر، وقــد 

ال يكــون فــي هــذه الفصــول مــن جديــد بالنســبة 

المســلمين  لغيــر  بالنســبة  أنهــا  إال  للمســلم 

تمثــل عرًضــا منصفــا بلغــة جذابــة ألحــداث العصــر 

النبــوي وعصــر الخلفــاء الراشــدين.   

يبــدأ التأريــخ اإلســالمي بهجــرة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

حيــاة  فتــرة  وتعــد  المدينــة،  إلــى  مكــة  مــن 

فــي  الراشــدين  وخلفائــه  الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

يســتقي  التــي  الرئيســة  المنابــع  أحــد  المدينــة 

السياســية  معارفهــم  المســلمون  منهــا 

واالجتماعيــة، ولــذا كانــت لهــذه الفتــرة مكانــة 

مركزيــة لــدى علمــاء المســلمين. ومــن النقــاط 

الهامــة التــي كــرر الكاتــب اإلشــارة  إليهــا فــي 

عــدة مواضــع مــن كتابــه أن اإلســالم مشــروع 

المجتمعــات،  إصــالح  إلــى  يهــدف  اجتماعًيــا 

وأنــه بالرغــم مــن خطــاب اإلســالم -كغيــره مــن 

الديانــات- الشــخصي لألفــراد، إال أنــه ال يكتفــي 

علــى  يحثهــم  وإنمــا  الذاتــي  بصالحهــم  منهــم 

وهــذه  أيًضــا،  مجتمعاتهــم  بإصــالح  القيــام 

مــن  اإلســالم  فــي  بمــا  لهــا  ُيســتدل  النقطــة 

ــادات تعمــل علــى تمكيــن المجتمعــات مــن  عب

مــد  ومــن  األفــراد  جميــع  بمصالــح  العنايــة 

أواصــر الصلــة بيــن جميــع قطاعــات المجتمــع، 

ولــذا لــم يعــرف اإلســالم النظــام الطبقــي الــذي 

ظهــر فــي غيــره مــن الحضــارات، بــل لــم تظهــر 

فجــوة طبقيــة فــي المجتمعــات اإلســالمية إال 

االســتعمار  قــدوم  مــع  الحديــث  العصــر  فــي 

الغربــي وهــذا األمــر ســيأتي ذكــره فــي فصــل 

الكتــاب.  فــي  الحــق 
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تعــرض الكاتــب فــي هــذه الفصــول لحادثــة 

الســقيفة وحــروب الــردة والفتــن التــي أدت إلــى 

مقتــل عثمــان وعلــي رضــي هللا عنهمــا، ولكنــه لم 

يعمــد -كمــا يفعــل المستشــرقون فــي العــادة- 

لهــم  حفــظ  بــل  الصحابــة،  نوايــا  اتهــام  إلــى 

فضلهــم وذكــر مآثرهــم مســتدًلا علــى ذلــك بمــا 

ســبق وأن قدمــوه لخدمــة الديــن والتضحيــات 

التــي بذلوهــا.

الحكــم  فتــرة  الكاتــب  تنــاول  ذلــك  بعــد 

اجتماعيــة  تغيــرات  مــن  تــاله  ومــا  األمــوي 

مقتــل  لحادثــة  تعــرض  كمــا  وسياســية، 

الحســين رضــي هللا عنــه ومــا صحبــه ذلــك مــن 

تمكــن الفكــر الشــيعي كفكر مســتقل مضاهًيا 

للفكــر الســني. وممــا يحســب للمؤلــف أنــه ال 

يكتفــي بذكــر الحــدث مجــرًدا، وإنمــا يحــرص علــى 

تحليــل تداعيــات ذلــك الحــدث االجتماعيــة ومــا 

صاحبــه مــن تغييــرات علــى مســتوى العــوام 

وتعليــل ذلــك. ومــن ذلــك مــا ذكــره عنــد كالمــه 

علــى الفتوحــات اإلســالمية فــي العصــر األمــوي 

ومــا لحقهــا مــن عمليــات تعريــب لمؤسســات 

الحكــم وأســلمة للشــعوب، حيــث ذكــر أن مــن 

العوامــل التــي ســهلت ســيادة اللغــة العربيــة 

فــي قــارة إفريقيــا وجــود جــذور مشــتركة بيــن 

شــعوب هــذه المناطــق وبيــن المســلمين)3)، 

موحــدة  ولغــة  ثقافــة  غيــاب  إلــى  باإلضافــة 

أمــا  المناطــق؛  هــذه  شــعوب  بيــن  تجمــع 

فــي األراضــي التــي كانــت واقعــة تحــت حكــم 

الفــرس فــإن الوحــدة اللغويــة والثقافيــة لهــذه 

)3) يقصد بذلك الديانات اإلبراهيمية. 

الشــعوب حالــت دون انتشــار اللغــة العربيــة 

فــي هــذه المناطــق.

العباســي  الحكــم  فتــرة  الكاتــب  تنــاول  ثــم 

التــي  الكيفيــة  وذكــر  مســتقل،  فصــل  فــي 

وصــل بهــا العباســيون إلــى الحكــم ومــا مثلــه 

نظــام حكمهــم مــن خــرق فــي نظــام اإلســالم 

يفعــل  كمــا  الكاتــب  يعمــد  فلــم  االجتماعــي، 

العصــر  جعــل  إلــى  المستشــرقين  مــن  غيــره 

العباســي درة عصــور اإلســالم لمــا شــهده هــذا 

العصــر مــن تقــدم مــادي هائــل، وإنمــا أوضــح 

أن البــذخ الــذي ســاد فــي بــالط العباســيين كان 

مخالًفــا لمــا أمــر بــه اإلســالم مــن االقتصــاد فــي 

والمشــرب. الملبــس 

للــكالم  مســتقال  فصــًلا  المؤلــف  أفــرد 

عــن العلمــاء ودورهــم فــي التاريــخ اإلســالمي 

اســتقاللية  مــن  العلمــاء  بــه  تمتــع  مــا  وذكــر 

لالختالفــات  تعــرض  كمــا  الحكــم،  جهــاز  عــن 

الرئيســة بيــن الطوائــف الثــالث التــي آلــت إليهــا 

القيــادة المجتمعيــة، وهــم العلمــاء والصوفيــة 

بشــكل أساســي، ثــم مــن ورائهــم بدرجــة أقــل 

المعتزلــة.  مــن  شــابههم  ومــن  الفالســفة 

وهــذا الفصــل مــن الفصــول التــي تحتــاج إلــى 

قــراءة ناقــدة، وذلــك أن المؤلــف جعــل حــرص 

العلمــاء علــى حفــظ عقيــدة األمــة، ومحاولــة 

إزالــة الخالفــات بالرجــوع إلــى نصــوص الكتــاب 

والســنة، نوًعــا مــن تحجيــم العقــل اإلنســاني 

ومصــادرة الفكــر الحــر. كمــا أن المؤلــف يجعــل 

مــن ربــط الســعي الدنيــوي بســؤال الغايــات 
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والمــآالت عرقلــة لمســيرة التقــدم الحضــاري)4)، 

وهــذا يتعــارض مــع مــا ذكــره المؤلــف ســابًقا 

مــن أن اإلســالم مشــروع اجتماعيــا، يهــدف إلــى 

البشــر  أطلــق  مــا  فــإذا  المجتمعــات؛  إصــالح 

العنــان لعقولهــم بغيــر قيــد مــن الوحــي فكيــف 

يتحقــق هــذا اإلصــالح! إن مــا يقولــه المؤلــف 

دعــوة  يكــون  أن  إلــى  باإلســالم  يعــود  هنــا 

للصــالح الفــردي فقــط، ثــم بعــد تحقيــق صــالح 

األفــراد تبطــل الحاجــة إلــى الوحــي وتشــريعاته، 

ويقــوم البشــر بتســيير مجتمعاتهــم وفقــا لمــا 

يرونــه هــم حًقــا.

بعــد ذلــك تنــاول الكاتــب الشــعوب التركيــة 

فــي فصــل آخــر بدايــة مــن دخولهــم فــي اإلســالم 

األحــداث،  مســرح  علــى  أهميتهــم  بــروز  وحتــى 

ومــن األمــور الالفتــة أنــه لــم ينتقــد لجــوء حــكام 

المســلمين لشــراء غلمــان وفتيــة ثــم تنشــئتهم 

علــى القتــال بــل ذكــر أن ذلــك، أوًلا كان النظــام 

تلــك  حــكام  معظــم  قبيــل  مــن  بــه  المعمــول 

وســيلة  كان  النظــام  ذلــك  أن  وثانًيــا  األزمنــة، 

الفقيــرة؛  الطبقــات  ألبنــاء  االجتماعــي  للترقــي 

كمــا أن منــع هــؤالء الجنــد مــن الــزواج واإلنجــاب 

الفئــة  تلــك  تحــول  مــن  منعــت  ضمانــة  َعِمــل 

إلــى طبقــة مغلقــة، وإنمــا ظلــت مفتوحــة أمــام 

الجــدد.  القادميــن 

وبحلــول عصــر الســالجقة كانــت دولة اإلســالم 

ــا منقســمة إلــى خالفــة عباســية فــي بغــداد،  فعلًي

وخالفــة فاطميــة فــي مصــر، وخالفــة أمويــة فــي 

فــي  الفارســي  للعنصــر  ســيطرة  مــع  األندلــس، 

)4) سيأتي مزيد بيان لهذه النقطة الحًقا. 

وســط آســيا. ومــن النقــاط التــي أجــاد فيهــا الكاتــب 

ذكــره لنقــاط ضعــف وقــوة كل مــن مراكــز الحكــم 

ــى أحــد هــذه  ــه إل الســابقة، فلــم يصــرف جــل عنايت

ــة مــا عــداه كمــا يميــل  المراكــز معرًضــا عــن أهمي

مــن  فنجــد  يفعلــوا،  أن  العــادة  فــي  المؤرخــون 

بغــداد ومــا  تاريــخ  بذكــر  يعتنــون  مــن  المؤرخيــن 

يقــع تحــت هيمنتهــا فقــط معتبريــن مــا عداهــا من 

مراكــز الحكــم دول مارقــة أو خائنــة، ونجــد منهــم 

مــن يعلــي مــن شــأن تاريــخ األندلــس باعتبارهــا 

مثــاًلا للتقــدم الحضــاري بغيــر التفــات إلســهامات 

المناطــق األخــرى. 

 ثــم ذكــر المؤلــف الهجمــات الشرســة التــي 

تعــرض لهــا العالــم اإلســالمي مــن جهــة الغــرب 

ومــن جهــة  الصليبيــة-  الحمــالت  فــي  -متمثلــة 

الشــرق -متمثلــة فــي الغــزو المغولــي، ومــا تــال 

تلــك الهجمــات مــن تغيــرات عالميــة؛ إذ مثلــت 

تاريــخ  تقاطــع  فتــرات  إحــدى  الهجمــات  تلــك 

والغربــي.  الشــرقي  بالعالــم  الوســيط  العالــم 

ولــم َيُفــِت المؤلــف اإلشــارة إلــى اختــالف موازيــن 

المتقاتلــة،  الفــرق  هــذه  جميــع  بيــن  القــوى 

للمســلمين  -ظاهرًيــا-  الغلبــة  كانــت  فبينمــا 

ظلــت  اإلفرنــج  إمــارات  أن  إال  اإلفرنــج)5)  علــى 

طويــًلا؛  زمًنــا  المســلمين  أمــام  مســتعصية 

إذ  معكوًســا؛  األمــر  كان  المغــول  مــع  بينمــا 

تمكــن المغــول مــن اكتســاح العالــم اإلســالمي 

بســهولة فائقــة فــي البدايــة، ولكنهــم ســرعان 

شــعوب  أحــد  فصــاروا  االندمــاج؛  اختــاروا  مــا 

اإلســالم  فــي  المغــول  وبدخــول  المســلمين. 

)5) وذلــك أن أوروبــا لــم تكــن قــد خرجــت بعــد مــن حالة التشــرذم 
التــي كانــت فيهــا منذ ســقوط اإلمبراطوريــة الرومانية الغربية. 
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ظهــر مركــز قــوة جديــد فــي العالــم اإلســالمي 

وهــو شــبه القــارة الهنديــة التــي قــام المغــول 

فيهــا.  اإلســالم  ونشــر  بفتحهــا 

ومــن النقــاط المهمــة التــي طرحهــا المؤلــف 

األمــر  آنــذاك،  القتاليــة  األســاليب  تطــور  هــو 

الــذي أدى إلــى ســحب البســاط مــن تحــت أرجــل 

الفرســان، وبالتالــي إلــى انهيــار النظــام اإلقطاعــي 

فــي الغــرب، وبدايــة عصــر جديــد، كان للعــوام فيــه 

ا فــي تســيير األحــداث. بــارًز ا  دوًر

االجتماعيــة  اآلثــار  المؤلــف  تنــاول  كذلــك 

والفكريــة التــي ظهرت جراء الهزائم العســكرية 

التــي تعــرض لهــا المســلمين فــي تلــك الحقبــة؛ 

اإلصالحيــة  التيــارات  مــن  العديــد  ظهــرت  إذ 

التــي ســعت إلــى تفســير هــذه الهزائــم ومــن ثــم 

عــالج أســبابها. 

عندمــا  المجتمعــات  فــإن  العــادة،  وفــي 

تتعــرض لمثــل هــذه الهزائــم التــي تــودي بالنظــم 

الحاكمــة يبــرز فيهــا الجماعــات المنظمــة؛ وفــي 

الصوفيــة  الجماعــات  كانــت  اإلســالمي  العالــم 

أكثــر هــذه الجماعــات تنظيًمــا، ولــذا صــارت ذات 

المؤلــف  يفــت  ولــم  الحقبــة.  تلــك  فــي  بــارز  أثــر 

الجماعــات  بيــن  أساســي  فــارق  إلــى  اإلشــارة 

الصوفيــة فــي بــالد اإلســالم وبيــن الرهبــان فــي 

االختــالط  إلــى  األولــون  يعمــد  بينمــا  إذ  الغــرب؛ 

بالعــوام لدعوتهــم، يقــوم اآلخــرون باالنعــزال عــن 

البشــر أمــًلا فــي تحقيــق خالصهــم الفــردي. وقــد 

ــح  كان انتشــار اإلســالم فــي آســيا الصغــرى وفت

القســطنطينية علــى يــد القبائــل التركيــة أحــد أبــرز 

آثــار هــذه الجماعــات الصوفيــة.   

بــدأت  قــد  أوروبــا  كانــت  األثنــاء  تلــك  فــي 

أولــى خطــوات نهضتهــا، وذلــك بعــد احتكاكهــا 

الصليبيــة.  الحــروب  إبــان  اإلســالمي  بالعالــم 

أساســًيا  دوًرا  لالقتصــاد  فــإن  قيــل  وكمــا 

يلتفــت  مــن  قــل  التاريــخ  مجــرى  تســيير  فــي 

األولــي  الباعــث  أن  هنــا  ذلــك  ومصــداق  إليــه، 

لألوروبييــن كان الوصــول إلــى بضائــع الشــرق 

إبــان  لديهــم  راجــت  قــد  كانــت  التــي  األقصــى، 

االحتيــاج  بغيــر  مباشــرة  الصليبيــة،  الحمــالت 

إلــى المــرور بــأرض المســلمين لخفــض التكلفــة 

ومــن ثــم زيــادة األربــاح. ومــن هنــا بــدأت حركــة 

الكشــوف الجغرافيــة ومــا تبعهــا مــن تغييــرات 

هائلــة علــى مســتوى الشــعوب والــدول. وفــي 

أوروبــا  لتفســير نهضــة  المؤلــف  محاولــة مــن 

العلميــة بعــد خروجهــا مــن عباءة الكنيســة، ذكر 

أن أحــد عوامــل تقييــد الفكــر العملــي هــو ســؤال 

الغايــات، وأن األوروبييــن فقــط عندمــا تحــرروا 

تفيــده  ومــا  األفعــال  غايــات  فــي  البحــث  مــن 

بالنســبة للخــالص االخــروي، تمكنــوا مــن تحقيق 

نهضــة ماديــة؛ وأن هــذا التحــرر لــم يتحقــق إال 

بعــد حركــة اإلصــالح الدينــي التــي حــررت األفــراد 

مــن ســلطان الكنيســة ورغبــات القساوســة. 

العلمانيــة  بــذور  أن  يعنــي  المؤلــف  ذكــره  ومــا 

ٌبــذرت مــع مارتــن لوثــر؛ إذ هــو أول مــن نــادي بــأن 

يكــون الديــن شــأًنا خاًصــا بيــن العبــد وبيــن الــرب، 

وبــأن ال يجعــل لمؤسســة دنيويــة وصايــة علــى 
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عقائــد العبــاد)6). وجعــل إهمــال ســؤال الغايــات 

إلــى نظــر  علــة للنهضــة األوروبيــة أمــر بحاجــة 

إذ يمكــن  أوًلا مــن جهــة صحتــه؛  مــن جهتيــن: 

أن يقــال إن مثــل هــذه النهضــة لــم تظهــر عنــد 

اعتنــاء  بهــا  يظــن  ال  التــي  الوثنيــة  الشــعوب 

بســؤال الغايــات؛ وثانًيــا مــن جهــة نتائجــه؛ إذ إن 

بإهمالهــم لســؤال الغايــات ارتكــب األوروبيــون 

لهــا  تقشــعر  فظائــع  قــرون  عــدة  مــدار  علــى 

عنــد  الجانــب  هــذا  إهمــال  يصــح  وال  األبــدان، 

الحديــث عــن نهضتهــم الماديــة. 

كان جــل العالــم اإلســالمي آنــذاك خاضًعــا 

للدولــة العثمانيــة، ومــرة أخــرى لعــب االقتصــاد 

دوًرا هائــًلا فــي التاريــخ؛ إذ إن بدايــات العالقــات 

بيــن العثمانييــن واألوروبييــن كانــت تــدور حــول 

األوروبييــن  تفــوق  ولكــن  التجاريــة،  االتفاقــات 

االقتصاديــة  الغلبــة  لهــم  جعــل  المــادي 

كانــت  التصنيعيــة  قدراتهــم  إن  حيــث  أيًضــا، 

أن  كمــا  المســلمة،  الشــعوب  قــدرات  تفــوق 

الخــام  بالمــواد  تمدهــم  كانــت  مســتعمراتهم 

واأليــدي العاملــة الرخيصــة ممــا جعــل الميــزان 

هــذه  لمعالجــة  لكفتهــم.  يميــل  التجــاري 

األوضــاع، لجــأ العثمانيــون إلــى الحلــول الجاهــزة 

فقامــوا بإصالحــات علــى النمــط الغربــي، األمــر 

مجتمعيــة  قطيعــة  حــدوث  فــي  تســبب  الــذي 

بيــن العــوام وبيــن النخــب فــي البــالد اإلســالمية 

مــرة.  ألول 

)6) كتــاب The Unintended Reformation يــدور حــول نفــس 
هــذه الفكــرة. 

باإلضافــة إلــى العثمانييــن، كانــت هنــاك 

اإلســالمي  العالــم  فــي  أخــرى  قــوة  مراكــز 

منهــا الدولــة الصفويــة فــي إيــران وســلطنة 

المغــول فــي الهنــد؛ وقــد عملــت بريطانيــا 

المنطقتيــن،  فــي  نفوذهــا  نشــر  علــى 

ثــم  تجاريــة  باتفاقــات  ذلــك  مســتهلة 

المباشــر  التدخــل  إلــى  عمــدت  ذلــك  بعــد 

ســواء العســكري كمــا فــي حالــة الهنــد، أو 

إيــران، ومــا تبــع  السياســي كمــا فــي حالــة 

ــرا وروســيا علــى  ذلــك مــن صــراع بيــن إنجلت

أفغانســتان  منطقــة  فــي  نفــوذ  مناطــق 

الكبــرى.  باللعبــة  تاريخيــا  عــرف  فيمــا 

الــذي  العــام  الضعــف  نتائــج  مــن  كان 

العديــد  ظهــرت  أن  اإلســالمي  بالعالــم  حــل 

علــى  أبرزهــا  كان  اإلصالحيــة،  الحــركات  مــن 

فــي  الوهــاب  عبــد  بــن  حركــة محمــد  اإلطــالق 

ــرة العــرب، وحركــة عليكــرة فــي شــبه  شــبه جزي

جمــال  دعــوة  إلــى  باإلضافــة  الهنديــة،  القــارة 

الديــن األفغانــي. وقــد تنــاول المؤلــف الثــالث 

األســس  التفصيــل موضًحــا  ببعــض  حــركات 

التــي قامــت عليهــا وأهــم مــا أنتجتــه مــن آثــار. 

وبالرغــم مــن اختــالف األســماء أو الجهــات إال 

أن المبــادئ التــي دعــت إليهــا حــركات اإلصــالح 

التصنيــع،  ثــالث:  البــالد اإلســالمية كانــت  فــي 

والدســتورية، والقوميــة، وقــد تنــاول المؤلــف 

موضًحــا  مســتقل  فصــل  فــي  المبــادئ  هــذه 

فــي  نهضــة  تحقيــق  فــي  فشــلها  ســبب  أن 

فــي  نجاحهــا  مــن  بالرغــم  اإلســالمي  العالــم 

Destiny Disrupted :187قراءة يف كتاب
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ــا هــو اختــالف الظــرف التاريخــي  ذلــك فــي أوروب

واالجتماعــي بيــن المنطقتيــن. ومــن جديــد تبــرز 

هنــا أهميــة تحليــالت المؤلــف حيــث إنــه أوضــح 

طبيعــة العالقــات االجتماعيــة بيــن األفــراد فــي 

البــالد اإلســالمية وكيفيــة تأثرهــا ســلبًيا بهــذه 

هــذه  فــرض  محاولــة  أن  ذكــر  كمــا  المبــادئ، 

االجتماعيــة  النظــم  خلخلــة  إلــى  أدى  المبــادئ 

والسياســية واالقتصاديــة التــي كانــت ســائدة 

فوضــى  أنتــج  ممــا  العثمانيــة،  الدولــة  فــي 

المنشــود. اإلصــالح  مــن  بــدًلا  وفســاًدا 

أوضــاع  عــن  الــكالم  مضــى  ذلــك  بعــد 

العالــم اإلســالمي قبيــل الحــرب العالميــة 

الدولــة  زوال  وآثــار  وعقبهــا،  األولــى 

العثمانيــة، ومــا اســتتبعه ذلــك من انقســام 

الــدول اإلســالمية وفــرض الــدول الغربيــة 

ثــم  اإلســالم،  بــالد  عامــة  علــى  لهيمنتهــا 

بعــد ذلــك ســيطرة العلمانييــن علــى مقاليــد 

نجــاح  بعــد  الــدول  هــذه  جــل  فــي  الحكــم 

حــركات التحــرر مــن االســتعمار فــي أعقــاب 

الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 

ــى لحظــة مــن  ــب إل بعــد ذلــك وصــل الكات

المجتمعــات  حيــاة  فــي  الفارقــة  اللحظــات 

والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي  اإلســالمية 

ســبتمبر،  مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث  وهــي 

وحــاول تحليــل ســبب عــودة اإلســالم بقــوة 

علــى الســاحة العالميــة بعــد غفــوة طويلــة؛ 

وذلــك أن جــل المبــادئ التــي اتخــذت وســيلة 

لإلصــالح أثبتــت فشــلها، علــى حيــن أن انتصــار 

ــذي  األفغــان فــي حربهــم ضــد الســوفييت، ال

كان اإلســالم حاضــًرا فيــه بقــوة، كان بمثابــة 

إشــارة إلــى الســبيل األمثــل لإلصــالح. وقــد 

ذكــر المؤلــف أنــه لطالمــا اتخــذ المســلمون 

مــن انتصاراتهــم علــى أعدائهــم فــي المعــارك 

ومــن  لهــم  تعالــى  هللا  تأييــد  علــى  دليــًلا 

تأثيــر  وبيــن  عليــه،  هــم  مــا  صحــة  علــى  ثــم 

وكــذا  االنتصــارات  أزمنــة  فــي  الفكــرة  هــذه 

إلــى  األمــر  يحتــاج  وهنــا  الهزائــم.  أزمنــة  فــي 

بعــض اإليضــاح؛ فأمــا إن جعلــت انتصــارات 

المســلمين ســبًبا لزيــادة عــدد الداخليــن فــي 

إن  عنــه، حيــث  أمــر ال مندوحــة  الديــن فهــذا 

البشــر يميلــون جهــة المنتصــر؛ وأمــا إن ُظــن 

أن هــذه االنتصــارات هــي الدليــل علــى صحــة 

مــن  المســلمون  بــه  يقــل  لــم  فهــذا  الديــن 

قبــل، بــل أن نصــوص الوحــي مســتفيضة فــي 

بيــان أن عطــاء الدنيــا ليســت دليــًلا علــى رضــا 

هللا تعالــى، كمــا أن االنتصــارات فــي الدنيــا لــم 

يذكرهــا أحــد فــي براهيــن اإليمــان.  
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السؤال األول:

نشــكركم بــادئ ذي بــدء علــى قبولكــم دعــوة دوريــة 
أهــم  بيــن  مــن  ولعــل  الحــوار،  هــذا  إلجــراء  نمــاء 
الجــواب  معرفــة  الحــوار  قــارئ  يــود  التــي  األســئلة 
ــة  ــوم الحديــث وأهمي ــة عل عليهــا؛ الســؤال عــن ماهي

الراهــن؟ الوقــت  فــي  دراســتها 

وأبــدأ أيًضــا بشــكركم علــى إجــراء هــذا الحــوار، الــذي أرجــو مــن 

أجوبتــي عليــه أن تكــون مفيــدة للقــارئ والمتابــع.

أنهــا:  هــو  لماهيتهــا  ــن  المبيِّ فتعريفهــا  الحديــث  علــوم  وأمــا 

الخادمــة  وبالعلــوم  والــراوي،  المــروي  بأحــوال  ِفــُة  المعرِّ القواعــد 

وآدابهــا. وشــروطها  ــي  َلقِّ التَّ وبُطــرِق  لذلــك، 

إن علــوم الحديــث هــي العلــوم التــي حفظــت لألمــة اإلســالمية 

ســنة نبيهــا ملسو هيلع هللا ىلص وســيرته لكــون الســنة النبويــة هــي مصــدر بيــان الديــن 

اإلســالمي مــع القــرآن الكريــم فــي عقائــده وأحكامــه وقيمــه أخالقــه 

وفــي بنــاء حضــارة اإلســالم عبــر تاريخــه المجيــد. وال شــك أن أمــًرا 

هــذه هــي أهميتــه وأصالتــه فــي الحفــاظ علــى الديــن وفــي التعــرف 

االســتضاءة  وفــي  اإلســالم  أركان  مــن  ركيًنــا  ركًنــا  ســيكون  عليــه 

عليــه  األنبيــاء  بخاتــم  رســاالته  بهــا  ختــم  التــي  تعالــى  بهدايــة هللا 

أفضــل الصــالة والتســليم.

فأهميــة علــوم الحديــث اليــوم هــي أهميتهــا يــوم نشــأت 

منــذ حيــاة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إلــى مــا بعــد زمــن النشــأة األولــى فــي زمــن 

تدويــن مصنفاتهــا وكتابــة قواعدهــا فــي القــرن الهجــري الثانــي 

فمــا بعــد ذلــك، نعم...أهميتهــا اليــوم هــي نفســها أهميتهــا 

اشــتد  كلمــا  أهميــة  تــزداد  بــل  كلــه،  اإلســالمي  التاريــخ  عبــر 

الجهــل بهــا، أو حــاول اقتحــام حماهــا بعــُض الجهلــة وأصحــاب 

األهــداف غيــر العلميــة فــي الطعــن فــي الســنة والتشــكيك 
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فــي مصدريتهــا أو فــي ثبوتهــا، كمــا نشــاهده 

اليــوم، لألســف الشــديد. 

السؤال الثاني: 

الــدارس  انتبــاه  يلفــت  مــا  أهــم  لعــل 
الصرامــة  هــو  الحديــث  لعلــم 
تحدثنــا  أن  يمكــن  فهــل  المنهجيــة، 
عــن أهــم مظاهرهــا فــي منهــج النقــد 
الحديثــي؟ وهــل نحــن أمــام منهــج أم 

مختلفــة؟ مناهــج 

أبــدأ بالجــزء األخيــر مــن الســؤال، وهــو: هــل 

نحــن أمــام منهــج أم مناهــج مختلفــة؟ والجــواب 

الحديثــي  النقــد  قواعــد  إن  أقــول:  ذلــك  عــن 

قواعــد يوجبهــا الدليــُل العقلــي القطعــي للحكــم 

بموافقــة الخبــر للواقــع، أو لعــدم الحكــم بذلــك؛ 

حقيقــيٌّ  اختــالٌف  فيهــا  يصــح  ال  فإنــه  ولذلــك 

معتَبـــٌر بيــن أئمــة االجتهــاد المطلــق مــن أئمــة 

الكثيــرة  االختــالف  دعــاوى  رغــم  الحديثــي؛  النقــد 

وهنــاك. هنــا  المحكيــة 

عليــه  يتفــق  واحــد  منهــج  أمــام  نحــن  إذن 

ولســنا  واألصوليــون،  والفقهــاء  المحدثــون 

دعــاوى  ناقشــت  أمــام مناهــج متعــددة. وقــد 

االختــالف المنهجــي فــي عامة دروســي في علوم 

القــارئ الكريــم فــي شــرحي  الحديــث، وســيجد 

مناقشــات  الجديــدة  طبعتــه  فــي  للموقظــة 

عديــدة فــي إثبــات ذلــك، ويكفــي أن نؤكــد علــى 

أنــه  بمعنــى  الحديثــي،  النقــد  منهــج  عقالنيــة 

فــي  للعقــل  الفطــري  العمــل  يوجبــه  منهــج 

التثبــت مــن صحــة نقــل الخبــر لنعلــم أنــه ليــس 

مجــاًلا لالختــالف، كمــا ال تختلــف العقــول فــي 

الضروريــة. األوليــة  المعــارف 

ومــن هنــا ألــج إلــى افتتــاح الســؤال: عــن صرامة 

المنهــج الحديثــي؛ حيــث إن قواعــد النقــد الحديثــي 

العقــل؛  يوجبهــا  أصــول  علــى  مبنيــة  لكونهــا 

فــي  فهــي  تطبيقهــا،  فــي  المســاومة  تقبــل  ال 

نتائجهــا بيــن يقيــن وقطــع أو غلبــِة ظــنٍّ وُرجحــان 

الترجيــح(؛  واالكتفــاَء  الظــنِّ  غلبــَة  يقبــل  )فيمــا 

فهــو منهــج يقبــل االختــالف فــي الجزئيــات، لكنــه 

ال يقبــل االختــالف فــي القواعــد التــي ُينطلــق منهــا 

فــي إصــدار األحــكام الجزئيــة.

ومــن أســباب هــذه الصرامــة: خطــورة النتائــج 

وأهميتهــا، حيــث إن علــوم الحديــث هــي العلــوم 

الســنة  بحفــظ  اإلســالم  حفــظ  بهــا  أنيــط  التــي 

وعمــوم  فقهائِهــا  فــي  األمــة  وتمكيــن  النبويــة 

علمائهــا واألمــة كلهــا مــن التعــرف علــى القــدوة 

المحمديــة. والهدايــة  النبويــة 

هــو  للســنة  المعتــِدل  االحتيــاط  كان  ولذلــك 

شــعار نقــاد الحديــث، فــال يســمحون لشــيء مــن 

َك فــي ثبوتــه، وال لمشــكوٍك  ثابــت الســنة أن ُيَشــكَّ

ــت. ــه أن يلتبــس بالثاب فــي ثبوت

ووضعــوا اختبــاراٍت كثيــرًة ودقيقــًة ال تســمح 

بدخــول غيــر أهــل االختصــاص بنقــد الســنة فــي 

ادعــاء نقدهــا، ولذلــك صــار مــن الســهل افتضــاح 

كل متطــاول علــى علومهــا، وكــرروا فــي بيــان ذلــك 

عبــارًة تقــول: »مــن اســتخف بالحديــث اســتخف بــه 

الحديــث«، وقالــوا: »مــن لــم َيَهــِب الحديــَث وقــع 
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ــه قــال: »خدمــة  ــه«، وصــح عــن اإلمــام أحمــد أن في

ومــا  لــه:  فقيــل  طلبــه،  مــن  أصعــب  الحديــث 

خدمتــه؟ قــال: النظــر فيــه«، أي نقــده وتمحيصــه.

عنــد  المنهجيــة  الصرامــة  مظاهــر  ومــن 

المحدثيــن إجــراء قواعــد نقدهــم علــى كل حديــث 

بعــض  َوّهمــوا  فكــم  راويــه،  كانــت جاللــة  مهمــا 

كبــار أئمــة الحديــث فــي روايتهــم، فمــا ســلم مــن 

التوهيــم حتــى كبــار األئمــة كاإلمــام مالــك بــن أنــس 

اإلتقــان  أئمــة  مــن  وأمثالهــم  وشــعبة  والثــوري 

والنقــد والحديثــي، بــل حتــى الصحابــي )علــى جاللــة 

ــه إذا قــام  قــدره( قــد يوهمــه المحدثــون فــي روايت

الدليــل علــى وهمــه. وال َســّلموا لكبــار نقــاد الحديث 

أحكامهــم فخالفــوا كبــار أئمتهــم فــي التضعيــف 

والتصحيــح والتعديــل والتجريــح، وناقشــوهم فــي 

أحكامهــم، ولــم ُيســلِّموا لهــم أحكامهــم تقليــًدا 

لهــم، وهــذان اإلمامــان الكبيــران البخــاري ومســلم، 

كــم تعقبهمــا بعــض مــن جــاء بعدهمــا مــن أئمــة 

أحاديثهمــا  بعــض  وضعفــوا  فعّللــوا  الحديــث 

مخالفيــن الجتهادهمــا فــي التصحيــح، وكــم جــرح 

والولــد  كالوالــد  أقربائهــم  بعــض  المحّدثــون 

وبعــض أهــل مودتهــم دون أدنــى محابــاة، إذا كان 

لــوا ووّثقــوا  ممــن يســتحق الجــرح لديهــم. وكــم عدَّ

لديهــم،  المبتدعــة  مــن  المذهــب  فــي  مخالَفهــم 

وكــم جرحــوا بعــض أهــل الســنة ممــن يوافقونهــم 

فــي المذهــب العقــدي!

بِعْلِمّيــِة  يقطــع  ممــا  كثيــر-  -وغيــره  هــذا  كل 

ميــزاٌن  ألنــه  وموضوعيتــه؛  وحياديتــه  منهجهــم 

علمــي دقيــق، ال يمكــن أن ُيخاَلــف إال لمــن رضــي 

العلــم.  بخيانــة  أو  بالجهــل  االنكشــاَف  لنفســه 

السؤال الثالث:

الحديثــي  النقــد  منهــج  علــى  غلــب 
الخارجــي"  "النقــد  الســند  إلــى  التوجــه 
"النقــد  المتــن  نقــد  عــن  مــاذا  لكــن 
ممارســة  تقومــون  كيــف  الداخلــي" 
علمــاء الحديــث له؟ هل كان تعاطيهم 
ــه بنفــس قــدر دراســتهم لألســانيد؟  ل
بعــدم  القائلــة  الدعــاوى  صحــة  ومــا 
النقــد،  مــن  النــوع  لهــذا  ممارســتهم 
وأنهــم اكتفــوا بمجــرد النقــد الخارجــي 
واستشــهاد  اإلســناد؟  الــى  المتوجــه 
مــن  بجملــة  المتأخريــن  بعــض 
األحاديــث لالســتدالل علــى دعــوى عــدم 
عنــد  للمتــن  النقديــة  الظاهــرة  وجــود 
مــدى  فمــا  معــروف.  أمــر  المحدثيــن 

الدعــاوى؟ هــذه  وجاهــة 

نقــد المتــن أو النقــد الداخلــي مــن صلــب عمــل 

وأمثلــة  عنــه،  غافليــن  يكونــوا  ولــم  المحّدثيــن، 

ذلــك فــي تنظيرهــم وتطبيقهــم كثيــرة، وهــي مــن 

وضوحهــا وظهورهــا تجعلنــا نســتغرب مــن تكــرار 

هــذه التهمــة فــي العصــر الحاضــر. 

والحقيقــة إن تكــرار هــذه التهمــة إنمــا نشــأ 

ضيــٍق  مــن  أو  المحّدثيــن،  بمنهــج  جهــٍل  عــن 

بصحيــح الســنة وبهدايتهــا وببيانهــا الشــريعَة 

ــت مــن إلزاميــة وحيهــا،  وأحكاَمهــا ومحاولــة التفلُّ

الحضــارات  أمــام  نفســية  هزيمــة  بســبب  إمــا 

الماديــة المعاصــرة وأمــام الفكــر الغربــي وِقَيِمــه 
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وثقافتــه، وإمــا بســبب عجــزٍ عــن فهــم نصــوص 

ال  يجعلهــا  الــذي  الصحيــح  الفهــم  الســنة 

والحقائــق  الراســخة  اإلنســانية  القيــم  تخالــف 

ذلــك  فيقودهــم  الماديــة.  والوقائــع  العلميــة 

النقــدي،  المحّدثيــن  منهــج  فــي  التشــكيك  إلــى 

الّدعــاِء أن المشــكلة المزعومــة ناشــئٌة بســبب 

التصحيــح،  يســتحق  ال  مــا  المحّدثيــن  تصحيــح 

الداخلــي  المتنــي  النقــد  ينقصــه  منهجهــم  وأن 

لتصفيــة الروايــات ممــا ال يثبــت عــن النبــي )صلــى 

هللا عليــه وآلــه وســلم(.

على أنه يجب التنبيه إلى أن النقد المتني:

كصــور 	  إســنادي:  نظــرٍ  إلــى  يرجــع  مــا  منــه 

فيهــا،  الترجيــح  وقرائــن  بالمخالفــة  اإلعــالل 

كتــب  كثرتــه  إلثبــات  يكفــي  جــًدا،  كثيــر  وهــذا 

العلــل الكبيــرة والمتعــددة وانتشــار اإلعــالل 

فــي روايــات الثقــات فــي عمــوم كتــب الســنة؛ 

حيــث إن توهيــم الــراوي الثقــة عنــد المحّدثيــن 

يعنــي أن المحّدثيــن لــم يتعاملــوا مــع رواياتــه 

وأنهــم  لهــا،  الكامــل  التســليم  أســاس  علــى 

كانــوا علــى يقيــن بــأن الثقــات يخطئــون، ولــم 

يكونــوا جامديــن علــى قبــول رواياتهــم، وهــذا 

بنقــد  اكتفائهــم  تهمــة  لنفــي  كاٍف  وحــده 

يكتفــون  كانــوا  لــو  ألنهــم  األســانيد؛  ظواهــر 

ؤوهــم  َخطَّ ولمــا  الثقــات  َوّهمــوا  لمــا  بذلــك 

رغــم توفــر شــروط القبــول فــي حديثهــم، فلــم 

العقليــة  االحتمــاالت  إلــى  المحّدثــون  يلتفــت 

البعيــدة التــي قــد يتمســك بهــا صاحــب النقــد 

الســطحي لظواهــر األســانيد علــى أن الثقــة لــم 

يخطــئ، بــل أعملــوا العقــَل وعمــَق النظــر فــي 

الدالــة  األقــرب  العقليــة  االحتمــاالت  تغليــب 

علــى وهــم الثقــة عنــد حضــور القرائــن العقليــة 

الوهــم.  الدالــة علــى 

ومنــه مــا هــو نقــد متنــي خالــص ونقــد داخلــي 	 

أفــراد  كنقــد  اإلســنادي:  بالنقــد  لــه  عالقــة  ال 

الثقــات ممــا ينفــردون بروايتــه دون موافقــة وال 

مخالفــة، وهــو )الشــاذ( عنــد المحّدثيــن، كمــا 

هــو تعريــف )الشــاذ( عنــد الحاكــم النيســابوري 

)ت405هـــ( وغيــره، وهــو أحــد قســمي )الشــاذ( 

عنــد ابــن الصــالح )ت643هـــ(، وهــذا النقــد هــو 

نقــد متنــي داخلــي بامتيــاز، وقــد تكلمــت عنــه فــي 

عــدد مــن كتبــي، منهــا كتابــي )األســس العقليــة 

لمنهــج نقــد المحّدثيــن(.

وأمــا الســؤال عــن قــدر تعاطــي المحدثيــن 

للنقــد المتنــي، وهــل هــو بقــدر نقدهــم لإلســناد؟ 

فهــو ســؤال  والكــّم؟  العــدُد  بـ)الَقــْدر(  أريــد  إن 

يحيــد عــن طريــق الحقيقــة، بــل هــو أحــد أســباب 

ــِم قصــور النقــد الحديثــي عــن العنايــة الواجبة  َتَوهُّ

النقــد  مســائل  َتســاوي  ألن  الداخلــي؛  بالنقــد 

الداخلــي بمســائل النقــد الخارجــي ليــس مهمــا 

فــي بيــاِن تكاُمــِل منهــج النقــد الحديثــي، فليــس 

الداخلــيُّ مســاوًيا  النقــد  يكــون  أن  المهــم  مــن 

للنقــد الخارجــي أو أكثــر منــه، إنمــا المهــم هــو: 

هــل تــمَّ مــن خــالل النقــد الداخلــي والخارجــي مًعــا 

لتمحيــص  الواجــب  التكامــُل  ثيــن  المحدِّ لــدى 

المرويــات وتمييــز ثابتهــا مــن غيــر ثابتهــا؟ أم لــم 

يتــم هــذا التكامــل؟ 

ذلــك أن كثــرة ظهــور طريقــة نقديــة وَغَلبَتها 

يكــون بســبب  أن  يلــزم  أخــرى ال  علــى طريقــٍة 
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بســبب  وال  ا،  ظهــوًر األقــل  الطريقــة  إهمــال 

تطبيقهــا  أن  بدعــوى  دائمــا،  التزامهــا  عــدم 

مزاجيــا  تطبيًقــا  كان  قليــال(  ُطبقــت  )عندمــا 

موضوعيــة  علميــة  لقوانيــن  يخضــع  ال  ــا  ذاتيًّ

ليــس  معروفــة عنــد نقــاد الحديــث، كل ذلــك 

مــن لــوازم تلــك الملحوظــة؛ إذ قــد يكــون ســبب 

قلــة حضــور هــذه الطريقــة النقديــة شــيًئا آخــر 

غيــر مــا ســبق كلــه!

ومــن األســباب الحقيقيــة لقلــة ظهــور النقــد 

المتنــي الخالــص فــي كالم المحّدثيــن، هــو كفايــة 

النقــد اإلســنادي غالًبــا فــي رّد مــا ال يصــح وفــي 

اإلســنادي  النقــد  ولقــدرة  َيْثُبــت،  ال  مــا  اكتشــاف 

علــى إثبــات ســبب الــرّد والتضعيــف بأدلــة ظاهــرة 

أنــه  بادعــاء  تســمح  وال  العقــول،  لهــا  تخضــع 

دقيقــة.  علميــة  لقواعــد  يخضــع  ال  مزاجــي  نقــد 

والمحــّدث فــي ذلــك مثــل الطبيــب الماهــر القــادر 

معاينتــه  خــالل  مــن  المــرض  تشــخيص  علــى 

ــا(، لكنــه يلجــأ لنتائــج  للمريــض ســريريًّا )إكلينيكيًّ

ــات  ــى األِشــّعات إلثب ــرات وإل التحاليــل فــي المختب

الطبيــب  هــذا  اعتمــاد  فكثــرة  تشــخيصه؛  صحــة 

إغفالــه  يعنــي  ال  والمختبــرات  التحاليــل  علــى 

الطبيــب  هــذا  أن  بدليــل  الســريري؛  للتشــخيص 

الماهــر ربمــا ردَّ نتائــج بعــض التحاليــل، أو طالــب 

األوليــة  التحاليــل  خرجــت  مــا  إذا  غيرهــا،  بإجــراء 

بنتائــج تخالــف تشــخيصه الســريري الــذي يثــق منــه 

التحاليــل  تــدل عليــه. فكثــرة االعتمــاد علــى  أو ال 

عنــد هــذا الطبيــب هــو إلثبــات صحــة تشــخيصه 

بأمــر ال يمكــن أن ُيخالــف فيــه مــن لــه أدنــى معرفــة 

ألعــراض  الدقيقــة  مالحظتــه  بخــالف  بالطــب، 

المــرض علــى المريــض، التــي قــد ال يمكــن إثباتهــا 

مادًيــا إال بمثــل تلــك التحاليــل. 

المحّدثــون،  مارســه  مــا  هــو  بالضبــط  وهــذا 

ألنهــا  اإلســنادية؛  العلــل  إبــداء  علــى  حرصــوا 

غالًبــا كافيــة فــي رّد المــردود؛ وألنهــا أوضــح فــي 

االســتدالل للنقــد، وإال فكــم ردَّ المحّدثــون أســانيد 

بمجــّرد  الثقــات  َوّهمــوا  وكــم  الصحــة،  ظاهرهــا 

المتنــي. النقــد 

ِجْســتاني  السِّ داود  أبــو  اإلمــام  نــصَّ  وقــد 

قــد ال  أنــه  الملحــظ، وهــو  )ت275هـــ( علــى هــذا 

ــُث؛  ــُد بهــا الحدي يصــرِّح ببعــض العلــل التــي ُينتَق

ألن عامــة النــاس لــن يفهمــوا هــذه العلــل، بــل 

قــد يفهمونهــا خطــًأ، فتكــون ســبًبا لتطبيقهــا 

ــن بهــا!  منهــم خطــًأ أو لعــدم قبــول نقــد الناقدي

حيــث قــال أبــو داود فــي )رســالته إلــى أهــل مكــة( 

»وربمــا  العلــل:  بعــض  ذكــر  عــن  ســكوته  عــن 

أتوقــف عــن مثــل هــذه؛ ألنــه ضــرٌر علــى العامــة 

أن ُيكشــف لهــم كل مــا كان مــن هــذا البــاب فيمــا 

العامــة  ِعْلــَم  ألن  الحديــث؛  عيــوب  مــن  مضــى 

َيْقُصــر عــن مثــل هــذا«.

اإلســنادية  الشــروط  بقــوة  ُأذّكــر  أن  وأريــد 

لقبــول الحديــث عنــد المحّدثيــن: مــن عدالــة الــرواة، 

وقــوة ضبطهــم، واتصــال اإلســناد لضمــان العلــم 

مــا  وجــود  عــدم  مــع  وضبطهــم،  الــرواة  بعدالــة 

مخالفــِة  )مــن  الثقــات  الــرواة  ضبــط  فــي  َيْقــَدُح 

فــإذا  ُيســتنكر(،  بمــا  انفــراٍد  أو  بالضبــط،  اأَلْولــٰى 

النقــل،  ِدّقــَة  غالًبــا  ــُق  ُتحقِّ الشــروط  هــذه  كانــت 

واحــد  أي  انخــرام  وكان  شــك،  وال  كذلــك  وهــي 
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الراويــة،  لــرّد  المحّدثيــن  عنــد  كافًيــا  ســبًبا  منهــا 

فكيــف نســتغرب مــن كثــرة إفصاحهــم عــن العلــل 

اإلســنادية وهــي كفيلــة بتمحيــص عامــة الروايــات 

وتمييــز ثابتهــا مــن غيــر ثابتهــا؟! وهــي أيًضــا أســباٌب 

ظاهــرٌة للــرّد ولعــدم الطمأنينــة إلــى ثبــوت النقــل؟!

ونخلــص مــن هــذا الجــواب المختصــر: أن مــا 

توهمــه الذيــن يّتهمون منهــج المحّدثين بالتقصير 

فــي النقــد المتنــي مــن أن ِقّلــَة إفصاِحهــم عنــه ناتــٌج 

عــن قلــة اهتمــاٍم بــه، وأن ممارســاتهم القليلــة لــه 

ــا عندهــم وليــس أصيــال  ــه نقــدا ثانويًّ ــّم عــن كون تن

فــي منهجهــم النقــدي = كلــه أوهــام نتجــت عــن 

عــدم معرفــة بحقيقــة منهــج النقــد الحديثــي.

الباحثيــن  بعــض  بــه  يستشــهد  مــا  وأمــا 

علــى دعواهــم تلــك: مــن وجــود أحاديــث صححهــا 

ال  المتنــي  النقــد  خــالل  مــن  وهــي  المحّدثــون 

وحســب  رأيهــم  فــي  صحيحــة  تكــون  أن  يمكــن 

إمــا عــن فهــم  ناتجــة  ظنهــم؛ فهــي فــي غالبهــا 

مــا  تصحيحهــم  توهــم  عــن  أو  للحديــث،  خاطــئ 

لــم يصححــوه، أو عــن إخضــاع الحديــث لنقــد غيــر 

علمــي معتمــد علــى فرضيــات علميــة أو نظريــات 

لــم تبلــغ درجــة الحقائــق، أو إخضاعــه لقيــم غربيــة 

ال يصــح اعتبارهــا معيــارا للقبــول والرفــض؛ ألنهــا 

قيــم مبنيــة علــى أفــكار أو عــادات ال تقــوم علــى أدلــٍة 

لمعاييرهــا.  وبالخضــوع  باالتبــاع  حّقانيتهــا  ُتثبــت 

ومــع ذلــك... وانطالقــا مــن منهــج المحّدثيــن 

ــا صححــه  نفســه، فإننــا نقــّرر: أنــه لــو ثبــت أن حديًث

قطعيــة  معارضــًة  وتضمــن  المحّدثيــن،  بعــض 

لحقيقــٍة علميــٍة اكُتشــفت فــي العصــر الحديــث، 

لــو افترضنــا ذلــك افتراًضــا، وهــو افتــراٌض عقلــيٌّ 

ِصــْرٌف وليــس مســتحيَل الوقــوِع عقــًلا، فــإن هــذا 

تلــك  يقينيــة  معارضــًة  يعــارض  الــذي  الحديــث 

ســيكون  الثبــوت  القطعيــة  العلميــة  الحقيقــة 

نفســه،  المحّدثيــن  منهــج  َوْفــَق  مــردوًدا  حديًثــا 

ولــو عــرف المحدثــون تلــك الحقيقــة العلميــة فــي 

زمنهــم لمــا صححــوا ذلــك الحديــث؛ فالمحّدثــون 

عندمــا صححــوا ذلــك الحديــث فــي زمنهــم، إنمــا 

ه، بــل مــع  صححــوه لعــدم قيــام ســبٍب يوجــب ردَّ

ــُب الظــنَّ بثبوتــه )مــن صحــة ظاهــر  قيــام مــا ُيغلِّ

الســند التــي تفيــد غلبــة الظــن بالثبــوت فــي أقــل 

ــى هــذا: فقــد كان المنهــج العلمــي  األحــوال(. وعل

فــي زمنهــم، يوجــب عليهــم الحكــم بصحــِة الحديث، 

قبــل هــذا االكتشــاف المعاصــر المفتــَرض، ولــوال 

ذلــك لكانــوا مخالفيــن للمنهــج العلمــي.

السؤال الرابع:

هنــاك مــن يدعــو اليوم إلــى إعادة النظر 
واالســتدراك  األحاديــث  بعــض  فــي 
)كالصحيحيــن(  المتقدميــن  علــى 
واللجــوء  المتــن  نقــد  منطلــق  مــن 
إلــى القبــول والــرد بمخالفــة الحديــث 
للعقــل؛ فمــا ضوابــط وشــروط هــذا 
النقــد ال ســيما مــع الصحــاح، وكتــاب 

خــاص؟ بوجــه  البخــاري 

غالبهــا  فــي  لبــات  سبق أن هذه المطا 

ثيــن  المحدِّ بمنهــج  جهــٍل  مــن  نشــأت 

ذلــك  إلــى  وانضــاف  بــه،  ظــنٍّ  ســوِء  وِمــن 
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أحيانــا اغتــراٌر بــكل فرضيــات العلــم والفكــر 

ذلــك  وفــوق  المعاصــرة،  والفلســفة 

شــعوٌر بالنقــص والضعــف أمــام الحضــارة 

وقيمهــا.  المعاصــرة 

التــي  النمــاذج  أهــم  بعــض  علــى  رددت  وقــد 

يثيرهــا هــؤالء حــول بعــض األحاديــث، وَنشــر ذلــك 

مركــُز نمــاء فــي موقعــه. 

نقــد  مــن  نمنــع  ال  فنحــن  ذلــك  ومــع 

مــن  منــع  وال  مطلًقــا،  الصحيحيــن  أحاديــث 

لــم  كمــا  مطلًقــا،  منًعــا  المحدثــون  ذلــك 

ــاب الــكالم فــي أحاديــث الصحيحيــن  يفتحــوا ب

لــكل أحــد؛ إذ ال يمكــن أن ُيســمح لنقــد العلــم 

بالجهــل، وال بمعارضــة نتائــج العلــم باألذوقــة 

واألمزجــة التــي ال تســتند إلــى حقائــق علميــة. 

فكــم مــن حديــٍث ُزعــم أنــه يعــارض العقــل، 

للحديــث  خاطًئــا  فهًمــا  يعــارض  إنمــا  وهــو 

للعقــل  يعــارض فكــرة خاطئــة منســوبًة  أو 

بــريء. منهــا  والعقــل 

نقــد  ضابــط  كتبــي  بعــض  فــي  بينــت  وقــد 

الحديــث الــذي فــي الصحيحيــن، فقلــت فــي بيــان 

ذلــك: 

)البخــاري  الصحيــح  صاحبــا  يكــن  لــم  إذا 

ومســلم( قــد أخرجــا الحديــث تنبيًهــا علــى علتــه، 

إحــدى حالتيــن  إال فــي  فإننــا ال نجيــز تضعيفــه 

صاحبــي  مخالفــَة  ــِل  المتأهِّ ــِص  للمتخصِّ ُتجيــز 

عليــه  ســار  الــذي  النقــد  بمنهــج  الصحيــح 

وهمــا: ثــون،  المحدِّ

1-إذا كان الحديــث مــن األحاديــث التــي انتقدهــا 

أحــُد الحفــاظ مــن أهــل االجتهــاد المطلــق نقــًدا لــه 

ــَه  الموجَّ النقــَد  )لُنْخــرِج  المتــن  بتضعيــف  عالقــة 

إلــى الصنعــة الحديثيــة التــي ال تؤثــر فــي الصحــة 

حتــى عنــد المنتِقــد(.

وهــذه األحاديــُث المنتَقــَدُة مــن بعــِض األئمــِة 

دليــٌل ماثــٌل للعيــاِن علــى أن األئمــَة لــم يقبلــوا مــا 

تقليــًدا  ومســلٍم  البخــاريِّ  تصحيــِح  ِمــن  َقِبُلــوه 

ألن  تصحيَحهمــا؛  قبلــوا  إنمــا  وأنهــم  لهمــا، 

ــَق قــد واَفــَق اجتهــاَد الشــيَخيِن؛  اجتهاَدهــم المدقِّ

عنهــا  ــرِ  المعبَّ المواَفَقــِة  لتلــك  كان  ولذلــك 

، الــذي  قــُل الِعْلِمــيُّ ــي بالقبــول( ذلــك الثِّ لقِّ بـ)التَّ

ِؤ بالمخاَلَفــِة؛  َجــرُّ ُيوِجــُب االعتمــاَد عليــه وعــدَم التَّ

إال حيــث ُيجيــُز ذلــك دقيــُق العلــِم وعميُقــه: فــي 

هــذا االســتثناِء والــذي يليــه.  

2-أو كان الحديــث ُيعــارُِض معارضــًة حقيقيــًة 

)ال يمكــن معهــا الجمــع( دليــًلا أقــوى ُثبوًتــا منــه: 

كدليــٍل قطعــي )نقلــي أو عقلــي(، أو دليــٍل ظنــيٍّ 

ــٍن فــي الصحيحيــن،  أعلــى مــن ظنيــِة حديــٍث معيَّ

ــا  كأن يكــون الحديــث المعــارُِض لحديثهمــا مرويًّ

وكان  النقــاد،  أحــُد  وصححــه  األســانيد،  بأصــحِّ 

حديــث الصحيحيــن ظنــيَّ الثبــوت فقــط، وإال فــإن 

أكثــر أحاديــث الصحيحيــن قــد احتّفــت بهــا قرائــُن 

أفادتهــا اليقيــن، وال يصــح فــي اليقينــيِّ افتــراُض 

معارضتــه ليقينــي أصــًلا.

وقــد ألمــح إلــى هذيــن االســتثنائين الحافــُظ 

)نزهــة  فــي  )ت852هـــ(  العســقالني  حجــر  ابــن 

أحاديــث  تلقــي  داللــة  عــن  قــال  حيــث  النظــر( 
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الصحيحيــن بالقبــول مــن علمــاء األمــة: »إال أن 

: يختــصُّ هــذا 

فــي 	  ممــا  الحفــاظ  مــن  أحــٌد  ينتقــده  لــم  بمــا 

بيــن. لكتا ا

وبمــا لــم يقــع التخاُلــُف بيــن مدلوليــه ممــا وقــع 	 

أن  الســتحالة  ترجيــح؛  ال  حيــث  الكتابيــن،  فــي 

ــر  ــد المتناقضــان العلــم بصدقهمــا مــن غي يفي

ترجيــح ألحدهمــا علــى اآلخــر.

ومــا عــدا ذلــك فاإلجمــاع حاصــل علــى تســليم 

صحتــه«.

السؤال الخامس: 

تردادهــا  يكثــر  التــي  اإلشــكاالت  مــن 
مــن  الصحابــة  بعــض  إكثــار  مســألة 
ومســألة  جهــة؛  مــن  الحديــث  روايــة 
مناقشــة عدالــة الصحابــي مــن جهــة 
نظركــم  فــي  يمكــن  فكيــف  أخــرى. 
المســألتين  هاتيــن  علــى  الجــواب 

واســتيفاء؟ بتأصيــل 

أكثــرِ  مصداقيــة  فــي  الشــك  يمكــن  ال 

فضــًلا  روايتــه،  كثــرة  بســبب  روايــًة  الصحابــة 

عمــن دونــه مــن الصحابــة؛ ذلــك أن مصاحبــة 

يحفــظ  ألن  كافيــة  واحــدة  ســنًة  )ملسو هيلع هللا ىلص(  النبــي 

الصحابــي عنــه ألــوف األحاديــث؛ إذ كل مــا يصــدر 

أكانــت  ســواء  ُتــروى،  ُســّنٌة  )ملسو هيلع هللا ىلص(  النبــي  عــن 

النبــويُّ  واليــوم  إقراريــه،  أو  عمليــة  أو  قوليــة 

الواحــد يمتلــئ بالحديــث والعمــل واإلقــرار، ولــو 

ــم  ذهــب الواحــد منــا ليكتــب مــا يصــدر عــن معلِّ

يالزمــه، وهــو معلــم فــي جميــع أوقــات اليــوم، 

لكتــب مئــات األحاديــث فــي يــوم واحــد، فكيــف 

كاملــة.  بســنة 

ــرة  ــروى عــن أبــي هري إذن لــو كان جميــع مــا ُي

 - حديًثــا   )5374( نحــو  وهــو   - عنــه(  هللا  )رضــي 

صحيًحــا عنــه )وهــو ليــس كذلــك، فمنــه مــا ال 

يثبــت عنــه أصــًلا(، ولــو كان هــذا العــدد ليــس 

)وهــو  متعــددة  بأســانيد  مكــررة  أحاديــث  فيــه 

ليــس كذلــك( = فهــذا العــدد ليــس كثيــًرا علــى 

ليــس  بــل  ثــالَث ســنوات؛  )ملسو هيلع هللا ىلص(  للنبــي  صحبتــه 

كثيــًرا علــى ســنة واحــدة. ولــو أراد شــخص أن 

ســاعة  مــدة  دامــت  واحــدة  محاضــرة  ينســخ 

واحــدة، لجــاءت فــي عشــرين أو ثالثيــن صفحــة، 

واألحاديــث فــي الغالــب بيــن الســطرين والثالثــة، 

فســيكون فــي الصفحــة الواحــدة نحــو عشــرة 

أحاديــث، وعشــرة أحاديــث فــي عشــرين صفحــة 

ســتكون نحــو مائتــي حديــث فــإذا كان هــذا قــدر 

كالم شــخص مــدة ســاعة واحــدة فقــط، فكيــف 

كان  بمــن  وكيــف  وســنوات؟!  وشــهور،  بأيــام، 

ُتحفــظ  ُســنًنا  جميُعــه  وإقــراره  وفعلــه  كالمــه 

)ملسو هيلع هللا ىلص(؟! ُتــروى  وهدايــًة 

وأمــا مســألة عدالــة الصحابــة فأدلتها ثابتة في 

الكتــاب والســنة وال يكفــي المقــام الســتعراضها 

هنــا، وهــي معلومــة مشــهورة.

العدالــة ال  أن  التنبيــه عليــه؛  ينبغــي  مــا  لكــن 

تعنــي العصمــة، لكنهــا تعنــي - فيمــا تعنيــه - غلبــَة 

الطاعــة العصيــان، وتعنــي أن للمتصــف بهــا وازًعــا 
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مــن إيمانــه يمنعــه مــن أن يتقــول علــى النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص(.

ــة )رضــي هللا  ــه الصحاب كمــا أن ممــا يختــص ب

عنهــم( أن تعديلهــم جــاء فــي خطــاب الوحــي، أي 

لغيــر  يمكــن  مــن وجهيــن ال  للعدالــة  إثبــات  هــو 

خطــاب الوحــي إثباتهمــا:

غيــب  فــي  بمــا  العالــم  تعديــل  أنــه  األول: 

الصــدور وبمــا فــي حقيقــة القلــوب؛ ألنــه تعديــل 

هللا تعالــى الــذي ال يعلــم غيــب الصــدور إال هــو عــز 

وجــل.

ــاٌء مــن العالــم بالغيــب  ــٌل وثن ــه تعدي ــي: أن الثان

ســبحانه وتعالــى، فهــو عندمــا أثنــى عليهــم بقــرآن 

بالمســتقبل  عالمــا  كان  القيامــة  يــوم  إلــى  ُيتلــى 

اآلتــي منهــم بعــد انقطــاع الوحــي، وال يمكــن أن 

ــد هللا ثنــاءه عليهــم وهــو )ســبحانه( يعلــم -  ُيخلِّ

بعلمــه الغيــب - مــا ســيحدث منهــم بعــد لحــوق 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بالرفيــق األعلــى ممــا قــد ُيزعــم أنــه َيطعــن 

فــي عدالتهــم. 

وبنــاء علــى هذيــن الوجهيــن: ال يصــح أن 

أخالــف تعديــل هللا تعالــى للصحابــة بدعــوى 

تحكيــم مــا ظهــر لــي منهــم مــن أفعــال؛ ألن 

داللــة األفعــال علــى ســقوط العدالــة بداللــة 

الظــن  غلبــة  تفيــد  قــد  )كالكبائــر(  األفعــال 

علــى الســقوط، بخــالف تعديــل هللا اليقينــي 

لكونــه تعديــل المّطلــع علــى القلــوب والعالــم 

بالغيــب ســبحانه وتعالــى، بــل مهمــا بلغــت 

فلــن  العدالــة  ضعــف  علــى  األفعــال  داللــة 

تكــون فــي قــوة ويقينيــة ذلــك التعديــل الربانــي، 

ولذلــك ال يمكــن الحكــم علــى الصحابــي بعــدم 

حالتيــن  فــي  إال  أفعالــه؛  خــالل  مــن  العدالــة 

اثنتيــن ال ثالــث لهمــا:

األولــى: أن َيــرَِد نــصٌّ مــن الوحــي يــدل علــى 

أن واحــًدا بعينــه فاســق أو منافــق، كمــن نــزل 

فيــه قولــه تعالــى ﴿يأيهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ِإْن َجاَءُكــْم 

ُنــوا َأْن ُتِصيُبــوا َقْوًمــا ِبَجَهاَلــٍة  َفاِســٌق ِبَنَبــٍإ َفَتَبيَّ

فمــن  َناِدِميــَن﴾،  َفَعْلُتــْم  َمــا  َعَلــى  َفُتْصِبُحــوا 

أحــد.  ســماه هللا فاســًقا، ال يمكــن أن يعدلــه 

ويكــون التعامــل مــع هــذا النــص وأشــباهه مــن 

الخــاص  النــص  مــع  تعاملنــا  الوحــي  نصــوص 

ــص  فُنخصِّ العــاّم،  النــصَّ  ظاهــُره  عــارض  إذا 

عمــوَم النصــوِص الدالــة علــى عدالــة الصحابــة 

النــص. بخصــوص هــذا 

ملتبًســا  كان  مــن  رِّدُة  َتثُبــت  أن  الثانيــة: 

إال  لإلســالم  يعــود  وال  الظاهــر،  فــي  بالصحابــة 

بعــد وفــاة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، كبعــض مــن ارتــّد مــن العــرب 

بعــد وفــاة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ، فــرّدُة هــؤالء ُتثبــت أنهــم لــم 

يكونــوا صحابــة أصــًلا؛ ولذلــك كان الراجــح فيمــن 

تخّللــت الــردُة بيــن ُلقيــاه بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص ووفاتِــه علــى 

اإلســالم بعــد ذلــك أنــه ال تثبــت لــه الصحبــة، مــا 

دام لــم يتجــدد لــه لقــاٌء آخــر بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص بعــد عودتــه 

أهــل  مــن  عــدٌد  عليــه  نــصَّ  مــا  وهــذا  لإلســالم، 

ــَل الــرّدة بيــن اللقــاء والمــوت علــى  ـ العلــم: أن َتـخلُّ

حبــة، مــا دام  اإلســالم مانــٌع مــن نيــل شــرف الصُّ

المرتــد لــم يلــق النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بعــد ثباتــه علــى اإلســالم 

الــذي مــات عليــه.
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السؤال السادس:

»علــم  مقولــة:  ترديــد  للبعــض  يحلــو 
كان  فــإن  واحتــرق"،  نضــج  الحديــث 
فمــا  ذلــك،  علــى  بالنفــي  جوابكــم 
مظاهــر الحاجــة إلــى علــم الحديــث، ومــا 
ســبل تجديــده؟ هــل يمكــن الــكالم عــن 
تجديــد بعــض مباحــث علــوم الحديــث 
ثابتــه؟  أمــام قواعــد وأصــول  أننــا  أم 

نقــده  قواعــد  نضــج  بالنضــج  ُقصــد  إن 

فيــه:  االجتهــاد  أئمــة  تطبيقــات  فــي  الموجــودة 

لتلــك  النظــري  التقريــر  أمــا  فيــه؛  فهــذا ال شــك 

والنقــاش  للبحــث  مجــاًلا  زال  فمــا  القواعــد: 

واالســتدراك، وأمــا المســائل الجزئيــة فــي الحكــم 

والــرواة جرًحــا وتعديــًلا وســماًعا  األحاديــث  علــى 

وإرســاًلا وغيــر ذلــك: فمــا زال فيهــا مســائل ظنيــة 

اجتهــاد. إلــى  تحتــاج  وخالفيــة 

موقعــي  فــي  منشــوًرا  مقــاًلا  كتبــت  وقــد 

الشــخصي بعنــوان )أولويــات البحــث فــي الحديــث 

النبــوي وعلومــه(، وقــد ذكــرت فيــه بعــض الجوانب 

التــي أرى أنهــا ذات أولويــة للــدراس الحديثــي فــي 

العصــر الحديــث.

وهذا رابط المقال: 

http://www.dr-alawni.com/files/books/

pdf/1553952398.pdf

السؤال السابع:

التحديــات  أبــرز  هــي  مــا  نظركــم،  فــي 
والباحثيــن  العلمــاء  أمــام  تقــف  التــي 
بعــد  الحديــث  علــم  فــي  المعاصريــن 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحــوالت 
والثقافيــة التــي عرفتهــا المجتمعــات 
بمجتمعــات  مقارنــة  المعاصــرة 

والتابعيــن؟ الصحابــة  عصــور 

من أبرز التحديات عدة أمور:

أوًلا: يجــب أن يكــون هنــاك ثقــة بحفــظ الســنة 

ــى  ــد عمــوم المســلمين، وأال يتطــرق الشــك إل عن

قلوبهــم فــي حفظهــا، أو فــي حجيتهــا ومرجعيتهــا 

لإلســالم.

شــرًحا  النبويــة  األحاديــث  شــرح  ثانًيــا: 

ومعالجــة  وشــكله،  مضمونــه  فــي  عصرًيــا 

البشــرية  فيهــا  التــي ضّلــت  العصــر  قضايــا 

النبويــة؛  الدقيــق للهدايــة  مــن خــالل الفهــم 

وذلــك ال يتــم إال مــن خــالل التعمــق فــي علــم 

أصــول الفقــه واللغــة اللذيــن همــا أداة فهــم 

علــم  تفعيــل  ذلــك  ومــن  الشــرعي،  النــص 

ــكل  المقاصــد، وإدراك الواقــع ومســتجداته ب

عمــق. وهــذه فــي الحقيقــة هــي قواعــد تجديــد 

الخطــاب الدينــي كلــه، التجديــد الــذي ُيــراد منــه 

إحيــاء علــوم الديــن ال تبديلهــا. 
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ــة نمــاء، وأيًضــا فــي إصــدارات  أكاديمي
"تكامــل  مســألة  علــى  نمــاء  دوريــة 
تنظــرون  كيــف  والمعــارف"؛  العلــوم 
الحديــث  فــي ســياق  المســألة  لهــذه 
عــن العلــوم الشــرعية ومــن ضمنهــا 
علــم الحديــث؟ ومــا هــي، فــي نظركــم، 
يتحتــم  التــي  القريبــة  األخــرى  العلــوم 
علــى الباحثيــن فــي هــذا العلــم االنفتــاح 
العلميــة  األهــداف  ليحققــوا  عليهــا 

المنشــودة؟

ال شــك فــي تكامــل العلــوم جميًعــا، فضــًلا 

ز  ُنجــوِّ كنــا  إذا  فإننــا  اإلســالمية.  العلــوم  عــن 

)تجويــًزا عقلًيــا( نقــد المتــن باكتشــاٍف علمــي 

ممــا  فهــذا  آنفــا،  المذكــور  بشــرطه  حديــث، 

الحديــث  علــم  بيــن  حتــى  التكامــل  ذلــك  يؤكــد 

عــن  فضــال  المعاصــرة،  الكونيــة  والعلــوم 

العلــوم اإلســالمية: كالفقــه وأصولــه واللغــة 

وغيرهــا. واألدب 

والحقيقــة أن المكتبــة الحديثيــة التــي يحتاجهــا 

أوســع  هــي  الســنة  علــوم  فــي  المتخصــص 

تعلــق  لشــدة  مطلًقــا؛  اإلســالمية  المكتبــات 

علــوم الحديــث بجميــع علــوم اإلســالم. ولــو أردنــا 

إثبــات هــذه الدعــوى، فأخذنــا جانًبــا واحــدا فقــط 

مــن جوانــب علــوم الحديــث، وهــو )التخريــج وعــزو 

الحديــث إلــى مصــادره(، لوجدنــا أن كتــب الحديــث 

البالغــة،  وكثرتهــا  علــى ســعتها  تكفــي  ال  كلهــا 

وأنــه يجــب أن ُيدخــل الباحــث الحديثــي مــع مصــادر 

الســنة المتخصصــة فــي الســنة كتــَب التفســير 

 السؤال الثامن:

فــي ظــل الميــول العلميــة المعاصــرة 
للمعرفــة  مجتمعــات  بنــاء  إلــى 
متشــابكة اآلفــاق، فــال شــك أن حاجــة 
علــوم الحديــث إلــى مؤسســات تعنــي 
تبــدو ماســة؛ فهــل  وبحثــه  بدراســته 

ذلــك؟ تتبنونــه ألجــل  مــن تصــور 

إلــى  وعلومهــا  الســنة  حاجــة  فــي  شــك  ال 

مؤسســات لخدمتهــا، كمــا فــي أي أمــر ذي أهميــة 

ــر فــي إيمانهــم  ــن المســلمين مؤث قصــوى فــي دي

ومــن  النبويــة؛  كالســنة  دنياهــم  شــؤون  وفــي 

العجــب أن تجــد مجامــع لغويــة ومجامــع فقهيــة 

كنــُت  وقــد  حديثًيــا،  مجمًعــا  تجــد  وال  وغيرهمــا 

الســعودية  داخــل  الجهــات  مــن  عــدًدا  خاطبــت 

مــا  منــذ  ذلــك،  حــول  ــل  مفصَّ باقتــراح  وخارجهــا 

يقــارب خمــس عشــرة ســنة، مــن بينهمــا رابطــة 

الشــريف. واألزهــر  اإلســالمي  العالــم 

ومؤخــًرا أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود )وفقــه هللا 

فــي  النبويــة  للســنة  مؤسســة  بإنشــاء  تعالــى( 

المدينــة المنــورة، لكنــي ال أعلــم مــا هــي برامجهــا. 

السؤال التاسع:

فــي عالقــة بالســؤال الســابق يحــرص 
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات فــي 
مشــروعه المعرفــي الــذي قدمــه فــي 

201حوار علم الحديث



والدواويــن  واألدب  واألصــول  الفقــه  وكتــَب 

التواريــخ  كتــب  عــن  فضــًلا  وغيرهــا،  الشــعرية 

والتراجــم، وقــد بينــت ذلــك كلــه بالتفصيــل فــي 

علــى  الحكــم  ومنهــج  التخريــج  )مقــرر  كتابــي 

ــا عــن  الحديــث(، ممــا ال يجعــل هــذا الــكالم عريًّ

المعلــوم. البرهــان 

الحديــث  بعلــم  المشــتغل  أنصــح  ولكنــي 

بثالثــة علــوم أساســية: الفقــه وأصولــه وعلــوم 

اللغــة، فهــذه العلــوم فــي تكاملهــا مــع علــم 

الحديــث تــكاد تكــون علًمــا واحــًدا، وهــذا أيضــا 

كتابــي  فــي  بتفصيــٍل  منــه  جانًبــا  بينــُت  ممــا 

)شــرح  نمــاء  مركــز  فــي  مؤخــًرا  المنشــور 

النبــوي(.   الحديــث 

السؤال العاشر:

 يــرى مــؤرخ الحضــارة اإلســالمية فــؤاد 
ســزكين أن األبــوة الشــرعية لقوانيــن 
ــة واإلســناد تعــود  ضبــط صحــة الرواي
تنفــرد  الجانــب  وهــذا  المحدثيــن،  إلــى 
بــه الحضــارة اإلســالمية، وال ُيعــرف لــه 
يشــبهه؛  مــا  األخــرى  الحضــارات  فــي 
برأيكــم مــا الــذي يمكــن لعلــم الحديــث 
-بحســبانه منطًقــا للمنقــول وميزانًــا 
لتصحيــح األخبــار- أن ُيقّدمــه للمناهــج 

البحثيــة المعاصــرة؟

هــذا الــذي ذكــره ســزكين وأســد ُرســتم صاحــب 

الباحثيــن  مــن  التاريــخ( وجمــٌع  كتــاب )مصطلــح 

المعاصريــن بعــد اندهاشــهم ممــا علمــوه مــن 

عنــد  معلوًمــا  كان  أمــٌر  الحديثــي  النقــد  منهجيــة 

اإلســناد،  علــوم  نشــأة  منــذ  اإلســالم  علمــاء 

ولذلــك قــال اإلمــام مــن أتبــاع التابعيــن عبــد هللا 

بــن المبــارك )ت181هـــ(: »لــوال اإلســناد لقــال مــن 

شــاء مــا شــاء«.

علمــاء  مــن  عــدٌد  الحقيقــة  هــذه  قّيــد  وقــد 

المســلمين ممــن كانــوا بعيديــن عــن علــم الحديث، 

ــم عليهــم الخصومــة مــع علــم  بــل ممــن قــد ُيتوهَّ

الحديــث وأهلــه، كبعــض المعتزلــة والفالســفة:

الحســن محمــد  أبــو  الكبيــر  الفيلســوف  فهــذا 

أبــي ذر يوســف العامــري )ت381هـــ( فــي كتابــه  بــن 

مــن  أكثــر  منــذ  يقــول  اإلســالم(  بمناقــب  )اإلعــالم 

ألــف عــام: »وليــس ُيشــكُّ أن أصحــاب الحديــث هــم 

والمضــاّر،  بالمنافــع  العائــدة  بالتواريــخ  المعنيــون 

بأنســابهم  الســلف  لرجــال  العارفــون  وهــم 

وأماكنهــم، ومقاديــر أعمارهــم، ومــن اختلــف إليهــم، 

وأخــذ العلــم عنهــم؛ بــل هــم المتحّققــون لمــا يصــّح 

وَيْقــَوٰى منهــا  َيْســُقم،  ومــا  الدينيــة  األحاديــث  مــن 

ــمون للِحــّل والترحــال في  وَيْضُعــف؛ بــل هــم المتجشِّ

أقاصــي البلــدان وأدانيهــا، ليأخــذوا عــن الثقــات ُســنَن 

رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ بــل هــم المجتهــدون إلــى أن يصيــروا 

الموقــوف  ليعرفــوا  األخبــار،  وجهابــذة  اآلثــار،  ُنّقــاَد 

منهــا والمرفــوع، والمســند والمرســل، والمتصــل 

والمشــهوَر  والـــُمْلَصق،  والنَّســيب  والمنقطــع، 

منهــا والمدلَّــس، وأن يصونــوا صناعتهــم صيانــًة لــو 

ــَر إســناًدا أو  ـ ا، أو ُيغيِّ ــا مــزّوًر رام أحــٌد أن يفتعــل حديًث

َج فــي األخبــار األدبية  َج فيهــا مــا ُروِّ َف متًنــا، أو ُيــروِّ يحــرِّ

- كالفتــوح والســير واألســمار والوقائــع– للحقــه مــن 

جماعتهــم أعنــف النكيــر.
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وإْذ كان هذا ســعَيهم، عليه مداُر أمرهم، فمن 

وا مــن العنايــة:  ــدُّ الواجــب أن نعتقــد لهــم فيمــا َأَك

أعظــَم الحــق، وأوفــَر الشــكر، وأتــمَّ اإلحمــاد، وأبلــغ 

التقريــظ«.

ـــِفيس  وهــذا الطبيــب العربــي الشــهير بابــن النَّ

ــَحْزم الَقْرشــي – )ت687هـــ(، وهــو  ــي الـ – علــي بــن أب

صاحــُب أّوليــاٍت عديــدة فــي علــم الطــب وســبٍق 

علمــيٍّ كبيــرٍ فيــه معــروف لــه، مع انشــغاله بالطب 

وبراعتــه التامــة فيــه، كتــب كتاًبــا فــي علــوم الحديــث 

وهــو  النبويــة،  للمرويــات  والــرد  القبــول  وقواعــد 

كتــاب مطبــوع عــدة طبعــات؛ فمــا زاد عــن أن كــّرر 

مــا ذكــره علمــاء الحديــث فــي قواعــد القبــول والــرد 

تامــة،  بالُقــّذة، متابًعــا لهــم متابعــًة  الُقــّذة  حــذو 

ًيا مواطــَئ أقداِمهــم؛ بــل وصــف علمهــم  ُمـَتـــَقصِّ

فــي مقدمتــه أنــه أشــرف العلــوم، حتــى قّدمــه فــي 

اســتقاللية الهــدف وموضوعيــة المضمــون، وفــي 

كــون العلــوم اإلســالمية كلهــا مفتقــرة إليــه أيًضــا.

ومــن الشــهادات القّيمــة أيًضــا شــهادة أديــِب 

أبــي  األوحــد  المعتزلــة  وخطيــِب  األكبــر  العربّيــة 

عثمــان الجاحــظ )ت255ه(، حيــث قــال فــي نقضــه 

»ومتــى  بـ)العثمانيــة(:  المســّمٰى  ــَيَعِة  الشِّ علــى 

اّدعينــا ضعــَف حديــٍث وفســاَده، وِخْفُتــْم َمْيَلنــا أو 

َغَلَطنــا، فاعترضــوا ُحـــّماَل الحديــِث وأصحــاَب األثــرِ، 

فــإن عندهــم الشــفاَء فيمــا تنازعنــا فيــه، والعلــَم 

بمــا اْلَتـــَبَس علينــا منــه. ولقــد أنصــَف كلَّ اإلنصاِف 

وِقّلــِة  دارِه،  ُقــْرِب  مــع  الـــَمْقَنِع،  إلــى  دعاكــم  مــن 

َجــْورِه. وأهــُل األثــرِ ِمــْن شأنِـــهم روايــُة كلِّ مــا َصــحَّ 

عندهــم، عليهــم كان...أو لهــم«.

القــرن  أوائــل  منــذ  الجاحــظ  ينــص  وهكــذا 

ٌم  مســلَّ علــٌم  األخبــار  نقــد  أن  الثالــث  الهجــري 

للمحّدثيــن، وأن هــذا التســليم كان فــي زمنــه محــلَّ 

الــذي  والشــيعي  المعتزلــي(  )وهــو  بينــه  اتفــاق 

كان يناظــره، فهــو أمــٌر فــي شــهرة ثبوتــه وانتشــار 

أو  شــك  محــلَّ  يكــن  لــم  زمنهــم  فــي  بــه  العلــم 

اســتدالل.  إلــى  يحتــاج  وال  تســاؤل، 

اللغــوي  اإلمــام  شــهادة  منــه  وقريــٌب   

المعتزلــي أبــي الفتــح ابــن ِجّنــي )ت392هـــ(، حيــث 

المعتمديــن  بكونهــم  المحدثيــن  ذكــر شــهرة 

فــي نقــد الرجــال وتمييــز المقبــول نقلــه مــن غيــر 

المقبــول، وأنهــم هــم معيــار هــذا األمــر، فيقــول 

عــن أحــد علمــاء اللغــة ممــن وثقــه المحّدثــون، 

وهــو أبــو العبــاس ثعلــب )ت291هـــ(: »وللــه أبــو 

ُمه فــي نفــوس  العبــاس أحمــد بــن يحيــى! وَتـــقدُّ

وعصمــًة  وأمانــة،  ثقــًة  الحديــث:  أصحــاب 

وأســاس  الشــأن،  هــذا  عيــار  وهــم  وحصانــة، 

هــذا البنيــان«.

النقــد  لمنهــج  اإلســالم  علمــاء  وشــهادات 

الحديثــي أكثــر مــن أن ُتحصــى، وإنمــا هــذه نمــاذج 

ــى  منهــا، وقــد صــدرت مــن علمــاء ُيظــن أنهــم أول

ــأن ال ُيثنــوا علــى منهــج النقــد الحديثــي:  العلمــاء ب

والمعتزلــة. كالفالســفة 

أمــا مــا الــذي يمكــن أن يقدمــه المنهــج الحديثي 

فــي النقــد للعلــوم العصريــة؟ فهــو –أعنــي علــم 

ــا متكامــًلا، وعلــى  الحديــث – باعتبــاره بنــاًء معرفيًّ

ُأُســس عقليــة يقينيــة )يوجبهــا العقــُل الفطــري(، 

ال شــك أنــه يعيــن علــى ضبــط العمليــات العقليــة، 
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ــع مــدارك العقــل فــي البحــث واســتخالص  ويوسِّ

الهــادي  العقلــي  المنهــج  مــع  ــرِد  ويطَّ النتائــج، 

للحقائــق العلميــة فــي كل المجــاالت، ممــا يجعــل 

ــل كــي  ــر والتعقُّ منــه ســبيًلا مــن ُســبل ضبــط التفكُّ

ال ينحــرف إلــى أطــراف السفســطائية والفرضيــات 

أو  الفلســفية  بالنظريــات  المســماة  التخريبيــة 

المنهجيــة، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن المنهجيــة 

العلميــة؛ ألنهــا تنطلــق غالًبــا مــن ُغلــو النِّســبية 

وعــدم االعتــراف بقداســة الحقيقــة.

كيف...وعلــم الحديــث علــٌم نقــديٌّ بامتيــاز، فهــو 

متخصــص فــي النقــد والتمحيــص، ممــا يعنــي أنــه 

النقــدي لمــن  التكويــن  رافــًدا قوًيــا فــي  ســيكون 

يتعّلمــه، وســوف ُيؤســس لمــن تعلمــه قاعــدًة 

فكريــة وحاســًة قويــة فــي أي عمليــِة فحــٍص وســبر 

وبحــث، وهــذه هــي األســاس التكوينــي لــكل علــم.

وقــد كنــُت ختمــُت كتابــي )األســس العقليــة 

فيهــا  قلــُت  بكلمــٍة  المحّدثيــن(  نقــد  لمنهــج 

العقــل،  فــي  يزيــد  »علــٌم  الحديــث:  علــم  عــن 

مــه حاســَة  فــي متعلِّ وُيقــّوي  ينقصــه!  فجعلنــاه 

النقــد، فجعلنــاه ُيعمــي القلــب بالتقليــد! يــدرس 

يعرفــون  وال  وقواعــده،  مصطلحاتــه  الدارســون 

لهــا فــي العقــل دليــًلا، وال تجــد لهــا فــي مجــاري 

قبيــًلا...«.    وال  دبيــًرا  فكرهــم 

السؤال الحادي عشر:

فــي  وتجربتكــم  تخصصكــم  باعتبــار 
علــوم الحديــث، مــا تقويمكــم لجهــود 
هــذا  فــي  المعاصريــن  العلمــاء 

ترونــه  الــذي  المجــال  ومــا  المجــال؟ 
وبحــث  دراســة  إلــى  ويحتــاج  خصبــا 
الحديــث؟ وهــل  يتعلــق بعلــوم  فيمــا 
إلــى  الباحــث  القــارئ  توجيــه  يمكنكــم 
محــاور بحثيــة كبــرى فــي مجــال علــوم 

الحديــث؟ 

هنــاك جهــود كثيــرة مباركــة، خاصــة فــي جانــب 

تحقيــق التــراث الحديثــي، وهــو فــي غايــة األهميــة، 

بــل هــو أســاس أي عمليــة بحثيــة جديــدة. 

لكــن علــوم الحديــث أصابهــا مــا أصــاب بقيــة 

إال  مــن ضعــف عمــق وجمــود،  اإلســالم  علــوم 

علــوم  عــن  حديثــي  يكــون  لــن  لذلــك   . قــلَّ مــا 

الحديــث بمعــزل عــن حديثــي عــن الفقــه وأصولــه 

والتفســير واللغــة... فكلهــا تعانــي مــن ســطحية 

متفشــية وجمــود منتشــر، ال يعــم الجميــع، لكنــه 

يشــمل الغالــب.

نفســي  مــن  عزائــي  لكــن  نفســي،  ُأبــرئ  وال 

ــداء، وأننــي أســعى للعــالج قــدر  أنــي موقــن مــن ال

ــي مــا  طاقتــي، وأرجــو أن يكــون فــي بعــض مؤلفات

يثبــت ســعيي فــي العــالج، وفــي إصابتــي شــيًئا مــن 

تشــخيص مواطــن الــداء.

عــن  جوابــي  فــي  ذكــرت  أن  ســبق  وقــد 

بعنــوان:  لــي  مقــاًلا  الســادس  الســؤال 

النبــوي  الحديــث  فــي  البحــث  )أولويــات 

وعلومــه(، أرجــو أن يكــون فيــه بعــض المرجــو 

الســؤال. هــذا  فكــرة  مــن 
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