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تزامنــت كتابــة هــذه االفتتاحيــة مــع اليــوم العالمــي
للفلســفة لهــذه الســنة ،وهــي مناســبة لنطــرح الســؤال عــن
قيمــة الفلســفة فــي عالمنــا العربــي .ومــع تعــدد األجوبــة
والتعاريــف حــول طبيعــة الفلســفة إلــى الحــد الــذي يجعلنــا
نيــأس مــن االتفــاق علــى حــد أدنــى مــن تصورهــا ،وهــو أمــر
إيجابــي بــا شــك ،ومــع الطابــع االنتقائــي الــذي يميــز تعامــل
المتفلســفة عندنــا مــع اإلنتــاج الفلســفي العالمــي وأخيـ ًر ا مــع
العجــز أو العســر فــي اإلبــداع الفلســفي فــي ثقافتنــا ،نضطــر
إلــى تكــرار أســئلة قديمــة حــول فائــدة الفلســفة أصــ ًلا .وهــي
أسئلة وإن كانت مقبولة ومفيدة ،إال أنها تحتاج ،هي نفسها،
إلــى تجديــد فــي الصياغــة باســتحضار التطــورات الهائلــة التــي
مســت االنشــغاالت الفلســفية المعاصــرة وبالتالــي مفهــوم
الفلســفة نفســه.
مــن المعلــوم أن الفلســفة قــد اســتثمرت أيديولوجيــا
وسياســيًا فــي عالمنــا العربــي واإلســامي ،وقــد أدى هــذا
االســتثمار إلــى توجــه انتقائــي فــرض علينــا تصــو ًر ا نمطيًــا
للتفلســف ،وكان هــذا النمــوذج المقــدم محــل أخــذ ورد
دون االنتبــاه إلــى أنــه ليــس إال مثــا ًلا مــن أمثلــة متعــددة
ومتنوعــة للفلســفة ،مــن جهــة؛ ودون االنتبــاهً ،
أيضــا ،إلــى
أن الفلســفة تشــهد تحــوالت فــي االهتمــام واالستشــكال
واالســتمداد والتعالــق .واألصــل أن عالــم الفلســفة
عالمــا واحــدً ا .وفــي
منفتــح ،إن لــم نقــل إنهــا عوالــم وليســت
ً
انتظــار البيئــة المناســبة لالســتمداد المفيــد منهــا واإلبــداع
فيهــا ،ال منــاص مــن االتفــاق علــى الحاجــة إلــى األخــذ
بالــروح المشــتركة فــي كل المناهــج واألنظــار الفلســفية
وهــو النقــد .فالنقــد الفلســفي ،باختــاف أنواعــه وقيمــه،
أمــر يمكــن االســتفادة منــه فــي كل المجــاالت الفرديــة
والجماعيــة ،وهــو حــد أدنــى ممــا يســتفاد مــن الفلســفة
منهــج وأداة.
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يمثــل النقــد ،بمعنــاه األصيــل ،تمييــ ًز ا

ســيوران ،وأضمــر الباحــث "مصطفــى العطــار"

للحــق عــن الزيــف وكشــف وإبــراز للزيــف

ً
لطيفــا خفيًــا للمســلك الفلســفي
نقــدً ا

والعيــب فــي إطــار المناقشــة المتميــزة

للفيلســوف فــي مقابــل تفضيلــه لمســلك

باألخــذ والعطــاء .ولذلــك ،ال يخــاف كل

الصوفــي .وقــد ب َّيــن الباحــث فــي هــذه المقارنــة

طالــب حــق مــن التوســل بالنقــد لبلــوغ

أن وراء االشــتراك فــي صيغــة الكتابــة

الحــق ،وال يخــاف النقــد إال مــن كان الزيــف

الشــذرية بينهمــا وفــي الســعي إلــى االنفصــال

والتزييــف ديدنــه .ولــو اشــتط المــرء فــي

عــن الــذات والعالــم اختــاف فــي كل شــيء،

النقــد ،فــا يظهــر شــططه إال نقــد مضــاد،

حتــى ليتســاءل المــرء لمــاذا تجــوز المقارنــة

وهكــذا تزكــو المعرفــة وتتمايــز الحقائــق .وإذا

أصــ ًلا مــع وجــود الفــارق البيِّــن .وهــو تســاؤل

لــم نســتفد مــن الفلســفة منهــج التفكيــر

اســتحضره الباحــث باعترافــه بعــدم وجــود أي

النقــدي ،فلــن تعــدو الفلســفة أن تكــون

تقاطــع فلســفي بيــن مــا عبــر عنــه َ
الع َلمــان.

ً
نصوصــا تســتظهر ويتعصــب لهــا وألهلهــا؛

لكــن هــذه المقاربــة ،مــع ذلــك ،تجربــة فريــدة

فــا المتفلســفة قــد اســتفادوا منهــج النقــد

فــي الكتابــة بالنظــر إلــى أن موضوعهــا تجربتــان

وأعملــوه فــي النظــر والعمــل ،وال أهــل

غريبتــان بالنســبة للقــارئ العــادي :غريبتــان

العلــوم األخــر ى وجــدوا فــي الفلســفة مــا

فــي كيفيــة عيشــها وفــي كيفيــة التعبيــر عنهــا.

تســتحق عليــه كل هــذا االحتفــاء والتهويــل.

ظــر
وفــي هــذه األخيــرة ،تنــاول الباحــث كيــف ُن ِ

وبمــا أننــا اعتبرنــا النقــد روح التفلســف ،فقــد

إلــى عــدد مــن المفاهيــم البــارزة ،مثــل المطلــق

ً
متفلســفا بقــدر تلبســه بهــذه
يكــون المــرء

واإللــه والــذات والتصــوف والعالــم والــوالدة

الــروح ،حتــى ولــو كان يكتــب فــي مبحــث غيــر

والحريــة والحقيقــة ،مــن زاويتيــن متباعدتيــن

ً
متفلســفا
الفلســفة؛ ولــن يكــون المــرء

متعاندتيــن ،إحداهمــا تنظــر مــن لحظــة الــوالدة

حف َ
ــظ كل نصــوص
إذا لــم يكــن ناقــدً ا ولــو ِ

أو مــا قبلهــا واألخــرى مــن زاويــة الوقفــة إزاء

الفلســفة واســتعرضها.

الحضــرة اإللهيــة.

فــي هــذا العدد ،تختلف موضوعات مقاالته

وفــي مقابــل النقــد الموجــه إلــى التفلســف

وتختلــف المباحــث المؤطــرة لهــا .ولــو تأملنــا

مــن زاويــة دينيــة ،يحضــر النقــد الفلســفي

لوجدنــا أن المشــترك بينهــا هــو الهاجــس

الســافر اتجــاه نمــط مــن التبريــر الالهوتــي

النقــدي؛ ففــي مقالــه "التمــاس المطلــق بيــن

لإليمــان ،فــي الدراســة التــي خصصهــا

الشــرط الروحانــي والخــواء العدمــي" ،الــذي

الباحــث "عبــد الصمــد الســباعي" فــي دراســته
لالهــوت

اســبينوزا

تولــى فيــه مقارنــة بيــن تجربتــي المتصــوف

الموســومة

بـ"نقــد

المســلم النفــري والفيلســوف الوجــودي إميــل

الفلســفي"،

واســتعرض

فيهــا

الباحــث

ددعلا ةيحاتتفا
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مفاصــل فــي النــص الســبينوزي النقــدي

وطلــب اللــذة العقليــة واألمــور اإللهيــة

اتجــاه الفالســفة الالهوتييــن أصحــاب القــول

واإلنســانية والبعــد عــن اللــذات الحســية

بتأســيس اإليمــان علــى العقــل ،خاصــة نقــده

واألمــور الدنيويــة والزهد والســخاء واإلنســانية

َّ
الفخــار .وقــد انتهــت
البــن ميمــون ويهــوذا

والحريــة والقيــام بالواجــب جليلــه وخسيســه،

الدراســة إلــى بيــان أن نقــد ســبينوزا لالهوتييــن

ومــن صفاتــه ً
أيضــا االنقطــاع عن أهــل المدينة

تمثــل فــي ذم اعتمادهــم مناهــج عقليــة فــي

وأمورهــا ،وهــذا هــو األصــل عنــده ،أو إن كان

تفســير الكتــاب ،ومحاولــة اســتخالص عقائــد

وال بــد للفيلســوف مــن التمــدن أن يصاحــب

إيمانيــة منســجمة مــع العقــل ومــع بعضهــا

الخاصــة مــن أهــل المدينــة مــن ذوي العقــول

البعــض ،وكــذا تلــك الثقــة العميــاء فــي

الفائقــة واألكابــر واألشــراف فقــط ،وإن امتهــن

نصــوص الكتــاب التــي قــد تــؤدي إلــى إلغــاء

أن يمتهــن الزراعــة ،فهــي أولــى بالفيلســوف

العقــل أمــام ســلطة هــذه النصــوص ،داعيًــا

مــن غيرهــا.

إياهــم إلــى التــزام المنهــج اإليمانــي فــي تفســير
عقائــد الكتــاب المقــدس وفهــم نصوصــه.
وهــي دعــوة لــم يلتــزم بهــا هــو نفســه؛ ألنــه
لــم يكــن الهوتيــا .وقــد اتخــذ الباحــث فــي هــذه
ً
موقفــا نقديًــا إزاء النقــد
الدراســة بــدوره
الســبينوز ي.

وفــي

تكريــس

لقيمــة

النقــد

علــى

المســتوى الثقافــي ،يراجــع الباحــث "عمــر عبــد
الــرازق شــاهين" فــي مقالــه "تفكيــك الخطــاب
المهيمــن عــن المــرأة المســلمة :قــراءة فــي
أعمــال ليلــى أبــو لغــد" المشــروع النقــدي
لليلــى أبــو لغــد إزاء الخطــاب النســوي فــي

وفــي مقاربــة أخالقيــة قديمــة للفلســفة،

عالمنــا العربــي ،مــن خــال قــراءة فــي عــدد مــن

يحضــر فــي هــذا العــدد تحقيــق ودراســة لنــص

أعمالهــا مــن زاويتيــن :منهجيــة وتأسيســية.

"فــي صفــة الرجــل الفيلســوف" لصاحبــه

ركــزت القــراءة المنهجيــة ألعمــال أبــو لغــد

الفيلســوف والمنطقــي أبــو الخيــر الحســن

علــى األســاس المنهجــي األنتروبولوجــي

ّ
الخمــار) ،وقــد أحســن الباحثــان
بــن ســوار(ابن

الــذي تصــدر عنــه؛ إذ إنهــا ،فــي نظــر الكاتــب،

عــادل ســالم عطيــة جــاد هللا ومحمــد مجــدي

قاربــت موضوعاتهــا ،وخاصــة تلــك المتعلقــة

الســيد مصبــاح تحقيــق هــذا النــص ودراســته

بالشــرق األوســط والعالــم العربــي ،مــن

بمــا يســتحقه األمــر مــن اهتمــام وانتبــاه

زاويــة النقــد الثقافــي مــا بعــد االســتعماري

وبحــث .مــدار المقالــة علــى الشــروط األخالقيــة

الــذي أســس لــه إدوارد ســعيد ،بغايــة

التــي يجــب أن يتصــف بهــا الفيلســوف وقــد

إعــادة روايــة التاريــخ بمعــزل عــن التمثــل

اســتعرض فيهــا ابــن الخمــار صفــات أخالقيــة

والخطــاب الغربــي المركــزي المهيمــن،

الزمــة للفيلســوف وهــي طلــب الحــق والصــدق

وتطبيــق ذلــك علــى الخطــاب النســوي فــي
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الشــرق األوســط ،بالســعي إلــى الكشــف

اإلعــام والمعلومــات .وي َ
ُفهــم مــن النتائــج

عــن المصــادرات والخطابــات الغربيــة فــي

التــي توصــل إليهــا فــي هــذه الدراســة أن

الكتابــات األنثروبولوجيــة التــي تدعــي العلميــة

إدخــال تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليــم

وفهــم حقيقــة المجتمعــات العربيــة بالتركيــز

ليــس مــن جنــس إدخــال وســيلة مســاعدة

فقــط علــى مفاتيــح ثــاث هــي :القبليــة

إلــى الوســائل المعتمــدة فــي التعليــم فقــط؛

واإلســام والحريــم .مــع الســعي إلــى مراجعــة

بــل هــي ،فــي نظــره ،ثــورة تــؤدي إلــى تحــوالت

القوالــب الجاهــزة التــي ُت َن ِّمــط المــرأة العربيــة

كبــرى فــي النظــام التعليمــي وجــب العمــل

بمراجعــة هويــة ذات المــرأة باعتبارهــا ليســت

علــى اســتثمار آثارهــا .وهــي تســير ،فــي نظــره،

واحــدة وثابتــة بقــدر مــا هــي متغيــرة بتغيــر

إلــى إعــادة تشــكيل مختلــف مكونــات العمليــة

تعلقهــا محــددات أخــرى :عربيــة أو مســلمة أو

التعليميــة

المســتويات

بدويــة أو مدينيــة أو متعلمــة أو صاحبــة فكــر

المختلفــة بحيــث تكــون إزاء تجربــة فــي

أو عمــل أو أيديولوجيــا .وقــد بيــن الباحــث عــددً ا

التعليم لم يســبق إليها أن عاشــها اإلنســان،

مــن النتائــج والتصحيحــات التــي أســفرت عنها

بــل يصــل فــي اســتنتاجه إلــى حــد اإلعــان

دراســات أبــو لغــد األنتروبولوجيــة ،خاصــة

عــن مــوت وســائل وطــرق التعلــم والتعليــم

فيمــا يتعلــق بالتمييــز بيــن الخطــاب المتــداول

القديمــة ،مــوت القلــم والــورق والحوامــل

عــن إنقــاذ المــرأة الشــرق أوســطية تحريرهــا

التعليميــة الكالســيكية والتواصــل المباشــر

والدفــاع عنهــا مــن الزوايــة الغربيــة والحقائــق

بيــن مكونــات العمليــة التعليميــة والفصــول

السياســية واأليديولوجيــة الهيمينــة التــي

الواقعيــة أحيا ًنــا ،بــل تقليــص دور المــدرس

تثــوي وراء هــذا الخطــاب.

بعــد وجــود جاهزيــة للهجــرة نحــو الرقمــي

وألن النقــد ال يكتفــي بالتوجــه إلــى
الخطابــات النظريــة فقــط ،اتخــذ الباحــث

التعلميــة

فــي

االفتراضــي ،رغــم اعترافــه بــأن هــذه التجربــة
لــم تنضــج بعــد.

"الحســن بيــروك" ،فــي دراســته الموســومة

وقــد تضمــن محــور مراجعــة الكتــب ،اجتهــادً ا

بـ"تحــوالت ســياقات التعليــم والتعلــم فــي

تلخيص ًيــا لكتــاب صــدر باللغــة الهولنديــة بعنوان

العصــر الرقمــي :النظــام التربــوي المغربــي

"هــل هــذا هــو اإلســام ً
حقــا؟ كيــف أعيــش

نموذجً ــا" ،موقفــا نقد ًيــا قو ًيــا اتجــاه المنظومة

مســلما أوروبيًــا فــي الزمــن المعاصــر" لكاتبــه
ً

التعليميــة التقليديــة بعناصرهــا وعالقاتهــا،

"خالــد بــن حــدو" تــواله الباحــث التجانــي بولعوالــي،

مبشــ ًر ا بعصــر جديــد مــن التعليــم والتربيــة

وقــد توجــه فيــه إلــى تحليــل وتقويــم دعــوى

ميزتــه األساســية االعتمــاد علــى تكنولوجيــا

اإلســام العقالنــي الــذي تبنــاه الكاتــب وموقفــه

ددعلا ةيحاتتفا
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مــن التيــارات المختلفــة التــي تقــدم نســفها

جــدً ا ،رغبــة فــي الثــورة داخــل الفكــر وأيضــا

باعتبارهــا ممث ـ ًلا لإلســام فــي أوروبــا ،بمــا فيهــا

داخــل مــا هــو جماعــي أكثــر ممــا هــو فــردي،

مــا ســمي بـ"اإلســام األوروبــي" .وقــد اســتعرض

وذلــك بهــدف تمييــز الســعادة الحقيقيــة

الكاتــب أهــم أفــكار الكتــاب مــع التنبيــه الســريع

عمــا يشــبهها ،الــذي هــو اإلشــباع .ليســت

علــى بعــض الصعوبــات واإلشــكاالت التــي

الفلســفة الحقيقيــة تمري ًنــا مجــردً ا .لقــد كانــت

يثيرهــا نقــد الكاتــب للتيــارات األخــرى ،خاصــة

دائمــا ،منــذ أفالطــون ،تتوجــه نحــو ال عدالــة
ً

فــي ســياق أوروبــي يتســم بالتعــدد مــن جهــة

العالــم ".وتتســم هــذه الرغبــة الفلســفية فــي

وبالســعي إلــى اســتثمار الفــرص لتحجيــم الوجود

أبعــاد أربعــة هــي الثــورة والمنطــق والكونيــة

اإلســامي بصيــغ مختلفــة.

والمخاطــرة؛ وقــد اعتمــد باديــو علــى أبعــاد

ً
أيضــا ترجــم
وضمــن محــور مراجعــات
الباحثــان محمــد مجــدي الســيد ومحمد عبد
الرحيــم أحمــد مقــا ًلا عــن الفارســية للدكتــور
حســن أنصــار ي حــول كتــاب "النظامــي فــي
أصــول الديــن" المنســوب البــن فــورك
األشــعر ي ،وقــد اســتعرض فيــه الكاتــب
مضاميــن الكتــاب .كمــا ناقــش فيــه الخالف
حــول نســبة الكتــاب مــع ترجيــح أمــر نســبته
إلــى حفيــد ابــن فــورك وبيــان مســتندات هــذا
الترجيــح.
وفــي ســياق التأكيــد علــى الوظيفــة
النقديــة للفلســفة ،يســتعيد الفيلســوف
الفرنســي آالن باديــو ،فــي النــص الــذي ترجمــه
الباحــث "عبــد الفتــاح الســنون" بعنــوان
"الفلســفة والرغبــة فــي الفلســفة" ،التصــور
األفالطونــي لوظيفــة الفلســفة بمــا هــي
تفكيــر فــي المصيــر الجماعــي .لقــد أعــاد فيــه
وصــل الفلســفة والســعادة بالعدالــة ،باعتبــار
"الرغبــة الفلســفية هــي ً
حقــا ،وبشــكل عــام

هــذه الرغبــة لنقــد العالــم الغربــي باعتبــاره
غيــر متوافقــا مــع مقتضياتهــا؛ ألنــه يالقيهــا
بعراقيــل أربعــة هــي :عهــد الســلعة ،عهــد
التواصــل ،الكونيــة الماليــة ثــم التخصــص
اإلنتاجــي والتقنــي .وعلــى ضــوء هــذا ،تولــى
"باديــو"

تقويــم

االتجاهــات

الفلســفية

الثــاث الســائدة :التيــار الفينومينولوجــي
والهيرمينوطيقــي والتيــار التحليلــي والتيــار
مــا بعــد الحداثــي ،للكشــف عــن "كيــف تتحــدد
أو تتطابــق الرغبــة فــي الفلســفة عنــد كل
تيــار ونتائجهــا ُ
المبدِ عــة الممكنــة فــي العالــم
الحقيقــي".
وفــي هــذا العــدد نطالــع حــوا ًر ا نقد ًيــا ،فــي
محــور مــداوالت ،الــذي تفتــح فيــه المجلــة
بابهــا للتفاعــل النقــدي مــع الدراســات
األخــر ى مــع احتــرام حقــوق المناظــرة البنــاءة
ودون تبنــي أي مــن اآلراء المعبــر عنهــا.
يتمثــل هــذا الحــوار فــي قــراءة نقديــة بعنــوان
"القــراءة المذهبيــة للتاريــخ العقــدي :القــدم
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النوعــي لصفــة الــكالم فــي المذهــب الحنبلــي

الــدرس الشــرعي ،ومــا يتعلــق بذلــك مــن

الـغ ِّ
ـــز ي " تولــى
أنموذجً ــا" للباحــث " عبــد هللا ِ

حديــث عــن العلــوم الشــرعية واإلنســانية ومــا

فيهــا نقــد الدراســة التــي قــدم بهــا "أحمــد

بينهــا مــن تكامــل.

الغريــب" لتحقيقــه لنــص "الطريقــة األثريــة
والعقيــدة الســنية" لصاحبــه "عبــد القــادر
بــن يحيــى أغــا الضريــر البصــر ي"(ق11 .هـــ17/م).
وقــد آخــذ فيهــا الباحــث علــى المحقــق عــدم
التزامــه بشــروط منهجيــة فــي دراســته
للنــص ،خاصــة مــن جهــة بيــان تأثيــر ابــن
تيميــة علــى الحنابلــة قبــل الدعــوة الســلفية
النجديــة ،التــي ادعــى فيهــا المحقــق بــأن
قــراءة ابــن تيميــة لصفــة الــكالم هــي تصحيح
عقــدي لمذهــب الحنابلــة ،وهــو أمــر اعتــرض
عليــه الباحــث مســتندً ا إلــى وجــود تبســيط
تاريخــي

للمذهــب

الحنبلــي،

يســتدعي

التســاؤل عمــا إذا كان مــا قــام بــه ابــن تيميــة
هــو تصحيــح فعـ ًلا بالمقارنــة مع اإلشــكاالت
التــي طرحــت فــي المذهــب قبــل ابــن تيميــة
حتــى إلــى اإلمــام ابــن حنبــل نفســه ،وينبــع
أساســا مــن عــدم األخــذ
اإلشــكال المنهجــي
ً
بعيــن االعتبــار اإلشــكاالت المتعلقــة بهــذه
المســألة تاريخيًــا داخــل المذهــب الحنبلــي.
وقــد أســند الباحــث اعتراضــه باســتحضار
لعــدد مــن اإلشــكاالت الشــواهد.
ونختــم هــذا العــدد بحــوار ماتــع مــع
األســتاذ الدكتــور عبــد اللطيــف بوعزيــزي
رئيــس جامعــة الزيتونــة حــول التعليــم العالــي
فــي الوطــن العربــي وآليــات تطويــره وآفــاق

نرجــو أن يجــد القــارئ الكريــم فــي هــذا العــدد
مــا يفيــده ويمتعــه ،ناظريــن إلــى أفــق يكــون فيــه
النقــد البنــاء وســيلة لتزكيــة المعرفــة فــي المباحث
المختلفــة.
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ملخص البحث:
حســب هــذا الدراســة أنهــا تقــدم قــراءة جديــدة تنمــاز عــن
التلقــي الســائد لمواقــف النفــري؛ إذ لــم تكتــف بتحليــل
ّ
الســوى الــذي يشــكل عمــاد كتــاب
خطــاب الفــراغ مــن
«المواقــف»؛ بــل عمــدت إلــى مالحقــة مديــات هــذا الخطــاب
الرؤيــوي فــي أعمــال صوفيــة تنتمــي إلــى الالهــوت الوجــودي،
محاولــة القبــض علــى المطلــق كمــا يتصــوره كل مــن النفــري
وســيوران ،لتخلــص إلــى أن مســارات مالحقــة المطلــق
تتــم فــي اتجاهيــن متعاكســين؛ واحــد يعــرج إلــى عالــم
نورانــي برزخــي تتحقــق معــه الســعادة األبديــة ويحظــى فيــه
بالمجــاورة والضيافــة ،وآخــر يولــي وجهــه شــطر الماضــي
باحثــا عــن الســعادة (مــا قبــل الــوالدة) قبــل أن يقــذف
بــه المخــاض إلــى غــور ســحيق مــن العالــم المــادي ليحيــا
المأســاة األبديــة.
إننــا ،ههنــا ،بصــدد كتابــة متفــردة مدارهــا علــى التشــذير
والتقطيــع والتفكيــر خــارج األنســاق المجتمعيــة ،والتمــاس
الخــاص بيــن التحقــق والــا تحقــق ،أو بيــن المطلــق الممكــن
(تجربــة الوقفــة) ،والمطلــق الــا ممكــن (مــا قبــل الــوالدة)؛
وهــو تضايــف يتجــاوز الشــرط التاريخــي ليطــال أســيقة
مفتوحــة تنبــئ عــن الخصوبــة التــي تضمرهــا مواقــف النفــري
التــي تتصــادى مــع تجــارب جديــدة رغــم اختــاف المنطلقــات
العقديــة.
الكلمــات المفتاحيــة :الكتابــة  -التشــذير  -المطلــق  -الفــراغ -
االمتــاء.

Abstract:
This study presents a new reading that is distinct
from the predominant reception of Al-Nafri positions.
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As it was not satisfied with analyzing
the void discourse that forms the
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مهاد وتوطئة:

basis of the book «Al-Mawaqif» Rather,

يفاجــأ القــار ئ لمواقــف النفــر ي بغيــاب

it traces this visionary discourse in

النــص والحاشــية والعتبــات لإلمســاك

mystical works that belong to the

بالمعنــى المتفلــت ،وكل شــذرة يطالعهــا

existential theology, trying to arrest

تزيــد مــن إحساســه بالعجــز فــي تفكيــك

the Absolute as envisioned by both

متواليــات نزاعــة إلــى الهــروب مــن قفــص

Al-Nafri and Seuran, to conclude that

المعنــى دون أن يكــون لهــا قــرار .هــذا

the paths that follow the Absolute

الجمــوح الداللــي هــو تثويــر لســؤال المعنى

take place in opposite directions. One

فــي المواقــف ،واعتــراف بالعجــز الــذي

passes through a luminous world of

يعترينــا كلمــا حاولنــا مباشــرة عمليــة

Isthmus with whom eternal happiness

التلقــي التــي تجعلنــا أشــبه بمــن نقضــت

is achieved and in which he enjoys

غزلهــا مــن بعــد قــوة .لعل هذا التشــويش

neighborliness and hospitality, and

المتعمــد فــي الشــذرة هــو مــا يســتوجب

another turns his face toward the past

الصبــر والمجاهــدة لمعرفــة هويــة قطعــة

in search of (pre-natal) happiness,

لــم تتخلــق بعــد ،وتحديــد مالمــح مولــود ال

before labor throws him into the deep

يــزال فــي طــور التشــكل.

depths of the material world to live the
eternal tragedy.

ومضــات النفــر ي هــذه أشــبه بومضــات
نيتشــه ،وعبــارات فتجنشــتاين ،وقبســات

It is a combination that goes

إيميــل ســيوران اللعــوب؛ حيــث الخفــة،

beyond the historical condition to

والرشــاقة ،والالمعنــى ،والجنــون اآلســر،

reach an open context that predicts

والنــزق الطفولــي ،والعفويــة ،والســذاجة،

the fertility that is contained in the

والتأمــل ،والقلــب الشــفيف الفــارغ الــذي

positions of Al-Nafri that resonate with

تســاكن مــع وجــوده الذاتــي الممتــد

new experiences despite the different

والغفــل عــن الســوى؛ ولكنــه خاصــم

doctrinal

الوجــود الغيــر ي الــذي يســبح فــي فلــك

principles.
shredding,

keywords: Writing,
fullness

void,

absolute,

محــدود وفهــم مقــدود .ال تفتــأ مواقــف
النفــر ي تتجــدد فــي كل مــرة نتغيــا تأويلهــا؛
مواقــف مــن فوقهــا غمــوض ومــن تحتهــا

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

غمــوض ،ولــن نعثــر يومــا علــى قــراءة تدعي
تملــك القــدرة علــى الفهــم واإلفهــام .هكذا
هــو النفــر ي؛ الذ بالصمــت وتبعتــه لغتــه
علــى المنــوال نفســه ،وأبــت إال أن تنطــق
وتبيــن فــي تواطــؤ مكشــوف مــع صاحبهــا،
فانقســم القــراء حولهــا طرائــق قــددا،
وال تــزال متمنعــة حصينــة؛ ألنهــا خلقــت
للتأجيــل ال الحســم ،ولإلرجــاء التأويلــي
المفتــوح ،والغضــارة والخصوبــة القرائيــة،
والبهــوت لحظــة التلقــي .مواقــف النفــر ي
غيــر ســاكنة ،يتالطــم فيهــا بحــر لجــي مــن
المعانــي والفهــوم ،كمــا هــو حــال صاحبهــا
الــذي لــم يكــن لــه مســتقر يمنحه الســكينة؛
فالثبــات يولــد الســكون ،والالســتقرار يولــد
التحــول.
لذلــك؛ ال تنفــك مواقــف النفــر ي تفاجئنا
بامتداداتهــا واتســاع أفقهــا وتصاديهــا
مــع تجــارب أخــر ى تبحــث عــن مطلقهــا؛
وهــو مــا يســلمنا إلــى طــرح هــذه األســئلة
المرجفــة :هــل أدرك كل مــن النفــر ي
وســيوران خالصهمــا؟ وهــل تســتطيع
مواقــف

النفــر ي

اســتيعاب

تجربــة

ســيوران؟ ووهــل أدرك كل مــن النفــر ي
وســيوران خالصهمــا؟ وإذا كان الفــراغ
مــن الســوى عنــد النفــر ي هــو الســبيل
إلــى الظفــر بالضيافــة ومجــاورة المطلــق؛
فهــل أســعف الخــواء العدمــي ســيوران
فــي إنقــاذه مــن «مثالــب الــوالدة»؟
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مواقف النفري وشذرات
سيوران ،الطريق إلى الخالص:
يلتقــي النفــري مــع ســيوران

(((

فــي طريقــة

الكتابــة والبــوح ،وفــي المغايــرة الشــديدة للواقــع؛
((( محمــد بــن عبــد الجبــار بــن الحســن النفــري ،مــن أعــام
التصــوف اإلســامي ،ولــد ببلــدة نفــر فــي محافظــة القادســية
العراقيــة ،مــن أشــهر كتبــه « :المواقــف والمخاطبــات» ،ارتبــط
اســمه بالعبــارة الشــهيرة« :كلمــا اتســعت الرؤيــة ،ضاقــت
العبــارة» .تنقــل بيــن العــراق ومصــر ،واتســمت فلســفته
بالغمــوض.
 أمــا إميل ميشال ســيورا ،فقــد ولد يوم  8نيســان -أبريل  1911في “رازينــاري” وهــي قريــة فــي مقاطعــة ترانســلفانيا الرومانيــة
مــن أب قســيس أرثوذكســي ،وعــرف منــذ طفولتــه بحبــه للعزلــة
والتنــزه فــي الجبــال المحيطــة بقريتــه ،وأمضــى األعــوام مــا بيــن
 1928و  1932فــي جامعــة بوخارســت؛ حيــث حصــل علــى دبلــوم
حــول الفيلســوف برغســون ،واكتشــف الفيلســوف األلمانــي
ســيمل .ويتحــدث ســيوران عــن حــاالت مــن األرق واليــأس
الزمتــه خــال هــذه المرحلــة فأوحــت إليــه بكتابــه األول الــذي ألفــه
ســنة  1932ونشــره ســنة  1934تحــت عنــوان علــى ذرى اليــأس.
ثــم أعقبتــه عناويــن مثــل كتــاب ُ
الخــدع ،ودمــوع وقديســون ،ومــر
بمرحلــة صعبــة فــي حياتــه لــم تميزهــا ســوى رحلــة إلــى باريــس
لمــدة شــهر قــرر إثرهــا اإلقامــة فــي فرنســا التحــق بالســوربون
لدراســة اللغــة اإلنكليزيــة فاكتشــف الشــعراء اإلنكليــز ثــم قــرر
تعميــق لغتــه األم الرومانيــة لكنــه ســرعان مــا اســتغرب هــذا
االختيــار ،حتــى قــرر ســنة  1946أن يقطــع مــع لغتــه ومــع الماضــي،
مــن أجــل اإلقامــة النهائيــة فــي فرنســا؛ لذلــك بــدأ يطــور لغتــه
الفرنســية .ونشــر كتابــه األول بهــذه اللغــة بعــد ثالثــة أعــوام،
أي ســنة  ،1949ضمــن منشــورات «غاليمــار» التــي ســوف تتولــى
أعمالــه الحقــا ،فــكان أول كتــاب ينشــره بالفرنســية بعنــوان:
موجــز التفكيــك ،وحصــل بــه علــى جائــزة اللغــة الفرنســية
َّ
للكتــاب األجانــب ،كان مــن بيــن أعضــاء لجنــة
المخصصــة
التحكيــم :أندريــه جيــد ،جــول رومــان ســوبرفيال ،بولهــان ،الخ….ثــم
اتخــذ ســيوران قــرارا برفــض كل أنــواع الجوائــز .وتأكــدت قيمتــه
ككاتــب باللغــة الفرنســية وتوالــت مؤلفاته :قياس المــرارة،
بحــث فــي الفكــر الرجعــي التاريخ واليوتوبيــا ،الســقوط فــي
الزمــن .وخــال هــذه المرحلــة؛ أي مــع بدايــة الســتينات،
أشــرف علــى سلســلة دراســات ضمــن منشــورات «بلــون».
لكنهــا لــم تنجــح علــى الرغــم مــن أهميــة عناوينهــا .فخــاب
ظنــه وألغــى السلســلة بعــد صــدور الكتــاب الســابع ،فكانــت
تلــك تجربــة النشــر الوحيــدة التــي خاضهــا .وتابــع إصــدار
مؤلفاتــه :الخلق الســيء  - 1969مســاوئ أن يكون المرء قد ولــد
 -1973التمــزق -1979تماريــن اإلعجــاب  .1986وفــي العــام نفســه؛
صــدر لــه مختصــر كتــاب كان قــد ألفــه باللغــة الرومانيــة
بعنواندموع وقديســون ،ثم صدر“االعترافات واللعنات” ســنة
 1987وكتاب :على ذرى اليأس ســنة  1990مترجمــا عــن الرومانيــة.
ينظــر :إميــل ســيوران ،لــو كان آدم ســعيدا ،تــر :محمــد علــي
اليوســفي ،ط ،2شــارع الشــريف ناصــر بــن جميــل ،الدوحــة،2014 ،
ص.10-9
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لكنــه يختلــف عنــه فــي كونــه متصوفــا يســتمد

ظــل ســابحا فــي أحيــازه الســفلية ومناطقــه

تعاليمــه مــن الوقفــة وعبــر تجربــة الرؤيــة؛ فيمــا

المعتمــة.

يوحدهمــا

يؤمــن ســيوران بالعــدم النيتشــوي الــذي ال يتصــور

التمــزق والحركيــة ومخاصمــة الواقــع وإدانــة

الوجــود إال فــي صورتــه المتشــظية والفاقــدة

الغيــر ،ويفرقهمــا مصــدر اإللهــام واالســتمداد؛

للمعنــى؛ «فالوجــود اإلنســاني مــن وجهــة نظــره ال

فســيوران يمتــح ومضاتــه وتأمالتــه مــن الواقــع

يعــدو أن يكــون ســوى ترقيــع لمــا ال يمكــن ترقيعــه

الــذي يعيــش فيــه ويصطلــي بصراعــه الوجودي.

أبــدا»(((.

أمــا النفــري؛ فينهــل مــن معيــن صــاف ال تكــدره

مــع ســيوران ،يجــد القــارئ نفســه فــي
حضــرة

تأمــل

تطبعــه

ســمة

شــخصية

بــارزة ،ويطعمــه فيــض مــن األفــكار البوذيــة
والصوفيــة والغنوصيــة((( يجعــل القبــض علــى
هويتــه الفلســفية مغامــرة محفوفــة بالمخاطر؛

تجربتــان

شــذريتان

أغيــار العالــم الحســي ،هنــاك حيــث الوقــوف علــى
تخــوم المطلــق وشــهود تجربــة رؤيويــة ترتقــي
بــه عمــا يمــوج مــن صراعــات فــي عالــم ســفلي
مظلــم ،وتقــذف بــه فــي عالــم نورانــي ليــس فيــه
ســوى واقــف وموقــف.

فخالصــه فــي العــدم الزمنــي ،أمــا خــاص النفــري

كل مــن النفــري وســيوران ارتقيــا فــي

ففــي تجربــة الوقفــة .كونيــة التصــوف هــذه

تجربتهمــا؛ فــاألول ارتقــى وأقــام فــي المطلــق،

يشــترك فيهــا مــع النفــري فــي اســترفاده مــن

بينمــا ســيوران ارتقــى وأقــام فــي المحــدود ،ولــم

مختلــف العقائــد والملــل والنحــل التــي خلقــت

يعــش تجربــة الوقفــة بمــا هــي انســاخ كلــي

مــن شــخصيته مزيجــا مركبــا مــن األفــكار

عــن الواقــع وتطهــر مــن الســوى .ظــل ســيوران

الغامضــة .وإذا كان النفــري يســتقي شــذراته

يعيــش فــي الســوى وبالســوى ،ولــم يكــن فراغه

مــن تجربــة الوقفــة المتعاليــة علــى العالــم

كفــراغ النفــري؛ إذ أن هنــاك فرقــا بيــن الفــراغ

المــادي؛ فــإن ســيوران يقــر بــأن مــا يكتبــه ليــس

الــذي هــو امتــاء بالحــب وهيــام بأنــوار التجلــي،

إال إعــادة إنتــاج لمــا يعيشــه فــي الواقــع الــذي

وبيــن الفــراغ الــذي هــو خــواء وعــدم وهــدم لــكل

((( زنــار حميــد ،المعنــى والغضــب ،مدخــل إلــى فلســفة
ســيوران ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،منشــورات االختالف،
ط  ،2009 ،1ص.19
((( المرجــع نفســه ،ص  .48وينظــر أيضــا :لــو كان آدم ســعيدا،
ترجمــة محمــد علــي اليوســفي ،أزمنــة للنشــر والتوزيــع ،ط،2
 .2014جــاء فــي مقدمــة المترجــم« :عدميــة ســيوران تســتبعد
أي هــروب خــارج عدمنــا الزمنــي .فكيــف يمكــن معانقــة األبديــة
فــي حضــن الزمــن؟ إنــه غنوصــي ذو صفــاء ووضــوح فكــري ينكــر
الخــاص .متصــوف دنيــوي متخلــص مــن األشــكال الماورائيــة.
فــإذا النشــوة عنــده حضــور كلــي مــن دون موضــوع وجــد :خــواء
ممتلــئ .وهــذا الالشــيء ،عنــده ،هــو كل شــيء .فــا مجــال
الســتعادة الحالــة الفردوســية األولــى .واليائــس مــن خالصــه
يصيــر عالــم جمــال .إن اإلنســان الخيــر هــو إنســان خــاو :إنــه
حكيــم األزمنــة الحديثــة» .ص.7

األعــراف واألفــكار والمعتقــدات الكالســيكية
واألوهــام التــي أنتجهــا العقــل علــى مــر الســنين
حتــى اســتحالت يقينيــات وثوقيــة.
فــي إجابــة لــه عــن ســؤال :كيــف تتحمــل
الحيــاة؟ «أشــار ســيوران إلــى االســتيطيقا،
إلــى ضــرورة الكــذب مــن أجــل الوجــود .ثمــة دور
تعزيــة للفــن (أكتــب ألتفــادى نوبة...الكتابــة
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انتحــار مؤجــل)»(((« .التطهــر» للعــدم وفــق

« الموســيقى منظومــة وداع توحــي بفيزيــاء

ســيوران يمــر عبــر تجربــة الكتابة والفــن والجمال

ليســت نقطــة انطالقهــا مــن الــذرات ،بــل مــن

لمواجهــة خــواء الكــون بخــواء الكلمــة ،وهــو

الدمــوع»(((.

تطهــر يختلــف ،ال شــك ،عــن تطهــر النفــري؛
ســيوران يقيــم فــي الالشــيء ،والنفــري يقيــم
بالالشــيء.

«كلمــا عجــزت الموســيقى نفســها عــن
إنقاذنــا ،التمــع فــي أعيننــا بريــق خنجــر .لــم يبــق
شــيء يســندنا إن لم يكن االفتتان بالجريمة»(((.

تعــد تجربــة النفــرى حكما توجيهيــة وأخالقية
طافحــة بالمعنــى ،أمــا تجربــة ســيوران فهذيــان
وشــطح ولعــب طفولــي وخفــة ظــل ترشــح
بالالمعنــى .التشــذير فــي مقابــل التنســيق

«كــم أود لــو مــت بواســطة الموســيقى،
عقابــا لــي علــى شــكي أحيانــا فــي جبــروت قدراتهــا
الشــريرة»(.((1

والتقطيــع فــي مــوازاة التأليــف منزعــان

يبحــث النفــري عــن خالصــه بالتطهــر مــن

لكليهمــا؛ بيــد أن شــذرات النفــري إشــراقات

الســوى ،وخــاص ســيوران فــي الموســيقى.

نورانيــة ووالدة جديــدة ،وشــذرات ســيوران عبــث

تجربتــان ال تتماســان؛ األولــى روحيــة الزمــان

ويــأس ومثالــب والدة .النفــري يعيــش منفصــا

والمــكان ،خالصهــا حقيقــي يقــود إلــى الســعادة

عــن الحســي متصــا بالمطلــق ،فيمــا ينفصــل

المطلقــة ،والثانيــة حســية ماديــة ،خالصهــا

ســيوران عــن الواقــع الموســوم بالشــر ليتصــل

مزيــف يســلم إلــى التعاســة المطلقــة .تبقــى

بــه مــن جديــد عبــر الموســيقى:

العزلــة هــي المــاذ الوحيــد لــكل مــن النفــري

«لمــا كنــت بــا دفــاع ضــد الموســيقى ،فقــد
توجــب علــي أن أستســلم إلــى اســتبدادها ،وأن
أكــون حســب مشــيئتها إلهــا أو ثوبــا رثــا»(((.
«لــو

أنــي

استســلمت

إلــى

وســيوران؛ اعتــزال النــاس والبحــث عــن الــذات
الضائعــة فــي ثبــج الوجــود الحســي ،وصناعــة
ذات جديــدة ال تعتــرف ســوى بالوقفــة التــي
تتحقــق بالرياضــة والســفر عنــد النفــري ،وال

إغــواءات

تقــر ســوى بالخــواء الــذي تحققــه الموســيقى؛

الموســيقى ومدائهــا لــي ،وإلــى كل العوالــم

«أفضــل طريقــة لالبتعــاد عــن اآلخريــن تتمثــل

التــي بعثتهــا ودمرتهــا بدواخلــي ،لكنــت منــذ زمــن

فــي أن ندعوهــم إلــى االحتفــال بهزائمنــا .بعــد

بعيــد قــد فقــدت عقلــي مــن الزهــو»(((.

ذلــك؛ نحــن علــى يقيــن مــن أننــا ســنكرههم إلــى
آخــر رمــق مــن حياتنــا»(.((1

((( ســيوران إيميــل ،لــو كان آدم ســعيدً ا ،ص( .7مقدمــة
المتر جــم).

((( المرجع نفسه ،ص.151
((( المرجع نفسه ،ص.152

((( ســيوران إيميــل ،الميــاه كلهــا بلــون الغــرق ،ترجمــة آدم
فتحــي ،منشــورات الجمــل ،كولونيا/ألمانيــا ،ص.150

( ((1المرجع نفسه ص.152

((( المرجع نفسه ،ص.151

( ((1المرجع نفسه ،ص .106
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التمــاس الخــاص عبــر الموســيقى ،فكــرة

ســبب فــي تعاســة اإلنســان وألمــه الدائــم؛ ألنهــا

اســتلهمها ســيوران مــن نيتشــه الــذي يعــد

إبعــاد لإلنســان عــن حياتــه الواقعيــة وتفكيــر

الموســيقى هــي الســبب فــي اســتمرار الحيــاة

خنوعــي للــذات تجــاه الالحقيقــة .لكــن البحــث عــن

وبواســطتها يمكــن التعبيــر عــن العواطــف

التطهيــر عبــر الموســيقى لــم يســعف ســيوران

واالنفعــاالت بشــكل شــفاف وواضــح؛ ألن اللغــة

فــي تمثــل إرادة القــوة والوصــول إلــى مفهــوم

قــد تكــون قاصــرة عــن اســتيعاب المفاهيــم

اإلنســان األعلــى؛ وذلــك الستســامه للبــؤس

وتصويــر األشــياء كمــا هــي .غيــر أن الموســيقى

الوجــودي الناجــم عــن غيــاب تلــك اإلدارة.

لهــا هــذه الميــزة التــي تجعلهــا تصــف األحاســيس
بدقــة وتعبــر عــن الوجــود اإلنســاني فــي كليتــه ،كمــا
تخفــف مــن الشــعور باأللــم أو الحــزن بتجريدهمــا
مــن الــذات ،مــع الســخرية مــن اإلطــار االجتماعــي
بنســق مغايــر تخلقــه الموســيقى التــي تمثــل
الحيــاة الحقيقيــة ،وتصبــح تلــك اللغــة التــي
يمكــن أن نعبــر بهــا عــن األغــراض والمقاصــد،
ونتحــاور بهــا مــع األرق والســهاد إلنتــاج المعرفــة
وتحقيــق فعــل التعلــم الليلــي الــذي يعجــز عــن
القيــا0م بــه أثنــاء الخلــود إلــى النــوم وخــارج النســق
الموســيقي؛ ألن «األرق وعــي مــدوخ قــادر علــى

هــذه الفكــرة المحتقــرة للديــن التــي تبناهــا
ســيوران هــي نســخة أخــرى مــن رؤيــة نيتشــه
للديــن بوصفــه ناتجــا عــن الخــوف الــذي يســتبد
بالعبيــد والمقهوريــن؛ إذ يــرى صاحــب (إنســاني
مفــرط فــي إنســانيته) أن «الديــن لــم يحتــو علــى
حقيقــة أبــدا ،ال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
ال علــى شــكل ركــن مــن أركانــه ،وال علــى شــكل
حكمــة؛ ألن الديــن إنمــا يولــد مــن الخــوف ومــن
الحاجــة ،وقــد انســل إلــى داخــل الوجــود مــن خــال
ســبل العقــل التائــه»(.((1

تحويــل الفــردوس غرفــة تعذيــب .مــا مــن شــيء

لــم يســتطع ســيوران أن يتخلــص مــن

إال وهــو أفضــل مــن هــذه اليقظــة الدائمــة.

ربقــة العبــد الــذي جعلــه رهيــن مــا قبــل الــوالدة؛

هــذا الغيــاب اآلثــم للنســيان»( .((1هنــا تتدخــل

فــإذا كان العبــد النيتشــوي خاضعــا لســلطة

الموســيقى لتحويــل آالت الفتــك والتعذيــب إلــى

االســتبداد التــي يمثلهــا رجــال الديــن تمثيــا

ساكســوفون يهــدي لســيوران أنغامــا تتلبــس

صنميــا ،فــإن ســيوران يســتلهم فكــرة العبــد

بجســده الــذي أنهكــه الســهاد مخلصــة إيــاه مــن

هــذه ليكــون تحــت رحمــة مــا قبــل الــوالدة التــي

عذاباتــه الليليــة ،ومنتشــلة روحــه مــن صراعهــا

يعمــل علــى تصنيمهــا وتأليههــا ،وليســقط فــي

األبــدي مــع المــوت .وهــي الفكــرة نفســها التــي

بدائيــة التفكيــر الخرافــي الــذي اعتقــد أنــه كســر

آمــن بهــا شــوبنهاور الــذي اعتبــر أن الفــن اســتراحة

أغاللــه بإعالنــه مــوت اإللــه.

مؤقتــة مــن بــؤس الحيــاة واســتغراق فــي تأمــل
الماورائــي فيهــا ،ونــأي عــن فكــرة الديــن التــي هــي
( ((1سيوران إيميل ،المياه كلها بلون الغرق ،ص.12

( ((1نيتشــه فريدريــك ،إنســاني مفــرط فــي إنســانيته ،كتــاب
العقــول الحــرة ،ج ،1ترجمــة محمــد الناجــي ،إفريقيــا الشــرق،2002 ،
ص.75

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

التغلــب علــى الــذات أو نفيهــا هــو قانــون
التجــاوز األنطولوجــي الــذي يفضــي إلــى اإلنســان
األعلــى؛ فــكل األشــياء العظيمــة تلقــى حتفهــا
فــي نفســها بواســطة عمليــة نفــي ذاتــي( .((1لكــن
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واآلن ســأكون شــاغرا إلــى األبــد»(.((1
«بــدون هللا كل شــيء عــدم .وهللا؟ العــدم
األقصــى» ( . ((1

ال إرادة لســيوران لكــي يتغلــب علــى ذاتــه متجــاوزا

ممــا ســبق؛ يجــب التنويــه إلــى أن إجــراء

ذاك الصــراع الداخلــي معهــا ،وال قــدرة لــه علــى

المقارنــة بيــن النفــري وســيوران ،لــم يفرضــه وجــود

تحقيــق إنســانيته فــي شــكلها األعلى الذي تنســلخ

تقاطــع علــى المســتوى الفلســفي أو الرؤيــوي؛

فيــه الــذات عــن لحظــة الحاضــر المرتهنــة للــوالدة

وإنمــا هــو نــزوع جرَّنــا إليــه شــكل الكتابــة الــذي

المأســاوية .وإذا تحقــق لــه هــذا التجــاوز ،فإنــه ال

هــو شــذرات ومتفرقــات كثيفــة الداللــة ،عميقــة

يتعــدى لحظــة انفــات أو انســال مــن رقابــة اآلن،

المعنــى .وإال لمــا كان هنــاك خيــط ســليل رابــط

فســرعان مــا تعــود الــذات إلــى حالــة اإلثبــات بــدل

بينهمــا؛ ألن المنطلقــات التــي تتأســس عليهــا

النفــي؛ ليعــاود ممارســة إنســانيته فــي شــكلها

نظرتهمــا إلــى الوجــود والكــون تختلــف دينيًــا مــا

األســفل .ال طهــارة مطلقــة مــع الموســيقى،

بيــن اإليمــان الراســخ باللــه تعالى واإللحــاد المبين.

وال خــاص حقيقــي بهــا مادامــت إمكانيــة العــود

ولكننــا نعتــرف أن كلتــا التجربتيــن حداثــة وخــروج

متاحــة وبإلحــاح.

عــن المألــوف وتجديــف ضــد التيــار ،وتــوق نحــو

واســتتباعا لثنائيــة الفــراغ واالمتــاء ،نــرى
أن النفــري شــاغر مــن الســوى ممتلــئ باللــه .أمــا
ســيوران ،فشــاغر مــن هللا ممتلــئ بالســوى،
وهاجســه :كيــف يمكــن تحويــل الخــواء إلــى امتــاء؟
لكــن شــتان بيــن امتــاء ســيوران وامتــاء النفــري؛
أي شــتان بيــن الالمعنــى الــذي يســود الوجــود،
والمعنــى المطلــق الــذي يشــهده الواقــف فــي

ً
شــيئا؛ علــى اختــاف فــي
التحــرر لتصيــر الــذات ال
طريقــة إدراك الحريــة والالشــيء وتمثــل مفهــوم
الخــواء والفــراغ ،وهــي التأمــات الفلســفية التــي
نجــد صداهــا فــي كتابــه( :الســقوط فــي الزمــن).

 الخواء العدمي والتماسالتطهر/الممكن والمستحيل:

لحظــة المجــاورة .همــا تجربتــا هــرورب؛ واحــدة مــن

يقــول ســيوران« :وإذا كان الخــواء يغــدو

اآلن إلــى زمــن العــدم ،واألخــرى مــن اآلن إلــى الزمــن

معرفــة ،فــإن التصــوف يغــدو فاقــدً ا للمطلــق...

الالمتناهــي« .ينبغــي عليــك أن تعمــل ،أن تكســب

اإلخفــاق هــو الصيغــة العصريــة للعــدم .طيلــة

قوتــك ،أن تســتجمع قواك-قــواي؟ لقــد أهدرتهــا،

حياتــي كنــت مفتو ًنــا بالفشــل ومــا يعقبــه مــن

فــي.
لقــد اســتعملتها كلهــا فــي محــو آثــار هللا
ّ

نــدم؛ وهــو مــا عبــرت عنــه فــي كتابــي (علــى ذرى

( ((1نيتشــه فريدريــش ،هكــذا تكلــم زرادشــت ،كتــاب للجميــع
ولغيــر أحــد ،ترجمــه عــن األلمانيــة ،علــي مصبــاح ،منشــورات
الجمــل ،الطبعــة األولــى  ،2007ص.224

( ((1المرجع نفسه ،ص.106
( ((1المرجع نفسه ،ص.102
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اليــأس)»(((1؛ الخــواء عنــد ســيوران معرفــة ،وخــواء

بــدل الحيــاة ،وال يفلــح ســيوران حيــث أتــى

النفــري فــي حــل مــن المعرفــة التــي هــي ضــرب مــن

فــي االنتصــار للحيــاة الوهميــة التــي انتشــلته

الســوى .والتصــوف عنــد األول فاقــد للمطلــق؛

قس ـ ًر ا مــن ثبــج الحيــاة األولــى .وإذا كان ســفر

ومــن ثــم فهــو ال يتجــاوز حــدود الزمــن الفيزيائــي

ســيوران رحلــة مــن الــوالدة إلــى المــوت ،فــإن

والمــكان الهندســي .بينمــا تصــوف النفــري

ركــوب النفــري طريــق المجاهــدة والذكــر هــو

فــراغ وانطــاق نحــو األفــق الالمحــدود وإقامــة

تحليــق مــن المــوت الرمــزي الــذي جعلــه يحيــا

برزخيــة علــى تخــوم الســماء.

التغــرب والشــقاء إلــى الــوالدة الحقيقيــة التــي

لقــد زاد تصــوف ســيوران فــي تعميــق

شــهدت عليهــا الوقفــة.

شــروخ الــذات وتمزيــق الهويــة؛ ألنــه تصــوف

يلتقــي النفــري مــع ســيوران فــي الرغبــة

دنيــوي وعدمــي يخلــو مــن محبــة هللا ويمتلــئ

الجامحــة فــي معانقــة المطلــق؛ لكــن ســيوران

بالعــدم ،ويســقط فــي مغبــة وهــم الخــاص

مدفــوع قســ ًر ا إلــى الالممكــن الــذي هــو إنــذار

الــذي لــم يســعفه فــي تجــاوز أزمــة الــذات

بالالخــاص أو بالالعــودة إلــى المقــام األول.

ومأســاوية الوجــود اإلنســاني .وفــي مقابــل

االنمحــاء فــي الوجــود ،والقنــوط مــن الحيــز

ذلــك؛ وجــد النفــري خالصــه فــي التصــوف

الضيــق والمدلهــم ،تغــرب وشــتات مــا كان لــه

الحقيقــي الــذي تجلــى فــي الوقفــة ،وتحــول

أن يحيــاه لــوال تلــك الــوالدة المشــؤومة التــي

معــه الفــراغ إلــى امتــاء أدى إلــى ترميــم الــذات

حكمــت عليــه باالنتمــاء إلــى وجــود مشــوه وإلــى

ا لمتشــظية .

حيــاة واعيــة وعيًــا متشــظيًا .ســؤال الالوعــي

ثمــة حركتــان فــي مســارين مغايريــن؛ حركــة
فــي اتجــاه عمــودي نحــو المــا بعــد ،أو مــن اآلن
إلــى األيــن ،يجســدها النفــري .وحركــة ســيوران
إلــى المــا قبــل ،أو إلــى المرتــع األول الــذي كانــت
فيــه النفــس فــي جبلتهــا األولــى تنعــم باألمــن

هــو اإلشــكال الــذي يريــد ســيوران اإلجابــة
عنــه؛ أي كيــف يمكــن أن يعيــش بــا وعــي
فــي المجتمــع؟ ومــا الســبيل إلــى إعــادة إنتــاج
الالوعــي القبلــي الــذي كان عليــه قبــل لحظــة
الــوالدة المشــؤومة؟

والطمأنينــة والســعادة ،قبــل أن يقــذف بهــا

هــي أســئلة حارقــة ومربكــة وبــا معنــى؛ ألن

ألــم المخــاض إلــى قعــر ســحيق تثــوي فيــه

اإلجابــة عنهــا معدومــة ال أثــر لهــا فــي مجتمــع

مأســاة الوجــود وتقيــم فيــه الــذات مناحــة ترثــي

مخاتــل ال يالئــم طمــوح ســيوران فــي حــق

فيهــا الطــرد المتعســف مــن رحمــة الرحــم.

العــودة إلــى الوطــن األول بعــد انحــداره إلــى

هــي مثالــب للــوالدة ،ينبجــس منهــا المــوت

وطــن بــا هويــة؛ هــو أشــبه بمــن قذفــت بــه ريــح

( ((1ســيوران إيميــل ،لــوكان آدم ســعيدً ا ،ترجمــة محمــد علــي
اليوســفي ،أزمنــة للنشــر والتوزيــع ،ط  ،2014ص .17

عاصفــة فــي صحــراء مجدبــة ال حيــاة فيهــا إال
مــن بعــض الكائنــات الكســيحة كزبــد الســيل

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

الــذي تنتجــه الغثائيــة.
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بيــن اإلمــكان والتحقــق ،بيــن القلــق والنــدم،

الوعــي المشــروخ حالــة مــن االنهمــام
وندمــا علــى
األبــدي ومــن جلــد الــذات حســرة
ً
حيــاة تتلــذذ بالتعذيــب ،وكلمــا هــم ســيوران
بتكســير قيودهــا لالنطــاق إلــى عالمــه

بيــن ذم الحيــاة والزهــد فيهــا ،وهجــاء الــوالدة
وتعــداد مثالبهــا والصــراع مــع المجتمــع ،وبيــن
ربــح رهــان الوجــود بعــد الوقفة ،وخســران رهان
الكينونــة بعــد الــوالدة.

الالمرئــي ،وجــد نفســه فــي متاهــة الكينونــة ال

بــؤرة الكتابــة عنــد ســيوران هــي الــوالدة التــي

قــدرة لــه علــى مجابهــة أخاديدهــا العميقــة

ظــل عاكفــا علــى ذمهــا واحتقــار لحظتهــا التــي

ومقارعــة خطــوب المســتحيل؛ ليظــل طــوق

تقــود إلــى المأســاة األبديــة ،وهــي الموضوعــة

النجــاة مفقــودً ا ،وليكــون العــزاء حــوارا مــع

التــي اســتبدت بجميــع كتبــه( .((1أمــا النفــري فــدان

الصــوت المبحــوح والــذات الممزقــة؛ إنــه حــوار

بالــوالء للوقفــة التــي جعلتــه يدانــي مقامً ــا كاد

بطعــم الصــراع والقلــق والنــار المســتعرة فــي

يفــارق بــه حكــم البشــرية .الــوالدة تجذيــر لمأســاة

األحشــاء .هــي محاكمــة يســتوي فيهــا القاضــي

ســيوران ،وصدفــة غيــر ســارة ،وكارثــة ،ونكبــة؛

والجــاد ،يظــل الحكــم فيهــا منــذورا ألجــل غيــر

«نحــن ال نركــض نحــو المــوت ،نحــن نفــر مــن كارثــة

مســمى ،وإن كان يــدرك عاقبــة المــآل الــذي

الــوالدة ونتخبــط مثــل ناجيــن يحاولــون نســيانها.

آلــت إليــه الــوالدة .يقــول فــي (مثالــب الــوالدة):

ليــس الخــوف مــن المــوت ســوى إســقاط علــى

«منــذ وجدت-تبــدو لــي هــذه المنــذ مشــحونة

المســتقبل لخــوف قــادم مــن لحظتنــا األولــى.

بداللــة مرعبــة إلــى حــد ال يطــاق»( .((1الزمــن

ً
طبعــا أن نعتبــر الــوالدة نكبــة .ألــم
يصعــب علينــا

ذكــرى ســيئة تقلــب المواجــع وتحــرك فيــه ذاك

يرســخ فينــا أنهــا النعمــة األولــى ،وأن األســوأ

الوحــش الــذي يتخــذ مــن ذات ســيوران مملكتــه

كامــن فــي نهايــة مســيرتنا ال فــي بدايتهــا؟ إال أن

للفتــك وإيقــاع الهزائــم المتتاليــة.

الشــر ،الشــر الحقيقــي ،يكمــن خلفنــا ال أمامنــا»(.((2

وعلــى الخــاف مــن ذلــك؛ يعيــش النفــري

الــوالدة هــي األزمــة الحقيقيــة للــذات فــي

منســجما مــع الــذات ،وهــو مــا ارتقــى
وعيًــا
ً

صراعهــا مــع الوجــود والكينونــة ،وهــي الشــر

بالوقفة/الخــاص إال ليعــود أكثــر تصالحــا مــع

المســتطير القابــع فــي الخلــف .ال يلــوم ســيوران

الــذات بعــد الحــوار مــع هللا الــذي علمــه مــا

( ((1نذكــر ،ههنــا ،كتــاب (موجــز العفــن) ،وهــو أول كتبــه
المكتوبــة باللغــة الفرنســية ،والصــادر فــي باريــس ســنة ،1949
و(مســاوئ أن يكــون المــرء قــد ولــد) المنشــور ســنة ،1973
وكتــاب (علــى ذرى اليــأس) ،و(كتــاب األوهــام)  ،و (دمــوع
وقديســون) ،و(غســق األفــكار) ،و(القياســات المنطقيــة
للمــرارة) ،و(وإغــواء الوجــود) ،و(الســقوط فــي الزمــن) .انظــر:
زنــار حميــد ،المعنــى والغضــب ،مدخــل إلــى فلســفة ســيوران،
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،منشــورات االختــاف ،ط،2009 ،1
ص.19

لــم يعلــم .لقــد ســعى النفــري إلــى المطلــق
الممكــن؛

فيمــا

رام

ســيوران

المطلــق

الالممكــن .بيــن التجربتيــن بــرزخ يقيــم الحــدود
( ((1ســيوران إيميــل ،مثالــب الــوالدة ،ترجمــة آدم فتحــي،
منشــورات الجمــل ،بغداد-بيــروت ،ط  ،2015ص.7

( ((2سيوران إيميل ،مثالب الوالدة ،ص.8
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اآلن وال المســتقبل ،بقــدر مــا يعيــب علــى لحظــة
فارقــة مــن عمــر الزمــن تغيــر معهــا التاريــخ،
وأفــرزت شــخصية ناقمــة علــى البدايــات التــي
كانــت مقدماتهــا خاطئــة ،فنتجــت عنهــا نهايــات
خاطئــة.
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تقديــر ،هــي مــا يجعلنــي أفهــم البــوذا؛ لكنهــا
هــي أيضــا مــا يمنعنــي مــن اتباعــه»

.

(((2

هكــذا تبــدو نظــرة ســيوران إلــى الــذات
والعالــم والنــاس .وثمــة انزيــاح واضــح عــن
وقفــة النفــر ي التــي هــي والدة جديــدة وهبــت

يضيــف فــي شــذرة أخــرى« :دائــم الضيــق بمــا

الحيــاة لــه بعدمــا كان مي ًتــا فــي مجتمــع ال

هــو آنــي ،ال شــيء يغرينــي ســوى مــا يســبقني ،مــا

يالئمــه .وعندمــا عــاد مــن ســفره النورانــي

يبتعــد بــي عــن هنــا .تلــك اللحظــات التــي ال حصــر

ومــن إقامتــه المقدســة ،أيقــن أن هــذا

لهــا حيــن لــم أكــن بعــد :مــا لــم يولــد»( .((2ذلكــم هــو

القبــس الربانــي هــو المعــادل الموضوعــي

الســؤال الجوهــري الــذي يشــغل ذهــن ســيوران؛

للعــزاء واألنــس اللذيــن كانــا مفتقديــن قبــل

كيــف التخلــص مــن حالــة الضيــق والضجــر التــي

الوقفــة التــي شــهد فيهــا الرؤيــة؛ «وقــال

تتغشــاه ،فتجعلــه ال يفــرح بـــاآلن والــهنــا ،ويمنــي

لــي :فــي الوقفــة عــزاء ممــا وقفــت عنــه،

النفــس بالعــودة إلــى الخلــف الســترفاد لحظــة

وأنــس ممــا فارقته...وقــال لــي :الواقــف ال

الالكينونــة حينمــا لــم يكــن؟

يروقــه الحســن ،وال يروعــه الــروع ،أنــا حســبه

ويــردف فــي موضــع آخــر« :إذا كانــت
آلهتــي عاجــزة ،فثمــة مــا يدفــع إلــى االعتقــاد
بــأن آلهتكــم ليســت أقــل عج ـ ًز ا .ولــو ســلمنا
بأنهــا كمــا تتخيلــون ،فإنهــا تظــل مفتقــرة
إلــى القــدرة علــى شــفائي مــن رعــب أكثــر
شــيخوخة مــن دائرتــي»(.((2
يســلم ســيوران بعجــز آلهتــه عن انتشــاله
مــن ســقمه ورعبــه الوجــودي ،ويؤمــن أن
خالصــه فــي الــاوالدة ،وهــو أمــر مســتحيل،
مــا دام قــد تــورط فــي هــذا الحــدث الــذي
يشــكل المهــاد ويعصــف بالــذات فــي نكبتهــا

حســب النفــر ي وقفــة،
والوقفــة حــدّ ه»(.((2
ُ
وحســب ســيوران ال والدة ،وعــزاء األول
ُ
مجــاورة الحــق والتواصــل الحقيقــي معــه
وبــه ،وال عــزاء للثانــي ســوى اللــوذ بالصمــت.
يقــول ســيوران« :التواصــل الحقيقــي بيــن
الكائنــات ال يتــم إال عــن طريــق الحضــور
الصامــت ،عــن طريــق الالتواصــل الظاهــر،
عــن طريــق التبــادل الملغــز والخالــي مــن
الــكالم ،الشــبيه بالصــاة الباطنيــة»(.((2
هنــا يتقاطــع النفــر ي مــع ســيوران بعدمــا
اختلفــا فــي تمثــل موضوعــة الــوالدة؛ ذلــك أن

وفــي خيبتهــا التــي هــي الشــيء الوحيــد القــادر

( ((2المرجع نفسه ،ص.12

علــى فعلــه؛ «قدرتــي علــى الخيبــة تتجــاوز كل

( ((2النفــري محمــد بــن عبــد الجبــار ،المواقــف والمخاطبــات،
تصحيــح واهتمــام آرثــر يوحنــا أربــري ،مكتبــة القاهــرة ،المتنبــي،
ص.12-11

( ((2المرجع نفسه ،ص.10

( ((2سيوران ،مثالب الوالدة ،ص.12

( ((2المرجع نفسه ،ص.10-9
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ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

اللــوذ بالصمــت والتبــادل الملغــز المشــوب

المطلــق .وال شــك أن إدراك بديــل النفــر ي

بالرمــز هــو التواصــل الوحيــد ،وهــو تواصــل

تحقــق بعدمــا طــرح نفســه/حجابه؛ «يــا عبــد:

مضمــر ال ظاهــر ،أشــبه بتأمــات الحكيــم

أنــت حــد نفســك ،وأنــت حجــاب نفســك كيــف

المتبصــر ،أو لنقــل أشــبه بصــاة باطنيــة على

كنــت وكيــف تعرفــت إليــك ،وأنــت منظــر ي،

حــد تعبيــر ســيوران .كالهمــا يطلــب ويســأل؛

فــا الســتور المســدلة بينــي وبينــك ،وأنــت

لكــن طلــب الواقــف مجــاب ،وطلــب غيــر
الواقــف ال يلتفــت إليــه؛ «وقــال لــي :اطلب كل
شــيء عنــد الواقــف تجــده ،واطلــب الواقــف
عنــد كل شــيء ال تجــده»(.((2
الحريــة عنــد النفــر ي انفصــال عــن الســوى

جليســي ال الحــدود بينــك وبينــي»

(((2

.

 كل شيء كابوس /البحث عننيرفانا بوذا
الســتور

المســدلة-بتعبير

النفــر ي-

وبديــل عــن العالــم الســفلي ،فيمــا الحريــة

هــي الحجــاب بيــن ســيوران والحقيقــة،

عنــد ســيوران أشــبه بمــن يولــد مي ًتــا ،وهــو

هــي الــوالدة المذمومــة .ولــو تخلــص

البديــل الــذي ينتظــره؛ «ليتنــي أكــون ح ـ ًر ا ،ح ـ ًر ا

ســيوران مــن أوجاعهــا ومثالبهــا ،لظفــر

إلــى حــد الجنــون ،حــ ًر ا مثــل وليــد ميت...البــد

ببديلــه المنتظــر .كالهمــا فــي اتصــال

مــن رؤيــة بديــل ،مادامــت رؤيــة القيامــة لــم

وانفصــال؛ النفــر ي متصــل باللــه ومنفصــل

تعــد ترضــي أحــدا»(.((2

عــن الســوى ،وســيوران متصــل بالــذات

الرؤيــة النفريــة تحققــت واندثــر معهــا
الحجــاب الفاصــل بيــن هللا وبيــن الــروح،
والســوى وكل األشــياء المعاينــة فــي عالــم
المــادة مــا هــي إال مســاكن للشــياطين.
لكــن رؤيــة ســيوران لــم تتحقــق النعــدام
البديــل؛ األمــر الــذي ينضــح عنــه االستســام
لــدور المنتظــر األبــدي .يعيــش ســيوران
منتظــرا غــودو الــذي لــن يأتــي ،ويظــل مرتهنــا
لوســواس األنــا الــذي يحجبــه عــن رؤيــة بديله.
ويحيــا النفــر ي لمعــادوة الرؤيــة واالنفصــال
عــن حــدود الــذات ،بعدمــا شــهدها وأقــام فــي

المقهــورة ومنفصــل عمــا هــو خارجهــا .إنــه
أســير الفلســفة الهنديــة التــي تدعــو إلــى
تجــاوز األنــا؛ لكــن كل مــا يفكــر فيــه ليــس
ســوى األنــا ومحــن األنــا التــي ال تســتطيع
بلــوغ درجــة الكمــال أو النيرفانــا؛ حيــث
التحــرر التــام مــن العالــم المــادي والوصــول
إلــى حالــة االنطفــاء واإلحســاس بالنشــوة
القصــوى .ال يجــدي أن يقــوم صاحــب
المثالــب باليوغــا الهندوســية للوصــول إلــى
(الموكشــا) واالنعتــاق مــن دورة الحيــاة
والمــوت ،واالتحــاد بالكلــي (البراهمــا).
ً
وتحكمــا
تربيــة للنفــس،
وإذا كانــت اليوغــا
ً

( ((2النفري ،المواقف والمخاطبات ،ص.13
( ((2سيوران ،مثالب الوالدة ،ص.15

( ((2النفري ،المواقف والمخاطبات ،ص.148
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بالجســد ،وترويضــا للشــهوات ،فهــي تقترن

التأمــل الحــق .((3()...وقــد كانــت هــذه التعاليــم

بــ(أهيمســا)؛ أي الالعنــف والكــف عــن توجيه

بمثابــة فلســفة أخالقيــة يرتــد فيهــا كل شــيء

األذى إلــى اآلخريــن .فمطلــب تحريــر النفــس

فــي الحيــاة إلــى الخلــق الرفيــع(((3؛ فــكان قلبــه

لتتحــد بــ(البراهمــا) هــو غايــة اليوغــا( .((2لكــن

بــا إحســاس باأللــم ،اســتحق معــه وصــف

ســيوران ناقــم علــى الحيــاة ومــا فيهــا مــن

المســتنير الداعــي إلــى التســامح والصفــح

كائنــات؛ بــل ناقــم علــى جســده الــذي لفظــت

والعفــو .حــاول ســيوران تجــاوز ألــم الــوالدة

بــه الــوالدة إلــى حيــز الوجــود الــذي يــزداد

واإلحســاس بالضيــاع فــي مجتمــع بــا مالمــح

ً
ضيقــا علــى شســاعة أحيــازه ،وقــد كان ح ـ ًر ا

وال هويــة؛ لكنــه لــم يكــن بمقــدوره التطهــر مــن

زمــن مــا قبــل النكبــة أو الكارثــة.

نقمتــه علــى البدايــة التــي كانــت أصــل األلــم،

فكــرة اليوغــا هــذه جســدها النفــر ي
بطريقتــه الخاصــة؛ عــن طريــق تحريــر
الحــواس ،والصبــر الــذي ال يهــرم ،والفهــم
الــذي ال يعقــم ،والتطهــر للوقفــة .فــكان
أن وصــل إلــى تطويــع النفــس بالرياضــة
والســفر؛ وهــو مــا لــم يتحقــق مبتغــاه مــع
ً
مــدركا
ســيوران الــذي بقــي حبيــس ذاتــه،
يقي ًنــا أن المــارد لــن يخــرج مــن قمقمــه ،وأن
الســقيم لــن يشــفى مــن أســقامه وآالمــه؛
ألنــه ال يعيــش حالــة مــن االنفــكاك عمــا
يشــغل النفــس مــن شــؤون الدنيــا ،كمــا أنــه
ال ســبيل إلــى التخلــص مــن األلــم ،كتخلــص
بــوذا الــذي أصــدر صرخــة حــق حتــى وصــل
إلــى حالــة الســكون والســام الكامــل التــي
اندغــم فيهــا المقــدس بالمدنــس ،وذاب
فيهــا الشــر فــي الخيــر ،وانصهــر مــن خاللهــا
الباطــل فــي الحــق الــذي هــو (العمــل الحــق،
الســلوك الحــق ،الــكالم الحــق ،الجهــد الحــق،

( ((2الســحمراني أســعد ،ترجمــان األديــان ،دار النفائــس ،ط،1
2009؛ وخاصــة الفصــل الثالــث المتعلــق بالهندوســية ،ص.78

وأخالقيــات بــوذا لــم تكــن -ســوى مســكنات
لوخــز ال يفتــأ يعــاود الظهــور بــا هــوادة.
اكتشــف ســيوران ألمــه ،واكتشــف معــه
الســبب (الــوالدة) ال الشــيخوخة أو المــوت
أو المــرض ،وأدرك أنــه ال طريــق إلــى الخــاص
ســوى معــاودة الشــعور باأللــم؛ وهنــا كانــت
المفارقــة مــع خــاص بــوذا مــن جهــة كونــه
ً
وبحثــا عــن الحكمــة ،وخــاص
بصيــرة وتأمــ ًلا
النفــري مــن حيــث هــو وقفــة ورؤيــة وانســاخ
عــن الــذات بالفــراغ .البصيــرة ،والحكمــة،
والهــدوء ،والمعرفــة ،واالســتنارة الكاملــة؛
( ((3الســبيل إلــى القضــاء علــى أســباب المعانــاة هــو الطريــق
األوســط ذو الشــعاب الثمانــي ،وتشــكل هــذه التعاليــم أولــى
عظــات بــوذا بعــد اســتنارته ،والتــي ألقاهــا فــي حديقــة الغــزالن
فــي بنــارس .فــإذا وصلنــا إلــى الحقيقــة النبيلــة الرابعــة التــي
تفضــي إلــى وقــف المعانــاة نجــده يقــول« :إنهــا الطريــق
ذو الشــعاب الثمانــي؛ أعنــي :ســامة الــرأي ،وســامة النيــة،
وســامة القــول ،وســامة الفهــم ،وســامة الجهــد ،وســامة
العيــش ،وســامة مــا نعنــى بــه ،وســامة التركيــز» .انظــر :جــون
مولــر ،الفكــر الشــرقي القديــم ،ترجمــة كامــل يوســف حســين،
مراجعــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام ،سلســلة عالــم المعرفــة،
يوليــو  ،1995ص .184-183
( ((3عــادة مــا يتــم تلخيــص تعاليــم بــوذا فــي الحقائــق األربــع
النبيلــة :هنــاك معانــاة -هنــاك مصــدر لتلــك المعانــاة -يمكــن
وقــف تلــك المعانــاة -هنــاك طريــق لتلــك المعانــاة .ينظــر:
موســوعة ســتانفورد للفلســفة ،ســيدريتس مــارك ،ترجمــة
أميــن حمــزاوي ،مراجعــة ســيرين الحــاج حســين ،ص .6
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النيرفانــا هــي مــا تحقــق مــع بــوذا والنفــري

المطلقــة عنــد النفــر ي الــذي وجدهــا فــي

وأعــدم مــع ســيوران.

الوقفــة والمجــاورة .فــإذا غابــت الحقيقــة

يعــد االســترفاد الواضــح مــن الفلســفة
الهنديــة والمعتقــدات البوذيــة التــي يضمنهــا
ســيوران شــذراته متحــا فيــه تصــرف وتحويــر،
يعيــد مــن خاللــه صياغــة تعاليمهــا بمــا يتوافــق
مــع نفســيته المشــروخة(« :كل شــيء ألــم) ،هــذه
الصيغــة البوذيــة يمكــن أن تصبــح-إذا تــم تحديثهــا-
(كل شــيء كابــوس)»(.((3ال يتوافــق ســيوران،
شــأنه شــأن النفــري ،مــع العالــم األســفل؛ ألنــه
جــاء إليــه يســابقه اإلحســاس بالعــار والنــدم علــى
لحظــة انســال بدافــع الفضــول ،لــم يكــن يــدري
معهــا أنــه يســاق إلــى عذابــه األبــدي .لكــن النفــري
وجــد الحــق بالفــراغ ،وكانــت روح تعاليــم بــوذا
تســري فــي قلبــه النقــي الصامــت فــي واقــع ناطــق
بألــوان الصــراع .إن مذهــب الفــراغ عنــد النفــري
يــوازي مذهــب الالشــيء عنــد بــوذا .أمــا ســيوران؛
فــكل شــيء عنــده غيــر حقيقــي ،وال يــرى ســببًا
حقيقيًــا يدفعــه للبرهنــة علــى ذلــك

(.((3

فــي دنيــا النــاس ،فــإن النفــر ي يلتمســها فــي
الســماء؛ إذ ال مقصــود غيــر هللا تعالــى ،وال
منجــى منــه إال إليــه .العثــور علــى الحقيقــة
اإللهيــة فــي الوقفــة أعــاد صياغــة الــذات
العرفانيــة عنــد النفــر ي ،وخلصهــا مــن وهــم
الحقيقــة الــذي ران علــى العقــول والقلــوب
حتــى أحالهــا حجابــا يحجــب رؤيــة الحقيقــة
عاريــة .الحقيقــة عنــد النفــر ي مدارهــا علــى
الغيــاب والحضــور بيــن زمــن مــا قبــل الوقفــة
وزمــن الشــهود المتحقــق بالوقفــة؛ «وقــال
لــي :الشــاهد الذاكــر إن لــم يكــن حقيقــة مــا
شــهده ،حجبــه مــا ذكــر»( .((3فيمــا الحقيقــة
عنــد ســيوران تنطلــق مــن تفســير أحــادي
عدمــي ينتصــر لالحقيقــة بــدون مواربــة،
وفــي استســام وخضــوع لمبــدأ التســليم
واإلذعــان علــى حســاب منطــق البحــث
والتقصــي وإعمــال البرهــان العقلــي .ولكنــه
ســرعان مــا يــدرك أنــه مــن القهــر تنبجــس

ال حقيقــة األشــياء تعنــي أنهــا مزيفــة

القــوة وينفجــر عنفوانهــا باالبتعــاد عــن

ووهميــة وغيــر خالصــة؛ ســواء كانــت فــي

العالــم ،ونكــران وجــوده ،والزهــد فــي النــاس

عالــم المــادة أو عالــم الــروح .إن تصــورا

واألشــياء بوصفــه ســلوكا ينطــوي علــى

كهــذا ،يمعــن فــي تعميــق الصــدع النفســي

حقيقــة ولــو مؤقتــة؛ «يــا للقــوة االنفجاريــة

ويحيــل الحقيقــة شــيئا هالميًــا ال يمكــن

ألدنــى إحســاس بالقهــر .كل رغبــة مهزومــة

اإلمســاك بــه .هــذا المنــزع العدمــي يســاوي

تجعلــك قويــا .نحــن نؤثــر فــي العالــم بقــدر

بيــن غيــاب حقيقــة الوجــود المــادي وتالشــي

ابتعادنــا عنــه وإنكارنــا لــه .إن الزهــد فــي الدنيــا

حقيقــة هللا ،فــي مخالفــة لمفهــوم الحقيقــة

يمنــح ســلطانا ال حــد لــه»

( ((3سيوران ،مثالب الوالدة ،ص .20

( ((3النفري ،المواقف والمخاطبات ،ص.3

( ((3سيوران ،المرجع نفسه ،ص .42

( ((3سيوران ،مثالب الوالدة ،ص.43

.
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 الكتابة بين الوقفة ومثالبالوالدة:

العدد  | 15خريف  2021م

شــذراته التــي تتشــرب فلســفة شــوبنهاور
التشــاؤمية .يقــول( :تراودنــي فكــرة االنتحــار
دائمــا -توجــد
منــذ أيــام ،أنــا أفكــر فــي االنتحــار
ً

إذا كان النفــر ي قــد كــرس كتابــه للوقفــة

لــذة فــي مقاومــة غوايــة االنتحــار -فكــرة

بمــا هــي عمــاد المواقــف والمخاطبــات ،فإن

ً
إنعاشــا -هدية عيد
االنتحــار هــي أكثــر األفــكار

مــا يقابــل ذلــك عنــد ســيوران هــو الــوالدة؛

ميــادي :تعاودنــي فكــرة االنتحــار القديمــة

علــى اختــاف بيــن مــدح الوقفــة وهجــاء

مــن جديد-كاروليــن فــون غونديــرود ،ال أحــد

الــوالدة .ذلــك أن (مثالــب الــوالدة) هــو تبئيــر

فكــر فيهــا مثلــي ،لقــد أشــبعني انتحارهــا -مــا

ألزمــة البدايــات التــي تهيمــن علــى فلســفته

دون االنتحــار كل تدميــر هــو بســيط -منــذ

وتصوفــه ،وهــو حنيــن لزمــن مــا قبــل

أيــام أقــرأ قصــص هاينــرش فــون كاليســت؛

الزمــن .ولمــا كانــت الــوالدة بــؤرة فلســفة

انتحــاره هــو مــا يمــأ تلــك القصــص بعــدا

ســيوران ومحــور تصوفــه الوجــودي ،كان

آخــر -انتابتنــي نوبــة اكتئــاب حــادة تقــود

مــن البدهــي أن نجــد ســريان هــذا المفهــوم

لالنتحــار -مــا أن نرفــض التعايــش مــع فكــرة

ليطــال كل شــذرة مــن الشــذرات المبثوثــة

الالجــدوى حتــى نســقط فــي غوايــة االنتحــار-

فــي الكتــاب .ولعــل ذلــك يعكــس اســتبداد

فــي بدايــة العشــرينات كنــت قــاب قوســين

الــوالدة اآلثمــة بمجمــل تصوراتــه حــول

أو أدنــى مــن االنتحــار -علــي أن أكتــب مقالــة

الوجــود والكــون وتشــظيها لتالمــس كل

عــن تولســتوي فــي الفتــرة التــي كانــت فكــرة

كلمــة يهمــس بهــا فــي مجمــوع تواليفــه

يومــا قري ًبــا مــن
االنتحــار ال تغــادره -لــم أكــن
ً

المتغنيــة باليــأس مــن الحيــاة ومــن كل

االنتحــار بســبب الخــوف مــن آالمــي أكثــر مــن

ذرة فيهــا .اســتبداد مســاوئ الــوالدة أشــبه

اآلن -الطبيــب الــذي توجهــت إليــه مــن أجــل

باســتبداد الوقفــة بتصــوف النفــر ي؛ إذ نعثــر

أمعائــي ســألني إذا مــا كانــت لــدي أفــكار

فــي كتــاب (المواقــف) علــى اتســاع رقعــة

انتحاريــة .أجبتــه قائـ ًلا :طــوال حياتــي لــم تكــن

المســاحة التــي تســتأثر بهــا الوقفــة ،ممــا

لــي أفــكار غيرهــا -فكــرة االنتحــار تعــود -علــى

ال تخطئــه العيــن؛ ســواء مــا تعلــق تصريحــا

حــد علمــي لــم يركــزوا كثيــ ًر ا علــى أهميــة

بموقــف الوقفــة ،أو مــا جــاء تلميحً ــا فــي

االنتحــار لــدى دوستويفســكي .االنتحــار

بقيــة المواقــف .كمــا نجــد مثــال الــوالدة

أكثــر مــا يدهشــني لديــه ،بعــد روح الدعابــة

التــي تتقاطــع مــع فكــرة االنتحــار بوصفهــا

ً
طبعــا -هنــاك إشــاعة منتشــرة أن بــاول

هاجســا يهيمــن علــى نفســيته المحطمــة
ً

ســيالن انتحــر فــي مستشــفى باريســي -أن

التــي اســتنفدت قدرتهــا علــى المواســاة،

تكتــب عــن االنتحــار هــو أفضــل مــن أن تفكــر

ويتســلل هذا الهاجس األســود إلى معظم

أنــك ســتقوم بــه .ال يوجــد موضــوع أكثــر
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إراحــة منــه -ســتكون عطلتــي مخصصــة

احتجــب فــي تجاويفهــا ،ولــم يســتطع تفكيــك

تمامــا لمقالــي حــول االنتحــار ،لقــد تحــول

النســق الوجــودي الــذي ظلــت عناصــره

هاجســي إلــى واجــب علــي القيــام بــه.((3()...

موغلــة فــي التركيــب والتعقيــد .أمــا الفــراغ؛

إن تتبــع حضــور إيقــاع المــوت والتفكيــر فــي

فــكان خــواء قاتـ ًلا تلفــع بعدميتــه ،ولــم يمنحه

موضوعــة االنتحــار عنــد ســيوران ،يســتدعي

تلــك الطاقــة الدافعــة التــي تحــرره مــن أزمــة

منــا إفرادهــا بدراســة مســتقلة .وحســبنا

الــوالدة ،وتضعــه فــي زمــن المــا بعــد .وبقــدر

هــذه اإللماحــات للتدليــل علــى الفــراغ

طموحــه إلــى التحــرر مــن ســلطة الرحــم ،وجــد

الروحــي الــذي يجــوف الحيــاة مــن معناهــا،

نفســه رهيــن الــذات فــي اســتعادتها المؤلمة

ويدفــع اإلنســان إلــى الالجــدوى .ولعــل

لمثالــب الــوالدة .وكانــت الفردانيــة وهــدم

فــي هــذه المشــاعر الســلبية إفصاحً ــا عــن

األنســاق الجماعيــة جــزءا مــن المشــروع

عــدم القــدرة علــى مجــاراة الواقع ،والشــعور

الســيوراني الــذي اعتمــد علــى فلســفة

بالتفــرد عــن المجتمــع ،والشــذوذ عــن

القــوة ،وتمجيــد اإلنســان األعلــى بوصفــه

نســقه ونظامــه؛ فيترجــم ذلــك فــي خلــق

صانعــا للتاريــخ وموجهــا لحركيتــه .ولعــل فــي

عالقــة مــن التوتــر واالنزيــاح عــن كل مــا

ذلــك نقــدً ا واضحً ــا للفلســفة الموضوعيــة

ليــس أنــا ،ويتعاظــم التفكيــر فــي الخــاص

التــي أرســاها هيجــل ،وتمجيــدا لفلســفة

مــن عالــم ضيــق يعجــز عــن اســتيعاب

كيــرككارد

التــي تعتــرف بالفرديــة وترفــض

حجــم أحالمهــم ومطلقهــم الوجــودي .وفــي

أن يــذوب الجــزء فــي الــكل .االســترفاد

خضــم هــذا االرتيــاب ،يكــون هاجــس االنتحــار

مــن النزعــة الوجوديــة هــو إيمــان بفاعليــة

ً
نشــاطا فــي الــذات الفارغــة مــن كل
أكثــر

األفــراد داخــل ذواتهــم الحصينــة .وبهــذا؛

شــيء ،للتعويــض عــن اإلحســاس بعدائيــة

تكــون الحقيقــة الذاتيــة مخالفــة للحقيقــة

اآلخــر الــذي يلفظــه إلــى هوامــش النفــس

الموضوعيــة؛ ألن األولــى مدارهــا علــى

الرابضــة فــي ســكونها األبــدي حيــث التمــرغ

الجــدل الداخلــي بيــن االنفعــاالت والمشــاعر،

فــي الفنــاء االختيــار ي.

والثانيــة متعلقــة بالعقــل والمنطــق .لذلــك؛

حاصل وتتويج:
لــم يفلــح ســيوران ،حيــث أتى ،فــي الوصول
إلــى مطلقــه؛ ألنــه بحــث عنــه خــارج الشــرط
الروحانــي والتمســه داخــل الــذات التــي
( ((3نجــد هــذه األفــكار الســوداوية مبثوثــة فــي كتابــه «مثالــب
الــوالدة» فــي صفحــات متفرقــة تهيمــن علــى مســاحة الكتــاب.

(((3

نجــد ســيوران مدث ـ ًر ا بالقلــق ومحاطــا بأفــكار
االنتحــار ،باحثــا عــن يوتوبيــا مضــادة لصناعــة
اإلنســان وفــق مــا تســتوجبه الفردانيــة مــن
أنــا وحديــة ،يهــدم بهــا قيــم المجمــوع ويرشــح
مــن خاللهــا قيــم الفــرد.
( ((3ســورن كيــرككارد ( ،)1855-183فيلســوف دانماركــي ،شــاعر،
والهوتــي ،وناقــد اجتماعــي ،مؤســس الوجوديــة المســيحية.
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ولمــا كان ذلــك كذلــك؛ كان ســيوران

تصديــع الــذات والحكــم عليهــا بالمــوت

متعاليًــا علــى الواقــع الموضوعــي وعلــى

الرمــز ي ،بينمــا أســهمت الثانيــة فــي رتــق

وجــوده غيــر الحقيقــي ،متماه ًيــا مــع الواقــع

النفــس العليلــة رتقــا روحيــا بعدمــا رفعتهــا

الفردانــي ذي الوجــود األصيــل .لكنــه أخفــق

إلــى مــدارج الســالكين نحــو مقــام المجــاورة

فــي إيجــاد مــا كان يصبــو إليــه ،رغــم اغترابــه

الربانيــة.

الميتافيزيقــي وطوباويتــه الحالمــة .وليــس
التفكيــر المتكــرر فــي االنتحــار ســوى تعبيــر
عــن الخــواء الروحــي الــذي اســتبد بالــذات
الفرديــة المجتثــة مــن عوالمهــا الخارجيــة؛
ً
رديفــا لــا معنــى
ليكــون الفــراغ عنــده
والعدميــة ،وليــس تطهيــ ًر ا للنفــس حتــى
تســتقبل الحــق وتتحــول إلــى كيــان ممتلــئ
باإليمــان الروحــي.

تلكــم مجــاورة محضنهــا القلــب ومأتاهــا
الوجــد الــذي ينفــذ فــي أقطــار الباطــن الخفي
متعاليًــا علــى العقــل القاصــرة دوائــره
عــن إدراك الرؤيــة الحقــة .إنهــا ضــرب مــن
المناجــاة المباشــرة التــي تســقط فيهــا
الوســائط ،وتعيــد بنــاء عالقــة الواقــف
بالموقــف بشــكل يجعــل التجربــة هــي
المحــك الحقيقــي الــذي يصيّــر الوقفــة

إن تشــذير الصــراع الداخلــي فــي منــأى عن

فــي حــل عــن الوســائط أو الســوى بتعبيــر

الشــرط الروحــي ،هــو ال شــك تأبيــد للمأســاة،

النفــر ي ،وهــو مــا يجعلــه يتملــك الكــون

ونفــي للحقيقــة التــي تقــود إليهــا المجاهــدة

الــذي غــدا فــي البدايــة حرجــا ضيقــا؛ ولكنــه

والمخاطــرة ،وضيــاع فــي وجوديــن؛ وجــود

ســرعان مــا اســتحال فراغــا ســابحً ا فــي

داخلــي تقبــع فيــه الــذات المنشــطرة وقــد

الشســاعة الالمتناهيــة .جــاء فــي موقــف

أغلقــت علــى نفســها فــي دوامــة القلــق

(الوقفــة)« :وقــال لــي :إن بقــي عليــك جــاذب

وجــدل األنــا مــع األنــا ،ووجــود خارجــي شــكل

مــن الســوى لــم تقــف»( .((3والســوى مــا هــو

عــداء مســتم ًر ا للــذات الراغبــة فــي التحــرر

إال غشــاوة تحجــب الرؤيــة عــن الوصــول

مــن أساســها الموضوعــي .وفــي ظــل تنــازع

إلــى هللا والســباحة فــي ملكــوت المطلــق

وظائــف الهيمنــة بيــن الــذات باعتبارهــا أصال،

متحلــا مــن الغيريــة والوهــم الــذي ران علــى

والموضــوع بوصفــه فرعــا ،ضــاع ســيوران

العقــول ،فجعلهــا غيــر قــادرة علــى إدراك

فــي متاهــة الوجــود ولــم يظفــر بالحقيقــة فــي

زيــف األشــياء خــارج نطــاق الفــراغ .إنــه تــوق

كال الوجوديــن .وعليــه؛ تكــون تجربــة العبــور

إلــى الخــاص مــن ربقــة الســوى المخاتــل؛

عنــد ســيوران مــن الفــراغ إلــى الفــراغ ،وتكــون

إذ تتعــدد وجوهــه للتحايــل علــى الواقفحتــى

تجربــة العبــور عنــد النفــر ي مــن الفــراغ إلــى

ال يــدرك المطلــق ،وهــو مــا يجعــل العالقــة

االمتــاء .ولقــد عملــت التجربــة األولــى علــى

( )38المواقف والمخاطبات ،ص.9

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

بين الســوى والمطلق مبنية ،أساســا ،على
النــزاع الدائــم بيــن الرغبــة فــي االتصــال التــي
يســتثيرها التحــرر مــن الحجــب واألوهــام،
والســعي إلــى االنفصــال الــذي يحفــزه مــا
ســوى هللا؛ «فبقــدر تمنــع الســوى وتعــدد
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فتحــي ،منشــورات الجمــل ،بغداد-بيــروت ،ط .2015
 بلقاســم خالــد ،الصوفيــة والفــراغ :الكتابــةعنــد النفــري ،المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار
البيضــاء ،الطبعــة األولــى .2012

وجوهــه وتفــاوت درجــات هــذه الوجــوه،

 -زنــاز حميــد ،المعنــى والغضــب ،مدخــل إلــى

بقــدر مســعى الســالك إلــى الفــكاك منــه

فلســفة ســيوران ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،

واالنفصــال عنــه .فتحــول هــذا االنفصــال

منشــورات االختــاف ،ط.2009 ،1

إلــى هاجــس وجــودي هــو مــا يتيــح الخــروج
مــن العمــوم إلــى الخصــوص؛ ألن الوقفــة
تجربــة تتجــاوز ممكــن العامــة»( .((3هــذه هــي
المفارقــة التــي جعلــت مطلــق النفــر ي يغاير
مطلــق ســيوران الموغــل فــي العدميــة
والخــواء الروحــي.

الببليوغرافيا:
 النفــري محمــد بــن عبــد الجبــار ،المواقــفوالمخاطبــات ،تصحيــح واهتمــام آرثــر يوحنــا أربــري،
مكتبــة المتنبــي ،القاهــرة.
 ســيوران إيميــل ،لــو كان آدم ســعيدً ا ،ترجمــةمحمــد علــي اليوســفي ،أزمنــة للنشــر والتوزيــع،
ط.2014 ،2
ســيوران إيميــل ،الميــاه كلهــا بلــون الغــرق،ترجمــة آدم فتحــي ،منشــورات الجمــل ،كولونيــا/
ألمانيــا.
 ســيوران إيميــل ،مثالــب الــوالدة ،ترجمــة آدم( ((3بلقاســم خالــد ،الصوفيــة والفــراغ :الكتابــة عنــد النفــري،
المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار البيضــاء ،الطبعــة األولــى ،2012
ص.117

 نيتشــه فريدريــك ،إنســاني مفــرط فــيإنســانيته ،كتــاب العقــول الحــرة ،ج  ،1ترجمــة
محمــد الناجــي ،إفريقيــا الشــرق.2002 ،
 نيتشــه فريدريــش ،هكــذا تكلــم زرادشــت،كتــاب للجميــع ولغيــر أحــد ،ترجمــه عــن األلمانيــة،
علــي مصبــاح ،منشــورات الجمــل ،الطبعــة األولــى
.2007
 الســحمراني أســعد ،ترجمــان األديــان ،دارالنفائــس ،ط.2009 ،1
 جــون مولــر ،الفكــر الشــرقي القديــم ،ترجمــةكامــل يوســف حســين ،مراجعــة إمــام عبــد الفتــاح
إمــام ،سلســلة عالــم المعرفــة ،يوليــو .1995
 ســيدريتس مــارك ،موســوعة ســتانفورد،ترجمــة أميــن حمــزاوي ،مراجعــة ســيرين الحــاج
حســين .
 ســورن كيــرككارد ( ،)1855-183فيلســوفدانماركــي ،شــاعر ،والهوتــي ،وناقــد اجتماعــي،
مؤســس الوجوديــة المســيحية.
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مقتطف من رسالته:
وهكــذا يظــن المــرء نفســه تقيًــا حيــن يبــدي
ارتيابــه فــي العقــل والحكــم الســليم ،ويــرى أن
الفســوق إنمــا يكمــن فــي إبــداء أقــل قــدر مــن
الشــك فيمــن نقلــوا لنــا الكتــب المقدســة .ولكــن
مــا أبعــد ذلــك عــن التقــوى! إنــه َ
الخ َبــل المحــض!
وإنــي ألتســاءل :مــا هــذا القلــق الــذي اســتولى
عليهــم؟ مــاذا يخافــون؟ هــل يلــزم للدفــاع عــن
الديــن ولإليمــان أن يبــذل النــاس جهدهــم مــن أجــل
الجهــل بــكل شــيء ،وأن يلغــوا عقولهــم نهائيــا؟
الحــق أن مــن يعتقــد هــذا الــرأي يخــاف مــن الكتــاب
أكثــر ممــا يثــق فيــه( .ســبينوزا ،2005 ،الصفحــات
)358-357
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faith is merely obedience and submission

ملخص البحث:

to the Holy Bible. He is refuting every faith

تــروم هــذه الورقــات بيــان السُّــبل التــي

founded on purported rationality, which

ســلكها ســبينوزا فــي ســعيه لتحريــر

are just reflections of former philosophers.

اإليمــان مــن العقــل وبيــان تهافــت التفســير

So, has Spinoza been able to rid faith of

الالهوتــي ،وهــو بذلــك ال يســعى إلــى العــودة
إلــى ر ْ
ُشــديّة جديــدةْ ،
تفصــل المجاليــن عــن
ِ
ِ
بعضهمــا وتقــول بحقيقــة مزدوجــة ،وإنمــا

philosophical reason? Or did he just unleash

يســعى إلــى بيــان أن اإليمــان ال دخــل لــه

?the mind; with restrictions on faith
faith,

reason,

philosophy.

بتلــك الحقيقــة ،بــل إن اإليمــان ال يعــدو أن
يكــون الطاعــة والخضــوع للكتــاب المقدس،
ويدْ حــض فــي ذلــك كل إيمــان مؤسَّــس

Spinoza,

Keywords:
theology,

بين القدس وأثينا:

علــى عقالنيــة مزعومــة ال تعــدو أن تكــون

عرفــت الواليــات الرومانيــة فــي القــرن

مجــرد تأمــات للفالســفة الســابقين ،فهــل

ً
صراعــا بيــن حكامهــا
الثانــي الميــادي

اســتطاع ســبينوزا تخليــص اإليمــان مــن

ومحكوميهــم مــن المســيحيين ،تعــرض

العقــل الفلســفي؟ أم ّ
أن مــا َفعلــه ليــس

إثرهــا المســيحيون إلــى التمييــز واالضطهــاد،

إال إطـ ُ
ـاق العنــان للعقــل؛ مــع فــرض قيــود
ٍ
علــى اإليمــان؟

وكانــت الصراعــات تــدور علــى جبهتيــن؛ جبهــة

الكلمــات المفتاحيــة :ســبينوزا -العقــل-
اإليمــان -الالهــوت -الفلســفة.

الواقــع السياســي وجبهــة التنظيــر الفكــر ي،
واتخــذت هــذه األخيــرة شــكل نقاشــات
حــادة بيــن المفكريــن الوثنييــن والمفكريــن
المســيحيين مــن جهــة ،وبيــن هــؤالء

Abstract:

والمبتدعــة مــن جهــة ثانيــة ،والمقصــود

The objective of this paper is to show

بالوثنييــن؛ أتبــاع الفلســفة اليونانيــة مــن

the Spinoza’s methods to liberate faith from

غيــر المســيحيين ،أمــا المبتدعــة فهــم

reason, and the incoherence of theological

المســيحيون الذيــن َّ
تبنــوا العقــل الفلســفي

interpretation. In doing so he is not seeking

ذا األصــول األثينيــة أو الوثنيــة كمــا يزعــم

to return to a new Averroism, that separates

خصو مهــم ( (( .

the two spheres, and end up with a double

((( يقــول ترتوليــان (« :)220-165أي عالقــة توجــد بيــن أثينــا
وأورشــليم؟ بيــن األكاديميــة والكنيســة؟ بيــن الخــوارج
والمؤمنيــن؟! إننــا بريئــون مــن الذيــن ابتدعــوا مســيحية رواقيــة
أو أفالطونيــة أو جدليــة ،بعــد المســيح واإلنجيــل لســنا بحاجــة
إلــى شــيء»( .كــرم ،2014 ،صفحــة )22

truth. Rather he looks for demonstrating that
faith has nothing to do with that fact. But
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فسلفلا توهالل ازونيبس ُدْقن

األكبــر (ت1280م) وتومــا اإلكوينــي((( ،فشــهدت

الالهوت الفلسفي:

الفلســفة المدرســية الكالســيكية

(((

ســيادة

بعــد أن ســادت المســيحية فــي القــرن

ً
تراجعــا
األرســطية المســيحية ،كمــا شــهدت

الرابــع ،ســادت معهــا هــذه االزدواجيــة

للر ْ
ُّشــدية أمــام مــا عُ ــرف بالمصالحــة التومويــة

فــي التفكيــر متمثلــة فــي العقــل اليونانــي

بيــن اإليمــان والعقــل ،هــذه المصالحــة التــي

اإليمــان

اســتمرت حتــى بعــد نهايــة عصــر الفلســفة

المســيحي المنبثِــق مــن القــدس ،إال أن

المدرســية ،لــذا نجــد ســبينوزا يقــوم بزعزعتهــا

هــذا األخيــر ظــل فــي مجملــه يرفــض العقــل

عبــر نقــده لألرســطية المســيحية ،التــي وإن

األرســطي إلــى حــدود القــرن التاســع؛ أي إلــى

كان ظاهرهــا التوفيــق بيــن اإليمــان والعقــل

ّ
المبكــرة،

الفلســفي ،فهــي فــي حقيقتهــا تنطلــق مــن

التــي اســتمرت إلــى القــرن الثالــث عشــر،

العقــل الفلســفي ،ثــم تقـ ُ
ـوم بتطويــع اإليمــان

والتــي كان همهــا الفكــر ي هــو محاولــة

ليوافــق هــذا العقــل ،وإذا كان الرُّشــديون

التأســيس العقلــي لإليمــان أو التنظيــر لــه،

قــد سـ َ
ـعوا مــن قبــل إلــى تخليــص الفلســفة

فاتخــذت اإليمــان هــو المحــور واألســاس،

مــن الديــن ،أو العقــل الفلســفي مــن اإليمــان

ليأتــي دور الفلســفة للبرهنــة عليــه أو

الدينــي ،فــإن ســبينوزا حــاول تخليــص اإليمــان

لالســتدالل لــه ،ويمكــن القــول إجمــا ًلا إن

مــن العقــل الفلســفي.

َ
المســتمدِّ

مــن

أثينــا،

وفــي

ظهــور الفلســفة المدرســية

(((

الفلســفة المدرســية المبكــرة أخضعــت
العقــل الفلســفي لإليمــان المســيحي،
جاعلــة بعــض الفلســفات اليونانيــة خادمــة
لإليمــان األورشــليمي ،خاصــة األفالطونيــة
الجديــدة ،ومــن أهــم رواد هــذه الفتــرة نذكــر؛
أوغســطين (ت430م) ،وأنســلم (ت1109م).
وقــد كان القرنــان الرابــع عشــر والخامــس
عشــر

العصــر

الكالســيكي

للفلســفة

أوجَ َ
المدرســية ،حيــث عرفــت ْ
هــا مــع ألبــرت
((( االســم الــذي يطلــق علــى فلســفة المدرســة فــي العصــور
الوســطى التــي كان أتباعهــا – المدرســيون – يحاولــون أن
يقدِّ مــوا برهانــا نظريــا للنظــرة العامــة الدينيــة للعالــم( .روزنتــال
و يوديــن ،2011 ،صفحــة )350
فــي هــذا المقــال ســوف نســتعمل مصطلــح «الفلســفة
المدرســية» بداللتــه االصطالحيــة المعاصــرة ،عاريــا عــن كل
داللــة قدحيــة أو تحقيريــة.

لقــد كان هـ ُّ
ـم ســبينوزا هــو تحريــر اإليمــان
مــن هــذا العقــل وبيــان تهافــت التفســير
الالهوتــي ،وهــو بذلــك ال يســعى إلــى العــودة
((( ( )1274-1225الهوتــي كاثوليكــي إيطالــي ،راهــب دومينكانــي
قديســا فــي عــام .1323
ُســم
وتلميــذ للقديــس ألبــرت األكبــر ،ر ِّ
ً
نشــأت فلســفته المثاليــة الموضوعيــة نتيجــة لتعريــف
الفلســفة األرســطية وتكييفهــا مــع الديانــة المســيحية .كذلــك
أثــرت مذاهــب األفالطونيــة الجديــدة تأثيـ ًر ا كبيـ ًر ا فــي الفلســفة
التوماويــة )...( .والمبــدأ األساســي فــي الفلســفة التوماويــة
هــو انســجام اإليمــان والعقــل .وكان تومــا اإلكوينــي يعتقــد أن
العقــل قــادر علــى أن يثبــت –عقل ًيــا– وجــود هللا ،وعلــى أن يفنــد
االعتراضــات علــى حقائــق الديــن )...( .وقــد ُأعلــن اعتبــار النظــام
المدرســي لتومــا اإلكويني–رســميًا– فــي عــام « – 1879الفلســفة
الحقيقيــة الوحيــدة للمذهــب الكاثوليكــي»( .روزنتــال و يوديــن،
 ،2011الصفحــات )46-45
((( الفلســفة المدرســية الكالســيكية (القرنــان الرابــع
عشــر والخامــس عشــر) التــي كانــت تســودها «األرســطية
المســيحية» ،أي َّ
أن مذهــب أرســطو هــو الــذي كان مهيْ منــا
آنــذاك (آلبــرت األكبــر  ،Albert le Grandوالقديــس طومــاس
اإلكوينــي ( .)St Thomas d’Aquinســعيد ،معجــم المصطلحــات
والشــواهد الفلســفية ،2016 ،صفحــة )374

38

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 15خريف  2021م

إلــى رشــدية جديــدة ،تفصــل المجاليــن عــن

دينيــة ،حيــث يقــول« :ولكنـــي أرى أنهــم لــم

بعضهمــا وتقــول بحقيقــة مزدوجــة ،وإنمــا

ْ
يعرضــوا أي نظريــة ســوى تأمــات أفالطــون

يســعى إلــى بيــان أن اإليمــان ال دخــل لــه بتلــك

وأرســطو ،ووفقــوا بينهــا وبيــن الكتــاب

الحقيقــة ،بــل إن اإليمــان ال يعــدو أن يكــون

المقــدس كــي ال يبــدوا منحازيــن إلــى الوثنيــة،

الطاعــة والخضــوع للكتــاب المقــدس ،أي ّ
أنــه

َض ُّلــوا مــع اليونــان بــل أرادوا
فلــم يكفهــم أن ي ِ

يأخــذ بالجانــب العملــي والســلوكي لإليمــان،

ــل األنبيــاء معهــم» (ســبينوزا،2005 ،
أن ي ِ
َض َّ

مؤســس
ويدْ حــض فــي ذلــك كل إيمــان
َّ

صفحــة  ،)114يُبيِّــن ســبينوزا هنــا أن الذيــن

علــى عقالنيــة مزعومــة ال تعــدو أن تكــون

َ
يســع ْون إلــى التأســيس العقلــي لإليمــان

مجــرد تأمــات للفالســفة الســابقين ،فهــل

إنمــا هــم فــي الحقيقــة ينطلقــون مــن تأمــات

اســتطاع ســبينوزا تخليــص اإليمــان مــن

أفالطــون وأرســطو ّ
ويتخذونهــا قاعــدة يَبْ نــون

العقــل الفلســفي؟ أم أن مــا فعلــه ليــس إال

عليهــا ذلــك التأســيس العقلــي للديــن ،ثــم

إطـ ُ
ـاق العنــان للعقــل؛ مــع فــرض قيــو ٍد علــى

ِّ
يعضدونهــا بنصــوص الكتــاب المقــدس،

اإليمــان؟

فهــم فــي الحقيقــة قــد طوعــوا نصــوص

نظرة سبينوزا لالهوت
الفلسفي:
يُعتبــر الفيلســوف بــاروخ ســبينوزا((( مــن
أهــم الذيــن َّ
أثــروا فــي الفكــر الدينــي المتأخــر،
ويُعبِّــر حســن حنفــي عــن ذلــك بقولــه« :إذا
كانــت مهمــة ديــكارت والعصــر الحديــث معــه
هــي تبريــر الديــن ،فقــد كانــت مهمــة ســبينوزا
تأصيــل الديــن وإخضــاع الكتــاب المقــدس
للنقــد التاريخــي( ».ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)12
يــرى ســبينوزا أن العقائــد ال َت ْعــدو أن
تكــون ظنيــة وال تســتند إلــى العقــل ،وأن
كل الذيــن يدافعــون عــن مختلــف العقائــد
إنمــا هــم فقــط مســتندون إلــى نصــوص
((( سبينوزا ،باروخ أوْ بنديكتSpinoza, Baruch or Benedict .
(( .)1677 – 1632روزنتال ويودين ،2011 ،الصفحات )243-242

الكتــاب لخدمــة تلــك التأمــات ،ويســتمر فــي
نقــده لهــذه الطريقــة بتشــكيكه فــي إيمــان
هــؤالء الالهوتييــن فيقــول« :وهــذا يــدل داللــة
واضحــة علــى أنهــم لــم يؤمنــوا بالمصــدر
اإللهــي للكتــاب وال حتــى فــي المنــام»
(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)114ثــم يبيــن أنــه مــع
ادِّ عائهــم المنهــج العقلــي إال أنهــم فــي آخــر
المطــاف يقفــون عاجزيــن عــن االســتمرار
فــي هــذه العقالنيــة المزعومــة أمــام األســرار
المقدســة ،فــا يبقــى لديهــم مــن اإليمــان إال
التســليم والخضــوع األعمــى للكتــاب.
ينتقــد ســبينوزا هــذه العقالنيــة المزعومــة
التــي تتخلــى فــي مرحلــة مــا عــن العقــل وتدَّ عــي
الوصــول إلــى الحقيقــة مــن غيــر طريقــه
ودون حاجــة إليــه ،فالعقــل حســب ســبينوزا
هــو صاحــب الســلطة فــي مملكــة الحقيقــة،
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ويَعت ِبــر أن مــا يصــل إليــه هــؤالء الالهوتيــون

النتيجــة يهــدم صــرح الالهــوت الفلســفي

ٍ
أحــكام
مــن يقيــن ال يعــدو أن يكــون مجــرد

مبتدئــا مــن أساســيْ ه المزعوميــن وهمــا:

ســابقة ،حتــى إذا مــا ادَّ عــوا أن هنــاك قــوى

«العقالنيــة» ،وحاجــة الكتــاب المقــدس إليهــا.

أخــرى تمنحهــم الحقيقــة ،ويعبــر ســبينوزا عــن
ذلــك بقولــه« :فإنهــم يتباهــون كذِ بــا ،وتكشــف
أقوالهــم عــن حكمهــم المســبق الباطــل الذي
تدفعهــم إليــه أهواؤهــم ،أو هــم يخشــون أن
ِّ
يفنــد الفالســفة أقوالهــم وأن يســخر النــاس
منهــم ،فيحتمــون بالعالــم المقــدس ولكــن
دون جــدوى :فــأي معبــد يمكــن أن يكــون ملجـ ًـأ
لمــن يطعــن فــي جاللــة العقــل؟» (ســبينوزا،
 ،2005صفحــة .)364
فاللجــوء

إلــى

أهم قاعدة في اإليمان هي
الخضوع:
يــر ى ســبينوزا أن الغــرض الوحيــد للكتاب
هــو تعليــم الطاعــة ،وأن حقيقــة العهديــن
القديــم والجديــد إنمــا هــي إعطــاء درس
فــي الطاعــة ،وأن الغايــة التــي يرميــان إليهــا
هــي جعــل النــاس يطيعــون عــن رضــا ،وأن
اإلنجيــل ال يدعــو إال لإليمــان اليســير وهــو

الدينيــة

اإليمــان باللــه وتبجيلــه وطاعتــه ،فالكتــاب

المســلمات

المســتمدة مــن عالــم الغيــب عــن طريــق

يع ِّلمنــا أن الشــريعة كلهــا تتلخــص فــي

تأمــات الســابقين أو التفاســير المتوارثــة

هــذه الوصيــة وحدهــا :أحــب جــارك ،فالكتــاب

إنمــا هــو فــي حقيقتــه هــروب مــن كل مواجهــة

كمــا يــر ى لــم يــدوَّ ن أو يــروَّ ج لــه مــن أجــل

عقالنيــة قــد تكشــف تهافــت تلــك األحــكام

العلمــاء وحدهــم ،بــل مــن أجــل البشــر

الباطلــة.

جميعــا ،دون تمييـــز بينهــم فــي الســن أو

اإليمان عند سبينوزا:
ســنرى فيمــا يلــي أن ســبينوزا ينطلــق مــن
فكــرة مركزيــة وهــي أن اإليمــان يعنـــي الطاعــة
وتأسيســا علــى هــذه الفكــرة يبنـــي
والخضــوع،
ً
أفــكا ًر ا أخــرى؛ فــا يعطــي أهميــة لمســألة
االختــاف العقــدي ،كمــا ال يعطــي أهميــة
لمســألة الحقيقــة اإليمانيــة ،ليصــل أخيــ ًر ا
إلــى نتيجــة مهمــة مفادهــا أنــه ال ينبغــي
إخضــاع الكتــاب المقــدس للعقــل وال
العقــل للكتــاب المقــدس ،وهــو بهــذه

فــي الجنــس .وتب ً
َعــا لهــذا التحليــل يســتمر
ســبينوزا فــي اســتنتاجاته قائــ ًلا« :ويترتــب
علــى ذلــك بوضــوح تــام أن الكتــاب ال يُلزمنــا
باالعتقــاد إال بمــا هــو ضــرور ي لتنفيــذ هــذه
الوصيــة .فهــذه الوصيــة إذن هــي القاعــدة
الوحيــدة لإليمــان الكاثوليكــي كلــه ،وعــن
طريقهــا وحدهــا ينبغــي أن ُتحــدد جميــع
عقائــد اإليمــان» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة
 ،)347ويعنــي ســبينوزا بعقائــد اإليمــان؛
القواعــد التــي يجــب علــى كل فــرد االلتــزام
بهــا.
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مسألة االختالف العقدي:

العدد  | 15خريف  2021م

صحيحــة ،وال يهــم بعــد ذلــك أال يكــون العــدد
األكبــر مــن هــذه العقائــد محتويــا علــى ذرة

تأسيســا علــى مــا ســبق يخلــص ســبينوزا
ً

واحــدة مــن الحقيقــة»( ،ســبينوزا ،2005 ،صفحة

إلــى أن اإليمــان ال يجلــب الخــاص بنفســه

 ،)349ويؤكــد علــى أهميــة أال يعــرف مــن يعتنق

ُّ
لتضمنِــه لمعنـــى الخضــوع ،وأن
وإنمــا

هــذه العقائــد أنهــا باطلــة؛ ألن تلــك المعرفــة

الخــاص ثمــرة اإليمــان الحــق ،وصاحــب

ســتدفعهم إلــى التمــرد بالضــرورة علــى هــذه

اإليمــان الحــق هــو اإلنســان المطيــع ،فحيثمــا

العقائــد ،ويُعبِّــر عــن ذلــك قائــ ًلا« :إذ كيــف

وُ ِجــدت الطاعــة وُ جــد اإليمــان ،وال يمكــن أن

يمكــن لفــرد ،يســعى إلــى حــب العــدل وطاعــة

تظهــر الطاعــة بــدون أعمــال ،ثــم يســتنتج

ً
شــيئا ،علــى أنــه إلهــي ،وهــو
هللا ،أن يعبــد

مــن هــذا الــكالم أنــه ال يمكــن الحكــم علــى

يعلــم أنــه غريــب علــى الطبيعــة اإللهيــة؟ علــى

أحــد بأنــه مؤمــن أو غيـــر مؤمــن إال بأعمالــه،

أن النــاس قــد يخطئــون لســذاجة عقولهــم،

ويؤكــد علــى ذلــك بقولــه« :فــإذا كانــت أفعالــه

والكتــاب كمــا نعلــم ،ال يُديــن الجهــل ،بــل

حســنة ،مــع اختالفــه فــي عقيدتــه عــن باقــي

العصيــان وحــده» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة

المؤمنيــن ،فهــو مؤمــن ،وإذا كانــت أفعالــه

 ،)349والفكــرة األخيـــرة فــي عبــارة ســبينوزا

ســيئة واتفقــت عقائــده لفظيــا مــع اآلخريــن،

مهــد لــه سـ ً
ممــا َّ
هــي أيضــا ّ
ـابقا؛ عندمــا اعتبـــر

فهــو غيــر مؤمــن؛ ذلــك ألنــه إذا وُ جــدت الطاعة

ً
وتبعــا
ـص العلمــاء وحدهــم،
أن الكتــاب لــم يخـ ّ

وُ جــد اإليمــان بالضــرورة .واإليمــان دون

لذلــك فالكتــاب ال يُديــن الجهــل أو الخطــأ

األعمــال مائــت» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة ،)348

فــي العقيــدة؛ وإنمــا يُديــن العصيــان فقــط،

فســبينوزا يــرى أن المعيــار فــي اإليمــان الحــق

وهــو مــا يؤكــد عليــه مــرة أخــرى بقولــه« :وإذن

إنمــا هــو األعمــال الحســنة ،وأن االختــاف فــي

ّ
فلمــا كان علينــا ،كيْ مــا نحكــم علــى تقــوى كل

العقائــد ال ي ُ
َضــ ُّر إذا كانــت األعمــال حســنة؛

إيمــان أو فســوقه ،أال نأخــذ فــي اعتبارنــا ســوى

بــل إن االختــاف فــي العقائــد ال عالقــة لــه

طاعــة مــن يعتنــق هــذا اإليمــان أو عصيانــه،

باإليمــان.

بغــض النظــر عــن صحــة اإليمــان أو بطالنــه»

الحقيقة اإليمانية:

(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)349
إن مــا يؤكــد عليــه ســبينوزا فــي غيـــر مــا

يصــل ســبينوزا بعــد ذلــك إلــى نتيجــة

موضــع مــن رســالته؛ هــو الخضــوع والطاعــة

مفادهــا« :أن اإليمــان يتطلــب عقائــد تحــث

الناتجــة عــن اإليمــان ،وال أهميــة بعــد ذلــك

علــى التقــوى وقــادرة علــى توجيــه معتنقيهــا

لصحــة هــذا اإليمــان مــن بطالنــه ،وهــذا ْ
ـل
فصـ ٌ

إلــى الطاعــة ،أكثــر ممــا يتطلــب عقائــد

منهجــي بيــن القائليــن بالتأســيس العقالنــي
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لإليمــان ومــن ال يقولــون بهــذا التأســيس،

 ،)345ويــرى ســبينوزا أن المفســرين لــم

كمــا أنــه إشــارة واضحــة إلــى ال عقالنيــة

يميُّــزوا بيــن مضاميــن الكتــاب ،بــل اعتبروهــا

الالهــوت فــي هــذا التأســيس ،أو علــى األقــل

كلهــا عقيــدة مطلقــة عــن هللا ،فــي حيــن أن

إلــى عــدم أهميتهــا ،وإنمــا العبــرة بالنتائــج؛ أي

بعــض العقائــد إنمــا وُ ضعــت علــى قــدر أفهام

بالطاعــة.

العامــة ،فــا يجــب خلطهــا بالعقيــدة اإللهيــة،

بــل إنــه يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ،فيقــول:
«إن كل فــرد –كمــا بيَّنـ ُ
ـت مــن قبــل– ملــزم بــأن
يُهيــئ عقائــده فــي اإليمــان علــى قــدْ ر فهمــه
الخــاص ،وأن يفســرها بحيــث يســهل عليــه
اقتناعهــا دون أي تــردد وبقلــب صــادق ،كيْ مــا
تأتــي طاعــة هللا بدورهــا عــن رغبــة صادقــة»
(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)352ويمكــن التعبيــر
عــن هــذه الفكــرة بقولنــا؛ إن الديــن الــذي
قديمــا كان علــى قــدر فهــم األنبيــاء
ُأوحــي بــه
ً
والعامــة فــي عصورهــم ،ومــع تغيــر العصــور
واألفهــام يتغيـــر فهــم العقائــد وتتبــدل
طبيعــة اإليمــان ،فاإليمــان مرتبــط بالفهــم
والعصــر ،أي إنــه مرتبــط باألشــخاص فــرادى،
وعلــى كل شــخص أن يؤمــن علــى قــدْ ر فهمــه
ووفــق ســياق
الخــاص ِ
طبقــا لمعتقداتــهِ ،
معرفــي تاريخــي محــدد ،واألهــم مــن ذلــك كلــه
أن يكــون صادقــا فــي إيمانــه.
ً
مطلقــا
فالكتــاب حســب ســبينوزا جــاء
عــن هللا وشــام ًلا لمختلــف األفهــام ،يُبيِّــن
ذلــك بقولــه« :ال بــد لنــا ،لكــي نكتســب معرفــة
حقيقيــة باإليمــان ،مــن أن نكــون علــى علــم
بــأن الكتــاب مهيــأ بحيــث يتــاءم مــع فهــم
األنبيــاء ،بــل ومــع فهــم عامــة اليهــود فــي
َتبَا ُينِهِ ــم وتق ُّبلِهــم» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة

ويبيــن أن الخالفــات بيــن الفــرق الدينيــة إنمــا
هــو نتيجــة طبيعــة خطــاب الكتــاب الشــامل
لــكل األفهــام ،وعــدم التمييــز بيــن مســتويات
هــذا الخطــاب ،ومــن ثــم الخلــط بيــن العقيــدة
اإللهيــة وال ِبــدَ ِع اإلنســانية ،يُعبِّــر عــن ذلــك
بقولــه« :هــذا الخلــط هــو المســؤول عمــا
يدعــو إليــه مؤسســو الفــرق مــن آراء عديــدة،
مختلفــة فيمــا بينهــا كل االختــاف ،يتخذونهــا
أركانــا لإليمــان ويؤيِّدونهــا بنصــوص كثيــرة
مــن الكتــاب ،حتــى شــاع بيــن الهولندييــن
منــذ القــدم مثــل يقــول« :مــا مــن ُمجَ ــدِّ ف
إال ويســتند إلــى نــص»»

(((

(ســبينوزا،2005 ،

صفحــة  ،)345فالمشــكلة حســب ســبينوزا
ليســت فــي االختــاف بــل فــي التأســيس
العقلــي لهــذا االختــاف ،واتخــاذ تلــك اآلراء
– المختلفــة فيمــا بينهــا – أركا ًنــا لإليمــان ،ثــم
تأييدهــا بنصــوص مــن الكتــاب.

السلوك العملي:
يمكــن المالحظــة بوضــوح ،مــن خــال مــا
أدرجنــاه تحــت العنــوان الســابق ،أن ســبينوزا ال
يفصــل بيــن اإليمــان والعمــل ،فــا أهميــة لإليمــان
((( يعلــق د .حســن حنفــي علــى هــذه العبــارة قائــا« :يذكــر
ســبينوزا هــذا المثــل بالهولنديــة ويرمــي ســبينوزا مــن ذكــره
إلــى التقليــل بقــدْ ر اإلمــكان مــن العقائــد؛ ألنهــا كلهــا ظنيــة»
(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة )345
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دون عمــل ،بــل إن العمــل أهــم مــن اإليمــان،

يأتــي اليــوم الــذي ينفصــل فيــه الديــن أخيــ ًر ا عــن

فاألعمــال الحســنة مطلوبــة ومهمــة ومقبولــة

التأمــات الفلســفية ويقتصــر علــى عــدد صغيــر

تؤســس
حتــى وإن غــاب عنهــا اإليمــان ،أو أنهــا لــم
َّ

جــدا مــن العقائــد الشــديدة اليســر التــي دعــا إليــه

ْ
ويعــرض ســبينوزا هــذه المســألة مبي ًنــا

المســيح نفســه» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)325

عليــه

(((

أن الحوارييــن رغــم اتفاقهــم علــى الديــن نفســه
فقــد اختلفــوا علــى األســس التــي يقــوم عليهــا،
فيُحدثنــا عــن بولــس قائــ ًلا« :لكــي يثبِّــت بولــس
النــاس فــي الديــن ويبيــن لهــم أن الخــاص ال يتــم
إال بالفضــل اإللهــي ،ع َّلمهــم أن الخــاص ال يتــم
إال بالفضــل اإللهــي ،علمهــم أنــه ال يحــق ألحــد أن
يتفاخــر بأفعالــه ،بــل بإيمانــه فقــط ،وأن األعمــال ال
ُتنقــذ أحــدا» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)325ويخبرنــا
أن بولــس الحــواري اســتخلص مــن هــذه الفكــرة
عقيــدة القدريــة كلهــا ،ثــم يقــارن هــذا الــرأي بالــرأي
اآلخــر فيقــول« :أمــا يعقــوب فإنــه علــى العكــس

إن ســبينوزا ال يــرى أهميــة لمناقشــة هــذه
المســألة ،ويــرى أن العمــل هــو األســاس حتــى
وإن بُنــي علــى عقائــد يســيرة ،وهــذا هــو المطلــوب
لكــي تتوقــف االنقســامات التــي جــاءت نتيجــة
اتصــال الديــن بالتأمــات الفلســفية ،وي ِّ
ُلخــص د.
فــؤاد زكريــا رأي ســبينوزا هــذا بقولــه« :إن للعقائــد
وظيفــة عمليــة فحســب ،وال أهميــة علــى اإلطــاق
لألســاس النظــري الــذي ترتكــز عليــه هــذه العقائــد
طالمــا أنهــا تــؤدي وظيفتهــا العمليــة علــى النحــو
المنشــود» (زكريــا ،2014 ،الصفحــات .)187-186

مــن ذلــك يدعــو فــي رســالته إلــى أن خــاص

إن تقديــم ســبينوزا ألهميــة العمــل علــى

اإلنســان يتــم بأعمالــه ال بإيمانــه فقــط ،ويجعــل

َ
نتيجــة اعتبــار
اإليمــان هــو فــي الحقيقــة جــاء

عقيــدة الديــن كلهــا تنحصــر فــي هــذه المبــادئ

أن العقــل أعلــى مرتبــة مــن الوحــي ،فاألعمــال

القليلــة وحدهــا ،تـ ً
ـاركا كل مناقشــات بولس جانبًا»

ؤســس علــى العقــل حتــى فــي غيــاب
الحســنة قــد ُت َّ

(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)325ويؤكــد ســبينوزا أن

َ
اســت َمدَّ حُ ســن تلــك
الوحــي ،وهــذا األخيــر إنمــا

هــذه االختالفــات عانــت منهــا الكنيســة ومــا زالــت

األعمــال مــن العقــل ،فالعقــل بهــذا االعتبــار هــو

منــذ زمــن الحوارييــن ،وانســجامً ا منــه مــع رأيــه

(((

أصــل الوحــي وأساســه  ،ويعبِّــر فــؤاد زكريــا عــن

فــي الكتــاب فإنــه يــرى أن هــذه المعانــاة ســيأتي

ذلــك بقولــه« :ولمــا كان أي شــخص يؤمــن بالوحــي

يومً ــا وتتوقــف وي ْن ِب ُئنــا عــن ذلــك بقولــه« :حتــى

ال يســتطيع أن ينكــر أن التفكيــر العقلــي يرجــع إلــى

((( أخــذت هــذه المســألة حيــ ًز ا مهمــا فــي الــكالم اإلســامي
ِّ
المبكــر؛ فــا أهميــة لإليمــان بــا عمــل يوافقــه حســب الخــوارج،
ووجــود اإليمــان عنــد المرجئــة هــو األهــم وإن خالفــه العمــل،
ً
مخالفــا لإليمــان،
أمــا المعتزلــة فعلقــوا مســألة العمــل إن كان
لكــن رأي ســبينوزا مغايــ ٌر لــكل هــذه اآلراء؛ فــإذا كانــت هــذه
الفــرق تعتبــر اإليمــان هــو األســاس وتناقــش مســألة مخالفــة
العمــل لهــذا اإليمــان؛ فــإن ســبينوزا يعتبــر العمــل هــو
األســاس وال أهميــة لإليمــان بعــد ذلــك إال إذا تضمــن معنــى
الخضــوع الــذي َيـ ُ
ول إلــى العمــل ،ويمكــن القــول بــأن ســبينوزا
ـؤ ُ
معاكســا لــرأي المرجئــة.
يأخــذ رأ ًيــا
ً

هللا ويُســتمد منــه ،فــإن ســبينوزا يســتغل هــذه
الفكــرة ليقــول إن العقــل البشــري ينبغــي ،علــى
هــذا األســاس ،أن يكــون هــو األصــل األول لــكل
وحــي إلهــي» (زكريــا ،2014 ،صفحــة  ،)186والحاصــل
((( عُ رفــت هــذه المســألة عنــد المتكلميــن بالتحســين
والتقبيــح العقلييــن.

فسلفلا توهالل ازونيبس ُدْقن
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أن ســبينوزا ال يــرى ً
فرقــا بيــن الحــاالت التــي يدعــو

ِصحَّ ــة العقائــد وال للخــاف فيهــا إذا
أهميــة ل ِ

هللا فيهــا النــاس إلــى مراعــاة العــدل واإلحســان

صحــت الطاعــة ،فهــو ال يهتــم بالجانــب النظــري

عــن طريــق ملكاتهــم الطبيعيــة ،وبيــن تلــك التــي

للعقائــد بــل بالجانــب العملــي ،والســؤال الــذي

يأتــي إليهــم فيهــا بوحــي خــاص.

َّ
ســيتبقى مــن العقائــد إذا
يبــرز هنــا هــو؛ مــا الــذي
ُأفرغــت مــن محتواهــا النظــري؟ بــل مــا أهميــة

مبدأ المنفعة:
يعتبــر الدارســون لســبينوزا أن فكـ َ
ـرة المنفعــة
ٌ
رئيــس مــن مبادئــه الفكريــة ،والمنفعــة
مبــدأ
ٌ

الديــن بــدون عقائــد؟ ومــا فائــدة الكتــاب المقــدس
بــدون االعتقــاد فيــه؟ يُعلــق فــؤاد زكريــا علــى هــذا
األمــر بقولــه:

المقصــودة هنــا هــي المنفعــة الحقيقيــة العامــة

—ولكــن مــن الواضــح أن المفكــر الــذي يتجــه

للفــرد والمجتمــع ،وإذا تتبعنــا أفــكار ســبينوزا،

إلــى الســلوك العملــي –بغــض النظــر

خاصــة التــي جاءت في رســالته الالهوتية ،ســيظهر
ُ
مبــدأ المنفعــة حيِّــ ًز ا
لنــا بوضــوح كيــف يَشــغل

مقياســا
تمامً ــا عــن األســس النظريــة–
ً
وحيــدً ا للعقيــدة قــد يَهــدِ م برأيــه هــذا

كبيـ ًر ا مــن فكــره؛ إذ يمكــن إرجاع ُث َّلــةٍ من أفكاره إلى

كل مــا تبقــى للعقيــدة مــن أســس :إذ

هــذا المبــدأ؛ مــن ذلــك فكــرة الطاعــة والخضــوع،

إن الســلوك الفاضــل الــذي يتحقــق فــي

وهــو مــا أكــده بعــض الباحثيــن المشــتغلين بفكــر

اإلطار الديني ،أو بعبارة أخرى إن الســلوك

ســبينوزا فــي قولــه« :لقــد تســاءلنا طويــ ًلا عــن

الفاضــل يصبــح غايــة فــي ذاتهــا ،ســواء

طبيعــة اليقيــن األخالقــي الــذي جعــل ســبينوزا

تحقــق بفضــل اإليمــان أو بدونــه .وإذا كان

يقــ ّر بمبــدأ الخــاص بفضــل التقــوى والطاعــة،

الكثيــرون مــن المتدينيــن يوافقــون علــى

وأشــرنا ،فــي الوقــت ذاتــه ،إلــى مختلــف االعتبــارات

المقدمــة القائلــة إن الســلوك العملــي هــو

التــي جعلتــه يتأكــد مــن هــذا المبــدأ ومــن وجــوب

أهــم مــا فــي الديــن ،فــا أظــن أنهــم يقبلــون

األخــذ بــه .واآلن نــدرك أن أســاس هــذا القــول

النتيجــة الضروريــة التــي ُتســتخلص منهــا،

إنمــا هــو مبــدأ المنفعــة» (ســعيد ،ســبينوزا

وهــي أن هــذا الســلوك ي َُعــدُّ مطابقــا

والكتــاب المقــدس ،الديــن واألخــاق والسياســة،

للغايــة المنشــودة ســواء أقــام علــى

 ،2017صفحــة  ،)138إن هــذا الربــط بيــن الطاعــة

أســس دينيــة أم لــم يقــم ،طالمــا أنــه ي ِّ
ُنفــذ

والخــاص هــو فــي حقيقتــه ربــط بيــن منفعتيــن،

نفــس األغــراض التــي يدعــو إليهــا الديــن

األولــى دنيويــة والثانيــة أخرويــة ،وإذا كان الخــاص

(زكريــاء ،2014 ،صفحــة .)187

منفعــة فرديــة فــإن الطاعــة منفعــة جماعيــة.

لقــد كان ســبينوزا واعيًــا بتداعيــات مبدئــه

ويظهــر مبــدأ المنفعــة جليًّــا عندمــا يعتبــر

النفعــي علــى اإليمــان الدينــي ،الــذي لــن تعــود

ُّ
أهــم مــن اإليمــان ،وأنــه ال
ســبينوزا أن العمــل

ً
ســلوكا حســ ًنا
لــه حاجــة إذا مــا ســلك األفــراد
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معتمديــن فــي ذلــك علــى العقــل أو النــور الفطــري

عنــه بعــد ذلــك ،وال يســتدعونه إال إلــى إفحــام

وحــده ،لذلــك نجــده يســتدرك قائــا« :ال أقلــل أبــدً ا

مخالفيهــم ،وقــد يتخلــون عنــه نهائ ًيــا فــي مرحلــة

مــن منفعــة الكتــاب المقــدس ،أو الوحــي؛ إذ ال

متقدمــة كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،فيوجــه

يســتطيع النــور الفطــري أن يبيــن لنــا أن الطاعــة

فيلســوفنا نقــده لهــذا المنهــج قائــ ًلا« :وعندمــا

هــي وحدهــا طريــق الخــاص» (ســبينوزا،2005 ،

يحاولــون بالبراهيــن الرياضيــة أن يثبتــوا شــرعية

صفحــة  ،)365وإذا أردنــا القيــام بقــراءة تأويليــة

ســلطة الالهــوت وحقيقتــه ،وأن يقضــوا علــى

لهــذا الــكالم يمكــن القــول إن ســبينوزا هنــا يبــرر

ســلطة العقــل والنــور الطبيعــي ،أليســوا ،بهــذه

أهميــة اإليمــان بطريقــة نفعيــة ً
أيضــا؛ بمعنــى أن

المحاولــة ذاتهــا ،يدفعــون الالهــوت إلــى االعتــراف

أهميــة الكتــاب المقــدس هــي بقــدر اعتقــاد النــاس

بســيادة العقــل؟ أال يبــدو أنهــم يفترضــون أن

فيــه وفــي حثهــم علــى الطاعــة والخضــوع ،وهنــاك

ســلطة الالهــوت تســتمد كل وضوحهــا مــن

قــراءة تأويليــة أخــرى قــام بهــا بعــض المفكريــن

العقــل؟» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)364لكنهــم

حينمــا اعتبــروا أنــه كان يجامــل الكنيســة فــي

يتخلــون عــن هــذا النــور الفطــري إذا مــا دعــت

بعــض كالمــه(.((1

الحاجــة إلــى ذلــك ،وي ِّ
ُعقــب قائــا« :أمــا إذا دعــوا
علــى العكــس مــن ذلــك ،أنهــم ال يعتمــدون إال

العقل والالهوت:
يضــع

صاحــب

الرســالة

علــى الشــهادة الباطنيــة للــروح القــدس ،وال
فــي

الالهــوت

والسياســة للفصــل الخامــس عشــر هــذا العنــوان
الطويــل« :وفيــه نبيــن أن الالهــوت ليــس خادمً ــا
للعقــل وأن العقــل ليــس خادمً ــا لالهــوت ،الســبب
الــذي يدفعنــا إلــى التســليم بســلطة الكتــاب
المقــدس» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)355
ويناقــش ســبينوزا فــي هــذا الفصــل العالقــة
بيــن العقــل والالهــوت وكيــف أن الالهوتييــن
يســعون إلــى إثبــات شــرعية فكرهــم بالعقــل ثــم
إعــاء ســلطة الالهــوت علــى ســلطة هــذا العقــل،
الــذي هــو األســاس المفتــرض لهــذه الســلطة ،أي
إن الالهوتييــن ي ُِق ـ ُّر ون بالعقــل ابتــداء ثــم يتخلــون
( ((1انظــر علــى ســبيل المثــال( :ســعيد ،ســبينوزا والكتــاب
المقــدس ،الديــن واألخــاق والسياســة ،2017 ،صفحــة )144

يلتجئــون إلــى العقــل إال إلفحــام الكافريــن ،فيجــب
أال نثــق بأقوالهــم علــى اإلطــاق؛ ألننا نســتطيع أن
نبرهــن بســهولة علــى أنهــا صــادرة عــن أهوائهــم
وكِ بْ رهــم»( .ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)364فهــو
بهــذا الــكالم يشـ ِّ
ـكك فــي هــذا المنهــج الــذي يزعــم
العقالنيــة ّ
إال أنــه –فــي حقيقتــه– ليــس صــاد ًر ا إال
عــن أهــواء هــؤالء الالهوتييــن.

العقل والكتاب ،أيهما الخادم؟
وإذا مــا تقدمنــا خطــوة إلــى األمــام معتبريــن
أن مجــال الالهــوت ليــس هــو مجــال العقــل فإنــه
عندمــا يقــع التعــارض يلــزم إخضــاع أحدهمــا لآلخــر،
وقــد أخــذت هــذه المســألة حيزهــا عند المدرســيين
منذ الفلســفة المدرســية المبكرة مع الســينويين

فسلفلا توهالل ازونيبس ُدْقن
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والرشــديين وأتبــاع ابــن ميمــون ،هــذا األخيــر

والالهــوت ،واســتمراره فــي النقــاش يــدل علــى

ســيتوقف عنــده ســبينوزا كمــا ســيأتي معنــا ،فبــدأ

ً
ســابقا؛ وهــو أنــه يفــ ِّر ق
موقفــه الــذي أشــار إليــه

الحديــث عــن هــذه المســألة بقولــه:

بيــن مجــال الالهــوت ومجــال العقــل ،ومــع أن

—تــدور مناقشــة بيــن مــن يفرِّقــون بيــن
الفلســفة والالهــوت حــول مســألة مــا إذا
كان الكتــاب ينبغــي أن يكــون خادمً ا للعقل،
أم العقــل خــادم للكتــاب؛ أي هــل يجــب
إخضــاع معنــى الكتــاب للعقــل أم إخضــاع
العقــل للكتــاب؟ إن الموقــف األخيــر هــو
ُّ
الش َّ
ــكاك
موقــف

(((1

الذيــن ينكــرون يقيــن

العقــل ،أمــا الموقــف األول فهــو موقــف
القطعييــن( .((1وقــد اتضــح مــن عرضنــا

العقــل عنــد ســبينوزا هــو األســاس ّ
إال أنــه ال يتفــق
مــع الذيــن يســعوْ ن إلــى إخضــاع الكتــاب المقــدس
وتعاليمــه إلــى العقــل؛ ألنهــم يقطعــون بصحــة
أحــكام هــذا العقــل وبقدرتــه علــى تجــاوز العالــم
المــادي إلــى فهــم األســرار المقدســة المذكــورة
فــي الكتــاب المقــدس( ،((1كمــا ال يتفــق مــع الذيــن
يشــككون فــي العقــل الــذي هــو األصــل ،ويَحُ ــدُّ ون
مــن قدرتــه عنــد تعــارض أحكامــه مــع تعاليــم
الكتــاب.

الســابق أن كال النظرتيــن مخطئــة أشــد

ويعتبــر أن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بالحســم

الخطــأ؛ فتبعــا لوجهــة النظــر التــي نأخــذ

لصالــح العقــل أو لصالــح الكتــاب جــواب خاطــئ؛

بهــا ،وهــل هــي األولــى أو الثانيــة ،يصبــح

ألنــه ســيؤدي بالضــرورة إلــى فســاد أحدهمــا ،وال

العقــل أو الكتــاب فاســدً ا بالضــرورة

حاجــة إلــى ذلــك مــا دام يــرى أن مجــال العقــل ليس

(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)355

هــو مجــال الكتــاب ،وقــد ســبق أن َب َّيــن أن الكتاب ال

يُالحَ ـ ُ
ـظ مــن كالم ســبينوزا أنــه يجعــل العقــل
المحــور واألســاس فــي تعبيــره عــن هــذا الخــاف،
ُخضعــون الكتــاب للعقــل؛ أي
فهــو يُســمي الذيــن ي ِ
يفســرون نصــوص الكتــاب وفــق مبــادئ العقــل؛
َ
الق ْط ِعيُّــون ،بمعنــى أنهــم يقطعــون بقــدرة
العقــل ،أمــا الذيــن ي َ
ُشـ ِّ
ـككون فــي مقــدرة العقــل
علــى فهــم وتفســير نصــوص الكتــاب فيســميهم؛
ُّ
الش َّ
ــكاك ،وقــد بــدأ هــذه الفقــرة بقولــه بــأن هــذا
النقــاش كان دائـ ًر ا بيــن مــن يفرقون بين الفلســفة
( ((1أهــل الظاهــر فــي مســائل العقيــدة أو األثريــون (مــن هــم
ضــد التأويــل والمجــاز والتفســير العقلــي)
( ((1الذين يعتمدون التأويل أو التفسير العقلي.

يُع ِّلــم الفلســفة بــل يدعــو إلــى التقــوى وحدهــا ،وال
ي ُ
ــص فئــة عالمــة دون أخــرى ،وإنمــا هــو لِعامَّ ــة
َخ ُّ
النــاس ،وأن األنبيــاء إنمــا تحدثــوا بلســان عامــة
النــاس بعيــدً ا عــن الفلســفة؛ «وإذن فمــن يريــد
إخضــاع الكتــاب للفلســفة فإنــه ينســب بخيالــه إلى
األنبيــاء أفــكا ًر ا لــم تخطــر ببالهــم حتــى فــي الحلــم،
ويســيء تأويــل فكرهــم» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة
 ،)355لقــد اعتبــر ســبينوزا أن كال الفريقيــن ي َْهــذِ ي؛
األول بالعقــل ،والثانــي بــدون العقــل.
( ((1قمنــا بتقييــد هــذه الفكــرة بمجــال الكتــاب المقــدس؛
ألن اســبينوزا اعتمــد العقــل الطبيعــي متجــاو ًز ا اإليمــان فــي
تعبيــره عــن فكــرة الخالــق ،مخالفــا المنهــج اإليمانــي ،وســنعود
إلــى هــذه الفكــرة فــي الخاتمــة.
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مجاز يًــا بدعــوى أن المعنــى الحرفــي
مناقــض للعقــل ،بــل إن التفســير ال
يجــوز إال حيــن يتناقــض هــذا المعنــى

أول مــن
يعتبــر ســبينوزا أن ابــن ميمــون
ُ

مــع الكتــاب ذاتــه ،أي مــع العقائــد التــي

ادَّ عــى ،مــن الفريســيين( ،((1وجــوب إخضــاع

يدعــو إليهــا بوضــوح .وهكــذا صــاغ

الكتــاب للعقــل ،فقــام بنقــد هــذا المنهــج

هــذه القاعــدة الشــاملة :كل مــا يدعــو

القائــم علــى قطعيَّــة األحــكام العقليــة،
ِ

لــه الكتــاب بطريقــة قطعيــةُ ،
ــص
وين ُّ

ومقارنتــه بمنهــج يهــوذا الفخــار المخالــف

عليــه بألفــاظ صريحــة ،يجــب قبولــه

لســابقه والــذي يعتبــر أن النصــوص القطعية

علــى أنــه حــق مطلــق ،اعتمــادً ا علــى

والصريحــة وحدهــا لهــا الســلطة المطلقــة،

ســلطة الكتــاب وحدهــا.

ي َْعــر ِ ُ
ض ســبينوزا هــذه المســألة قائــ ًلا:
ُّ
يكــن الفريســيون لهــذا
—ومــع مــا
المؤ ِّلف(((1مــن احتــرام بالــغ ،فــإن
جمهورهــم خالفــه فــي هــذا الموضــوع،
واتبــع رأي يهــوذا الفخــار( ((1الــذي أراد أن
يتجنــب خطــأ ابــن ميمــون فوقــع فــي
الخطــأ ُ
المضــاد ،وهــو ضــرورة نــزول
العقــل علــى حكــم الكتــاب وخضوعــه
لــه كليــة .فقــد رأى أنــه ال ينبغــي
تفســير أي فقــرة مــن الكتــاب تفســي ًر ا
( ((1الفريســيوين  ،Pharisiensكانــوا مــن أنصــار الحســديين
( Hassidinاألتقيــاء) ،وترجــع ســلطتهم إلــى معرفتهــم
بالكتــاب المقــدس ،ولذلــك ســماهم االنجيــل فقهاء الشــريعة
 .Docteurs de la loiوكان لديهم تراث شفاهي ويعتبرون آراء
الفقهــاء مصــد ًر ا مــن مصــادر التشــريع ،كمــا وصفهــم االنجيــل
بالغــرور واحتقــار المتواضعيــن( .ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)177
( ((1يقصــد موســى بــن ميمــون ،ولــد فــي قرطبــة ســنة 1135
وتوفــي بالقاهــرة ســنة  1204وهــو عالــم مــن علمــاء التلمــود
وفيلســوف وفلكــي وطبيــب ،وأكبــر علمــاء اليهــود فــي العصــر
دائمــا وينقــده( .ســبينوزا،2005 ،
الوســيط ،يذكــره اســبينوزا
ً
صفحــة )125
( ((1الفخــار ( Alpakharيهــوذا) ،طبيــب أندلســي توفــي ســنة
 1253لــه ســلطة فائقــة عنــد اإلســرائيليين هاجــم التفســير
العقلــي عنــد ابــن ميمــون فــي رســالة لــه إلــى القمحــي ،Kimhi
كمــا هاجــم محاولــة ابــن ميمــون للتوفيــق بيــن اليهوديــة
والفلســفة اليونانيــة( .ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)356

ابن ميمون:
أ -ترجيح ابن ميمون حدوث
العالم على قدمه؛
ِ

ً
َّ
فيلســوفا
أن ابــن ميمــون كان
مــع

مشَّائ ًيــا إال أنــه خالــف األرســطيين ورفــض
التســليم بقــدم العالــم ،ولكــي نفهــم موقــف
ابــن ميمــون جيــدً ا نرجــع إلــى مــا نــص عليــه
بخصــوص هــذه المســألة ،يقــول ابــن
ميمــون:
—غرضــي فــي هــذا الفصــل أن أبيِّــن أن
أرســطو ال برهــان عنــده علــى قــدم
العالــم بحســب رأيــه ،وال هــو فــي
ذلــك غالــط أعنــي أنــه نفســه ،عالــم
أن ال برهــان لــه علــى ذلــك .وأن تلــك
االحتجاجــات والدالئــل التــي يقولهــا
هــي التــي تبــدو وتميــل النفــس إليهــا
ً
شــكوكا علــى مــا
أكثــر ،وهــي أقــل

فسلفلا توهالل ازونيبس ُدْقن

يزعــم االســكندر( ،((1وال ي َ
ُظـ ُّ
ـن بأرســطو
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يزعمــون التفلســف –بحســبه– أن أرســطو

أنــه يعتقــد تلــك األقاويــل برها ًنــا؛ إذ

عالمــا
ال يبرهــن علــى قــدم العالــم وأنــه كان
ً

وأرســطو هــو الــذي ع َّلــم النــاس طــرق

بعــدم وجــود برهــان علــى ذلــك( ،((1ويسترســل

البرهــان وقوانينــه وشــرائطه ،والــذي

ابــن ميمــون فــي رده علــى القائليــن بقــدم

دعانــي لهــذا القول؛ ألن المتأخرين من

العالــم

ُطرَقهــم

أتبــاع أرســطو يزعمــون أن أرســطو

المســتخرجة مــن فلســفة أرســطو والتــي

قــد برهــن علــى قــدم العالــم .وأكثــر

يثبتــون بهــا قــدم العالــم مــوردً ا اإلشــكاالت

النــاس ممــن يزعــم أنــه تفلســف ،يقلــد

علــى كل تلــك الطــرق ،مبي ًنــا رأيــه فــي

أرســطو فــي هــذه المســألة ،ويظــن

المســألة بقولــهْ :
«إذ قصــدُ كل تابــع شــريعة

أن جميــع مــا ذكــره برهــان قطعــي

موســى وأبينــا إبراهيــم ،أو مــن نحــا نحوهمــا،

ال ريــب فيــه ،ويستشــنع مخالفتــه

إنمــا هــو اعتقــاد أن ليــس تــم شــيء قديــم

ويســرد

أدلتهــم

أو

أو كونــه َخ ِفيَــت عنــه خافيــة أو وهِ ــم

بوجــهٍ مــع هللا ،وأن إيجــادَ الموجــود مــن عــدم

فــي أمــر مــن األمــور .فلذلــك رأيــت أن

فــي حــق اإللــه ليــس مــن قبيــل الممتنــع»

أجاريهــم علــى رأيهــم وأبيــن لهــم أن

(ابــن ميمــون ،صفحــة  308و.)309

أرســطو نفســه ال يدَّ عــي البرهــان فــي
هــذه المســألة( .ابــن ميمــون ،صفحــة
 312و.)313

رغــم أن النــص الســابق يؤكــد لنــا أن ابــن
ميمــون اعتمــد النبــوة فــي القــول بحــدوث
العالــم إال أنــه لــم يتعلــق بنصــوص الكتــاب

يــر ى ابــن ميمــون أنــه ال يوجــد برهــان علــى

المقــدس وبالــرأي الشــرعي فقــط فــي

قــدم العالــم؛ وأن أرســطو لــم يــأت ببرهــان

المســألة ،بــل حــاول تقديــم أدلــة عقليــة

علــى ذلــك ولــم يزعــم أنــه فعــل ،واألمــر ال

وهــي عبــارة عــن أدلــة مضــادة يحــاول مــن

يعــدو أن يكــون مجــرد حجــج ودالئــل ال تصــل

خاللهــا الــردَّ علــى جملــة تلــك اآلراء التــي

إلــى مرتبــة البرهــان ،والمشــكلة حســب ابــن

يقــول إنهــا تتفــرع وترجــع إلــى رأي واحــد

ميمــون هــي مــع أتبــاع أرســطو الذيــن ظنــوا

وهــو قــول أرســطو« :الطبيعــة حكيمــة وال

أن أرســطو يعتبــر تلــك الحجــج والدالئــل

تفعــل شــيئا عبثــا ،وأنهــا تفعــل كل شــيء

برها ًنــا علــى قــدم العالــم ،فقالــوا بذلــك ،لهــذا

علــى أكمــل مــا يمكــن فيــه ،فقالــوا :مــن

يحــاول ابــن ميمــون أن يبيــن لهــؤالء الذيــن
( ((1اإلســكندر األفروديســي ،Alexander of Aphrodisus
فيلســوف يونانــي ينتمــي إلــى المشــائية عــاش بعــد اإلســكندر
األكبــر ،وهــو مــن مدرســة اإلســكندرية ،عــاش بيــن القرنيــن
الثانــي والثالــث للميــادُ ،
ونعــت بالشــارح الضطالعــه واكتراثــه
بشــرح آثــار أرســطو (الموســوي ،2013 ،صفحــة .)83

(« ((1مــن ذلــك أن يقــول فــي «الســماع» :إن جميــع مــن تقدمنا
مــن الطبيعييــن يعتقــد أن الحركــة غيــر كائنــة وال فاســدة مــا
خــا أفالطــون؛ فإنــه يعتقــد أن الحركــة كائنــة فاســدة .وكذلــك
الســماء ً
أيضــا عنــده كائنــة فاســدة هــذا نصــه .ومعلــوم أن
لــو كانــت هــذه المســألة تبرهنــت بالبراهيــن القاطعــة لمــا
احتــاج أرســطو أن يردفهــا بكــون [أو :بقــول] مــن تقــدم مــن
الطبيعييــن» (ابــن ميمــون ،صفحــة .)313
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ذلــك هــذا الموجــود ،هــو أكمــل مــا يكــون،

جســما؛
التجســيم ،بقولهــم إن هللا ليــس
ً

وليــس بعــده مــن غايــة .فلذلــك يجــب

ألن الجســم ليــس بواحــد ،طريقــة ضعيفــة

أن يكــون دائمــا؛ إذ حكمتــه كذاتــه دائمــة»

جــدً ا بــل أضعــف مــن أدلتهــم علــى التوحيــد،

(ابــن ميمــون ،صفحــة  .)311ثــم علــى جهــة

أمــا المتكلميــن الذيــن اســتدلوا علــى نفــي

التشــنيع يُــورد قولهــم؛ كيــف كان اإللــه

الجســمية مــن حيــث إن الجســم ال يكــون إال

عاطــ ًلا؟ لــم يَعمــل أو يُحــدِ ث شــيئا فــي

مرك ًبــا مــن مــادة وصــورة ،والتركيــب يمتنــع

األزل الــذي لــم يــزل ،ثــم َّ
لمــا كان نهــار أمــس

فــي حــق ذات اإللــه ،فابن ميمون ال يعتبرهم

افتتــح الوجــود؟ ويـرُدُّ ابــن ميمــون علــى ذلــك

متكلميــن ألن هــذا الدليــل غيــر مبنــي علــى

بقولــه «متــى أثبتنــا افتتــاح وجــود بعــد عــدم،

أصــول المتكلميــن ،إنمــا هــو ،بحســب رأيــه،

فــا فــرق بيــن أن تجعــل ذلــك كان منــذ مئــي

برهــان صحيــح مبنــي علــى اعتقــاد المــادة

ألــف مــن الســنين أو منــذ زمــان قريــب جــدً ا.

والصــورة وتصــور معناهمــا (ابــن ميمــون،

َّ
ً
ُشــنع بــه مــن يعتقــد
أيضــا ممــا ي
فهــذا

صفحــة .)225

القــدم» (ابــن ميمــون ،صفحــة .)312

ثــم يــورد ابــن ميمــون ِعــدّ ة مقدمــات

ثــم يــردُّ ابــن ميمــون علــى المتكلميــن

فلســفية ،ليــس هنــا مقــام التفصيــل

ً
أيضــا قولهــم بحــدوث العالــم ،بنفــس

فيهــا ،ليصــل بهــا إلــى نفــي الجســمية عــن

االعتبــار؛ أي أنــه ال برهــان لهــم علــى ذلــك،

ْ
«وإن كان هــذا الفلــك لــم
اإللــه حيــث يقــول:

وإنمــا هــي مجــرد مغالطــات ،إال أنــه

ً
متحــركا حركــة دائمــة
يــزل وال يــزال هكــذا

بالقــدم أضعــف مــن القــول
يعتبــر القــول
ِ

ســرمدية ،لــزِم بحســب المقدمــات التــي

بالحــدوث ،يقــول فــي ذلــك« :كمــا تلزمنــا

تقدمــت ،أن يكــون ُمحرِّكــه هــذه الحركــة

ٌ
ـناعة مــا فــي اعتقــاد الحــدوث ،كذلــك تلــزم
شـ

جســما وال قــوة فــي جســم،
الســرمدية ال
ً

ٌ
ـناعة أشــد منهــا فــي اعتقــاد القــدم» (ابــن
شـ

جــل اســمه» (ابــن ميمــون،
وهــو اإللــه
َّ

ميمــون ،صفحــة .)316

صفحــة .)277

ب -اإلله ليس جسما وال
قوة في جسم؛

ت -تعليق اسبينوزا على
منهج ابن ميمون؛

ــمية
س ِ
الج ْ
ِ

يُالحــظ ســبينوزا علــى ابــن ميمــون

أمــا

بخصــوص

نســبة

إلــى اإللــه فقــد اختــار ابــن ميمــون القــول

أنــه بالرغــم مــن أن نصــوص الكتــاب التــي

بعــدم جســمية هللا معتمــدً ا علــى براهيــن

تشــير إلــى خلــق العالــم ليســت أكثــر مــن

عقليــة ،واعتبــر طريقــة المتكلميــن فــي نفــي

النصــوص التــي تشــير إلــى جســمية هللا ،إال

فسلفلا توهالل ازونيبس ُدْقن
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أن ابــن ميمــون أوَّ ل هــذه األخيــرة واعتمــد

البرهــان العقلــي؛ فــإذا كان قــد أوصلــه إلــى

التفســير المجــاز ي عــوض التفســير الحرفــي

القــول بخلــق العالــم فإنــه أوصــل أتبــاع

حتــى يتماشــى مــع برهانــه علــى أن هللا

أرســطو إلــى القــول بقدمــه.

ليــس بجســم ،لكنــه لــم يقــم باألمــر نفســه
مــع النصــوص التــي تقــول َ
بخ ْلــق العالــم
ِّ
ويوضــح ذلــك بقولــه إنــه
بقدمــه،
وليــس ِ
كان مــن الممكــن أن يــؤوِّ ل النصــوص
الدالــة علــى خلــق العالــم إذا مــا تبــث لديــه
بالبرهــان أن العالــم قديــم ،لكنــه لــم يفعــل
ذلــك لســببين :أولهمــا؛ أنــه ال يوجــد برهــان
علــى قــدم العالــم فــي حيــن أنــه يمكــن
البرهنــة بوضــوح علــى أن هللا ليــس بجســم،
والســبب الثانــي؛ أن االعتقــاد بــأن هللا ليــس
جســما ال يعــارض المعتقــدات التــي تقــوم
ً
عليهــا الشــريعة ،فــي حيــن أن االعتقــاد
بقــدم العالــم ،كمــا هــو الحــال عنــد أرســطو
يقضــي علــى أســاس الشــريعة (ســبينوزا،
 ،2005صفحــة .)251

وهــذا مــا يشــير إليــه ســبينوزا بقولــه:
«وإذن فهــو ال يمكــن أن يســتيْ قن المعنــى
الحقيقي للكتاب ،مهما كان واضحً ا ،ما دام
يشــك فــي حقيقــة مــا يقولــه الكتــاب ،ومــا
دامــت هــذه الحقيقــة لــم تثبــت فــي نظــره
بالبرهــان ،وطالمــا لــم يقــم البرهــان علــى
هــذه الحقيقــة ،فلــن نعلــم إن كان الكتــاب
ً
ً
مناقضــا لــه ،وبالتالــي
متفقــا مــع العقــل أم
لــن نعلــم إن كان المعنــى الحرفــي صحيحً ــا
أم باطــ ًلا» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة ،)252
بمعنــى أن التفســير الحقيقــي لنصــوص
الكتــاب ال يمكــن أن يســتنبط بالعقــل الــذي
يعتمــد براهيــن مــن خــارج الكتــاب ،فهــو
بذلــك يبيــن رفضــه لمنهــج ابــن ميمــون
فــي تفســير الكتــاب ،ويعـ ِّـز ز موقفــه بقولــه:

يُع ِّلــق ســبينوزا علــى منهــج ابــن ميمــون

«وفض ـ ًلا علــى ذلــك فلــو كانــت طريقــة ابــن

قائــ ًلا« :فلــو قــام لديــه البرهــان عقــ ًلا علــى

ميمــون صحيحــة ،لــكان علــى العامــة ،الذيــن

قــدم العالــم لمــا تــردد فــي تأويــل الكتــاب

هــم فــي أغلــب األحيــان جاهلــون بالبراهيــن

ً
تعســفا وتفســيره بحيــث تبــدو هــذه

أو عاجــزون عــن االضطــاع بهــاَّ ،
أال يُسـ ِّلموا

العقيــدة وكأنهــا صــادرة منــه ،إنــه ليكــون

بشــيء متعلــق بالكتــاب إال معتمديــن علــى

عندئــذ علــى يقيــن قاطــع مــن أن الكتــاب

ســلطة المتفلســفين أو علــى شــهادتهم»

ِّ
يبشــر بقــدم العالــم ،مهمــا عــارض
أراد أن

(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة  ،)252والواقــع أنــه ال

الكتــاب فــي ذلــك» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة
َ

يمكــن االعتمــاد علــى هــؤالء الفالســفة إال

 ،)251بمعنــى أن البرهــان العقلــي عنــد ابــن

إذا ســ َّلمنا بأنهــم معصومــون مــن الخطــأ

ميمــون هــو الحاكــم علــى معانــي الكتــاب،

فــي تفســيرهم الكتــاب ،األمــر الــذي ال يقبلــه

واإلشــكال هنــا هــو فــي نِســبيَّة أحــكام هــذا

ســبينوزا بقولــه« :وهــذا يعنــي افتــراض
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وجــود ســلطة ك َنسـيَّة أخــر ى ،كهنــوت جديد،

فهــذا يمكــن أن يشــفع البــن ميمــون الــذي

ونــوع مــن البابويــة ،وهــو أمــر يثيــر ســخرية

يســعى إلــى الحفــاظ علــى طاعــة النــاس

العامــة أكثــر ممــا يبعــث فــي نفوســهم

وعــدم تمردهــم ،وربمــا أمكننــا القــول إن

االحتــرام» (ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)252

ســبينوزا وإن كان يعــارض منهــج ابــن

إن عــدم ِّ
اتبــاع ابــن ميمــون لألرســطيين
فــي القــول بقــدم العالــم ليــس فقــط
لعــدم وجــود الدليــل العقلــي علــى ذلــك؛ بــل
ً
أيضــا ألن هــذا القــول يقضــي علــى أســاس

ميمــون فــي التفاصيــل النظريــة ،إال أنــه فــي
الجملــة يوافقــه عمليًــا ونفعيًــا.

يهوذا الفخار:

الشــريعة كمــا يــر ى ،ورغــم النقــد الــذي

ينتقــل ســبينوزا بعــد ذلــك إلــى يهــوذا

وجَّ هــه ســبينوزا إلــى منهــج ابــن ميمــون إال

الفخــار الــذي لــم يقبــل منهــج ابــن ميمــون

أنــه يمكــن الدفــاع عــن هــذا األخيــر باعتبــاره
َ
رأى أن الحفــاظ علــى أســاس الشــريعة

فينتقــد منهجــه التفســير ي هــو اآلخــر،
ومنهــج الفخــار يقــوم علــى قاعــدة شــاملة

أولــى وأهــم ،ويمكــن القــول إنــه وإن خالــف

مفادها أن «كل ما يدعو له الكتاب بطريقة

العقــل البرهانــي فقــد وافــق العقــل

ــص عليــه بألفــاظ صريحــة،
قطعيــة ،وَ ي َُن
ُّ

العملــي؛ أي إنــه قــدَّ م مبــدأ المنفعــة كمــا

يجــب قبولــه علــى أنــه حــق مطلــق ،اعتمــادا

فعــل ســبينوزا نفســه.

علــى ســلطة الكتــاب وحدهــا .ولــن نجــد فــي

ومــن جهــة أخــر ى؛ ســبق معنــا أن
ســبينوزا يؤكــد علــى أهميــة أال يعــرف مــن
يعتنــق هــذه العقائــد أنهــا باطلــة؛ ألن تلــك
المعرفــة ســتدفعهم إلــى التمــرد بالضــرورة

الكتــاب عقيــدة تتعــارض مــع عقيــدة أخــر ى
ً
تعارضــا مباش ـ ًر ا ،بــل نجــد التعــارض فقــط
بيــن النتائــج المترتبــة عليهــا» (ســبينوزا،
 ،2005صفحــة .)356

علــى هــذه العقائــد التــي هــي غريبــة عــن

إن هــذا المنهــج قائــم باألســاس علــى

الطبيعــة اإللهيــة ،وفكــرة قــدم العالــم

عــدم وجــود تعــارض حقيقــي بيــن العقائــد

كانــت عنــد النــاس وال تــزال غريبــة عــن

المنصــوص عليهــا فــي الكتــاب ،وعلــى

الطبيعــة اإللهيــة واإليمــان الدينــي ،وحتــى

أن النصــوص القطعيــة الصريحــة لهــا

إذا تبــث أن القــول بخلــق العالــم خطــأ؛ وأن

الســلطة المطلقــة ،وال يتــم اللجــوء إلــى

العالــم قديــم ،فســبينوزا يــر ى أن النــاس قــد

التأويــل أو التفســير المجــاز ي إال إذا مــا

يخطئــون لســذاجة عقولهــم ،وأن الكتــاب

تعارضــت هــذه العقائــد فيمــا بينهــا ،ويــر ى

ال يُديــن الجهــل ،بــل العصيــان وحــده(،((1

أن هــذا التعــارض غيــر قائــم بيــن هــذه

(((1انظر بداية المقال.
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مــع أن ســبينوزا يثنــي علــى الفخــار رغبتــه

أن العقائــد المنصــوص عليهــا ال تتعــارض

فــي تفســير الكتــاب بالكتــاب ،إال أنــه يعجــب

إال مــن حيــث النتائــج؛ بمعنــى أنــه يفتــرض

مــن محاولتــه –وهــو الــذي وُ هــب نعمــة

أن النصــوص كلهــا قطعيــة الثبــوت

العقــل– أن يهــدم العقــل ،فيتســاءل قائـ ًلا:

إلهيــة المصــدر ،وهــذا مــا ينكــره ســبينوزا

—إذا كان علــى العقــل أن ي َ
َخضــع
للكتــاب بالرغــم مــن معارضتــه لــه،
فهــل ينبغــي أن يقــوم هــذا الخضــوع
علــى العقــل ،أم يكــون خضوعــا
ً
خضوعــا أعمــى فإننــا
أعمــى؟ لــو كان
نســلك كالبلهــاء ،بــا حكمــة؛ ولــو
ً
قائمــا علــى العقــل فإننا
خضوعــا
كان
ً
نأخــذ جانــب الكتــاب بنــاء علــى أمــر
العقــل وحــده ،ومــن ثــم فلــو عــارض
العقــل مــا ســلمنا بــه .وإني ألتســاءل
مــرة أخــر ى :كيــف يقبــل المــرء بفكــره
َ
معتقــدً ا يعارضــه العقــل؟ ومــاذا

إن

بشــدة ،فالمنهــج التاريخــي اللغــوي( ((2الــذي
اســتعمله أفضــى بــه إلــى نتائــج مفادهــا
أن ليســت كل نصــوص الكتــاب المقــدس
صحيحــة ومقدســة ،بمعنــى أن التعــارض
بيــن نصــوص الكتــاب قائــم ال محالــة ،وأن
مخالفــة العقائــد المذكــورة فــي نصــوص
الكتــاب للعقــل أمــر واقــع ،فــا يصــح أن
خمــد هــذا النــور الفطــر ي فــي مواجهــة تلــك
ُن ِ
العقائــد المتعارضــة فيمــا بينهــا ،أو التــي
تعــارض العقــل ،بدعــوى أن تلــك النصــوص
هــي أصيلــة فــي الكتــاب وأن التعــارض فيهــا
ظاهــر ي فقــط.

يعنــي رفــض أي شــيء بالفكــر

لــم يقبــل ســبينوزا منهــج يهــوذا الفخــار

ســوى أن العقــل يعارضــه؟ لذلــك

العتبــارات ثــاث؛ أولهمــا أنــه منهــج يُلغــي

فإنــي ال أســتطيع أن أكتــم دهشــتي

ُّ
يحــط مــن قيمتــه أمــام ســلطة
العقــل أو

البالغــة عندمــا أجــد أحــدً ا يريــد

النــص ،وثانيهمــا أنــه يعتبــر كل نصــوص

إخضــاع العقــل ،هــذه الهبــة العليــا،

الكتــاب صحيحــة ،ويعلــق ســبينوزا علــى

وهــذا النــور اإللهــي ،لحــرف مائــت

النقطــة الثانيــة بقولــه« :وأنــا لــن آخــذ عليــه

اســتطاع الفســاد اإلنســاني تحريفــه.

هنــا أنــه لــم يــدرك أن الكتــاب ربمــا يكــون مــن

(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)357

كتــب مختلفــة ،دوّ نهــا مؤلفــون مختلفــون،

النقطــة

األخيــرة

التــي

ذكرهــا

ســبينوزا فــي تعليقــه علــى منهــج الفخــار
هــي النقطــة األســاس فــي االختــاف بيــن
منهجيهمــا ،فالفخــار ينطلــق فــي منهجــه
أساســا علــى
مــن قاعــدة شــمولية تقــوم
ً

( ((2يُعــرِّف حنفــي هــذا المنهــج بقولــه« :يعــد ســبينوزا مــن
أوائــل واضعــي هــذا المنهــج الــذي يرمــي إلــى مقارنــة النصــوص
بعضهــا بالبعــض اآلخــر ومعرفــة ظــروف تدوينهــا واللغــة التــي
ُكتــب بهــا ،وبذلــك يقــوم منهــج ســبينوزا عــل الفحــص التاريخــي
اللغــوي ال علــى الفحــص الفلســفي أو العلمــي وال يهتــم
ســبينوزا مث ـ ًلا بإثبــات النبــوة أو بنفيهــا ،ولكنــه يهتــم بتحقيــق
النصــوص وصحتهــا أي أنــه يــدرس النبــوة فــي التاريــخ دون
تعــدِّ ي ذلــك إلــى دراســة صلــة النبــي بمصــدر نبوتــه( ».ســبينوزا،
 ،2005صفحــة )115
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خاتمة:

الثالــث أن الفخــار –حســب ســبينوزا– وضــع

لقــد حاولنــا فــي هــذا المقــال بيــان أهــم

مبــادئ تفســيرية للكتــاب معتمــدً ا علــى

االنتقــادات التــي وجَّ هها ســبينوزا َّ
لالهوتيين

آرائــه الشــخصية ،ويعلــل رأيــه قائـ ًلا« :ألنهــا

الذيــن مزجــوا الالهــوت بالفلســفة ،وحاولنــا

ال تعتمــد علــى العقــل وال علــى الكتــاب؛

إرجــاع تلــك االنتقــادات إلــى أصولهــا الفكريــة

وكان يجــب عليــه علــى األقــل أن يبرهــن علــى

عنــد ســبينوزا ،وإعطــاء نبــذة عامــة عــن

إمــكان التفســير المجــاز ي المقبــول لــكل

منهجــه التفســير ي ،إال أننــا –وبحكــم

الفقــرات التــي ال يوجــد بينهــا إال تناقــض

المقــام– لــم نتحــدث بتفصيــل عــن منهجــه

ضمنــي فحســب ،وذلــك دون تعســف مــع

النقــدي التاريخــي للكتــاب المقــدس ،الــذي

دائمــا»
ـاب للســياق
ً
ـل حسـ ٍ
اللغــة ،ومــع َع َمـ ِ

حــاول مــن خاللــه التشــكيك فــي أصالــة

(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)358

نصــوص الكتــاب المقــدس ،والبرهنــة علــى

ثــم أعطــى ســبينوزا بعــد ذلــك أمثلــة
لتناقــض بعــض النصــوص مــن حيــث

ّ
(الــكالم،2018 ،
عــدم صحــة عــدة أســفار.
صفحــة )100

العقائــد ،وأمثلــة لنصــوص أخــر ى ُتفيــد

ولقــد رأينــا أن أكثــر مــا يعيــب ســبينوزا

أنــه يوجــد فــي الكتــاب مــا يناقــض العقــل،

علــى هــؤالء الالهوتييــن هــو اعتمادهــم

وأنهــى كالمــه بقولــه:

مناهــج عقليــة مــن وجهــة نظرهــم فــي

—وهكــذا ب َّ
َرهنــا علــى بطــان هــذه
الطريقــة الثانيــة فــي تفســير الكتــاب،
َّ
برهنــا مــن قبــل علــى بطــان
كمــا
طريقــة ابــن ميمــون .وبذلــك نكــون
قــد أثبتنــا أن الالهــوت ليــس خادمــا
للعقــل ،وأن العقــل ليــس خادمــا
لالهــوت ،بــل إن لــكل منهمــا مملكتــه
الخاصــة؛ للعقــل مملكــة الحقيقــة
والحكمــة ،كمــا قلنــا مــن قبــل،
ولالهــوت مملكــة التقــوى والخضــوع
(ســبينوزا ،2005 ،صفحــة .)360

تفســير الكتــاب ،ومحاولــة اســتخالص
عقائــد إيمانيــة منســجمة مــع العقــل
ومــع بعضهــا البعــض ،كمــا أنــه عــاب علــى
هــؤالء الالهوتييــن تلــك الثقــة العميــاء فــي
نصــوص الكتــاب التــي قــد تــؤدي إلــى إلغــاء
العقــل أمــام ســلطة هــذه النصــوص ،وقــد
كان َ
األولــى بهــم التــزام المنهــج اإليمانــي
فــي تفســير عقائــد الكتــاب المقــدس وفهــم
نصوصــه.
لكــن إلــى أي مــدى التــزم ســبينوزا نفســه
بهــذا المنهــج؟ وهــل بقــي معتمــدً ا علــى
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فسلفلا توهالل ازونيبس ُدْقن

إيمانــه فقــط فــي تفســير عقائــد الكتــاب؟

جــال الديــن ســعيد .)2016( .معجــم

فــي الحقيقــة ال يصــح هــذا الســؤال؛ وذلــك

المصطلحــات

الفلســفية.

ألن ســبينوزا لــم يكــن يــر ى نفســه الهوتيًــا

تونــس :دار الجنــوب.

حتــى يلــزم نفســه بالمنهــج اإليمانــي فــي
تفســير عقائــد الكتــاب ،وفكرتــه عــن اإللــه
كافيــة لإلجابــة بأنــه لــم يلتــزم بالمنهــج
اإليمانــي فــي االســتدالل علــى وجــود هللا ،بــل

والشــواهد

رحيــم أبــو رغيــف الموســوي.)2013( .
الدليــل الفلســفي الشــامل (المجلــد .)1
بيــروت :المحجــة البيضــاء.

إنــه ســلك طريــق ســلفه ديــكارت متجــاوزا

ســبينوزا .)2005( .رســالة فــي الالهــوت

َّ
إال أن ديــكارت اعتمــد
ميــدان اإليمــان،

والسياســة( .حســن حنفــي ،المترجمــون)

ُّ
التأملِــي وســبينوزا اعتمــد العقــل
العقــل

بيــروت :التنويــر.

الطبيعــي.
وأخيــ ًر ا ،ربمــا أمكننــا القــول بــأن أهــم
فكــرة الهوتيــة عنــد ســبينوزا هــي اعتبــار
اإليمــان والطاعــة أمــ ًر ا واحــدا ،وأهــم فكــرة
فلســفية هــي اعتبــار اإللــه والطبيعــة
ً
شــيئا واحــدً ا ،وإذا كان ســبينوزا يؤكــد علــى

فــؤاد زكريــاء .)2014( .اســبينوزا .بيــروت:
التنويــر.
م.

روزنتــال،

و

ب.

يوديــن.

(.)2011

الموســوعة الفلســفية( .ســمير كــرم،
المترجمــون)

بيــروت:

دار

الطليعــة.

أهميــة الكتــاب فــي بيــان أن الطاعــة هــي

موســى ابــن ميمــون .داللــة الحائريــن.

وحدهــا طريــق الخــاص ،فإنــه ال يــر ى أهميــة

(حُ ســين آتــاي ،المترجمــون) القاهــرة ،ميدان

للمعجــزات التــي يُــراد بهــا فــي منتهــى

العتبــة :مكتبــة الثقافــة الدينيــة.

غايتهــا إثبــات وجــود هللا ،وذلــك ألن فكــرة
هللا أكثــر وضوحــا مــن فكــرة المعجــزة ،فــا
حاجــة إليهــا كــي نثبــت وجــوده.

الببليوغرافيا:
جــال الديــن ســعيد .)2017( .ســبينوزا والكتــاب
المقــدس ،الديــن واألخــاق والسياســة .الــدار
البيضــاء :المركــز الثقافــي للكتــاب.

ّ
الكالم .)2018( .مدخل إلى دراســة
يوســف
تــراث اليهوديــة ،المصــادر الدينيــة اليهوديــة.
دبي :صفحات للدراســات والنشــر.
يوســف كــرم .)2014( .تاريــخ الفلســفة
األوربيــة فــي العصــر الوســيط .القاهــرة:
مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة.
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ملخص البحث:
هدفــت هــذه الدِّراســة إلــى معرفــة رأي الفالســفة فــي صفــات
ِ
ِ
الرَّجــل الفيلســوف ،واتخــذت الفيلســوف ابــن الخمّ ــار نموذجا
لهــا .كمــا هدفــت إلــى كشــف مــدى تأثــر هــذا الفيلســوف
ســألة ،ســواء مـ ْ
بمــن ســبقوه زمنــا فــي هــذه المَ ْ
ـن فالســفة
ِ
اليونــان أوْ اإلســام.
كمــا ركــزت هــذه الدِّراســة علــى كشــف ومناقشــة آراء
الفيلســوف ابــن الخمّ ــار الخلقيَّــة ،مــن حيــث :األحــوال الالئقــة
بالفيلســوف ،ومَ ْ
الخلقــي ومــا ينــدرج تحتهــا:
ســألة اإللــزام
ّ
كمصــادر هــذا اإللــزام وجوانبــه المتعــددة .وقــد اعتمــدت
هــذه الدِّراســة وبشــكل أساســي علــى مقالــة ابــن الخمّ ــار
المُ ســماة بــ«مقالــة فــي صفــة الرَّجــل الفيلســوف» والَّتــي
ِ
حُ ققــت ضمــن هــذه الدِّراســة .وقــد توصلــت الدِّراســة لعــدة
نتائــج ،أبرزهــا:
ـي عنــد ابــن
1.1العقــل أحــد أهــم المصــادر األساسـيَّة لإللــزام الخلقـ ّ
ّ
الفعــل.
الخمــار وا َّلــذي يتــم بمقتضــاه تحديــد أخالق َّيــة ِ
ْ
ّ
ْ
عــن تقاليــد مدرســة بغــداد المنطقيَّــة
الخمــار
يخــرج ابــن
2.2لــم
وامتداداتهــا فــي االرتبــاط بيــن المنطــق والطــب.
ّ
الخمــار وفيًّــا للمدرســة الفلســفيَّة (اليونانيَّــة،
ظــل ابــن
3.3
َّ
واإلســاميَّة) فــي معالجتهــا للســيرة الفلســفيَّة أو ِصفــات
الرَّجــل الفيلســوف؛ فاقتبــس منهــم ورجــع إليهــم وجعــل
أقوالهــم دالــة وشــاهدة علــى ِصحَّ ــة أقوالــه.
الكلمــات المفتاحيــة :ابــن الخمــار -الســيرة الفلســفية -العقــل-
اإللــزام الخلقــي -أخالقيــة الفعــل.
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3 . Ibn al- Khammar remained faithful
to the philosophical school (Greek and
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Abstract:
This study aimed to find out the

Islamic) in its treatment of the philosophical

philosophers

biography or the characteristics of the

characteristics of the philosopher, and Ibn

philosopher. So he quoted them, went back

al-Khammar was taken as a model for it. It

to them, and made their statements an

also aimed to reveal the extent to which

indication and evidence of the validity of his

this philosopher was influenced by his

statements.

predecessors in this matter, whether from

keywords: Ibn al-Khammar, philosophical
biography, reason, moral obligation, ethics of
action.

’opinion

about

the

the philosophers of Greece or Islam.
This study also focused on uncovering
and discussing the moral views of the
philosopher Ibn al- Khammar, in terms of:

:مقدمة

the conditions befitting the philosopher,
the issue of moral imperative and what falls

ْ حظيـ
ـت شــخصيَّة أبــي الخيــر الحســن

under it as the sources of this obligation and

بــن ســوار بــن بابــا

its many aspects. This study relied mainly on

ّ
الخمــار بأهميــة فــي الــدرس الفلســفي

the Character of a Philosopher,” which was

فــي اآلونــة األخيــرة؛ وقــد تمثلــت

investigated within this study. This study

المعــروف بابــن

(((

هــذه األهميَّــة فيمــا نشــره المفكــر

Ibn al-Khammar’s essay called “An Essay on

reached several conclusions, most notably:
1. Reason is one of the most basic sources

الوجــودي الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي

of moral imperative according to Ibn al-

م) من نتاج فلسفي وتحقيقات2002 :(ت

Khammar, according to which the morality of

. د: تحقيــق، الفهرســت، ابــن النديــم:((( انظــر ترجمتــه وآثــاره
، القاهــرة، إيمــان الســعيد جــال. د،محمــد عونــي عبــد الــرءوف
، ابــن أبــي أصيبعــة.265/1 ،م2006 ،الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة
، نــزار رضــا. د: شــرح وتحقيــق،عيــون األنبــاء فــي طبقــات األطبــاء
 تاريــخ حكمــاء، البيهقــي.428 ص، ت. د، دار مكتبــة الحيــاة:بيــروت
: دمشــق، محمــد كــرد علــي. د: عنــي بنشــره وتحقيقــه،اإلســام
.28-26 ص،م1946 ،مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي

an action is determined.
2. Ibn Al-Khammar did not deviate from
the traditions of the Baghdad Rational
School and its extensions in the connection
between logic and medicine.

خلا نبا( راوس نب نسحلا ريخلا يبأل فوسليفلا ةريس ةلاقم

لهــذه الشــخصيَّة((( أوال ،وفيمــا قــام
بــه الدكتــور إبراهيــم تركــي((( مــن جمــع
أقــوال هــذه الشــخصيَّة وتصنيفهــا،
واســتنباط آرائــه مــن المصــادر التاريخ َّيــة
مــن جهــة ثانيــة.
ِ
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وقامــت الدكتــورة بثينــة جلخــي بدراســته(((.
ّ
الخمــار مُ شــتغال
هــذا ،وقــد كان ابــن
وصناعــة الطــب فــي القــرن
الح ْكميَّــة ِ
بالعلــوم ِ
ال َّر ابــع الهجــري (العاشــر الميــادي) ،بــل هــو
ْ
ممــن قــرأ علــى
أفاضــل المنطقييــن،
«مــن
ِ
يحيــى بــن عــدي»(((.
وهــو مــا بينــه نيقــوال ريشــر حينمــا جعــل

يُضــاف إلــى ذلــك الورقــة البحث َّيــة ا َّلتــي أعدَّ هــا

الســمة األجــدر باالعتبــار للمنطــق العربــي فــي

ّ
الخمــار
الدكتــور علــي إمــام عبيــد حــول موقــف ابــن

القــرن العاشــر الميــادي تتمثــل فــي الســيطرة

مــن قضيــة االســتدالل علــى حُ ــدوث األجســام،

لمدرســة بغــداد( .((1وهــذا معنــاه ّ
ّ
الخمــار
أن ابــن

وا َّلتــي أوضــح فيهــا َّ
التفرقــة بيــن نقــد الدَّ ليــل ونقــد

ْ
ْ
عــن تقاليــد مدرســة بغــداد المنطقيَّــة
يخــرج
لــم

ّ
الخمــار ،وتقريــره لدليــل علمــاء
المدلــول عنــد ابــن

وامتداداتهــا فــي االرتبــاط بيــن المنطــق والطــب.

ّ
النقــدي
الــكالم حــول حُ ــدوث األجســام ،وموقفــه
مــن ذلــك الدَّ ليــل(((.

وقــد

ارتبــط

المنطــق

–منــذ

مدرســة

اإلســكندر يَّة -بالطــب ،فــكان جــزءا ال يتجــزأ مــن

وكذلــك ُّ
النصــوص ُ
المكتشــفة لــه فــي الفتــرة

منهــاج تعليــم الدراســات الطبيَّــة ،وتدريــب

األخيــرة ،كاشــفة عـ ْ
ـن موقفــه مــن اآلثــار العلو َّيــة،

األطبــاء وتعليمهــم .وقــد أوصــى جالينــوس

وبخاصــة نصــه الــذي جــاء بعنــوان( :رســالة فــي

بضــرورة دراســة الرياضيــات والمنطــق كشــرط

اآلثــار المتخيلــة فــي الجــو مــن البخــار المائــي وهــي
الهالــة والقــوس والشــموس والقضبــان)(((،

((( نشــر عبــد الرحمــن بــدوي مقالــة البــن الخمــار فــي كتابــه
(األفالطونيــة المحدثــة عنــد العــرب) بعنــوان« :مقالــة فــي أن
دليــل يحيــى النحــوي علــى حــدث العالــم أولــى بالقبــول مــن دليــل
المتكلميــن» .وضمــن أيضــا كتابــه (منطــق أرســطو) تعليقــات
ابــن الخمــار علــى كتابــي :سوفســطيقا ،وإيســاغوجي.
((( انظــر :إبراهيــم محمــد تركــي ،ابــن الخمــار فيلســوف مــن
القــرن الرابــع الهجــري ،اإلســكندرية :دار الوفــاء ،ط2005/1م.
((( انظــر :علــي إمــام عبيــد ،موقــف ابــن الخمــار مــن قضيــة
االســتدالل علــى حــدوث األجسام(دراســة ونقــد) ،مجلــة كليــة
دار العلــوم – جامعــة القاهــرة ،العــدد(2010 ،)57م.
((( انظــر :يونــس كرامتــي ،جایــگاه ابوحاتــم اســفزاری و ابن خمار
در ســنت آثــار علــوی دوره اســامی ،مجلــة :تاريــخ علــم ،ســال
 - 1387شــماره  ،6ص.113-105

((( أســهم العلمــاء العــرب مســاهمة فعالــة فــي تطــور علــم
اآلثــار العلويــة ،يــدل علــى ذلــك مــا نجــده عنــد ابــن الخمــار ،الــذي
اهتــم بترجمــة المؤلفــات مــن اللغــة الســريانية إلــى اللغــة
العربيــة ،وقــد ضمــت هــذه الترجمــات مواضيــع فــي اآلثــار
العلويــة .وقــد عثــر علــى نســخة مــن مخطــوط ابــن الخمــار فــي
اآلثــار العلويــة فــي مكتبــة معهــد التــراث ضمــن مجمــوع دون
أن يشــار إلــى عنوانــه ومؤلفــه ،وهــذه النســخة هي أقدم النســخ
التــي ورد ذكرهــا عنــد الدكتــور فــؤاد ســزكين .وتأتــي أهميــة هــذه
المقالــة –فــي اآلثــار العلويــة -مــن ناحيتيــن :األولــى :تضمنــت
عــددا مــن مصــادر المعرفــة اليونانيــة فــي علــم اآلثــار العلويــة.
الثانيــة :كتبــت المــادة علــى طريقــة المســألة والجــواب ليســهل
تناولهــا وفهمهــا .وتعتبــر هــذه الطريقــة مــن أفضــل طــرق
التعليــم حيــث تعتمــد علــى الطريقــة االســتجوابية والحواريــة؛
«انظــر :بثينــة جلخــي ،دراســة تحليليــة لعلــم اآلثــار العلويــة عنــد
ابــن الخمــار البغــدادي ،مجلــة بحــوث جامعــة حلــب  -سلســلة
تاريــخ العلــوم عنــد العــرب ،العــدد(2011 ،)6م».
((( ابن النديم ،الفهرست.265/1 ،
( ((1انظــر :نيقــوال ريشــر ،تطــور المنطــق العربــي ،ترجمــة
وتعليــق :د .محمــد مهــران ،أورينتــال ،ط.153/1 ،2
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مســبق لفهــم الكتــب الطبيــة فهمــا واعيــا(.((1
وعندمــا انتقــل هــذا ُّ
ْ
عــن
التــراث إلــى العــرب
طريــق الســريانيَّة ،انتقــل معــه هــذا َّ
التقليــد
وظــل المنطــق ملتصقــا
المنطقــي،
الطبــي
َّ
ّ
ّ
َّ
بالطــب ،حتــى أصبــح مــن المســلمات َّ
أن
ِ

العدد  | 15خريف  2021م

وارتباطــه بالطــب والمنطــق ،مــع البحــوث
والدراســات ا َّلتــي وقفنــا عليهــا فيمــا يخــص ابــن
ّ
الخمــار .التَّمهيــد :يتضمــن موضــوع المقالــة
بإيجــاز ،وصــور االهتمــام بســيرة الفيلســوف لــدى
فالســفة اإلســام.

«المنطــق العربــي بــدأ ملتصقــا بالطــب ،وانتهــى

المبحــث األوَّل :آراء ابــن الخمــار الخلقيَّــة؛

مرتبطــا بعلــم الــكالم .وكان التصاقــه بالطــب

ويتضمــن هــذا المبحــث الحديــث عــن األحــوال

ســببا فــي ازدهــاره ،وكان ارتباطــه بعلــم الــكالم

ّ
الخمــار،
الالئقــة بالفيلســوف مــن وجهــة نظــر ابــن

أجــل تالمــذة ابــن
ســببا فــي اســتمراره»( .((1أمَّ ــا
ّ

ـي وجوانبــه (العقل َّيــة ،والجســديَّة،
واإللــزام الخلقـ ّ

ُ
ّ
والمشــتغلين عليــه فهــو أبــو الفــرج بــن
الخمــار

واالجتماعيَّــة) ،ودعوتــه إلــى الصبــر فــي طلــب

هنــدو ،الــذي كان مــن األكابــر ُ
المتميزيــن فــي

العلــم ،وكذلــك رؤيتــه لتمــدن الفالســفة.
ِ

ُ
الح ْكميَّــة ،واألمــور الطبيَّــة(.((1
العلــوم ِ

َّ
التحقيــق ،ويشــتمل علــى
المبحــث الثَّانــي:

خطة البحث:
جــاء هــذا البحــث ا َّلــذي هــو بعنــوان« :مقالــة
ســيرة الفيلســوف ألبــي الخيــر الحســن بــن
ّ
الخمــار) :دراســة وتحقيــق» فــي مقدمة،
ســوار(ابن
وتمهيــد ،ومبحثيــن.
المقدمــة :تضمنــت بإيجــاز شــخصيَّة ابــن
ّ
ـفي،
الخمــار العلم َّيــة وأهميتهــا فــي الــدرس الفلسـ ّ
( ((1انظر :تقديم محمد مهران ،تطور المنطق العربي.93/1 ،
( ((1انظر :السابق ،الجزء األول ،ص .93وأيضا :ص.102
( ((1هــو األســتاذ الســيد الفاضــل أبــو الفــرج علــي بــن الحســين
بــن هنــدو مــن األكابــر المتميزيــن فــي العلــوم الحكميــة واألمــور
الطبيــة والفنــون األدبيــة لــه األلفــاظ الرائقــة واألشــعار الفائقــة
والتصانيــف المشــهورة والفضائــل المذكــورة وكان ً
أيضــا
كات ًبــا مجيــدً ا وخــدم بالكتابــة وتصــرف .وكان اشــتغاله بصناعــة
الطــب والعلــوم الحكميــة علــى الشــيخ أبــي الخيــر الحســن
بــن ســوار بــن بابــا المعــروف بابــن الخمــار وتتلمــذ لــه وكان
مــن أجــل تالميــذه وأفضــل المشــتغلين عليــه؛ انظــر :عيــون
األنبــاء فــي طبقــات األطبــاء ،ص .430-429ســحبان خليفــات ،ابــن
هنــدو ســيرته وآراؤه الفلســفية ،مؤلفاتــه ،األردن ،منشــورات
الجامعــة األردنيــة1995 ،م.86/1 ،

مدخــل التحقيــق ،مــن حيــث :نســبة المقالــة البــن
الخمــار ،ومصــادره الخلقيَّــة ،ووصــف ُّ
النســخة
ــم َّ
الخطيَّــةُ ،ث َّ
النــص المحقــق.

التمهيد:
تــدور هــذه المقالــة حــول ِصفــات الفيلســوف
ّ
الحــق ،وهــذا يتع ّلــق بفلســفة األخــاق ،ويشــبه
ِصفــات المــؤدب ا َّلــذي يحســن التأديــب( .((1وقــد
بــدا االهتمــام بســيرة الفيلســوف لــدى فالســفة
النحــو َّ
اإلســام علــى َّ
التالــي(:((1
أ .امتدح فيلســوف العرب الكندي (ت252 :هـ)
فــي رســالته إلــى المعتصــم باللــه فــي الفلســفة
األولــى ِصناعــة الفلســفة ا َّلتــي حدهــا علــم األشــياء
( ((1انظر :المقالة/63 ،ب.
( ((1انظــر :عــادل ســالم عطيــة ،معالــم حضــور الكنــدي فــي
فلســفة أبــي الحســن العامــري :دراســة مقارنــة ،مجلــة كليــة
اآلداب ،جامعــة بنــي ســويف ،العــدد ( ،)40يوليــه -ســبتمبر 2016م،
ص.88-87

خلا نبا( راوس نب نسحلا ريخلا يبأل فوسليفلا ةريس ةلاقم
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بحقائقهــا بقــدر الطاقــة اإلنســانيَّة؛ ّ
ألن غــرض

الفكــر الحضـ ّ
ـاري
حقــق بموقفــه هــذا أهــم مُ نجــزات ِ

الفيلســوف فــي علمــه إصابــة الحــق ،وفــي عملــه

فــي عصــره
الذهبــي(.((2
ّ

العمــل بالحــق(.((1

بُ .ث َّ
ــم أكــد أبــو بكــر الــ َّر ازي الطبيــب

وكان ديدنــه التأكيــد علــى عشــق الحقيقــة

َّ
ممــن
(ت313:هـــ) علــى دأب مــن ســبقوه

وبــذل المجهــود للوصــول إلــى الحق ،فمن ســمات

تعاطــوا الفلســفة َّ
ــن يريــد ْ
أن َم ْ
أن يتســم

الــروح العلم َّيــة لديــه شــدة العشــق لــدرك الحــق

العلــم ،والحرص
باســم الفلســفة فعليــه حُ ب ِ

وتقديــره للحقيقــة؛ ّ
ألن الباحــث العاشــق للحقيقــة

علــى الحـ ّ
ـق واإلقــرار بــه ،وقمــع الهــوى ،والبُعد

يبحــث عنهــا بتــأن وتــؤدة ،صبــورا علــى المخاطــر

َّ
الشــهوات واللــذات الجســدانيَّة(.((2
عــن

ومــرارة التعــب(.((1

ج .ولــم يبتعــد أبــو الحســن العامــري (ت:

لــذا فالحكمــة عنــده ضالــة ُ
المؤمــن أنــى

381هـــ) عـ ْ
ـن الغــرض ا َّلــذي أشــار إليهــا الكنــدي

وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا ،فيقــول:

ً
َ
آنفــا ،فمــن الواجــب عنــده ْ
يكــون أكمــل
أن

«ينبغــي لنــا ْ
أن ال نســتحي ِمــن استحســان

وأرذل َّ
َّ
النــاس
النــاس أغزرهــم عرفا ًنــا للحــق،
ُ

ْ
الحــق ،واقتنــاء الحــق ِم ْ
وإن أتــى
ــن أيــن أتــى،

ـق ،وأعجزهــم عـ ْ
ـن العمــل
أنزرهــم معرفــة بالحـ ِ

ِمــن األجنــاس القاصيــة ّ
عنــا واألمــم المباينــة

بمــا يوافــق الحــق(.((2

َّ
فإنــه ال شــيء أوْ لــى بطالــب الحــق ِمــن
لنــا،
الحــق ،وليــس ينبغــي بخــس الحــق ،وال تصغيــر
بقائلــه ،وال باآلتــي بــه ،وال أحــد بخــس الحــق ،بــل
كل يشــرفه الحــق»(.((1
هكــذا يبــدو الكنــدي نموذجً ــا للفيلســوف
واإلنســان الحــق( ((1ا َّلــذي ينهــج نحــو البحــث عــن
الحقيقــة أينمــا وجــدت ،فهــو عالمــي المنهــج،
( ((1انظــر :كتــاب الكنــدي إلــى المعتصــم باللــه فــي الفلســفة
األولــى.97/1 ،
( ((1انظــر :فاطمــة إســماعيل ،منهــج البحــث عنــد الكنــدي ،المعهــد
العالمــي للفكــر اإلســامي ،ط1998 ،1م ،ص.138
( ((1كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة األولى.103/1 ،
( ((1وأيضــا كان موفــق الديــن عبــد اللطيــف البغــدادي الــذي كان
معاصــرا لســيف الديــن اآلمــدي ،يفصــل بيــن الفيلســوف
بالحقيقــة الــذي تشــبه بالمالئكــة فــي أفعالــه وأقوالــه ،وبيــن
الفيلســوف الــزور أو الباطــل أو البهــرج[ .انظــر :كتــاب النصيحتيــن
لألطبــاء والحكمــاء ،تحقيــق ودراســة :د .محمــد كامــل جــاد ،معهــد
المخطوطــات العربيــة ،ط2017/1م ،ص.]173-172

وكان يــرى ّ
أن العقــل ملــزم لــه متابعــة
ْ
وأن يبــذل كل جهــده فــي
الحــق دون الهــوى،
ْ
لنتوصــل
وأن نعــرف الحــق بنفســه؛
نصرتــه،
َ
بــه إلــى معرفــة حزبــه( .((2كمــا َّ
أنــه ال خيــرورة
لمــن لــزم األوائــل الكثيــرة ،ولــم يتــرق بعقلــه
ّ
الحــق األول(.((2
إلــى
ّ
الخمــار
د .وفيمــا يبــدو لــم يبتعــد ابــن
ْ
عــن

تعريــف

الفلســفة

َّ
بأنهــا

معرفــة

( ((2انظــر :جعفــر آل ياســين ،فيلســوفان رائــدان :الكنــدي
والفارابــي ،بيــروت :دار األندلــس ،ط1983 ،2م ،ص.28
( ((2انظــر :كتــاب الســيرة الفلســفية ،ضمــن رســائل فلســفية ألبــي
بكــر الــرازي ،جمعهــا وصححهــا بــول كــراوس ،مطبعــة بــول باربيــه
 مصــر 1939م.111-99/1 ،( ((2انظــر :اإلعــام بمناقــب اإلســام ،ص .77رســائل أبــي الحســن
العامــري ،ص.306
( ((2انظر :العامري ،إنقاذ البشر من الجبر والقدر ،ص.250-249
( ((2انظر :العامري ،األمد على األبد ،ص.82
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ُّ
الشــروط
األشــياء علــى حقائقهــا ،وعلــى
لصفــات الرَّجــل
ا َّلتــي وضعهــا أســافه
ِ
الفيلســوف ،والغــرض مــن الفلســفة؛ فأكــد
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ُ
والســلوك الحســن(.((2
والخلــق
ُّ
والثابت ّ
ّ
الخمار قد اهتم بالكتابة
أن ابن

علــى ّ
أن أحــد هــذه ِّ
الصفــات محبــة الحكمــة

فــي مجــال األخــاق تأليفــا وترجمــة؛ فكتــب

والعلــم الــدال علــى الحــق .كمــا أكــد علــى
ِ

كتــاب الصديــق والصداقــة ،ومقالــة ســيرة

ِّ
الصفــات العقليَّــة ا َّلتــي يتوجــب وجودهــا فــي

الفيلســوف التــي نحــن بصــدد تحقيقهــا اآلن،

الفيلســوف؛ كالحفــظ والتذكــر ،إلــى غيــر ذلــك

كمــا َّ
أنــه ترجــم مــن الكتــب فــي هــذا المجــال

مــن صفــات(.((2

مقالــة فــي األخــاق .
(((2

المبحث األوَّل:
آراء ابن الخمّ ار الخلقيَّة

ونتفــق فــي هــذا الســياق مــع الدكتــور
إبراهيــم تركــي ا َّلــذي ذهــب إلــى ّ
أن ابــن الخمــار
ّ
بــأن العقــل هــو المصــدر
كان مــن القائليــن

يتضمــن هــذا المبحــث الحديــث عــن

الخلقــي ،كمــا َّ
أنــه يعتبــره
األساســي لإللــزام
ّ

األحــوال الالئقــة بالفيلســوف مــن وجهــة

المعيــار ا َّلــذي يتــم بمقتضــاه تحديــد أخالق َّيــة

ّ
الخمــار ،واإللــزام الخلقــي وجوانبــه
نظــر ابــن

الفعــل(.((2
ِ

(العقليَّــة،

والجســديَّة،

واالجتماعيَّــة)،

العلــم،
ودعوتــه إلــى الصبــر فــي طلــب
ِ
وكذلــك رؤيتــه لتمــدن الفالســفة ،وذلــك
النحــو َّ
علــى َّ
التالــي:
الخلقي:
[أ] األحوال الالئقة بالفيلسوف ،واإللزام
ّ
االنتســاب إلــى الفلســفة واالشــتغال
بهــا ليــس أمــ ًر ا ســه ًلا متوافــ ًر ا لــكل فــرد أيــا

صحَّ ــة ذلــك الــرأي مــا
ويعضــد مــن ِ
الخمــار نفســه َّ
ّ
أن هنــاك
أشــار إليــه ابــن
عــدة مواصفــات وشــروط –أو أحــوال الئقــة
بحســب تعبيــره( -((2يجــب ْ
أن تتواجــد فيمــن
يتســم بالفلســفة ،وناقــش هــذه ِّ
الصفــات
وجعلهــا –ضمنيًّــا -فطر يَّــة وعقليَّــة ،وذلــك
النحــو َّ
علــى َّ
التالــي:

كان ،وينبغــي ْ
أن تكــون شــروط وخصائــص
الزمــة لمــن يتعاطــى الفلســفة؛ ذلــك ّ
ألن دور
حيــوي ،فضــ ًلا عــن ّ
ّ
أن الفلســفة
الفلســفة دور
مــرآة عصرهــاَّ ،
فإنهــا ً
أيضــا الهاديــة المرشــدة
إلــى طريــق الحــق ،وأمــر مهــم كهــذا ينبغــي ْ
أن
العلــم
يقــوم بــه نفــر علــى مســتوى
عــال مــن ِ
ٍ

( ((2انظــر :فيصــل بديــر عــون ،الفلســفة اإلســامية فــي
المشــرق ،الناشــر :مكتبــة الحريــة الحديثــة -القاهــرة 1982م،
ص .225
( ((2انظــر :تركــي ،ابــن الخمــار فيلســوف مــن القــرن الرابــع
الهجــري ،ص.164
( ((2انظر :السابق ،ص.165

( ((2انظر :المقالة/63 ،ب.

( ((2انظر :المقالة/64 ،أ.

خلا نبا( راوس نب نسحلا ريخلا يبأل فوسليفلا ةريس ةلاقم
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ٍ
خــاف تعويلــه علــى العقــل كأحــد
وغيــر
الموضع

الفطر يَّة

العقليَّة

الموضع

م

الصفات

الصفات

الخلقــي ،ولذلــك
المصــادر األساســيَّة لإللــزام
ّ
نجــده يؤكــد علــى ّ
«م ْ
َ
ــن كان معرضــا
أن
َّ
ْ
الشــهوات البدنيَّــة الدنيَّــة ذا
عــن عبوديَّــة
ً
حفوظــا ،ذكــو ًر ا،
عقــل أصيــل ورأي نبيــل،

1

ْ
أن يكون محبًا
للحكمة

صبــو ًر ا ،ســلس القيــاد ،ســهل التعلــم،

ْ
أن يكون ذا
/64أ

عقل أصيل

/64ب

يليــق بــه النبــل والجاللــة ،مجانســا للحــق
مُ حبــا للصــواب»

(((3

ورأي نبيل

يليــق بــه نيــل الحكمــة

ا لحقيقيَّــة .
ْ
وفــي المقابــل َم ْ
يكــن علــى هــذه
ــن «لــم
2

ْ
أن يكون محبًا
للعلم والحق

/64أ

ْ
أن يكون
ً
حفوظا

/64ب

الحالــة –آنفــة الذكــرْ -
أو كان فيــه أضــداد هــذه
الخصال كان بعيدً ا ْ
الح ْكمة الحقيقيَّة
عن نيل ِ
ِ
بحســب مــا فيــه مــن األحــوال ُ
المضــادة لتلــك

3

ْن يكون محبًا

األحــوال الالئقــة بالفيلســوف»(.((3
/64أ

ْ
أن يكون
4

محتق ًر ا
للشهوات

/64أ

ْ
أن يكون ذكو ًر ا

ْ
أن يكون
سلس القياد

/64ب

يُضــاف إلــى ذلــك تأكيــده المســتمر علــى َّ
أن
«الحِ ْكمــة ا َّلتــي هــي الفلســفة فضيلــة تامــة ،وهــذه

/64ب

الحِ ْكمــة تقــوى إمَّ ــا باالنقطــاع عـ ْ
ـن األمــور الدّ ن َّيــة أوْ
مُ القــاة ذوي ُ
العقــول الفائقــة ِمــن المتمدنيــن»(.((3
ويمكــن ْ
أن نقســم جوانــب هــذا اإللــزام الخلقــي

ً
ْ
عفيفا
أن يكون
5

غير محب
للمال

6

7

ْ
أن يكون
سخيًا

ْ
أن يكون ح ًر ا

ْ
أن يكون سهل
التعلم

/64ب

العقلــي آنــف الذكــر علــى
باإلضافــة إلــى الجانــب
ّ
النحــو َّ
َّ
التالــي:
( ((3انظــر :المقالــة/64 ،أ؛ وقــارن :البغــدادي ،كتــاب النصيحتيــن،
ص.173
( ((3انظر :المقالة/64 ،أ.

ْ
أن يكون صبو ًر ا /64ب

( ((3انظــر :المقالــة/64 ،ب .وتأكيــد ابــن الخمــار علــى النزعــة
العقليــة لــم يكــن مقتصــ ًر ا علــى هــذه المقالــة فحســب ،بــل
أكــد علــى العقــل فــي موقفــه النقــدي مــن أدلــة المتكلميــن فــي
حــدوث العالــم ،وأن دليــل يحيــى النحــوي أوْ لــى بالقبــول مــن
أدلتهــم ،بــل وكانــت عباراتــه النقديــة نحوهــم صريحــة فيــرى
ّ
أن قولهــم باطــل ،وهــو قــول مــن ال يعــرف طــرق البيانــات
ّ
وأن النحــوي قــد اســتدل بعــدة أدلــة علــى حــدث
والبرهــان،
العالــم ولــو نظــروا فيهــا لعدلــوا عــن دليلهــم هــذا إلــى تلــك
األدلــة؛ [انظــر :مقالــة ألبــي الخير-ضمــن كتــاب األفالطونيــة
المحدثــة ،ص.]247-243
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وغنــي عــن التأكيــد َّ
ّ
ـدادي
أن موفــق الدِّ يــن البغـ
َّ
وعمقهــا
(ت692:هـــ) التقــط مثــل هــذه األفــكار
َّ
حتــى جعلهــا أبعــد غــو ًر ا وأعمــق ِفكـ ًر ا بحكــم قوَّ تــه

يتمثــل ذلــك الجانــب فــي تأكيــده علــى َّ
أن

الفكريــة وشــوقه إلــى العلــم؛ فأكــد علــى َّ
أنــه غايــة

اللــذة -أوْ المنفعــة -الجســدانيَّة ليســت هــي الخيــر

الحكيــم ال تكمــن فــي اِرْ تــكاب الفواحــش ،فتلــك

األقصــى المرجــو مــن الحيــاة ،بــل علــى طالــب

غايــة البهائــم ،وإنمــا غايتــه أن ي ََتأ َّلــه .

أن ال «تميلــه َّ
الفلســفة ْ
الشــهوة إلــى شــيء مــن
األشــياء ميــ ًلا قويــا»(.((3
والفيلســوف الحــق فــي نظــره هــو مَ ْ
ــن طــرد

(((3

ثانيًا:
االجتماعي:
الجانب
ّ

ْ
ولــم يســتعملها إال بمقــدار مــا
اللــذات البدنيَّــة

االجتماعــي فــي حيــاة الرَّجــل
ورصــدً ا للبُعــد
ّ

تدعــو الحاجــة إليــه؛ كتحــرك األلــم المــؤدى مــن

ّ
الخمــار قضيَّــة أخالقيَّــة
الفيلســوف ناقــش ابــن

الجــوع والعطــش ،ومــا إلــى ذلــك مــن ضــرورات

أخــرى ،وهــي تمــدن هــؤالء الفالســفة واختالطهــم

البــدن(.((3

َّ
بالنــاس فــي المــدن ،وكذلــك أحــوال معاشــهم،

فليســت ً
إذا النفعيَّــة واللــذة هــي المصــدر
َّ
ّ
وحتــى
الخمــار ،بــل
لإللــزام الخلقــي عنــد ابــن

والحــرف التــي تليــق بهــم ،ومــا إلــى ذلــك مــن
مســائل وموضوعــات.

ضــرورات البــدن الحتميَّــة علــى المــرء ضبطهــا

وهــو بهــذا يراعــي جَ انبيــن أوْ ب ُْعديــن فــي

وتهذيبهــا وعــدم الذهــاب إليهــا إال فــي حــدود

حيــاة الفيلســوف :العلمــي ،والعملــي؛ العلمــي

الحاجــة تحقيقــا لالعتــدال.

فــي الحــرص علــى رجحــان عقلــه وشــدة خاطــره،

ــم يضيــف إلــى ذلــك أمــرا ،وهــو ّ
ُث َّ
أن هــذه
اللــذات البدن َّيــة ليســت إال مــن العوامــل المعينــة
علــى درك الحــق نفســه؛ فيتعيــن علــى الفيلســوف
أن ال يســتعمل هــذه اللــذات علــى َّ
ْ
أنهــا « مطلوبــة
لذواتهــا ،بــل علــى َّ
أنهــا أمــور تدعــو الحاجــة إليهــا
ُتعيــن علــى بلــوغ محبوبــه األول؛ وهــو إدراك الحـ ّـق
كل واحــد مــن الموجــودات»(.((3
فــي ّ

ّ
والحــق ،وصبــره علــى التعلــم.
وحبــه للعلــم
ُ
والعملــي فــي حياتــه وواقعــه
المعــاش(.((3
وذلــك ّ
ألن هــذه المســألة بالتحديــد كانــت أحــد
مســارات ُ
الطعــون الموجهــة نحــو الفالســفة
مــن عامــة النــاس وخاصتهــم.
الخمــار ْ
ّ
أن يكــون
ومــن جهتــه ال يمنــع ابــن
ممــن يخالــط َّ
َّ
النــاس ويتعايــش
الفيلســوف
معهــم ،مســايرة منــه لمــن ســبقه كأبــي بكــر

( ((3انظر :المقالة/63 ،ب.

ً
مدافعــا عــن هــذه
الرازي(ت313:هـــ) الــذي يقــول

( ((3انظر :المقالة/63 ،ب.

( ((3انظر :البغدادي ،كتاب النصيحتين ،ص.171

( ((3انظر :المقالة/64 ،أ.

( ((3انظر :المقالة/64 ،ب /65 -أ.

خلا نبا( راوس نب نسحلا ريخلا يبأل فوسليفلا ةريس ةلاقم

ناســا مــن أهــل َّ
النظــر والتمييــز
الرؤيــة« :إن
ً
َّ
لمــا رأونــا ُنداخِ ــل َّ
والتحصيــل ّ
ـاس ونتصــرف فــي
النـ َ
وجــوهٍ مــن المعــاش عابونــا واســتنقصونا وزعمــوا
َّ
أنــا حائــدون عــن ســيرة الفالســفة وال ســيما عـ ْ
ـن
ســيرة إمامنــا ســقراط»(.((3
ولكــن فــي الوقــت نفســه ،ال يخلــو كالم
ّ
الفكــر الطبقــي الــذي نــادى بــه
ابــن
الخمــار مــن ِ
أفالطــون (347ق.م) مــن قبلــه؛ إذ يــرى ابــن الخمــار
أن «الفيلســوف المتمــدن يجــب ْ
ّ
أن ال يقابــل
مــن أهــل المدينــة إال خواصهــم ورؤســاءهم
والساســة منهــم وذوي العقــل الصافيــة
فيهــم» ( . ((3
الخمــار َّ
ّ
أنــه يجــب علــى الرجــل
كمــا قــرر ابــن
الفيلســوف مزاولــة الحرفــة الحســنة َّ
الطاهــرة
كيــا يقــع فــي وطــأة التوســل للحــكام واألغنيــاء(((4؛
فالحكيــم «ال ينبغــي ْ
أن يذهــب إلــى الجماهيــر وال
حتــى األغنيــاء منهــم ،ولكــن الجماهيــر هــي ا َّلتــي
يجــب ْ
أن تســعى إلــى الفالســفة الحكمــاء طلبًــا
للمنفعــة»( .((4واتســاقا مــع هــذه الرؤيــة ركــز ابــن
ُّ
ِّ
ّ
والصفــات
الشــروط
الخمــار علــى العفــة كأحــد

( ((3انظر :كتاب السيرة الفلسفية ،ص.99
( ((3انظــر :المقالــة/64 ،ب .علــى أننــا ننبــه أنــه فــي الوقــت
نفســه لــم يؤكــد علــى بقيــة المضاميــن الطبقيــة التــي أكــد
عليــه أفالطــون؛ كتقســيمه للطبقــات وتأكيــده علــى لــزوم كل
إنســان طبقتــه التــي ولــد فيهــا ،كمــا لــم يناقــش العــدل كمــا
ناقشــه أفالطــون ومــا إلــى ذلــك [ .انظــر تفاصيــل ذلــك :أحمــد
عرفــات القاضــي ،صــورة الحاكــم الفيلســوف بيــن أفالطــون
وبعــض فالســفة اإلســام ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،
2012م ،ص.]33
( ((4انظر :المقالة/65 ،أ.
( ((4انظــر :القاضــي ،صــورة الحاكــم الفيلســوف ،ص44؛ وقــارن:
المقــال/65 ،أ.
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ا َّلتــي يتعيَّــن علــى الفيلســوف التحلــي بهــا(.((4
بــل ويــرى ّ
أن ذلــك الفيلســوف إذا وجــد –
مثــا -مُ جافــاة مــن حاكــم المدينــة ،ولــم تتفــق
لــه الســعادة وهــو تحــت رايتــه ،فعليــه بالحرفــة
الحســنة الجليلــة( ،((4وذلــك ألمريــنَّ :
حتــى يبتعــد
َّ
ـن التكفــف َّ
عـ ْ
وحتــى يعــم الخيــر علــى عامــة
للنــاس،
َّ
النــاس (.((4
ومــن هنــا حــدد فيلســوفنا العالقــة بيــن
الفيلســوف والحاكــم؛ فيــرى َّ
أن الفيلســوف الحــق
ـون تحــت ظــل ســائس
ال ينعــم
َّ
بالســعادة ِمــن الكـ ِ
المدينــة َّ
حتــى ْ
ـل
وإن أنزلــه المنزلــة الالئقــة بــه( ،((4بـ ْ
ينعــم فعــ ًلا بمــا يزاولــه مــن حِ رفــة حســنة جليلــة
ا َّلتــي يعاملــه فيهــا معاملــة األكابــر واألشــراف
كل دنــس(.((4
المعــراة مــن ِ
الخمــار َّ
ّ
أن أشــرف المهــن –فــي
ويــرى ابــن
وقتــه -ا َّلتــي ال مانــع للفيلســوف ْ
أن يزاولهــا هــي
الســائل َّ
المزارعــة ،فيقــول مبينــا ذلــك« :فـ َّ
إنمــا
ـإن َّ
قصــد بســؤاله عــن حِ رفــة مــن يجتمــع فيــه الخِ الل
( ((4انظر :المقالة/64 ،أ.
( ((4انظر :المقالة/65 ،أ.
( ((4هــذا الــرأي هــو عيــن مــا قــرره أفالطــون مــن قبــل؛ فيــرى
أن األمــر الطبيعــي هــو أن يطــرق كل مــن كان فــي حاجــة إلــى
اإلرشــاد بــاب مَ ـ ْ
ـن يســتطيع إرشــاده ،وليــس علــى المرشــد أن
يتوســل إلــى مــن هــم فــي حاجــة إليــه لكــي يدعونــه يرشــدهم؛
[جمهوريــة أفالطــون ،ترجمــة :فــؤاد زكريــا ،الهيئــة العامــة
للكتــاب1974 ،م ،ص]400؛ وقــارن :المقالــة/65 ،أ.
( ((4لــم يكــن غري ًبــا أن نجــد أبــا بكــر الــرازي يدافــع عنــه نفســه لمــا
كثــرت فيــه القالــة بمخالطــة الحــكام والساســة فــي وقتــه ،يقــول:
«لــم أصحــب الســلطان صحبــة حامــل الســاح وال متولــي أعمالــه،
بــل صحبتــه صحبــة متطبــب ومنــادم يتصــرف بيــن أمريــن :أمــا فــي
وقــت مرضــه فعالجــه وإصــاح أمــر بدنــه ،وأمــا فــي وقــت صحــة
بدنــه فإيناســه والمشــورة عليــه –يعلــم هللا منــي ذلــك -بجميــع
مــا رجــوت بــه عائــدة صــاح عليــه وعلــى رعيتــه»[ .كتــاب الســيرة
الفلســفية ،ص]110؛ وقــارن :المقــال/65 ،أ.
( ((4انظر :المقالة/65 ،أ.
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ا َّلتــي ســأله عنهــا ،فأجابــه بــأن يجــب ْ
أن تكــون ِمــن

عمــره فــي األشــياء الموجــودة لــدرك الحــق

المزارعــة ،وإذا كانــت َهــذِ هِ هــي الِحرفــة َّ
ُ
الطاهــرة

فيهــا؛ ليصــل إلــى المرتبــة العاليــة الباســلة

الحســنة كانــت أولــى بالفيلســوف ال يحتــرف ِمـ ْ
ـن

فــي الفلســفة(.((4

غيرهــاَّ ،
لمــا كان غيــر ُ
فإنــه َّ
المحتــاج أفضــل ِمــن
المحتــاج كان َم ْ
ُ
ــن ق ّلــت حاجتــه أفضــل ِم َّمــن
كثــرت حاجاتــه»(.((4

ّ
الخمــار
ويهُ ُّمنــا فــي هــذا المقــام تأكيــد ابــن
ْ
وأن
علــى الصبــر ليــس بدعــا منــه؛ فقــد ســبق
بينــه أبــو بكــر الــرازي ،ووصــف لنــا حالــه فــي حبــه

والمزارعــة يجتمــع لصاحبهــا مــن الخصــال

للعلــم وصبــره عليــه ،يقــول« :فأمَّ ــا محبتــي للعلــم

مــا يؤهــل الفيلســوف ْ
أن يزاولهــا ،يقــول« :

وحرصــي عليــه واجتهــادي فيــه فمعلــوم عنــد

ولمــا كانــت المزارعــة يجتمــع لهــا َّ
ّ
أن صاحبهــا

مــن صحبنــي وشــاهد ذلــك منــي أنــي لــم أزل منــذ

قليــل الحاجــات ،ويعطــي فــا يأخــذ ،ويرفــد

حداثتــي وإلــى وقتــي هــذا مُ ك ًّبــا عليــه حتــى إنــي متــى

وال يســترفد ،ويعــود نفــع مــا يعملــه علــى

اتفــق لــي كتــاب لــم أقــرأه أو رجــل لــم أ ْل َقــه لــم

عامــة َّ
النــاس مــن حاجتهــم؛ كانــت أفضــل

ألتفــت إلــى ُ
ــغل ّ
بتــة –ولــو كان فــي ذلــك علــي
ش ٍ

االحترافــات الالئقــة بالمتزهديــن واألفاضــل

عظيــم ضــرر -دون أن آتــي علــى الكتــاب ،وأعــرف مــا

مــن َّ
النــاس إتيانهــا ،وأحــد مــا يســدّ الخلــل

عنــد الرجــل»(.((5

منهــا»(.((4

[ب] الدعوى إلى الصبر في طلب
العلم:
مــن آداب المتع ِّلــم فــي اإلســام ْ
أن ي ِّ
ُوطــن
العلــم وعنــاء َّ
التحصيــل
نفســه علــى مشــاق ِ
َّ
والتدقيــق ال ســيما ْ
إن كانــت العلــوم
والمراجعــة
َّ
الصبــر
الفلســفيَّة ا َّلتــي تحتــاج لهضمهــا مــن
واالحتمــال الكثيــر.
ّ
َّ
الخمــار علــى يقيــن بذلــك،
ولمــا كان ابــن
أكــد علــى َّ
أن أحــد شــروط الفيلســوف ْ
أن

ّ
الخمــار بالصبــر ،ويــراه
لذلــك يوصــي ابــن
مــن ِّ
الصفــات الضرور َّيــة ا َّلتــي علــى الفيلســوف
أن يتحلــى بهــا ،فالفيلســوف يجــب ْ
ْ
أن يكــون
الخصــال مثــل الصبــي
مطبوعً ــا علــى هــذه
ِ
معــودً ا لهــا نفســه عنــد تكامــل بنيتــه بعيــدً ا عـ ْ
ـن
أضدادهــا(.((5
فعلــى الفيلســوف ً
إذا التحلــي –وهــو يطلــب
الفلســفة -باألنــاة واالحتمــال والرويــة ال أضدادهــا
كالجــزع والســأم والتعجــل الــذي ال يــورث
الفلســفة ا َّلتــي هــي ِعلــم الحــق باألشــياء علــى قــدر
َّ
الطاقــة اإلنســانيَّة.

يكــون صبــو ًر ا ،بــل ومعــودً ا نفســه علــى ذلــك
الصبــر ،وعليــه ْ
َّ
أن ينظــر دومــا فــي جميــع

( ((4انظر :المقالة/64 ،أ.

( ((4انظر :المقالة/65 ،أ.

( ((5انظر :الرازي ،كتاب السيرة الفلسفية ،ص.110

( ((4انظر :المقالة/65 ،أ.

( ((5انظر :المقالة/64 ،أ.

خلا نبا( راوس نب نسحلا ريخلا يبأل فوسليفلا ةريس ةلاقم

س ُ
ــط َ
وطاليس(.((5
علــى رأي أرِ ْ

المبحث الثاني:
تحقيق مقالة سيرة
الفيلسوف

[ب] مصادر ابن الخمّ ار:

يشــتمل هــذا المبحــث علــى تحقيــق لمقالة ابن
ّ
الخمــار فــي ســيرة الفيلســوف ،مــن حيــث :نســبة
المقــال البــن الخمــار ،ومصــادره ،ووصــف ُّ
النســخة
الخط َّيــة ،ونمــاذج مــن األصــل المخطــوط ،وذلــك
النحــو َّ
علــى َّ
التالــي:

ُ
سبة المقالة البن الخمّ ار:
[أ] ن
ِ
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ممــا ال شــك فيــه أن المفكــر ال يبــدأ مــن فــراغ،
أو مــن فرضيــات ذهنيــة ،ولذلــك ففكــر الالحــق
ال يمكــن أن يكــون مبتــور الصلــة تمامــا عــن فكــر
الســابق عليــه فــي تخصصــه ومجالــه ،فــا مفــر أن
يكــون متأثــرا بــه بشــكل أو بآخــر أيــا مــا كانــت درجــة
ذلــك التأثــر.
وتأسيســا علــى ذلــك ،فقــد صــرح ابــن

صــرح ابــن النديــم( ((5وابــن أبــي أصيبعــة

(((5

ّ
ّ
الخمــار كتبــا كثيــرة ،منهــا :مقالــة
بــأن البــن
فــي ســيرة الفيلســوف .وهــي ذاتهــا المقالــة
التــي بيــن أيدينــا .يُضــاف إلــى ذلــك مــا دُ ون

ّ
الخمــار فــي مقالتــه بعــدد مــن أســماء فالســفة
اليونــان ونقــل عنهــم ،ممــا يبــرز لنــا مصــادره
س ُ
ــطو(322ق.م)،
الصريحــة فيهــا؛ فذكــر َأرِ ْ
وأفالطــون(347ق.م)،

وســقراط(399ق.م)(.((5

علــى طــرة المجمــوع ،مــا نصــه( :رســالة ألبــي

ليــس ذلــك فحســب ،بــل جعــل أقوالهــم

الحســن بــن ســوار البغــدادي فــي صفــة الرجــل

بمثابــة المعيــار والشــاهد علــى صحــة أقوالــه فــي

الفيلســوف).

صفــات الرجــل الفيلســوف ،ولذلــك كرر عــدة مرات

كمــا أثبــت َّ
الناســخ فــي أول المقالــة بالمــداد
األحمــر( :مقالــة ألبــي الحســن بــن ســوار البغــدادي
فــي صفــة الرجــل الفيلســوف)(.((5
زدْ علــى ذلــك الترابــط الواضــح بينهــا وبيــن
بقيــة مقــاالت ابــن الخمــار ا َّلتــي وصلتنــا ،وبخاصــة
النفــس َّ
مقالتــه فــي بقــاء َّ
الناطقــة ِمــن اإلنســان

فــي مقالتــه« :وشــهد بصــدق مــا قلنــاه مــن ذلــك
الفالســفة كســقراط ...ويشــهد لمــا قلنــاه مــن
حســنها وطهارتهــا مــا قالــه ســقراطَّ .((5(»...
ممــا
يؤكــد بــكل وضــوح إفادتــه مــن الــروح اليونان َّيــة(.((5
(((5جــاءت هــذه المقالــة كمخطــوط فــي مجمــوع رقــم ()6906/2
ضمــن محتويــات مكتبــة مجلــس الشــورى اإليرانــي ،وترتيبهــا
الثانــي ضمــن محتويــات المجمــوع .عــدد األوراق ومقاســها:
بــدأت مــن (/12أ/19-أ) .قطــع:
( ((5انظر :المقالة/64 ،ب.
( ((5انظر :المقالة/64 ،ب – /65أ.

( ((5الفهرست.265/1 ،
( ((5انظــر :ابــن أبــي أصيبعــة ،عيــون األنبــاء فــي طبقــات
األطبــاء ،ص.429
( ((5انظر :المقالة/63 ،ب.

( ((5وهــي اإلفــادة نفســها عنــد موفــق الديــن البغــدادي ،فقــد
نقــل عنهــم واعتمــد علــى كالمهــم ومــزج بينــه وبيــن الفكــر
اإلســامي فــي براعــة يغبــط عليهــا؛ انظــر :كتــاب النصيحتيــن،
ذكــره ألرســطو  171 ،144 ،130وذكــره ألفالطــون 174 ،171 ،132 ،73
وذكــره ألبقــراط  ،117 ،100 ،96وغيرهــا؛ وقــارن :المقالــة/64 ،ب – /65أ.
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وليــس غريبــا بطبيعــة الحــال أن يعتــد ابــن
الخمــار بتلــك الفلســفة اليونانيــة فــي القــرن
الرابــع الهجــري؛ «فقــد كان اليونــان أســاتذة الفكــر
اإلنســاني ورواده»(.((5

العدد  | 15خريف  2021م

اســتقى ِمنهــا أفــكاره ،حتــى ْ
وإن كان إســامه فــي
أواخــر حياتــه.
لذلــك نجــده يختــم رســالته هــذه بمــا جــرى عليه
الرســم عنــد علمائنــا ،قائــا« :ونختــم كالمنــا بحمــد

وإن كنــا فــي الوقــت ذاتــه ننبــه علــى ّ
أن

ُّ
والشــكر
دائمــا،
هللا والثنــاء عليــه ،فلــه الحمــد
ً

فالســفة اإلســام وإن أفــادوا مــن الفلســفة

ســرمدً ا علــى مواهبــه الجســيمة عندنــا ،وصلواتــه

اليونانيــة فليــس كل مــا كتبــوه يــرد إليهــا ،كذلــك

ـي وآلــه ســامه»(.((6
علــى ســيدنا محمــد النبـ ّ

ال نســتطيع أن ننكــر وجــود عناصــر جديــدة فــي
مذهــب كل منهــم يصعــب علينــا ردهــا إلــى أصــول
يونانيــة (.((6

[ج] وصف النُّسخة الخطيَّة:
جــاءت هــذه المقالــة كمخطــوط فــي مجمــوع

ّ
الخمــار
ولهــذا كمــا كان لفيلســوفنا ابــن

رقــم ( )1463ضمــن محتويــات مكتبــة راغــب باشــا

مصــادره اليونانيــة كانــت لــه مصــادره اإلســامية؛

– تركيــا ،وترتيبهــا الســابع ضمــن محتويــات

فغيــر خـ ٍ
ـاف مــدى تأثيــر كل مــن الكنــدي (ت252:هـــ)،

المجمــوع ،وبــدأت مــن(/63ب/65-أ).

والــرازي (ت313:هـــ) ،والفارابــي (ت339:هـــ) فيمــن
جاء بعدهم(.((6

وفــي المجمــوع نفســه مقالــة أخــرى البــن
ّ
الخمــار ،وهــي :مقالــة ألبــي الخيــر الحســن بــن

إذ أقــرت المصــادر المترجمــة لــه َّ
أنــه انتقــل

ســوار البغــدادي فــي أن دليــل يحيــى النحــوي

إلــى اإلســام بعدمــا كان نصران ًيــاَّ ،
ممــا يدعــو إلــى

علــى حــدث العالــم أولــى بالقبــول مــن دليــل

القــول َّ
أنــه اقتــرض مــن الثقافــة اإلســاميَّة بالقــدر

المتكلميــن( .((6وقــد حققهــا الدكتــور عبــد

ا َّلــذي يســمح بـ ْ
ـأن تكــون أحــد روافــد العلم َّيــة ا َّلتــي

الرحمــن بــدوي ضمــن كتابــه «األفالطونيــة

( ((5انظر :النشار ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم.29/1 ،
( ((6فحتــى موفــق الديــن البغــدادي وإن كان صــرح بفالســفة
اليونــان فــي غيــر موضــع مــن مؤلفاتــه ال يمكــن نكــران أصالتــه
والعناصــر الجديــدة الظاهــرة فــي فلســفته؛ فقــد أكــد علــى
الشــريعة والحكمــة وأن الحكمــة توجــب لصاحبهــا أفضــل
اعتقــاد وتدلــه علــى أصلــح األعمــال ،فالحكيــم عنــده هــو الــذي
تعــرف حكمتــه مــن أفعالــه وســيرته .يضــاف إلــى ذلــك حرصــه
علــى التصــوف والزهــادة فــي الدنيــا ،إلــى غيــر ذلــك؛ انظــر :كتــاب
النصيحتيــن ،ص.169
( ((6المتأمــل علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر لمــا أورده الفارابــي
مــن صفــات وشــروط يجــب توفرهــا فــي الرئيــس الفيلســوف
ّ
الخمــار لخليــق أن يثبــت مــن خاللــه
ويقارنهــا بمــا أورده ابــن
التأثيــر والتأثــر؛ كمحبــة الصــدق ،والــذكاء ،والحفــظ ،وحســن
العبــارة ...ومــا إلــى ذلــك؛ انظــر [:حســن الشــافعي ،التيــار
المشــائي فــي الفلســفة اإلســامية ،دار البصائــر –القاهــرة،
ص]73؛ وقــارن :المقالــة/64،ب – /65أ.

المحدثــة عنــد العــرب».
عــدد األوراق ومقاســها/63( :ب/65 -أ)،
الورقــة  .115 × 175 - 165 × 215وقــد بــدأت المقالــة
مــن منتصــف اللوحــة(/63ب) .أمــا عــدد األســطر:
متوســط ( )26ســطر ،عــدد الكلمــات فــي كل
ســطر :متوســط ( )16كلمــة.
( ((6انظر :المقالة/65 ،أ.
( ((6وجــاء ترتيبهــا الثالــث ضمــن المجمــوع ،وبــدأت مــن
اللوحــة/47أ – /48ب.
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يــمّ .
إن
ٰــن الرَّحِ ِ
س ِ
وأولهــاِ « :ب ْ
ــم ال َّلـــهِ الر َّْح َمـ ِ
الفلســفة هــي مَ حَ بَّــة ا ْلحِ ْك َمــة ،والفيلســوف هُ ــو
ُ
ــب للحِ ْكمــة والحِ ْك َمــة هــي معرفــة األشــياء
المحِ ُّ
علــى حقائقهــا».
وآخرهــا« :ونختــم كالمنــا بحمــد هللا والثنــاء
ُّ
والشــكر ســرمدً ا علــى
دائمــا،
عليــه ،فلــه الحمــد
ً
مواهبــه الجســيمة عندنــا ،وصلواتــه علــى ســيدنا
النبــي وآلــه ســامه».
محمــد
ّ
وجــاءت المقالــة بخــط نســخي رديء،
ومميــز عنوانهــا بالمــداد األحمــر .والمصــورة
ا َّلتــي اعتمدنــا عليهــا – ميكروفيلــمMikrofilm :
Arsivi, No504

[هـ] نماذج من األصل
المخطوط:
منتصف اللوحة (/63ب)

[النَّص المُ حقق]
[/63ب] مَ قالة ألبي الحسن بن سوار
ّ
البغدادي في صفة الرَّجل الفيلسوف(((6
ِ
ّ
إن الفلســفة هــي مَ حَ َّبــة ا ْلحِ ْك َمــة ،والفيلســوف هُ ــو
ــب للحِ ْكمــة( .((6والحِ ْك َمــة هــي معرفــة األشــياء
المُ حِ ُّ
لعلــم
علــى حقائقهــا؛ فالفيلســوف هــو المُ حــب ِ
األشــياء الموجــودة علــى حقائقهــا ،والمُ حــب ل ِِعلــم
كل واحــد مــن األمــور هــو مُ حــب ال محالــة
الحقيقــة فــي ّ
ّ
للحــق نفســه ،فالفيلســوف إذا هــو المُ حــب للحــق،
الــدال علــى الحــق
للعلــم
ولذلــك ال يــزال
ً
دائمــا مُ حبًــا ِ
ّ
فــي كل واح ـ ٍد ِمــن الموجــودات ،والمُ حــب ألم ـر ٍ مَ ــا ِمــن
األمــور َّ
ـوال،
فإنــه يحبــه وي ُْؤثــره ال محالــة علــى ّ
كل األحـ ِ
ُ
وينف ـ ُر ّ
ممــا باينــه وخالفــهُ .
ـب مــا قاربــه وجانســه،
ويحـ ّ
للحــق والحِ ْكمــة ِمــن
وال شــيء أشــدّ مُ ناســبة
ِ
الصــدق ،وال أقــوى مباينــة لهمــا ِمــن َ
ِّ
الكــذب؛ فمــن
االضطــرار ً
إذا ْ
أن يكــون الفيلســوف يُحــب ِّ
الصــدق،
وي ُْؤثــره ،ويبغــض َ
الكــذب وينفــر ِمنــه .وظاهـ ٌر ّ
أن مَ ـ ْ
ـن

اللوحة (/65أ)

تميلــه َّ
ُ
ـهوة إلــى شــيء ِمــن األشــياء مي ـ ًلا قو ًيــا
الشـ
( ((6في المجموع/64( :أ/65-ب).
( ((6قارن :الخوارزمي ،مفاتيح العلوم ،ص.153
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َّ
فإنــه إمَّ ــا ْ
أن ال يميــل إلــى غيــر ذلــك الشــيء ألبتــة أوْ

وأن يكــون ســخيًّاَّ ،
ْ
ألن اللــؤم( ((6بــه وإيثــار المــال

ً
ضعيفــا ،كالمــاء ا َّلتــي تفيــض
يكــون ميلــه إليــه مي ـ ًلا

علــى اإلنســانيَّة والحر يَّــة .والفيلســوف ال يؤثــر

(((6

علــى اإلنســانيَّة والحر َّيــة شـ ً
ـيئا ،ألن مَ ـ ْ
ـن كان عادمً ــا

ِم ْ
ــن عيــن جوانبهــا مُ تســاوية ،فــإذا انبثــق علــى
إحــدى الِجهــات لــم يفــض ِمــن الِجهــات الباقيــة.

َّ
ّ
الشــهوات إذا
فــإن القــوة ا َّلتــي بهــا تكــون
انصبَّــت إلــى إحــدى [/64أ] ال َّلــذات لــم تلــو علــى
غيرهــا؛ َّ
ألنهــا قــد انصرفــت ِب ُكليَّتهــا إلــى تلــك ال َّلــذة،

َّ
للشــهوات المرديَّــة ليثمــا ضيــق
للحر يَّــة متعبــدً ا
َّ
النفــس محبّــا لألمــور الدُّ نيــا منــه ال

(((7

يمكــن ْ
أن

أن ينــال مــن الحِ ْكمــة ً
يكــون فيلسـ ً
ـوفا ،وال ْ
حظــا.
ْإذ كانــت هــذه الخِ صــال ِم ْ
ــن عابــة

(((7

المضــادة

فمتــى كانــت شــهوته قــد جَ ــرت وفاضــت إلــى

َّ
لعلــم األمــور اإللهيَّــة واإلنســانيَّة.
للنفــس المحبــة ِ

ـدرك الحــق انص ّبــت إلــى مــا فيــه
التع ّلــم التماســا لـ ِ

ــن كان محتقــ ًر ا لألمــور الدُّ نيــا ِمنــه معرضــا ْ
ومَ ْ
عــن

النفــس َّ
لــذة َّ
الناطقــة( ،((6وهــو إدراك المعرفــة

عُ بوديَّــة َّ
الشــهوات البدنيَّــة الدنيَّــة ،ذا عقــل أصيــل

الحقيقيَّــة والعلــم البصيــر بالموجــود.

ً
حفوظــا ذكــو ًر ا ذك ًّيــا عليقــا( ((7نجــدً ا صبــو ًر ا
ورأي نبيــل

ـن كانــت هَ ـذِهِ حالــه َّ
فإنــه إمَّ ــا ْ
ومَ ـ ْ
أن ال يشــتاق إلــى
أن يكــون شــوقه إليهــا شـ ً
األشــياء األخــرى( ((6وإمَّ ــا ْ
ـوقا
ضعيفــا؛ فالمُ حــب ً
ً
ل واحــد مــن
إذا ال ُيــدرك الحــق فــي ُك ِّ
الموجــودات محبّــة صادقــة خالصــة هــو الفيلســوف

ســلس القِ يــاد ســهل التع ّلــم يليــق بــه النبــل والجاللــة
ـق مُ ح ًّبــا َّ
ـع عُ مرهِ
للصـ ِ
مجانســا للحـ ِ
ـواب ناظـ ًر ا فــي جميـ ِ

ـق فيهــا َكان
فــي األشــياءِ الموجــودةِ مح ًّبــا
ِ
إلدراك الحـ ِ
حر يًّــا بنيــل المرتبــة العاليــة فــي الفلســفةِ .

الحــق ينقــص فيــه محبــة ال ّلــذات البدن َّيــة نقصا ًنــا بينــا

ـن لــم يكـ ْ
فأمَّ ــا مَ ـ ْ
ـن علــى هَ ــذِ هِ الحالــة أوْ كان فيــه

أو ال تــكاد توجــد لــه ِمــن اســتعمال مــا يســتعمله

أضــداد هَ ــذِ هِ الخِ صــال كان بعيــدً ا عـ ْ
ـن نيــل الحِ ْكمــة

مــن األحــوال الجســدانيَّة يكــون بمقــدار مــا تدعــو

الحقيق َّيــة بحســب مــا فيــه ِمـ ْ
ـن األحــوال ُ
المضــادة

الحاجــة إليــه عنــد تحــرك األلــم المــؤدى ِمــن الجُ ــوع

ّ
لتلـ َ
وألن
ـك األحــوال الالئقــة بالفيلســوف .والحــق،

والعطــش والعــري ،وضــرورات البــدن فيســتعملها

قصدنــا فــي هــذا القــول اإليجــاز قبضنــا الــكالم

ال علــى َّأنهــا ذات مقصــود نحوهــا مطلوبــة لذواتهــا

وعدلنــا عــن بيــان مــا ذكرنــاه ِمـ ْ
ـن هــذه األحــوال.

بــل علــى أنهــا أمــور تدعــو الحاجــة إليهــا ُتعيــن علــى
ل واحــد
بلــوغ محبوبــه األوَّ ل ،وهــو إدراك الحــق فــي ُك ِّ
ِمــن الموجــودات .ويتبــع ِمــن هــذا وصفــه ال محالــة
ً
ـال؛ َّ
ْ
ألن األشــياء ا َّلتــي
أن يكــون
عفيفــا غيــر مُ حــب للمـ ِ

فـ ّ
ـإن الفيلســوف يجــب ْ
أن يكــون مطبوعً ــا على هذه
الخِ صــال ،مثــل :الصبــي مُ عــوِّ دً ا لهــا نفســه عنــد تكامــل
( ((6في األصل :اللوم.

بســببها يطلــب المــال هــي ِعنــدهُ ســاقطة.

( ((7في األصل :لم.

النفــس َّ
( ((6قــارن مــا أورد فــي مقالتــه :بقــاء َّ
الناطقــة ِمــن
س ُ
ــط َ
وطاليس.
اإلنســان علــى رأي أرِ ْ

( ((7كذا في األصل.
الم ْع َ
ــاق مــن الرجــال :الشــديد الخصومــة الــذي يتع َّلــق
(ِ ((7
ِــا ِك َ
األ ْ
شــيَاءِ َّ
ــق جَ ــارَهُ َ :ف َ
بالحُ جَ ــج ،وعَ َل َ
امت َ
اقــهُ ِفــي ْ
يســةِ ،
الن ِف َ
وعلِــق بذهنــه :احتفــظ بــه فــي ذاكرتــه ،وعَ ل َ
ِــق َأ ْمــرَهُ  :عَ ل َِمــهُ ،
َ
ــي ٌء عَ ْل ٌ
يــس.
ــق َ :ن ِف
ٌ
ش ْ

( ((6في األصل :على.

( ((6في األصل :اآلخر.
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ّ
وألن ِســيرة الفيلســوف
بنيتــه بعيــدً ا عــن أضدادهــا،

الحــركات المضطربــة المُ شــتتة لشــملها المُ فرقــة

يُحتــاج معهــا إلــى كالم طويــل وكان قصدنــا االختصــار

لجملهــا ،المكــدرة لصفــاء جوهرهــا.

اقتصرنــا علــى مــا نحــن ذاكــروه منهــا.

فـ ّ
ـإن ُصورة األشــياء الموجــودة ْ
عن هَ ذِ هِ الحال

وتكــون ســيرة الفيلســوف هــي ْ
أن يفعــل فــي كل

ـت وأقــرب
ـرع وقـ ٍ
تثبــت فيهــا علــى حقائقهــا فــي أسـ ِ

بــاب صغيرهــا وكبيرهــا جليلهــا وحقيرهــا مــا يجــب بقــدر

كثبــات ُصــور األشــياء المرئيَّــة فــي المرايــا
مُ ــدَّ ة؛
ِ

مــا يجــب علــى َّ
النحــو ا َّلذي يجــب [/64ب] في الوقت ا َّلذي

َّ
الشــكل َّ
الصافيــة الموضوعــة
الصقيلــة الحــدّ ة

يجــب كمــا يجــب ،وأ َّلا يحتقــر األمــر الصغيــر لصغــره؛ فــا

فــي الهــواء الهــادئ َّ
الصافــي ُ
المضــيء.

يفعــل مــا يجــب ،وكمــا َّ
أن الكاتــب ال يحقــر الحــروف إذا
كتبــت فــي أمــر خســيس أوْ علــى شــيء خســيس وال
ـل
يجلهــا إذا كتبــت فــي أمــر جليــل أو علــى شــيء جليــل ،بـ ْ
يتأمــل الحــروف تأمـ ًلا واحــدً ا ّ
حتــى يعرفهــا.
كذلك ال يجب ْ
أن يحقر الفيلســوف اســتعمال
أي شــيء كان إذا كان قصــده َّ
الواجــب فــي ّ
إنمــا هــو
ـتهين بالخيــر حيــث وجــده ْ
َ
وإن كان
الواجــب ،وأ َّلا يسـ
صغي ـ ًر اَّ ،
ل عـ ْ
ـن هــذا القانــون وتــرك
فإنــه متــى عَ ــدِ َ
الســبل أوْ ضجــع فيــه كان
ُّ
ُّ
الســلوك فــي هَ ــذِ هِ
عــاد ًلا عـ ْ
ســيرة الحُ كمــاء.
ـن ِ
ّ
ولمــا كانــت الحِ ْكمــة ا َّلتــي هــي الفلســفة فضيلــة
تامــة ،وكانــت هــذه الحِ ْكمــة تقــوى إمَّ ــا باالنقطــاع عـ ْ
ـن
األمــور <=المدنيَّــة=>

(((7

أوْ بمالقــاة ذوي ُ
الع ُقــول

الفائقــة ِمــن المُ تمدنيــن وجــب ْ
أن يكــون الفيلســوف
ســتعم ًلا ألحــد هذيــن الوجهيــن ،فـ ّ
ـإن االنقطــاع عـ ْ
ـن
مُ ْ
األمــور المدنيَّــة ُنفــوذ َّ
النفــس إلــى الرُّجــوع إلــى ذاتهــا
ولحــظ مــا لهــا ْ
أن تلحظــه من األمــور الحقيقيَّة الخاصة
للســكون بهــا ِمـ ْ
ـن محاذيــر النــوازع القاطعــة لهــا
بهــا ُّ
ّ
عمــا لخصهــا الداع َّيــة إلــى األحــوال الهيوالن َّيــة الغريبــة
فيهــا وحقائقهــا عــن الكــدر والمخالــط لهــا ِبهُ دوّ هــا ْ
عن
( ((7والخط يسمح بأن تقرأ :الدنيَّة .واألصوب ما أثبتناه.

ويشــهد ِبصــدق مَ ــا ُق ْلنــاه مِ ـ ْـن َذلــك الفالســفة ا َّلذيــن
تركــوا األمــور المدن َّيــة ومُ القــاة َّ
النــاس بالواحــدة وانفــردوا
كســقراط وديوجانــس وغيرهمــا مِ ــن الفالســفة ا َّلذيــن
ُ
توحــدوا ،فحاشــت أنفســهم بالحِ ْكمــة العاليــة الباهــرة
وصــاروا ســببًا إلزالــة الخــراب بمــا اســتخرجوه ودونــوه مِ ــن
الحِ كــم اليافعــة َّ
للنــاس فــي العاجلــة واآلجلــة.
وكذلــك ً
أيضــا مُ القــاة ذوي ُ
الع ُقــول َّ
الصافيــة
المتمدنيــن تقــوي فضيلــة َّ
ِمــن ُ
النفــس كمــا تقــوى
ُنــور َّ
الشــمس مُ القــاة المرايــا َّ
الصقيلــة ا ُلمحرقــة،
ــن ذلــك مَ ْ
ويشــهد ِبصــدق مَ ــا ُق ْلنــاه ِم ْ
ــن تمــدَّ ن
ِمــن الفالســفة والبــس َّ
النــاس وخالطهــم ِمثــل:
أفالطــون ،وأرســطوطاليس ،وغيرهمــا.
فقــد بــان ً
إذا ّ
أن الفيلســوف المتمــدّ ن ال يلقــى مِ ـ ْ
ـن
والساســة
أهــل المدينــة إال خواصهــم ورؤســاءهم
َّ
ُ
َّ
الصافيــة فيهــم ،وحركتــه
الع ُقــول
مِ نهــم وذوي
ومعيشــته يجــب ْ
أن تكــون ال محالــة مِ ــن األمــور ا َّلتــي
هــم معاملــوه فيهــا ال غيــرْ ،
ـل الحِ ــرف؛
وأن تكــون مــن أجـ ِّ
َّ
فــإن الحِ رفــة الحســنة المحمــودة ُت ْكســب اإلنســان
الفضيلــة ،والحِ رفــة القبيحــة المذمومــة ُت ْكســبه الرَّذيلــة.
ُ
فأليــق األشــياء [/65أ] ا َّلتــي ينبغــي ْ
أن تكــون
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حِ رفــة الفيلســوف فيهــا إذا لــم يتفــق لــه ســعادة

يجتمــع فيــه الخِ ــال ا َّلتــي ســأله عنهــا ،فأجابــه بــأن يجــب

جــد فــي الكــون تحــت ظــل ســائس المدينــة وإنزالــه

ْ
أن تكــون مِ ــن المُ زارعــة ،وإذا كانــت هَ ــذِهِ هــي الِحرفــة

المنزلــة الالئقــة بــه ،والحرفــة الحســنة الجميلــة

َّ
الطاهــرة الحســنة كانــت أولى بالفيلســوف ال يحترف مِ ْن

الجليلــة ا َّلتــي يعاملــه فيهــا األكابــر واألشــراف

غيرهــاَّ ،
فإنــه لمَّ ــا كان غيــر المُ حتــاج أفضــل مِ ــن المُ حتــاج

المعــراة ِم ْ
ُ
كل دنــس ا َّلتــي يشــمل نفعهــا
ــن
ِّ

كان مَ ـ ْ
ـن ق ّلــت حاجتــه أفضــل مِ مَّ ــن كثــرت حاجاتــه.

َّ
النــاس عامــة وتســتقيم بهــا أحوالهــم ويتــم
كالســائس والمدبــر ِمثــل
صالحهــم ،وهــو فيهــا
َّ
ً
ُكل أحــد ِمنهــم وال يأخــذ ِم ْ
شــيئا.
ــن أحــد

ولمَّ ــا كان المُ عطــي األفضــل مِ ــن اآلخــذ كان
ا َّلــذي يُعطــي فــا يأخــذ أفضــل مِ ــن ا َّلــذي يأخــذ وال
يُعطــي ،ومــن ا َّلــذي يُعطــي ويأخــذ عوضــا عمَّ ــا أعطــاه

ا َّلتــي هــي أقــوى العمــد فــي بقــاء أكثــر الحيــوان

اســتجرار ًا للربــح ،ولمّ ــا كانــت المُ زارعــة يجتمــع لهــا َّ
أن

وعمــارة َ
وعمارة األرض،
العالــم ،وهذه فهــي المُ زارعة ِ
ِ

صاحبهــا قليــل الحاجــات ،ويُعطــي فــا يأخــذ ،ويرفــد وال

َّ
فــإن هــذه الحِ رفــة هــي الحِ رفــة المتمدنــة َّ
الطاهــرة

يســترفد ،ويعــود نفــع مــا يعملــه علــى عامــة َّ
النــاس مِ ـ ْ
ـن

الحســنة ا َّلتــي لــو ُق ْلــت َّإنــه يجــب علــى ُ
الفضــاء ِمــن

حاجيتهــم؛ كانــت أفضــل االحترافــات الالئقــة بالمتزهدين

َّ
النــاس أ َّلا يدعــوا «((7(»++وجــدوا ســبي ًلا إلــى ذلــك لمــا

واألفاضــل مِ ــن َّ
النــاس إتيانهــا ،واحــد مــا يســدّ الخلــل

يعــزب عــن الحــق لمــا فيهــا مــن المعونــة علــى بقــاء

كاف فيمــا قصدنــا مِ ْ
منهــا .وهــذا ٍ
ــن هــذا القــول.

ال ـ ُكل وجر ّيــه علــى ِّ
النظــام الالئــق بــه.

ونختــم كالمنــا بحمــد هللا والثنــاء عليــه ،فلــه

ويشــهد لمــا ُق ْلنــاه ِم ْ
ــن حُ ســنها وطهارتهــا

ُّ
والشــكر ســرمدً ا علــى مواهبــه
دائمــا،
الحمــد
ً

َّ
فــإن هــذا
ســقراط لرجــل ِمــن اليونانييــن،
مــا قالــه ُ

الجســيمة عندنــا ،وصلواتــه علــى ســيدنا محمــد

ـن َّ
ســقراط فقــال لــه :مَ ـ ْ
الز اهــد؟ فقــال:
الرَّجــل ســأل ُ

النبــي <=وآلــه=>
ّ

المُ ســتهين باألمــور الدُّ نيــا منــه .فقــال لــه :أي المُ ــدن
أقــوى؟ فقــال :الكثيــرة األخبــار .فقــال :فمــن المغبــوط
ـن هَ ـذِهِ الــدَّ ار؟ فقــال :مَ ـ ْ
ِعنــد تقلبــه ِمـ ْ
ـن لــم يُجــرم ولــم
يــأت مُ نكــ ًر ا .فقــال :كيــف تقتنــي َّ
النــاس الفضيلــة؟
فقــال :بمحبــة الخيــر واتباعــه وبُغــض َّ
الشــر واطراحــه.
فقــال لــه :أي األفعــال تســتحق حُ ســن الجــزاء؟ فقــال:

(((7

ســامه.

البيبليوغرافيا:
المخطوطات:
1.1ابــن الخمــار ،مقالــة فــي صفة الرجل الفيلســوف،
مخطــوط محفــوظ بمجمــوع رقــم ( )1463ضمــن
محتويــات مكتبــة راغــب باشــا – تركيــا.

االنصــراف إلــى طاعــة البــاري وإكــرام األبويــن والعمــل

النفــس َّ
 2.2مقالــة فــي بقــاء َّ
الناطقــة ِمن اإلنســان

الســنة .فقــال :أيمــا هــي الحرفــة المُ تمدنــة
بمــا توجبــه ُّ

علــى رأي أرِ ْسـ ُ
ـط َ
وطاليس ،مخطــوط محفــوظ

الحســنة؟ فقــالِ :عمــارة األرضيــن -أعنــي المُ زارعــة.

بمجمــوع رقــم ( )6906/2ضمــن محتويــات مكتبــة

َّ
الســائل َّإنمــا قصــد بســؤاله عــن حِ رفــة مــن
فــإن َّ
( ((7طمس في األصل.

مجلــس الشــورى اإليرانــي.
( ((7تقرأ في األصل :إلى وآله.
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المصادر:

بحــوث جامعــة حلــب  -سلســلة تاريــخ العلوم

1.1ابــن أبــي أصيبعــة ،عيــون األنبــاء فــي طبقــات
األطبــاء ،شــرح وتحقيــق :د .نــزار رضــا ،بيــروت:
دار مكتبــة الحيــاة ،د .ت.

عنــد العــرب ،العــدد(2011 ،)6م.
4.4جعفــر آل ياســين ،فيلســوفان رائــدان :الكنــدي
والفارابــي ،بيــروت :دار األندلــس ،ط1983 ،2م.

2.2ابــن النديــم ،الفهرســت ،تحقيــق :د .محمــد

5.5حســن الشــافعي ،التيــار المشــائي فــي

عونــي عبــد الــرءوف ،د .إيمــان الســعيد

الفلســفة

–

جــال ،القاهــرة ،الهيئــة العامــة لقصــور

القاهرة(بــدون

الثقافــة2006 ،م.
3.3أفالطــون ،الجمهوريــة ،ترجمــة :فــؤاد زكريــا،
الهيئــة العامــة للكتــاب1974 ،م.

اإلســامية،
ســنة

دار

البصائــر

نشــر).

6.6ســحبان خليفــات ،ابــن هنــدو ســيرته وآراؤه
الفلســفية ،مؤلفاتــه ،األردن ،منشــورات
الجامعــة األردنيــة1995 ،م.

4.4البيهقــي ،تاريــخ حكماء اإلســام ،عني بنشــره

7.7عــادل ســالم عطيــة ،معالــم حضــور الكنــدي

وتحقيقــه :د .محمــد كــرد علــي ،دمشــق:

فــي فلســفة أبــي الحســن العامــري :دراســة

مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي1946 ،م.

مقارنــة ،مجلــة كليــة اآلداب ،جامعــة بنــي

5.5الــرازي ،كتــاب الســيرة الفلســفية ،ضمــن

ســويف ،العــدد ( ،)40يوليــه -ســبتمبر 2016م.

رســائل فلســفية ألبــي بكــر الــرازي ،جمعهــا

8.8علــي إمــام عبيــد ،موقــف ابــن الخمــار

وصححهــا بــول كــراوس ،مطبعــة بــول

مــن قضيــة االســتدالل علــى حــدوث

باربيــه – مصــر1939 ،م.

األجسام(دراســة ونقــد) ،مجلــة كليــة دار

6.6موفــق الديــن عبــد اللطيــف البغــدادي ،كتــاب

العلــوم – جامعــة القاهــرة ،العــدد(2010 ،)57م.

النصيحتيــن لألطبــاء والحكمــاء ،تحقيــق

9.9عبــد الرحمــن بــدوي ،األفالطونيــة المحدثــة عنــد

ودراســة :د .محمــد كامــل جــاد ،معهــد
المخطوطــات العربيــة ،ط2017/1م.

1010فاطمــة إســماعيل ،منهــج البحــث عنــد الكنــدي،
المعهــد العالمــي للفكــر اإلســامي ،ط1998 ،1م.

المراجع:
1.1إبراهيــم محمــد تركــي ،ابــن الخمــار فيلســوف
مــن القــرن الرابــع الهجــري ،اإلســكندرية :دار
الوفــاء ،ط2005/1م.
2.2أحمــد

عرفــات

العــرب ،وكالــة المطبوعــات ،الكويــت1977 ،م.

القاضــي،

صــورة

الحاكــم

الفيلســوف بيــن أفالطــون وبعــض فالســفة
اإلســام ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب2012 ،م.
3.3بثينــة جلخــي ،دراســة تحليليــة لعلــم اآلثــار
العلويــة عنــد ابــن الخمــار البغــدادي ،مجلــة

1111فيصــل بديــر عــون ،الفلســفة اإلســامية فــي
المشــرق ،الناشــر :مكتبــة الحريــة الحديثــة-
القاهــرة 1982م.
1212نيقــوال ريشــر ،تطــور المنطــق العربــي ،ترجمة
وتعليــق :د .محمــد مهــران ،أورينتال ،ط.2
1313يونــس كرامتــي ،جایــگاه ابوحاتــم اســفزاری و
ابــن خمــار در ســنت آثــار علــوی دوره اســامی،
مجلــة :تاريــخ علــم ،ســال  - 1387شــماره .6
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ملخص البحث:
تســعى هــذه الورقــة الستكشــاف اســتثمار األنثروبولوجيــة
ليلــى أبــو لغــد ألدوات األنثروبولوجيــا واألدوات النقديــة فــي
تفكيكهــا للخطــاب المهيمــن المتعلــق بالمــرأة فــي الشــرق
األوســط وفهــم تحيزاتــه وعالقتــه بالخطــاب االستشــراقي
ً
انطالقــا
والحداثــة وخطابــات التحديــث والتحريــر واإلنقــاذ.
مــن فهــم المواقــع التنظيريــة ألنثروبولوجيــا العالــم العربــي
تمكــن مــن نقــد الخطــاب االســتعالئي الغربــي واســتعمال
التحقيــق المنهجــي للكشــف عــن اســتبدال الفحــص
الواقعــي بالديباجــات األيديولوجيــة .ومــن ثــم الســؤال عــن
واقــع المــرأة المســلمة ومــا تحتاجــه ً
حقــا بعي ـدًا عــن فــرض
الوصايــة باســم التحديــث أو اإلنقــاذ.
الكلمــات المفتاحيــة :األنثروبولوجيــا -الشــرق األوســط-
اإلســام -الحداثــة -النســوية.

Abstract:
This paper aims to discover how the anthropologist Lila
Abulughod invested anthropological and critical tools to
deconstruct the hegemonic discourse about women in the
middle east, understand it’s prejudices, and it’s intertwined
with orientalism, modernism, modernization, liberalisation
and saving discourses. Starting from the realization of central
zones of theorization within Arab world anthropology and
the application of methodological investigation to reveal
the replacement of the realistic examination by ideological
demagogy. Therefore, the question about the real world of
Muslim women would be possible apart from imposing
guardianship in the name of modernization or saving.
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مقدمة:
مــا العمــل إن انطــوت مشــاريع التحــرر
فــي لواء مشــاريع تســلطية؟

ال شــك أن تطــور النقــد االجتماعــي
مــن بعــد المدرســة النقديــة (مدرســة
فرانكفــورت) والنقــد البنيــوي ومــا بعــد
البنيــوي وتطــور حقــول الدراســات البينيــة
والمناطقيــة والدراســات االســتعمارية
أصــاب فــي مقتــل أفــكار الســلوكية
والوضعيــة حــول موضوعيــة األفــكار
وموضوعيــة وســائل دراســتها .وال شــك أن
الباحــث فــي المجــال االجتماعــي بــات أقــرب
إلــى التأكيــد علــى أنــا ال نعثــر علــى األفــكار
عالقــة فــي الهــواء منبتــة عــن أي صلــة،
كمــا ال يتعلــق فهمنــا لألفــكار بتطوراتهــا
وتحوالتهــا فحســب؛ بــل بتطــور وتحــول
طــرق دراســتها والتفكيــر فيهــا ،يعنــي أن
الدراســة ذاتهــا جــزء مــن الواقــع المــدروس.
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ال تخــرج النســوية عــن هــذا التحديــد ،بــل يمكننــا
أن ندعــي أنهــا تمثــل حالــة مثلــى لدراســة الفكرة في
تحوالتهــا الزمانيــة والموقعيــة ،وصعوبــة التعامــل
مــع األفــكار اإلنســانية بالمنطــق الوضعــي للعلــوم
الطبيعيــة ،فقــد كانــت النســوية مجــال توّ لد العديد
مــن المناهــج والمقتربــات التــي تتحــدى الســرديات
المهيمنــة علــى الحقــول المعرفيــة .فمنــذ ظهــرت
فكــرة «التقاطعيــة»  intersectionalityإلــى النــور
إثــر الشــعور باختــاف التجــارب النســائية بيــن
النســويات الســود والنســويات الغربيــة ،اتخــذت
ً
موقعــا تفســير يًا وإعمــاال منهجيًــا فــي قضايــا
المــرأة والجنــدر وفضــاء االجتمــاع بشــكل عــام،
ٍ
رفــض للنظــرة
وتشــير الفكــرة فــي األســاس إلــى
األحاديــة التــي تســتبعد تقاطعــات حقــول أخــرى،
ُ
فتــدرج مســألة الهويــة والنظــام االقتصــادي
والسياســي فــي التفســير والتحليــل النســوي بــدل
اعتمادهــا علــى صيغــة واحــدة وحيــدة فــي حكايــة
المســألة النســوية(((.
ُ
اســتثمرت فــي
وإذا كانــت التقاطعيــة قــد
توســيع نطــاق الســلطة التــي تواجههــا المــرأة إال
أن بإمكاننــا التقــاط الفكــرة المنهجيــة للتقاطعيــة
لنســتغلها بصــورة مختلفــة فــي فهــم النســوية
ذاتهــا؛ فمنــذ خــروج النســوية مــن رحمهــا األوروبــي
التنويــري ،بــدأت تتقاطــع مــع مشــروعات أخــرى
دائمــا مــا
ـزءا منهــا .وهــو التقاطــع الــذي
ً
وتصبــح جـ ً
تركــز عليــه نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة فــي نقدهــا
للمركزيــة الغربيــة ،فهــي تدعــو باســتمرار إلــى
(2) Sara Salem, Feminist critique and Islamic feminism:
the question of intersectionality, the postcolonalist,
ISSN: 2330-510X, November 2013, Vol. 1, Number 1, here
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تفكيــك األثــر الغربــي فــي دول العالــم المســتعمر،

لحداثتهــا وســيرها علــى نمــط الحداثــة الغربــي(((.

وإعــادة فهــم الــذات بعيــدً ا عــن الســردية الغربيــة

وســواء كان التقاطــع مــع االســتعمار أو مشــاريع

التــي ُتفــرض علــى «التابــع»((( .كمــا كان الســتثمار

الدولــة القوميــة الحديثــة فــي دول العالــم الثالــث،

إدوارد ســعيد لمقاربــات النقــد مــا بعــد البنيــوي ومــا

فــإن هــذا يُنبــئ بــأن:

بعــد الكولونيالــي فــي عملــه «االستشــراق» تأثيــر
علــى الحقليــن نفســيهما ،وتأثيــر علــى طبيعــة تناول
موضوعــات الشــرق والغــرب ،تمثــات الصــورة عنــد
الــذات واآلخــر ،لكــن مــا يعنينــا هنــا فــي المقــام األول
أنــه اســتدعى تطبيقــات لتقنياتــه النقديــة علــى
موضوعــات مختلفــة ،ولــم تخــرج النســوية عــن هــذا
التطــور ،بــل كانــت مجــال عديــد مــن الدراســات التــي
تأثــرت بمنهــج ســعيد وحاولــت تطويــره(((.
ويترتــب علــى مــا ســبق ،أن النســوية وإن كانــت
مشــروعا تحرريــا ،فإنــه يجــب ال يُتنــاول بمعــزل
عــن ســياق نشــأته التــي ارتبطــت بــه ،وهــو ســياق
التنويــر األوروبــي((( .لكننــي أســتدرك فأقــول إن
المشــروع التحــرري هــذا يقتصــر علــى موقــع
الناظــر إلــى التاريــخ األوروبــي ،بمعنــى أن تحــو ًلا فــي
موقــع الرائــي يســفر عــن رؤيــة النســوية –فــي إطــار
تقاطعهــا مــع مشــروعات االســتعمار والــدول
الحديثــة -ضمــن مشــروع أوســع هــو مشــروع
االســتعمار الــذي ّ
وظــف مضاميــن تحريــر المــرأة

أ .مشاريع التسلط قد انطوت
على مكاسب تحررية بالنسبة
للمرأة.
ً
مأزقــا بالنســبة لنســويات العالــم
ب .أن ثمــة
الثالــث هــو بيــن رفــض الســردية المتمركــزة غرب ًيــا
وااللتــزام تجــاه قضايــا الهويــة والتحــرر مــن الغــرب
المســتعمر والــدول الوريثــة لــه ،وبيــن االلتــزام
تجــاه قضايــا الجنــس ،والمكاســب التحرريــة إزاء
الســلطة التقليديــة.
يزيــد هــذا المــأزق التقســيم الثنائــي واإلقرانــي:
فإمــا أن تكــون مــع المــرأة والحداثــة ،أو أنــك ضــد
الحداثــة أي ضــد المــرأة .ولهــذا المــأزق الذي تتعرض
لــه نســويات العالــم تأثيــره علــى قدرتهــن علــى اتخــاذ
موقــف نقــدي ،ويعنــي هــذا الموقــف النقــدي نقــدا
نســويا للنســوية ذاتهــا فــي ســياقها االســتعماري
ومــا بعــده ،فهــل يعــد هــذا النقــد نســويًا؟
يعنــي هــذا أن دراســة النســوية فــي العالــم

وتحررهــا فــي دعايتــه الثقافيــة.
فـ«مســألة المــرأة» كانــت جــزءا بــل «مركــزا»
لمشــاريع دول مــا بعــد االســتقالل التقدميــة إثباتا
((( انظــر علــى ســبيل المثــال :دراســات مــا بعــد الكولونياليــة،
المفاهيــم الرئيســية ،تأليــف :بيــل أشــكروفت وآخريــن ،ترجمــة:
أحمــد الروبــي وآخريــن ،المركــز القومــي للترجمــة ،القاهــرة.2010 ،
(4) Lila Abu-lughod, Orientalism and middle east
feminist studies, Feminist studies 27, no.1 (spring 2001).
(5) Sara Salem, Ibid.

الثالــث ،أو الدفــاع عــن النســاء فــي هــذا العالــم،
أو كــون المــرأة نســوية فــي هــذا العالــم ،أيــا كان
المنطلــق ،ال بــد أن يتعــرض لهــذه المشــكالت أو
االختبــارات النظريــة ،بيــد أن الســبيل الــذي اشــتقته
((( ليلــى أبــو لغــد ،ظــروف مــا بعــد الكولونياليــة والتطلعــات
النســوية ،فــي :الحركــة النســائية والتطــور فــي الشــرق
األوســط ،تحريــر ليلــى أبــو لغــد ،ترجمــة :نخبــة ،المشــروع
القومــي للترجمــة ،القاهــرة ،1999 ،صـــ 6
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بعــض النســويات ولنصنــف ليلــى أبــو لغــد واحــدة

الواحديــة إلــى مقاربــة أكثــر تعقيــدً ا تأخــذ باعتبارهــا

ممــن ســاهمن فــي هــذا الســبيل -إن لــم نعتبرهــا

التداخــل والتجــاذب بيــن مختلــف األفــكار والتآويــل.

نســوية بصــورة مــا -هــو االشــتباك النقــدي مــع
التكــون التاريخــي والثقافــي لمفهومــات تشــكل
واقــع النســوية فــي الشــرق األوســط ،مســتمدة
مــن البدايــة التي وضعهــا اتجاه ما بعد الكولونيالية
لمهمتــه فــي إعــادة روايــة التاريــخ ،فــي مهمــة
تتجنــب الســقوط فــي مديــح الماضــي التقليــدي ،أو
االغتــراب فــي الســردية الغالبــة ،عبــر تفكيــك عناصــر
هــذه المفهومــات المرتبطــة بسياســات الحداثــة
مــن قبيــل التحــرر والتحكــم ،أو ســرديات العلــو
الثقافــي مــن قبيــل التحديــث و»اإلنقــاذ» الــذي تفــرد
لــه علــى وجــه الخصــوص ً
بحثــا مطــو ًلا.
يعنــي هــذا أن التســاؤل المســتدعي للبحــث
يرتبــط بســياق النســوية فــي الشــرق األوســط،
فــي تقاطعاتهــا مــع الغــرب ،فــي صورتــه

وهذه المحاولة تستبطن عدة
افتراضات منها:
أن النســوية بمــا هــي موضــوع ،يختلــف تأويلــه
مــن حيــث موقــع الرؤيــة ،وهــذا يعنــي أنهــا ليســت
ذات طبيعــة جامــدة أو لهــا معنــى واحــد ،بــل تقبــل
تعــدد النظــرة إليهــا ،بــل تقبــل أن تكــون أداة فــي
مشــروعات ســلطوية أخــرى.
ولذلــك فإننــا نفتــرض ً
أيضــا وجــود عالقــات
هيمنــة فــي بنيــة المجتمعــات القائمــة ،وهــذه
الهيمنــة التــي تمارســها القــوى االجتماعيــة
والسياســية لــن تتراجــع فــي اســتغالل مــا يمكــن
ً
خدمــة ألهدافهــا.
مــن مشــاريع اجتماعيــة

االســتعمارية والمهيمنــة ،والســلطة الحديثــة فــي

وأخيــرا نــرى النقــد مبتـ ً
ـدأ ومنتهــى؛ إذ نفتــرض

صورتهــا المحليــة والمتحكمــة ،ومــا يرتبــط بهــذا

أولويــة العمــل النقــدي وشــموله ،فالعمــل

الشــرق مــن تقاطــع مــع الهويــة ،والديــن والتاريــخ،

النقــدي يشــمل الظاهــرة وطريقــة دراســتها

فهــو ســؤال عــن العالقــة بيــن النســوية وتفكيــك

وأســلوب معالجتهــا ،وأهميــة التنــاول النقــدي

الخطــاب المهيمــن :خطــاب التحديــث واإلنقــاذ(((،

للعمــل النقــدي.

أو نقــد الخطــاب الســائد للنســوية فــي الشــرق
األوســط .وكيــف كشــفت أعمــال ليلــى أبــو لغــد
عــن نقــد لخطــاب تحديــث وإنقــاذ المــرأة العربيــة؟
وإيجــاد المفارقــة بيــن النســوية والغربيــة.

وإذ يركــز البحــث علــى أعمــال ليلــى أبــو لغــد،
حيــث يقــع الموضــوع فــي دائــرة اهتماماتهــا
وإســهاماتها،

ولطبيعــة

تناولهــا

النقــدي

والتعــددي لمســألة المــرأة فــي الشــرق األوســط

ومــن ثــم فلهــذه المحاولــة منطقهــا فــي

وتعــدد كتاباتهــا فيــه ،فهــي تســمح بــأن تكــون

إفســاح مقاربــة تعدديــة ونقديــة تتخلى عــن النظرة

ً
نصوصــا بالدرجة
مرتكــز العمــل ،وإذ يتنــاول البحــث

(7) Lila Abu-lughod, Do Muslim women need saving,
Harvard University press, Cambridge, 2013.

األولــى ســواء نصــوص المؤلفــة أو النصــوص
المتعلقــة بالنســوية ،فإننــا أعملنــا منهــج التحليــل
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النقــدي للخطــاب فــي قراءتنــا هــذه التي قســمناها

دراســة األنثروبولوجيــا ودراســة النســوية ودراســة

إلــى قســمين أساســيين:

الشــرق األوســط ودراســة اإلســام .دراســة تكمــن

األول :يهتــم بالقاعــدة المنهجيــة لليلــى
أبــو لغــد ،وســأبحث فيــه تكوينهــا المنهجــي
ومقدماتهــا التأسيســية عــن طريــق قــراءة
مقالهــا« :المجــاالت النظريــة فــي أنثروبولوجيــا
العالــم العربــي» ،ومقالهــا «الكتابــة ضــد الثقافة».

ســماتها الخاصــة فــي جدتهــا بمعنــى تجاوزهــا
إلعــادة إنتــاج نصــوص ســابقيها ،وفــي نقدهــا
بمعنــى تجاوزهــا لســرديات مهيمنــة فــي حقــول
الدراســة .تكشــف موضوعــات دراســة أبــو لغــد،
فضــا عــن تخصصهــا فــي األنثروبولوجيــا والمــرأة
والجنــدر بجامعــة كولومبيــا واهتماماتهــا البحثيــة

الثانــي :يهتــم بالبنــاء الفكــري النقــدي لليلــى أبــو

التــي تتنــاول أنثروبولوجيــا النســوية واالســتعمار

لغــد ،وســأبحث فيــه كيــف طبقــت أفكارهــا علــى

وتفكيكــه واألخــاق والقيــم ،عــن تركيــز اهتمامهــا

موضوعاتهــا النقديــة وحاولــت تفكيــك خطابــات

بالنســاء فــي العالــم العربــي ،وتســتند فــي ذلــك

الهيمنــة عــن طريــق قــراءة :مقالهــا« :هــل تحتــاج

إلــى دراســتها اإلثنولوجيــة التــي مكثــت بفضلهــا

المســلمات إلــى إنقــاذ؟» ،ثــم قراءتهــا لتقريــر

عــدة ســنوات فــي مجتمــع أوالد علــي البــدوي

التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام  ،2005ثــم مقالهــا

فــي مصــر لتستكشــف عــن قــرب التشــكيالت

«زواج النزعــة النســوية والنزعــة اإلســامية» ،ثــم

االجتماعيــة والثقافيــة لهــذا المجتمــع مســتخلصة

أنتهــي بكتابهــا األخيــر الــذي حمــل نفــس عنــوان

منهــا مفاهيــم مغايــرة تتحــدى تلــك الســائدة فــي

المقــال األول «هــل تحتــاج المســلمات إلــى إنقاذ؟».

األوســاط األكاديميــة والثقافيــة علــى حــد ســواء.

وأتبــع ذلــك بخاتمــة أقــارن فيهــا بيــن إســهام
ليلــى أبــو لغــد والخطــاب النســوي فــي العالــم
العربــي واإلســامي.

القاعدة المنهجية لليلى أبو لغد:

1.1المجاالت النظرية في
أنثروبولوجيا العالم
العربي:
فــي مقــال مطــول لهــا بعنــوان «المجــاالت
النظريــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم العربــي»

(((

يصعــب إيجــاد نقطــة محــددة تمثل منطلق ليلى
أبــو لغــد ،هــل هــي نســوية اتخــذت مــن األنثروبولوجيــا
مســارا لهــا؟ أم هــي عالمــة أنثروبولوجيــا قــررت أن
تكــون النســوية محــط اهتمامهــا؟ بيــد أن البحــث
عــن نقطــة االنطــاق هــذه ليــس ذا جــدوى كبيــرة؛
إذ الحاصــل فــي النهايــة أن أعمالهــا التــي تحمــل
اســتبصارات ملفتــة ،هــي نتيجــة تقاطعــات بيــن

تكشــف لنــا ليلــى أبــو لغــد عن واقع دراســة الشــرق
األوســط ومحدداتهــا وتطورهــا ،واإلشــكاليات
المنهجيــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم العربــي .فهــي
تقــدم مراجعــة عامــة لهــذا العلــم فــي منطقــة
((( ليلــى أبــو لغــد «المجــاالت النظريــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم
العربــي» فــي :أبــو بكــر أحمــد باقــادر ،أنثروبولوجيــا اإلســام ،مركز
دراســات فلســفة الديــن –بغــداد ،دار الهــادي –بيــروت.2005 ،
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تعاظــم االهتمــام بدراســتها وكشــف حقيقتهــا،

التــي اعتبــرت إعــادة روايــة التاريــخ روايــة غيــر

بعيــدا عــن خطابــات الدفــاع والتفخيــم المحليــة

غربيــة هــي بدايــة التحــرر مــن الهيمنــة المعرفيــة

وبعيــدً ا عــن خطابــات التعميــم والمصــادرة

الغربيــة .وهــي أيضــا المهمــة التــي تولتهــا أبــو لغــد

الخارجيــة ،وباتــت األنثروبولوجيــا هــي الوســيلة

فــي تحريرهــا لمجموعــة أبحــاث عنونتهــا «بإعــادة

األولــى لدراســة النــاس وثقافاتهــم ونظمهــم

اختــراع المــرأة»  remaking womenلســرد تاريــخ

وطــرق معيشــتهم مــا يجعلــه «صرعــة العصــر»(((.

النســوية فــي الشــرق األوســط ،وهــي أبحــاث

تبــدو أبــو لغــد شــديدة ُ
التأثر بإســهام ميشــيل
فوكــو وإدوارد ســعيد فــي نقدهمــا المنهجــي
للخطــاب؛ إذ ســار األخيــر مســير فوكــو فــي

تســتفيد مــن مناهــج النقــد الحديثــة فــي إعــادة
قــراءة تاريــخ نســويات الشــرق األوســط .وهــو مــا
ســنعاود النظــر فيــه فــي هــذا البحــث.

نقــده مــا بعــد البنيــوي للحداثــة بتطبيقــه لفكــرة

تكمــن أهميــة المقالــة فــي أنهــا توضــح

الخطــاب باعتبــار االستشــراق لو ًنــا مــن ألوانــه

الخــط المنهجــي ألبــي لغــد ،وهــي إذ تعالــج عــدة

الــذي ّ
مكــن الثقافــة األوروبيــة مــن تدبيــر أمــور

مواضيــع فإنهــا فــي النهايــة تموضــع أعمالهــا

الشــرق بــل وابتداعــه(.((1

فــي ســياقها المعرفــي.

وقــد ّ
مثــل إســهامهما نقطــة فارقــة فــي

وتبــدأ

بالعالقــة

بيــن

األنثروبولوجيــا

الدراســات الثقافيــة ،ودراســات االســتعمار

واالستشــراق واالســتعمار ،التــي يعتبــر البعــض

ومــا بعــده ،حيــث ســعى كثيــر مــن الكتــاب لحــذو

األنثروبولوجيــا وريثــة االستشــراق فــي خدمــة

خطــوات ســعيد فــي دراســة صــورة الشــرق

االســتعمار بينمــا ال يعــد األنثروبولوجييــن

فــي الغــرب ،وتطبيــق منهــج فوكــو فــي تحليــل

أنفســهم مستشــرقين بــل يزدرونهــم( ،((1لكنهــم

الخطــاب وعالقــات القــوة والســلطة واإلخضــاع

فــي رأي أبــو لغــد يقعــون ضمــن تعريــف إدوارد

علــى تاريــخ الــدول المحتلــة ،كمــا فعــل تيموثــي

ســعيد للمستشــرق ،وهــو تعريــف ليــس

ميتشــل فــي كتابــه «اســتعمار مصــر» وهــو

تبســيطيًا لــكل مــن يــدرس الشــرق فحســب؛

الكتــاب الــذي تستشــهد بــه أبــو لغــد كثيــ ًر ا لمــا

بــل يمتــد لعالقــة األنثروبولوجيــا باالســتعمار

يمثلــه مــن نمــوذج لهــذه المحــاوالت فــي إعــادة

باعتبارهــا عالقــة دقيقــة وخفيــة فهــي «توزيــع وعي

روايــة التاريــخ ،وهــو الــدور المحــوري بالنســبة

جيوسياســي داخــل النصــوص الجماليــة والعلميــة

لمدرســة مــا بعــد االســتعمار ودراســات التابــع

والفيلولوجيــة” .

((( جيــرار ليكلــرك ،األنتروبولوجيــا واالســتعمار ،ترجمــة جــورج
كتــورة ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،
بيــروت ،1990 ،ص.5
( ((1إدوارد ســعيد« ،االستشــراق :المفاهيــم الغربيــة عــن
الشــرق» ترجمــة محمــد عنانــي ،رؤيــة للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة،
 ،2006ص.46

واالقتصاديــة

واالجتماعيــة

(((1

ومنهــا تنتقــل إلــى إشــكالية موقــع الباحــث،
( ((1ليلــى أبــو لغــد ،المجــاالت النظريــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم
العربــي ،ص.89
( ((1إدوارد سعيد ،نقال عن :المرجع السابق ،ص.90
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فالمؤلــف منخــرط فــي ظروفــه كمــا تؤثــر فــي

والخطــاب وتداخــل التفســيرات بينهــا بيــن الجــدل

ً
خصوصــا إن كان العنصــر الغالــب هنــا
كتابتــه،

األكاديمــي واالشــتباه العملــي وبيــن مــا يجــب التركيــز

هــو «عنصــر الالمســاواة البنيويــة فــي عالقــة

عليــه فــي العمــل التحليلــي ومــا يعطــي المعنــى

الباحــث الغربــي بمدروســيه مــن العالــم الثالــث،

ويتالفــى ســوء الفهــم ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع إشــكاالت

فأســئلة :مــن يكتــب عــن مــن؟ ،وشــروط مــن تحــدد

العمــل الميدانــي (اإلثنوجرافــي) التــي تركــز علــى

الخطــاب؟  ...ومــن يترجــم مفاهيــم مــن؟ ولغــة

عالقــة الــذات واآلخــر ،بيــن إتاحــة مجــال لســماع

(((1

صــوت اآلخــر ومواجهــة الــذات بنفســها ،وإشــكالية

فالشــرق األوســط بالنســبة ألبــي لغــد هــو بنــاء

تثبيــت هــذه الثنائيــة ومحدداتهــا؛ فلــو كان بنــاء الذات

نظــري سياســي وعلمــي وال تنفصــل معرفتــه عــن

علــى أســاس دراســة المســتعمر والمســتعمر،

القــوة والموقــع ،وإنتــاج معرفــة خالصــة بــه ،وأنــه

فأيــن تكونــات الــذات واآلخــر الخاصــة بالعــرق والديــن

تبعــا إلدوارد ســعيد فــإن «تمثــات الشــرق التــي

والطبقــة؟ حيــث تــرى أبــو لغــد أن ثمــة تبــاد ًلا فــي

رســمها و/صورهــا المستشــرقون لــم تكــن مجــرد

هــذه العالقــات نفســها .بعــد تعريجهــا علــى هــذه

ســوء فهــم وإنمــا جانــب ضــروري للمحافظــة علــى

اإلشــكاليات تعــرض أبــو لغــد مــا يحــد الدراســة

نــوع مــن عالقــة القــوة وتأسيســها»(.((1

ابتــداء فيمــا تســميه
النظريــة للشــرق األوســط
ً

مــن تــروي اآلخــر؟ ،تحتــاج إلــى أن ُتستكشــف»

ويظهــر هنــا مــا يشــغل أبــا لغــد بصــورة
مركزيــة وهــي تمثــات الشــرق في الغــرب وحيثيات

«سياســة المــكان» ،ثــم «الكنــى النظريــة» وهمــا
األهــم مــن وجهــة نظرنــا فــي مقامنــا هــذا.

هــذه التمثــات ،وهــو مــا تجتهــد فــي إظهــاره،

«أزعم أن الكتابة األنثروبولوجية تشــكل شــرق

وتبيــان الفــروق الواقعــة بيــن واقــع الحيــاة اليومية

أوســط خــاص بهــا ،يتألــف مــن أعــراق ومعاييــر

والتنظيــر لهــذه الحيــاة ،وتكشــف المغالطــات بين

واهتمامــات خياليــة وسياســية ومناطــق امتيــاز»،

لغــة العلــم ولغــة الحيــاة ،ومــا يمكــن أن يقــف إزاء

فمــرد أنثروبولوجيــا الشــرق محددة بمناطق اختيار

معرفــة حقيقيــة بالشــرق فهي ليســت مســتحيلة؛

فــي التنظيــر األنثروبولوجــي «محــددة بميــل علــم

بــل تعوقهــا العديــد مــن الحواجــز المعرفيــة التــي

األنثروبولوجيــا (حتــى وقــت متأخــر) بالتركيــز علــى

نســعى فــي الســطور القادمــة الكتشــافها،

«اآلخــر» الصغيــر والبســيط واألولــي  ...وتجنــب

كمــا تعالــج أعمالهــا بصــورة أكثــر تركيــزا قضايــا

اآلخــر المركــب والمتعلــم والعميــق تاريخيًــا»

مغالطــات هــذا التمثــل.

ونتــج عــن هــذا مناطــق «إمتيازيــة» للدراســة هــي

بعــد أن تعــرض إلشــكاليات نظريــة حــول
تحليــل الفعــل اإلنســاني بيــن الثقافــة واإليديولوجيــا

(((1

المغــرب واليمــن الشــمالي ،فهمــا يشــتركان
فــي رأي أبــي لغــد فــي أن بهمــا مناطــق غرائبيــة
ومتعــددة األلــوان وعلــى أطــراف العالــم العربــي

( ((1نفسه ،ص.91
( ((1نفسه ،ص.92

( ((1نفسه ،ص.103
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ومثاليــة؛ ألنهمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط

االنقســامي  »”homo Segentariusحيــث تمثــل

الفقيــرة فــي أســاطيرها ووثنيتهــا والغنيــة فــي

القبيلــة مســألة محوريــة فــي الفهــم ،أن مــا يوحــد

مالبســها وتعقيدهــا التاريخــي ،لكــن لهمــا فضيلــة

أنــاس القبيلــة هــي األرض واإلرث والمــوارد،

البعــد عــن مراكــز الحــرب والسياســة المتفجــرة

بينمــا يفرقهــا الغــزو ولــذا فــإن الحــرب هــي حالــة

المركزيــة فــي الصــراع علــى فلســطين .فــإذا

الخطــر التــي يمنعهــا الوســطاء وهــم عــادة مــا

توجهــت الدراســة العلميــة إلــى األماكــن النائيــة

يكونــون مــن طبقــة العلمــاء ،والنتيجــة دائمــا

لمــا تمثلــه مــن ألفــة بالنســبة لألنثروبولوجييــن

فــي نظــام اجتماعــي بــدون رئيــس ،هــي حالــة مــن

وتــرادف لشــغف قديــم للعلــم بالبدائيــة ،فــإن

«الفوضــى المرتبــة» بحســب هــذه الرؤيــة .تــرى

مناطــق الشــرق األوســط األحــوج للــدرس تظــل

أبــو لغــد أن خطــاب االنقســامية مرتبــط بربــط

محــل مصــادرات المستشــرقين والمســتعمرين

الرجــال بالسياســة فــي المجتمعــات الغربيــة،

المعرفيــة عنهــا ويُعــاد إنتاجهــا دون مراجعــة.

وهــو خطــاب ذكــوري فاإلنتــاج العلمــي حــول

فــأول صــدام هــو مــع االختيــار الــذي يحــدد
أماكــن بعينهــا يســهل درســها ،لكــن محاولــة
البحــث فــي العالــم العربــي وهــي منطقــة مركبــة
وغنيــة تقابــل مــا هــو أشــد تأثيــ ًر ا وهــو مــا دعتــه
أبــو لغــد «كنــى نظريــة» أو كمــا نقلــت عــن جــون
أبــاردوري «مفاهيــم حارســة» تحــدد التنظيــم
األنثروبولوجــي وتعـرّف األســئلة األساســية .وهــي
ثالثــة محــاور مركزيــة للتنظيــر :هــي االنقســامية أو

«الشــرف غزيــر» لكنــه يرتبــط دائمــا بالرجــال فــي
هــذه الكتابــات ،أمــا النســاء فإمــا أن يســقطن
مــن الكتابــة أو يشــار إليهــن علــى أنهــن مــا يحميــه
الرجــال ،غيــر أن تجربتهــا فــي مجتمــع بــدوي تثبــت
أن الشــرف أخالقي بالنســبة للرجال والنســاء ،وأن
التواضــع دائمــا مــا يُفســر ســلبيا علــى أنــه عــار ،ولذا
فــإن عالقــة جدليــة بيــن الشــرف والتواضع تشــمل
الرجــال والنســاء فــي نســق اجتماعــي واحــد(.((1

القبليــة ،واإلســام ،والحريــم ،وعــن طريــق هــذه

أمــا اإلســام وهــو الكنيــة الثانيــة فــي العالــم

الكنــى ُتفهــم منطقــة الشــرق األوســط ويتجــه

العربــي وقــد ربطــت أصولــه بالقبليــة وربطــت

أغلــب التنظيــر األنثروبولوجــي لهــا.

أصــول الحريــم بــه ،لكــن دراســة هــذه الكنيــة

وتــرى أبــو لغــد أن هــذه الكنــى الثالثــة «ال
تســتوعب المركــب الغنــي وال الخصائــص
المتناقضــة لحيــاة النــاس فــي العالــم العربــي
والقــوى المشــكلة لهــا»(.((1
أول هــذه الكنــى هــي االنقســامية أو اإلنســان
( ((1نفسه ،ص.130

يبتعــد عــن مقــام الحديــث هنــا ،بــل األهــم هنــا
كنيــة «نظريــة الحريــم» ،وقــد ازداد االهتمــام
بالكتابــة عــن المــرأة والجنــس والجنــدر حتــى
فــاق التنظيــر عــن االنقســامية ،ويرتبــط بتزايــد
االهتمــام التاريخــي واالجتماعــي بالمــرأة العربيــة
واالهتمــام بالمنطقــة العربيــة والعالــم الثالــث
( ((1نفسه ،ص.113
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عمومً ــا وهــو مــا بــدأ منــذ الخمســينات مــن القــرن

يســمى بعالــم المــرأة وغنــاه ،وتأكيــدً ا علــى أهميــة

العشــرين ،وتســتخدم أبــو لغــد كلمــة «الحريــم»

المجتمــع المحلــي وشــبكاته ســواء كانــت قرابــة أو

لترمــز إلــى نشــاطات المــرأة والداللــة علــى معنــى

نســبًا أو ِجــوا ًر ا.

قديــم استشــراقي وخيالــي لعالــم المــرأة الشــرق
أوســطية والــذي يشــكل الخطــاب األنثروبولوجــي
عــن طريــق تقديــم غطــاء ســلبي.

اإلســهام الثانــي :تمثيــل المــرأة فــي عوالمهــا
االجتماعيــة وهــو مــا يزيــل أســطورة اإلذعــان
الســلبي لهــا ،بحيــث تبــرز المــرأة بأنهــا تخطــط

لكــن تطــور الدراســات عــن المــرأة العربيــة

وتشــتغل وتكســب وتؤثــر وتقــاوم ،وأن العــزل

يلفــت االنتبــاه إلــى بدايــات مســائلة نمــوذج العلــم

الجنســي يخلــق فضــاء أكبــر مــن اســتقاللية الفعل

الغربــي ،بدايــة مــن الســبعينات وحتــى الثمانينــات

فــي الحيــاة اليوميــة.

والتــي بــدا االهتمــام فيهــا مــن جانــب العربيــات
أنفســهن للكتابــة عــن أوضاعهــن ،واعتبــرت
مســائل ثــاث أهــم مياديــن للتفكيــر واإلنتــاج
العلمــي هــي تعريــف وفهــم الســلطة ،وتحليــل
البطريركيــة ،والنســاء واإلنتــاج.
وتأخذ أبو لغد على عديد من الدراسات للمرأة
العربيــة ســعيها مواجهــة النمــاذج النمطيــة عــن
المــرأة العربيــة ،ورفــض المفاهيــم المضللــة عــن
المــرأة العربيــة والمحجبــات باعتبارهــم خانعــات
ً
طرقــا
وعاطــات ،وأنهــا تســلك فــي هــذا المســلك
ضعيفـ ًـة نظر ًيــا ،مــن أجــل مواجهــة وإقنــاع جمهــور
متخيــل وتصحيــح أفكارهــم .بينمــا تحــدد أبــو لغــد
خمــس مجــاالت بــرزت فيهــا أعمــال جليلــة وتطــور
نظــري مهــم ،يجــب البنــاء عليــه:
اإلســهام األول تمثــل فــي اعتبــار قضيــة
نشــاطات المــرأة بصــورة أفضــل مــن حيــث
دراســة غنيــة بعالقــات النســاء ببعضهــن
جــزءا
البعــض وبأطفالهــن ،وبالرجــال ،باعتبارهــن
ً
مــن شــبكة المجتمــع ،مــا يقــرب صــورة أوضــح لمــا

اإلســهام الثالــث :كان فــي تفكيــك بنيــة
الحريــم نفســه ،بكســر االنفصــال بيــن دائــرة حيــاة
المــرأة والرجــل بحيــث ال يمكــن الحديــث عــن
إحداهــا دون معرفــة باألخــرى ،وهــو جهــد ارتبــط
بتحليــل البطريركيــة وتتبــع أدوار المــرأة فــي
المجتمعــات العربيــة
اإلســهام الرابــع :تمثــل فــي العالقــة بيــن
األيديولوجيــا

والســلطة

باعتبارهمــا

مجــا ًلا

لخطــاب الحشــمة الجنســية والحجــاب والعــزل
بيــن الجنســين واأليديولوجيــا األخالقيــة ،وتشــكيل
خطابــات تظهــر كمــا لــو كانــت متعارضــة ،وكيــف
تتغلــل الســلطة واأليديولوجيــا وتعددهــا فــي
تجــارب األفــراد.
اإلســهام الخامــس :هــو إســهام منهجــي
يتعلــق باألســئلة اإلبســتمولوجية والسياســية
التــي أثارتهــا تأمــات المنظريــن ،وقــدرة علــى
إبــراز

أصــوات

اآلخــر

وســماعه،

وانخــراط

األنثروبولوجييــن أكثــر فــي حــوار يشــملهم مــع
النســاء الالتــي يدرســونهن والباحثــات النســويات.
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لقــد أظهــرت أبحــاث النســويات أن عملهــن

فالحــركات النســوية علــى األقــل ابتــداء

ليــس اســتمرار الجهــد العلمــي الســالف؛ بــل

بســيمون دي بوفــوار ارتضــت أن تكــون اآلخــر

إنهــن يناقضــن جذر يًــا االفتراضــات والنتائــج

بالنســبة للرجــل؛ فســعي الحــركات النســوية ألن

األساســية فــي الحقــول العلميــة ،وأظهــرن ً
أيضــا

تكــون المــرأة ذا ًتــا وشــخصية بــد ًلا مــن كونهــا شـ ً
ـيئا

أن التنظيــر النســوي عــن العالــم االجتماعــي ســواء

وملـ ً
ـكا للرجــل واجهتــه مشــكلة «االختــاف» داخــل

فــي الشــرق األوســط أو خارجــه بتحليلــه للجنــس

الحركــة النســوية .كانــت المثليــات وذوات األصــول

يغيــر فهــم العالــم االجتماعــي نفســه(.((1

األفريقيــة و»الملونــات» مختلفــات عــن النســاء

يبــدو أن أبــا لغــد تموضــع أعمالهــا فــي ســياق
هــذه اإلســهامات أو تعمــل علــى أن تكــون واحــدة
منهــا ،وهــو ســياق يجمــع بيــن تحديــات البحــث
األنثروبولوجــي ،واالهتمــام النســوي ،ومنافســة
الكنــى النظريــة والمفاهيــم الحارســة لدراســة
الشــرق ،فــإن كان إدوارد ســعيد قــد كشــف
عــن تمثــات الشــرق فــي نصــوص وكتابــات
المستشــرقين ،فــإن أبــا لغــد تســعى ألن
تكشــف عــن المصــادرات والخطابــات الغربيــة
فــي الكتابــات األنثروبولوجيــة التــي تدعــي العلميــة
وكشــف حقيقــة المجتمعــات العربيــة.

2.2الكتابة ضد الثقافة
ثمــة خيــط أخيــر يحمــل همــا منهجيــا لليلــى أبــو
لغــد يمكننــا التعــرض لــه فــي مقالــة لهــا بعنــوان
«الكتابــة ضــد الثقافــة» حيــث تعتبــر كتابــات
النســويات والمهاجريــن أو المتجنســين تحديًــا
لنمــوذج الثقافــة الــذي يضــع حــدودً ا بيــن الــذات
واآلخــر التــي تؤســس لنمــط مــن العزلــة والتراتبيــة
التــي يجــب أن ُتتحــدى.

( ((1نفسه ،ص.124-120

الشــقراوات الغيريــات مــن الطبقــة الوســطى
الغربيــة ،وكذلــك الحــال مــع نســاء العالــم الثالــث
مــا يصعــب العمــل علــى قضايــا المــرأة فــي إطــار
عابــر للثقافــات التــي تحمــل معــان مختلفــة لنفــس
المفاهيــم عــن الذكــورة واألنوثــة .وتســتنبط أبــو لغد
دائمــا
مــن إشــكالية الــذات عنــد النســويات أن الــذات
ً
مــا تتمأســس أو تتخلــق وليســت كينونــة أصيلــة أو
طبيعيــة ،وأن عمليــة خلــق الــذات باعتبارهــا مقابلــة
ً
ســلفا تنطــوي علــى كبــت أو إخفــاء
آلخــر محــدد
لبقيــة أشــكال االختــاف .وهــو مــا دفــع بعــض مــن
منظــري النســوية الستكشــاف إمكانيــات فعــل
سياســي وخلــق هويــة سياســية فــي تقاطــع دائــرة
االختــاف الجنــدري مــع غيرهــا مــن دوائــر االختــاف
كالعــرق والطبقــة فــي العالــم المعاصــر(.((1
وعليــه فــإن أبــا لغــد ال تدافــع عــن أصالنيــة
ذاتيــة لنســاء عربيــات ،بــل تكشــف عــن ضــروب
إعــادة صناعــة وتخلــق المــرأة فــي الشــرق
األوســط ،كمــا تســعى لعــدم التعامــل مــع المــرأة
بمعــزل عــن مجتمعهــا ونســقها الثقافــي ،وعــن
(19) Lila Abu Loughod, writing against culture, in:
Richard G.Fox: Recapturing anthropology : working
in the present, School of American Research Press :
Distributed by the University of Washington Press, 1991,
pp. 137- 141.
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مكونــات هويتهــا األخــرى ودوائــر ذاتهــا األخــرى،

والتقــدم المرتبطتيــن بالحداثــة ،التــي مــا يــزال

إنهــا ال تعــرف المــرأة باعتبارهــا امــرأة وحســب ،بــل

صداهــا فــي المشــاريع التحديثيــة العلمانيــة فــي

هــي امــرأة مســلمة و/أو عربيــة و/أو بدويــة ،مدينيــة

الشــرق األوســط ،والتحــرز فــي اســتخدامها( .((2فإن

أو متعلمــة أو صاحبــة فكــر أو عمــل أو أيديولوجيــا

كانــت الحداثــة هــي الخطــاب المهيمــن فــي الشــرق

وهــذه اإلضافــات هــي محددات هوياتيــة ومتغيرات

محتــاج للكشــف
ٌ
األوســط فــإن الســبيل لنقدهــا

سياســية فــي تنــاول المــرأة وعوامــل اختــاف تحــد

عــن الطــرق التــي اســتهدفت بهــا مشــاريع التحــول

مــن القولبــة الجاهــزة والتنميطــات الســريعة.

النســاء ،وتفريقهــا عــن جهودهــن
االجتماعــي
َ

وبــذا فــإن القاعــدة المنهجيــة لليلــى أبــو لغــد
تكتمــل بالنظــر إلــى أعمالهــا فــي إطــار مــن النســوية
األنثروبولوجيــة الجديــدة التــي تنخــرط فــي حــوارات
مــع الكتابــات البحثيــة التحرريــة مــن أبنــاء الشــرق أو
المتحديــة للتــراث العلمــي مــن دارســي الثقافــات،
وأنهــا مهتمــة بصــور وتمثــات المــرأة فــي الشــرق
األوســط ،ونقــد خطابــات الهيمنــة المتعلقــة
بهــا ،عــن طريــق عــودة دائمــة إلــى واقــع الحيــاة
باختالفاتهــا ،مــع عــدم اســتحواذ نتائــج نمــوذج
مســبق علــى الذهــن أثنــاء الــدرس ،إن هــذه النمــاذج

أنفســهن فــي تحريــر ذواتهــن ،ومشــاريعهن
التــي تقاومــن بهــا مــن داخــل أنســاقهن الثقافيــة
دون ســعي للتحــول االجتماعــي نحــو التحديــث؛
فللمــرأة فــي الشــرق األوســط خصوصيــة أنهــا
كانــت «مشــروع» ســواء للمســتعمر الــذي يســعى
إلنقاذهــا كمــا تقــول دعايتــه أو فتــح عالــم «الحريم»
إلخضاعــه( ،((2أو التشــييد الحكومــي ومتطلبــات
جعــل الشــعب منتجــا ،والــرد علــى حــس التخلــف
الــذي أحدثــه اللقــاء مــع أوروبــا( .((2فكانــت المــرأة
فــي موقــع المركــز مــن تلــك المشــاريع.

القبليــة ليســت بريئــة فــي رأي أبــي لغــد بــل مرتبطــة

فتاريــخ النســوية فــي الشــرق األوســط معقــد،

بمواقــع قــوة وســلطة ،فــإن عملهــا فــي تفكيــك

والحفــاظ علــى هــذا التعقيــد ،وعــدم االستســام

هــذه النمــاذج مقاومــة لهــذه المواقــع.

للتبســيطات األيديولوجيــة –الليبراليــة والحداثيــة

البناء الفكري النقدي لليلى أبو
لغد
إذا كانــت المهمــة هــي تفكيــك الخطــاب
المهيمــن؛ فــإن أحــد أولوياتــه هــي فــك التــازم
بيــن مفاهيــم مــن قبيــل تحريــر المــرأة وتمكينهــا
وهــي مفاهيــم ضمنتهــا نســاء الطبقــات العليــا
والمتوســطة فــي القرنيــن التاســع عشــر
والعشــرين وتالزمــت مــع ســرديات التنويــر

عــادة -وعــدم إنــكار دور مشــاريع القوميــة
والتحديــث والكشــف عنهــا كذلــك فــي تطــور
(20) Lila Abu Lughod, Feminist longoings and
postcolonial conditions, in: Lila Abu Lughod: Remaking
Women, feminist and modernity in middle east,
Princeton university press, Princeton, 1998, P.25
( ((2ومفــردة اإلخضــاع مســتقاة مــن بحــث تيموثــي ميتشــل
عــن اســتعمار مصــر ،وقــد أورد فصــا فــي أســر األجســاد،
ينظــر :تيموثــي ميتشــل ،اســتعمار مصــر ،ترجمــة أحمــد حســان
وبشــير الســباعي ،مــدارات لألبحــاث والنشــر ،القاهــرة2012 ،
( ((2ليلــى أبــو لغــد ،التطلعــات النســوية والظــروف مــا بعــد
الكولونياليــة ،فــي ليلــى أبــو لغــد :الحركــة النســائية والتطــور فــي
الشــرق األوســط ،ترجمــة نخبــة ،المجلــس األعلــى للثقافــة،
القاهــرة ،صـــ 28
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النســوية ،هــي مــا تشــدد عليــه أبــو لغــد فــي بحثهــا.
تكمــن البدايــة مــن أجــل تحقيــق فــك التــازم
وكشــف الفروقــات ،فــي وســيلة منهجيــة هــي
بتوســعة مفهــوم النســوية ،بحيــث تضــم إلــى أفــق
رؤيتهــا المــدى الواســع للمشــروعات التــي هدفهــا
التأســيس إلعــادة صياغــة األنوثــة وأدوار النســاء
فــي شــتى المجــاالت بــدل االقتصــار علــى الحــركات
النســائية المنظمــة ،وهــذه المشــروعات تظهــر في
مظاهــر متعــددة ســواء فــي المشــروعات العمليــة
أو النقاشــات الدائــرة فــي البرلمــان ،والصحافــة
والكتــب والخطــب والدرامــات التلفزيونيــة ،كما يوفر
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وتعتمــد علــى توســعة لمفهــوم النســوية حتــى
تشــمل الدراســات النســوية دراســة كتابــات
ُ
المنظــرات النســويات نفســها لتوضــع ضمــن
ســياق التفاعــل والتطــور العــام ،بــدل أن تكــون
محصــورة فــي التركيــز عليهــا ،لتنســج فــي نقدهــا
وبحثهــا قضايــا النســاء فــي العالــم العربــي
ولتناقــش قضايــا الحجــاب والتعليــم والعمــل
والحقــوق الفرديــة واالختيــار فــي الــزواج.

3.3هل تحتاج المسلمات إلى
إنقاذ؟

هــذا التوســيع إمكانيــة روايــة مشــروعات محليــة

اشــتهرت مقالــة ليلــى أبــو لغــد عــام 2002

غيــر قابلــة للتصنيــف فــي تعريــف بعينــه للنســوية أو

بعنــوان «هــل تحتــاج المــرأة المســلمة إلــى إنقــاذ؟

إســباغ صفــة الحداثــة والتقــدم علــى حيــوات بطــات

تأمــات أنثروبولوجيــة فــي النســبية الثقافيــة

نســويات ،رغــم أن هــذه التوســعة قــد تجعــل مــن

وحواشــيها»(((2؛ إذ جــاءت ردً ا علــى مبــررات الغــزو

ً
فضفاضــا فــي بعــض نقاطــه(.((2
المفهــوم

األمريكــي ألفغانســتان بتحريــر وإنقــاذ النســاء

حتــى ال تكــون البدايــة مشــكلة ،فــإن أبــا
لغــد تســتند إلــى واقــع الحيــاة اليوميــة العربيــة
وتطوراتهــا عــن طريــق تجربتهــا العميقــة فــي
مجتمــع قبائــل أوالد علــي البــدوي وتجاربهــا
المتعــددة

واتصالهــا

الدائــم

بعديــد

مــن

المجتمعــات العربيــة وإجــراء البحــوث فيهــا(،((2
( ((2نفسه.
( ((2جديــر بالذكــر ،أن ليلــى أبو لغد أمريكية فلســطينية ووالدها
هــو البروفيســور إبراهيــم أبــو لغــد المعــروف بإســهامه فــي
الدراســات الفلســطينية ،غيــر ذلــك فإنهــا قــد حــررت كتابــا عــن
النكبــة الفلســطينية وإثباتــات الذاكــرة ،كمــا لهــا دراســة رائــدة
عــن الدرامــا التلفزيونيــة فــي مصــر والتربيــة الوطنيــة ،ينظــر:
Nakba ,Palstine 1948 ,and the claims of memory,
Columbia
University
press
,new
york,2007
Dramas of nationhood, the politics of television in
Egypt, the university of Chicago press, Chicago and
London, 2005

األفغانيــات مــن ظلــم الحكــم اإلســامي ،وادعــاء
«لــورا بــوش» «فــرح» األفغانيــات حيــن حررهــن
األمريــكان .ترصــد فيــه العالقــة بيــن الخطابــات
المعاصــرة بشــأن الحقــوق والمســاواة وبيــن
الخطــاب االســتعماري والتبشــيري المبكــر حــول
المــرأة ،وتســعى فيــه لدعــم إدراك جــدي حــول
االختالفــات بيــن نســاء العالــم باعتبارهــن نتاجــات
لسياســات وتواريــخ وظــروف ورغبــات وقيــم
(25) Lila Abu-Lughod, Do Muslim Women Really Need
Saving? Anthropological Reflections on Cultural
Relativism and Its Others (Ethics Forum: September
11 and Ethnographic Responsibility), American
Anthropologist, Volume 104, Issue 3, pages 783–790,
September 2002.
وترجمتــه العربيــة ،لجهــاد الحــاج ســالم فــي :أنثروبولوجيــا:
المجلــة العرب ّيــة للدراســات األنثربولوج ّيــة المعاصــرة ،إصــدار
مركــز فاعلــون ،العــدد األول ،ص ، 209 - 187 .الجزائــر ،مــارس .2015
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مختلفــة ،وأن األولــى بــد ًلا مــن الســعي «إلنقــاذ»

حجــاب المــرأة فــي الــدول اإلســامية ،فطالبــان

اآلخريــن ومــا تتضمنــه هــذه الكلمــة مــن شــعور

لــم تختــرع الحجــاب بحســب أبــي لغــد ،بــل

بالتفــوق ومــا يســتتبعه مــن عنــف أن يكــون

قامــت بتعميــم لبــاس «البشــتون» وهــي إحــدى

هنــاك ســعي للتفكيــر فــي الطــرق للعمــل مــع

المجموعــات العرقيــة المتعــددة فــي أفغانســتان

هــؤالء اآلخريــن ،وتحمــل المســئولية فــي التصــدي

الالتــي يرتدينــه خــارج المنــزل ،كوســيلة ترمــز

ألشــكال الظلــم العالميــة التــي تصــوغ العوالــم

لتواضــع المــرأة وحرمتهــا ،ونــوع مــن الفصــل

التــي يعيشــون فيهــا.

الرمــزي بيــن مجــال الرجــل ومجــال المــرأة ،وهــو

تعالــج المقالــة مســألة الحجــاب ضمــن ســياق
أعــم مــن النقــاش حــول االختالف والنســبية الثقافية
والخطــاب اإلمبريالــي ،فلطالمــا ُطــرح الحجــاب علــى
أنــه ســلب لحقــوق المــرأة وأن النســاء األفغانيــات
قــد أجبــرن علــى لباســه وهــن يعانيــن مــن وطأتــه
التــي لــم يتخلصــن منهــا إال بالتدخــل األمريكــي
ضــد اإلرهــاب كمــا تقــول لــورا بــوش أن «الكفــاح
ضــد اإلرهــاب هــو كفــاح مــن أجــل حقــوق المــرأة
وكرامتهــا» .لكــن األهــم ومــا نــود التقاطــه مــن هــذه
المقالــة ليــس الدفــاع عــن األفغــان أو دحــض كالم
األمريــكان ،وإنمــا مســألتان نقديتــان.

تعميــم للبــاس فئــة محــددة علــى البقيــة وليــس
ً
فرضــا لحكــم دينــي ،وتتوقــع أبــو لغــد أنــه بعــد تحــرر
األفغانيــات مــن هــذا القانــون القســري فإنهــن
ســيخترن فــي الغالــب أشــكا ًلا أخــرى مــن التحجــب
والتغطيــة ،وباالســتعانة بأكثــر مــن دراســة فإنهــا
تؤكــد أنــه يجــب التخلــي عــن الربــط بيــن الحجــاب
وســلب الحريــة؛ إذ لــه تفســيرات تتعلــق بالحــس
األخالقــي وتقريــر النســاء طواعيــة مــن يتحجبــن
أمامهــن ،كمــا تكشــف أنــه يمكــن قراءتــه علــى أنــه
رمــز للــورع الدينــي ،أو التثقيــف الحضــري المعقــد
أو وجــه مــن وجــوه الحداثــة ،كمــا تعتبــره البعــض
إحــدى التقنيــات الجســدية لبــذر الفضيلــة .تقــول

أولهمــا :التفســيرات الثقافيــة فــوق التاريخيــة

ليلــى أبــو لغــد مــا الــذي يؤكــد أن حجــاب المــرأة

لمســألة المــرأة المســلمة ،ففــي خطــاب لــورا

هــو ســبب مشــكالتها التــي تســتوجب تدخ ـ ًلا مــن

بــوش تبــدو أزمــات المــرأة المســلمة األفغانيــة

القــوى العظمــى والمتحضــرة لتحقــق لهــا حريتهــا

هــي عــدم قدرتهــا علــى ارتــداء الجينــز ،وطــاء

التــي تهــم هــذه القــوى بالطبــع ،كمــا كانــت دائمــا

األظافــر واالســتماع لموســيقى البــوب والــروك،

تتدخــل لصالــح النســاء العربيــات فــي فلســطين

بــد ًلا مــن الفقــر والمــرض وســوء التغذيــة

علــى ســبيل المثــال(! ((2

والحرمــان مــن التعليــم والعمــل حتــى وقــت متأخــر
مــن حكــم طالبــان ،وكأن احتياجــات ورغبــات نســاء
العالــم كلهــا واحــدة ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن تجاهــل
الســياق الثقافــي والدينــي واالجتماعــي يكشــف
عــن جهــل بطبيعــة «اللبــاس اإلســامي» أو

وهنــا المســألة الثانيــة :أن التفســيرات
الثقافيــة االختزاليــة تلــك ،ليســت محــض غلــط أو
ســوء فهــم ،بــل هــي صــدى لمبــررات اســتعمارية
( ((2المصدر السابق.
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قديمــة فــي اســتغالل قضايــا المــرأة لتبريــر

مصــر عــام  1906إلنقــاذ أخواتهــن المســلمات لكــن

تدخلهــا ،حيــث اســتغل االســتعمار طقــوس

الخطــاب بــدل أن يكــون مــن أجــل المســيح بــات

مثــل طقــس ســنتي

(((2

فــي جنــوب آســيا أو

زواج األطفــال ،وهــي تدخــات تختزلهــا جيتــاري
ســبيفاك فــي جملتهــا الســاخرة« :هــا هــم الرجــال
البيــض ينقــذون النســاء الســمر مــن الرجــال
الســمر» فكمــا تلمــح ليلــى أن االنتهــاكات التــي
يقــوم بهــا األفغــان بحــق النســاء تســتدعي تدخــل
القــوى المتحضــرة إلنقاذهــن أمــا انتهــاكات الغــزو
األمريكــي التــي تمتلــئ بهــا التقاريــر الحقوقيــة فــا
تســتوجب أي فعــل مــادام الرجــال البيــض هــم
مــن يفعلونهــا .إضافــة إلــى اســتدعاء التاريــخ
االســتعماري االنتقائــي فــي تعاملــه مــع قضايــا
المــرأة ،هنــا أيضــا مثــال مــن مصــر عــن تركيــز تيــار
مــن النســوية االســتعمارية علــى خلــع البرقــع
كرمــز للقمــع بينمــا لــم يدعــم هــذا التيــار قضيــة
تعليــم النســاء تماشــيًا مــع سياســات اللــورد
كرومــر المعــارض لتمكيــن النســاء( ،((2إضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن ثمــة تعبئــة سياســية باديــة فــي
الخطــاب األمريكــي تجــاه قضايــا المــرأة األفغانيــة؛
إذ ال تعــدو قضيتهــا ســوى توظيــف لهــا فــي حــرب

مــن أجــل حقــوق اإلنســان أو الليبراليــة.
بحســب أبــي لغــد ،فــإن قضيــة المــرأة
المحجبــة أو قضايــا المــرأة المســلمة فــي العالــم
اإلســامي ال بــد أن توضــع فــي إطــار ثقافــي مــن
درس االختــاف والمغايــرة مثلهــن مثــل النســاء
األفريقيــات والجماعــات المهاجــرة وغيرهــم،
لكــن مناقشــة الخطــاب األمريكــي ،فــي لحظتــه
النماذجيــة عنــد لــورا بــوش ،تبيــن وضعــه لقضيــة
المــرأة المســلمة فــي ســياق آخــر ،ســياق اإلنقــاذ
والتحريــر ،مــا يمثــل تعبئــة سياســية للشــعور
ذات
بالتفــوق الغربــي ،وتأكيــدً ا لغطرســة
ٍ
بعينهــا علــى بقيــة االختالفــات الدينيــة والثقافيــة
واالجتماعيــة ،وتتســاءل أبــو لغــد أليــس مــن
األنســب أن نبحــث عــن عالــم أعــدل بــدل تطبيــق
اســتراتيجيات عســكرية وخطــط اقتصاديــة
مفروضــة بحجــة اإلنقــاذ والتحريــر؟

االنتشار الدولي للغة جديدة

أمريــكا ضــد «اإلرهــاب» بعــد  11ســبتمبر ،وفــي

علــى نفــس المنــوال ،تبــدو قــراءة ليلــى أبــو لغد

معركــة تهــدف لتنحيــة نظــام معيــن مــن الحكــم

لتقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام(،2005((2

فــي أفغانســتان وإحــال نظــام «علمانــي» محلــه

لكــن إن كان الحديــث مركـ ًز ا فــي المقالــة الســابقة

تــرى الدولــة المتحضــرة أنــه أصلــح لنســاء األفغان

علــى التفســيرات الثقافيــة والتعبئــة السياســية،

ورجالهــم ،فــي علمنــة للغــة القــرن التاســع عشــر

فــإن الحديــث عــن هــذا التقريــر يركــز علــى الســقوط

التبشــيرية التــي اســتعملتها مبشــرات فــي

فــي شــراك التوصيفــات للغــة عالميــة االنتشــار

( ((2إلقــاء األرامــل ألنفســهن داخــل محــارق جنــازة أزواجهــن
األمــوات

( ((2ليلــى أبــو لغــد« ،دعــم حقــوق المــرأة فــي تقريــر التنميــة
اإلنســانية العربيــة للعــام  :2005نحــو نهــوض المــرأة فــي الوطــن
العربــي ،االنتشــار الدولــي للغــة جديــدة» ،مجلــة المســتقبل
العربــي ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،العــدد .2008 ،354

( ((2المصدر السابق.
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وتعنــي بهــا اللغــة التنمويــة المرتبطــة بالليبراليــة

بيــن الجنســين ،وأن ثمــة تنافــر بيــن الثقافــة

والنيوليبراليــة .تعــرب أبــو لغــد بدايــة عــن قلقهــا

والحقــوق ،تتأفــف أبــو لغــد مــن هــذا الخطــاب

بعــد أن أصبــح ميــدان العمــل الحقيقــي للمــرأة

بمــا يذكــر بمقالتهــا «الكتابــة ضــد الثقافــة» إذ

دوليــا بعــد أن كان محل ًيــا ،ومــا يمكــن أن يســتتبع

يســاهم هــذا الخطــاب فــي تحجّ ــر الثقافــة بالنظــر

ذلــك مــن تحــول أرضيــة هــذه النقاشــات إلــى حجــج

إليهــا ثابتــة راكــدة ال يعتريهــا تحــول ،ويتجاهــل

للحديــث حــول «صــراع الحضــارات» والتدخــات

أدوار التاريــخ والسياســة ،ويســاهم فــي «إفــراد»

واألجنــدات الدوليــة السياســية واالقتصاديــة

جماعــات العالــم الثالــث(.((3

والعســكرية وتأثيرهــا علــى طبيعــة شــكل حقــوق
المــرأة وتداولهــا ونتائــج الصبغــة الدوليــة الجديــدة
لحقــوق المــرأة .وإن كانــت تقــدر المجهــود الــذي
بذلــه عديــد مــن الباحثيــن فــي التقريــر وبعــض
جوانبــه اإليجابيــة تمثلــت أهمهــا فــي ربــط تنميــة
المــرأة وتنميــة الرجــل بتنميــة المجتمــع ككل.
ثمــة ثالثــة أســئلة تبنــي عليهــا تحليلهــا للتقريــر،
الســؤال األول عــن الســياق الدولــي النعــدام
المســاواة والعدائيــة والشــحن السياســي علــى
صعيــد عالمــي،

وبالتناقــض الــذي يبرزه التقرير والوجه الســلبي
ً
شــكوكا
الــذي يعرضــه عــن المــرأة العربيــة ،فــإن
حــول تقــارب بيــن التقاريــر الدوليــة عــن المســاواة
الجنســية وبيــن أجنــدات سياســية وأيديولوجيــة
أكبــر تخــص المنطقــة ،وقــد وقــع التقريــر فــي
شــرك الترابــط المحــرج أيــا كانــت نيتــه(.((3
ومــرة أخــرى تمثــل القضايــا الثــاث الحيويــة فــي
هــذه القــراءة ،التعليم والتوظيف والحقوق الفردية،
مجــا ًلا إلبــراز أبــي لغــد الفــوارق بيــن واقــع الحيــاة
اليوميــة ولغــة التقريــر الحقوقيــة ،فهــي تســعى ألن

الســؤال الثانــي عــن وجهــة النظــر العالميــة

تكشــف أن المشــكلة الحقيقيــة فــي تعليــم المــرأة

والحضريــة النابعــة مــن الطبقــة الوســطى حيــال

فــي القــرن الواحــد والعشــرين ليســت الثقافــة التــي

المــرأة وتطلعاتهــا وظروفهــا اليوميــة،

تمنــع مــن تعليــم اإلنــاث ،فقــد كانــت ألدوار الحــركات

أمــا الثالــث فعــن اعتمــاد التقاريــر الدوليــة لغــة
دوليــة معممــة تتحــدث عــن المــرأة ومــدى تأثيرهــا
فــي الحيلولــة دون فهم مشــكالت بعينها تعانيها
المــرأة فــي المنطقــة وال تســتوعبها هــذه اللغــة.

النســوية مــع اإلصالحــات الحكوميــة االشــتراكية
والتطــورات الطبقيــة دو ٌر فــي تطبيــع تعليــم البنــات،
وأن المشــكلة ليســت فــي التمييــز بيــن الجنســين
ولكــن فــي النفقــات الباهظــة علــى التعليــم وتدنــي
مســتواه ،وعــدم توفيــر الدولــة الرعايــة االجتماعيــة،

يــدور التقريــر فــي فلــك الخطــاب الحضــاري

وأن الناظــر فــي أوضــاع الريــف المصــري علــى حــد

الــذي يولــي الــدور األكبــر للثقافــة العربيــة

قولهــا يــرى إصــرا ًر ا مــن األهالــي علــى تعليــم بناتهــن،

واإلســامية ،بالطبــع يقصــد إصالحهــا وتغييرهــا،
لحــل قضايــا المــرأة ومشــكلة عــدم المســاواة

( ((3المصدر السابق ،ص.91
( ((3نفسه.
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علــى الرغــم مــن العواقــب الفظيعــة والتجــارب

أمــا قضيــة الحقــوق الفرديــة فإنهــا ُتترجــم فــي

المزعجــة التــي يمــر بهــا الصبيــان والفتيــات فــي

الخطــاب الليبرالــي إلــى التمايــز عــن العائلــة ،وإدانــة

التعليــم العــام فــي الريــف والصعيــد المصــري،

العشــيرة والقبيلــة والعائلــة ،وهنــا ترديــد خطــاب

كذلــك يســتبطن التقريــر جهــ ًلا بالثقافــة البدويــة

التنميــة اإلنســانية الغربــي علــى حــد تعبيرهــا،

والقرويــة؛ إذ يقــرن بيــن معرفــة القــراءة الكتابــة

تقــول أبــو لغــد إن للعائلــة الكبيــرة مشــكالتها التــي

واإلبــداع ،وهــو يثيــر بــا شــك عالمــة أنثروبولوجيــة

بحثتهــا المؤلفــات الضخمــة عــن المســاواة بيــن

تــرى فــي األشــعار واألزجــال والحواديــت الشــعبية

الجنســين ،لكــن «ال يــزال مــن غيــر الواضــح إن كانت

نوعً ــا مــن أنــواع المعرفــة واإلبــداع.

«االســتقاللية الفرديــة» ســتمكن المــرأة بطريقــة
تلقائيــة مــن تحقيــق المســاواة أو إثبــات الــذات»

(((3

واألمــر نفســه بالنســبة للعمــل الــذي يشــكل
مفتــاح النهــوض بالمــرأة مــن وجهــة نظــر
الليبرالييــن ،بيــد أن أبــا لغــد تتســاءل إن كان هــذا
ً
متوافقــا مــع الواقــع العربــي ،فحتــى فــي الواليــات

والتنظيــر عــن الجانــب المظلــم لليبراليــة الفردانيــة
مــن قبيــل اســتمرار عــدم المســاواة والعنــف ضــد
المــرأة فــي العالــم الغربــي يجعلنــا أكثــر حــذ ًر ا.

المتحــدة بــدا التشــكك واضحً ــا منــذ زمــن فــي

مــا نلتقطــه مــن النقــد التــي وجهتــه أبــو لغــد

أن عمــل المــرأة هــو عــاج ناجــع للمســاواة

إلــى التقريــر فــي مســألة النقــد ،أنــه نقــد علــى

بيــن الجنســين وحصــول المــرأة علــى حقوقهــا،

مســتوى اللغــة ،تعــارض أبــو لغــد إعــادة إنتــاج

وان األمــر بحاجــة إلــى قيــاس مســاهمة المــرأة

لغــة التحديــث ،والتســليم بفــرض حــدود للتنميــة

االقتصاديــة بطريقــة مختلفــة ،لكــن ثمــة أســئلة

واإلصــاح المبتغــى بالتركيــز علــى حلــول إصالحيــة

كثيــرة أهــم مــن مجــرد الحديــث عــن مؤشــرات

وثقافيــة ،بــد ًلا مــن التركيــز علــى حلــول اقتصاديــة

وإحصائيــات عمــل المــرأة العربيــة تتعلــق بــإن

وسياســية جذريــة تتضمــن تدعيــم مجتمــع

كان العمــل اســتغالليًا أو متدنــي األجــر أو مجهــدً ا،

مدنــي قــوي وإصالحــات قانونيــة ،هــذه اللغــة التــي

وعــن التدابيــر الخاصــة برعايــة األطفــال ،مــا الــذي

تتجنــب الصــدام السياســي تســعى للتغييــر بتغييــر

يبــرر تك ّلــف المــرأة تنقلهــا ومضايقاتهــا مــن أجــل

المواقف الثقافية بتقديم تفســيرات «مســتنيرة»

عمــل ال يفيدهــا ماد ًيــا؟ وفــي ظــل ضغــط اإلصــاح

لإلســام ،وتطــور ثقافــة قائمــة علــى المســاواة

االقتصــادي فــإن بعــض األنثربولوجييــن يقــررون

فــي المعاملــة واحتــرام حقــوق اإلنســان .وتعــول

أنــه مــن الطبيعــي أن ترغــب المــرأة أن تكــون «ربــة

لغــة الليبراليــة الجديــدة علــى «شــبكات خــاص

منــزل» .تعتــرف أبــو لغــد أن للتقاليــد الثقافيــة

اجتماعــي» تعتمــد علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة

عامــل فــي إثنــاء المــرأة عــن العمــل لكنهــا ليــس

وتتجاهــل الــدور الحكومــي فــي إصــاح زراعــي

العامــل األهــم أو العامــل الحاســم(.((3

أو عدالــة اجتماعيــة ،وهنــا إشــارة إلــى اقتصــاد

( ((3نفسه ،ص.93

( ((3نفسه ،ص.94
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سياســي مرتبــط بتحريــر الســوق وتقليــص دور

صناعــة المــرأة ،اندرجــت المقالــة تحــت قســم:

الدولــة .ويبــدو التقريــر العربــي يســير فــي ركــب

المــرأة والزوجــة والمواطنــة فــي نهايــات القــرن

اللغــة الليبراليــة الجديــدة ،متجاهــ ًلا لغــة دوليــة

العشــرين ،ويثيــر عنوانهــا التســاؤل مثلمــا يثيــر

أخــرى تتضمــن مفرداتهــا :االســتغالل والتخلــف

اســتنتاجها التعجــب .وهــي تذهــب إلــى أبعــد مــا

والظلــم والثــورة ،وغيــر متســائل عــن أولويــات

يكــون فــي تحــدي الســردية الحداثيــة والليبراليــة؛

مثــل االنفــاق العســكري واالســتثمار الغربــي

إذ تتوصــل إلــى االختالفــات بيــن النزعــة اإلســامية

واالســتهالك والديــن الخارجــي ،وصام ًتــا تمامً ــا

والتقدميــة فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة اختالفــات

حيــال العامــل االجتماعــي والسياســي القــوي

انتقائيــة ،وربمــا يمكــن وصفهــا بالكميــة إن

-حينــذاك -الصحــوة اإلســامية.

جــاز التعبيــر ،وأنهــا ناتجــة عــن عــدم اســتعمال

بالنســبة لليلــى أبــو لغــد ،المزعــج فــي اللغــة
الدوليــة الليبراليــة اقتصارهــا علــى طبقــة سياســية
عالميــة مهنيــة مثقفــة ،ال يمكنهــا تخيــل لغــة

اإلســاميين «لقامــوس» الحداثــة فــي وصــف
أفعالهــم .وهــو ادعــاء ملفــت فــي فتــرة شــهدت
صدامــا عنيفــا بيــن التياريــن.

أخــرى تعبــر عــن اإلنســانية وتحصيــل الحقــوق

تــود أبــو لغــد إثبــات «أن مــا يميــز اإلســاميين

والعيــش الكريــم( ،((3ومــا يســتتبع هــذا مــن حيلولــة

هــو أنهــم يصمون االســتغالل الجنســي والحريات

دون تطويــر جهــد داخلــي ،ذاتــي ،لمعالجــة قضايــا

العامــة بأنهــا غربيــة ،لكنهــم ال يتحــدون حقــوق

المــرأة معالجــة تتناســق مــع الســياقات التاريخيــة

النســاء فــي العمــل إال بحــذر شــديد ،وال يــكادون

واالجتماعيــة والخصوصيــات الثقافيــة ،فــإن تعميم

يتســاءلون عــن تعليــم النســاء ،ويعتنقــون مُ ثــل

ثقافــة بعينهــا ال يشــكل تهديــدً ا ألي قــوة عالميــة،

الــزواج البرجــوازي ومبادئــه دون تفكيــر ،وذلــك

بــل ربمــا يصــب فــي صالحهــا .لكنهــا تثيــر ســؤا ًلا فــي

علــى الرغــم مــن أن العناصــر الثالثــة مــن الممكــن

النهايــة عمــا إن كانــت هــذه هــي اللغــة الوحيــدة التــي

إدراجهــا تحــت مســمى النســوية»(.((3

يمكــن التعبيــر بهــا عــن حقــوق المــرأة وتطويرهــا؟

4.4النزعة النسوية والنزعة
اإلسالمية

مــن خــال تحليلهــا ألعمــال دراميــة إلثنيــن
مــن

«التقدمييــن»

الموصوفيــن

بالحداثــة،

هــم أســامة أنــور عكاشــة ومسلســله «ليالــي
الحلميــة»،

وفتحيــة

العســال

ومسلســلها

فــي مقالــة «زواج النزعــة النســوية والنزعــة

«هــي والمســتحيل» ،فإنهــا تخلــص إلــى أن

اإلســامية :فــي فعاليــات الرفــض االنتقائــي فــي

الرســالة المســتفادة مــن العمليــن هــي أن الحــب

سياســات مــا بعــد االســتعمار الثقافيــة» التــي

( ((3ليلــى أبــو لغــد ،زواج النزعــة النســوية والنزعــة اإلســامية:
فــي فعاليــات الرفــض االنتقائــي فــي سياســات مــا بعــد
االســتعمار الثقافيــة ،فــي :ليلــى أبــو لغــد :الحركــة النســائية
والتطــور فــي الشــرق األوســط ،ترجمــة :نخبــة ،المجلــس
األعلــى للثقافــة ،القاهــرة ،1999 ،ص.268

ضمتهــا ضمــن بحــوث الكتــاب الــذي حررتــه :إعــادة
( ((3نفسه ،ص.97
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والســعادة ال يتعارضــان مــع عمــل المــرأة ،وأن

التــراث واألصالــة الثقافيــة ،وال إلــى الليبرالييــن

الــزواج المثالــي هــو الــزواج الــذي يتأســس علــى

علــى أنهــم محافظيــن ً
أيضــا ال تقدمييــن رغــم

القيــم المشــتركة والحــب واالحتــرام.

دعوتهــم إلــى التطــور والتحديــث ،إال بالعــودة إلــى

ومــن خــال تحليلهــا لخطــاب «الفنانــات

قاســم أميــن ومــا ســبقه.

التائبــات» والمحتــوى المتــداول بيــن اإلســاميين

تمثلــت دعــوة قاســم أميــن فــي تأســيس أســرة

كخطــاب محمــد متولــي الشــعراوي وعمــر عبــد

برجوازيــة مختلطــة تكــون فيهــا الزوجــة مخلصــة

الكافــي ذائعــي الصيــت فــي ذلــك الوقــت ،فإنهــا

ووفيــة لزوجهــا وقائمــة عليــه وعلــى أوالده ،بســد

تســتخلص أن الخطــاب اإلســامي يركــز علــى دور

الفجــوة بيــن الرجــل وزوجــه ،كمــا كانــت ،بتأســيس

المــرأة فــي بيتهــا وأن مشــكلة الفنانــات التائبــات

الــزواج علــى قاعــدة مــن الشــراكة وتقاســم المهــام.

مــع عملهــن أنــه دفعهــن إلــى إهمــال بيوتهــن

بينمــا يمثــل نمــوذج الــزواج فــي القــرن التاســع

وأطفالهــن ،ومــن نافــل القــول التذكيــر بــأن

عشــر انفصــا ًلا بيــن عالــم الرجــال وعالــم النســاء،

ظهــور الحجــاب فــي ســبعينيات القــرن العشــرين

ويمكــن للحــب واالحتــرام أن ينشــأ بيــن الطرفيــن،

كان علــى يــد نســاء جامعيــات متعلمــات وامتــد

لكــن الــوالء يكــون لألقــارب بالدرجــة األولــى ،وتــدور

ليشــمل العامــات مــن الطبقــة المتوســطة

الحيــاة االجتماعيــة حــول المجموعــات مــن نفــس

والدنيــا ،وأنــه كان مقتر ًنــا برســالة سياســية،

الجنــس؛ إذ لــم تكــن المجتمعــات العربيــة تحبــذ

ومعانــي وتعقيــدات اجتماعيــة ،وواقــع الحــال –

االختــاط ،وأن أدوار النســاء ال تقتصــر علــى كونهــن

فــي ذلــك الوقــت -أن أغلــب مــن تحجبــن يعملــن أو

زوجــات وأمهــات بــل تشــاركن فــي أمــور األقــارب

بانتظــار أن يعملــن.

وشــئون مجتمــع النســاء.

يمثــل الــزواج األرضيــة المشــتركة بيــن

ومــن ثــم كان تكريــس نمــوذج األســرة

وكالهمــا

البرجوازيــة ،والــزواج القائــم علــى الحب والمشــاركة

يؤطــر الــزواج بالحــب والتكافــؤ ،لكــن باســتعمال

وهــو مــا تتفــق فيــه المواقــف اإلســامية

قواميــس مختلفــة ،كمــا ينظــرون إلــى األســرة

والليبراليــة علــى الســواء دليــ ًلا علــى حداثتهــا،

علــى أنهــا النــواة والحــب بيــن الزوجيــن علــى أنــه

ودليـ ًلا علــى أن الدعــوة إلــى العــودة لممارســة دور

المثــال الــذي يجــب أن يحتــذى .والــزواج القائــم علــى

األم والزوجــة ليــس بالعــودة إلــى التــراث بحــال،

الحــب واالختيــار هــو باألســاس نتيجــة لعمــل رائــد

«فقــد تبدلــت األدوار علــى نحــو أساســي فــي القــرن

الحركــة النســوية المصريــة قاســم أميــن.

العشــرين ،وبعــد أن تبدلــت العالقــات االجتماعيــة

المواقــف

اإلســامية

والتقدميــة،

ال يمكــن فهــم اإلســاميين علــى أنهــم
محافظيــن ال رجعييــن رغــم دعوتهــم للعــودة إلــى

واالقتصاديــة بســبب العمــل مدفــوع األجــر
للجميــع ،وبعــد أن خفــت أشــكال القرابــة وبعــد
أن أصبــح يُنظــر إلــى األمومــة والزوجيــة مــن قبــل

سملا ةأرملا نع نميهملا باطخلا كيكفت

91

البعــض علــى أنهــا وظائــف ،فمثــل تلــك «العــودة»

والثانيــة هــي األخــذ فــي االعتبــار أن ميراث النســوية

البــد أن تكــون إلــى مــكان جديــد تمامً ــا(.((3

مؤثــر فــي حالهــا ،ومــن ثــم يجــدر التعامــل بهــا داخل

تســتخلص أبــو لغــد مــن هــذا التحقيــق أن
ً
فرضــا
عناصــر الثقافــة المنقولــة والمفروضــة
قابلــة للتقســيم ومعرضــة للتفريــق ألســباب
سياســية ،والعناصــر التــي ال تنطبــق إال علــى أقليــة
صغيــرة يمكــن أن يركــز عليهــا باعتبارهــا غريبــة
أو «غربيــة» وبالتالــي تشــوه ألجــل المصالــح
الذاتيــة ،فــي حيــن أن األمــور التــي يتقبلهــا النــاس
ً
خصوصــا بيــن الطبقــة
وواســعة االنتشــار

التاريــخ ال خارجــه ،فربمــا مــا كان ينــادي بــه قاســم
أميــن هــو مــا يمثــل تحديًــا أمــام جيــل النســوية
المعاصــر ،وهــو هــدف آخــر تمثــل فــي النظــر بتمييــز
إلــى المشــاريع النســوية الذاتيــة والمشــاريع التــي
كانــت النســاء موضوعاتهــا.

 5.5عود على بدء :هل تحتاج
المسلمات إلى إنقاذ؟

الوســطى يصعــب وصمهــا بصفــة الغربيــة ،كمــا

بعــد نحــو عشــر ســنوات مــن نشــرها مقالتهــا

أن لهــذه الثقافــة المتوطنــة فاعليــة مشــتركة فــي

«هــل تحتــاج المســلمات إلــى إنقــاذ؟» عــادت ليلــى

سياســات ما بعد الكولونيالية –ســواء بالعودة أو

أبــو لغــد لتوســع مــن أطروحــة المقالــة لتصيــر

التقــدم -ويتــم انتقاؤهــا وتســتخدم بوعــي –أو دون

كتا ًبــا( ((3يحمــل العنــوان نفســه ،لتناقــش قضيــة

وعــي -فــي الصراعــات السياســية( .((3والنقطــة

حقــوق المــرأة المســلمة ومــا يحــوم حولهــا مــن

األهــم التــي تثيرهــا أن علــى المحلليــن الوقــوف

افتراضــات ثقافيــة ونمــاذج حكميــة ،متبعــة نفــس

خــارج تلــك الصراعــات خصوصــا فــي كتابــة تاريــخ

أســلوبها فــي البحــث األنثروبولوجــي مــن االنطــاق

النســوية والوعــي بطبيعتهــا متعــددة األوجــه

مــن الوقائــع المعيشــة للنســاء المســلمات

ومراحلهــا التاريخيــة وكيــف تتشــابك بتعقيــد مــع

وباالســتناد إلــى مروياتهــم وظــروف حياتهــن

الغــرب والتعامــل مــع دعــاوى األصالــة الثقافيــة

لتؤســس رؤاهــا النقديــة .يمثــل الكتــاب خالصــة

بالتشــكك الصحــي الــازم(.((3

مفيــدة لألفــكار التــي دأبــت أبــو لغــد تطرحهــا،

ثمــة فائدتــان لهــذه القــراءة ،فاألولــى تصــب

وحســبنا أن نشــير إليهــا.

فــي عــدم االنســياق وراء الليبراليــة بوصفهــا

فــي مفتتــح الكتــاب تــورد أبــو لغــد علــى لســان

الروايــة التحرريــة الوحيــدة ،وعــدم األخــذ بنظــرة

أحــد بطالتــه المصريــة التــي تعانــي مــن ســلب

أحاديــة تجــاه المشــاريع األخــرى ،وهــو هــدف نقــد

حقوقهــا ،عندمــا ســألتها هــل اإلســام هــو ســبب

التــازم بيــن الحداثــة والليبراليــة والتقــدم والتحــرر،

هــذا الســلب؟ فأجابــت بصدمــة« :ليــس اإلســام،
بــل الحكومــة ،فهــي ال توفــر الرعايــة للشــعب،

( ((3المرجع السابق ،ص.291
( ((3نفسه ،ص ،292وما بين العالمتين من كالمي
( ((3نفسه.

(39) Lila Abu Lughod, Do Muslim Women Need Saving?,
Harvard university press, 2013
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وال تهتــم بالعاطليــن ،األســعار مرتفعــة والفقــر

دعــم وشــبكات اجتماعيــة وتمنــح فرصــا لفاعليــن

مدقــع ،والجميــع يعانــي رجــا ًلا ونســاء»( ((4ويمكــن

ومجــاالت اجتماعيــة جديــدة ،وتقنــن أطــر عمــل

لهــذه البدايــة أن تختصــر كثيــ ًر ا ممــا ســعت أبــو

وأفــكار سياســية وثقافيــة .وهــو مــا يتيــح تدخــات

لغــد لقولــه ،وهــي بدايــة بالغــة الداللــة.

خارجيــة وحكوميــة فــي الحيــاة اليوميــة لألفــراد.

تبــدأ أبــو لغــد مجــددً ا بمقالتهــا حــول
األفغانيــات ،فبعــد هــذه الســنوات مــن الحــرب،
تتســاءل هــل مــا زلــن بحاجــة إلــى اإلنقــاذ؟ وتؤكــد
أن األفغانيــات بحاجــة إلــى أن يُتركــن ليتعرفــن
بأنفســهن علــى تاريخهــن و واقعهــن ،بــدال مــن
اســتعادة الخطابــات الثقافيــة العامــة ،وأن أزمــة
أفغانســتان مرتبطــة فــي المقــام األول بعالقتهــا

وهــي تمثــل فــي الوقــت نفســه رمــ ًز ا للحداثــة،
ومعارضــة لعمــل المؤسســات الدينيــة ،وذلــك
بــد ًلا مــن دراســة واقــع المــرأة ذاتــه ،وأنهــا باتــت
ذات تأثيــر علــى إطارهــا الثقافــي ،ونتيجــة توســعها
فإنــه أصبــح مــن المحتــم أن ُتتــداول قضيــة حقــوق
المــرأة المســلمة فــي أطــر ومجتمعــات بعينهــا،
وهــو مــا يحــدد لهــا لغتهــا الخاصــة(.((4

بالغــرب ،وإقحامهــا فــي االقتصــاد العالمــي

وفــي قضيــة حقــوق المــرأة ً
أيضــا ،تســعفنا

والحــرب العالميــة علــى اإلرهــاب ،وأن عســكرة

األنثروبولوجيــا فــي إدراك الفجــوة بيــن واقــع

الصــراع لهــا تأثيرهــا األشــد علــى المــرأة األفغانيــة

الحيــاة اليوميــة وتصوراهــا االجتماعــي ،ال ســيما

مــن الثقافــة أو العــادات(.((4

أن هــذه التصــورات يعترضهــا عارضيــن ،األول

وتعالــج مجــددً ا مســألة حقــوق المــرأة فــي
فصــل عــن الحيــاة االجتماعيــة لحقــوق المــرأة
المســلمة ،تقتــرح فيــه إطــا ًر ا بديـ ًلا لدراســة حقــوق
المــرأة المســلمة يشــمل الدراســة االجتماعيــة
لموضــوع «حقــوق المــرأة» والمشــتغلين فيــه

اجتماعــي يتعلــق بــأن القيــم العالميــة ترتبــط
بطبقــة اجتماعيــة وتعليميــة محــددة .والثانــي
قانونــي يتعلــق بإمــكان تطبيــق هــذه األطــر
الحقوقيــة للمســاواة الجنســية والجندريــة فــي
حــاالت معقــدة مــن معانــاة النســاء(.((4

باعتبارهــا تصنــع العالــم وتعيــد صنعــه ،أيــن

وتنتهــي أبــو لغــد إلــى أهميــة إدراك عــدة

وكيــف ومتــى يُتبنــى المفهــوم؟ وكيــف يُحــدث

أدوات لفهــم الواقــع الحقوقــي للمــرأة المســلمة،

تغييـ ًر ا فــي حيــاة مــن يســتهدفهم المفهــوم ومــن

وأولها إدراك الســياق ،والذي يتشــكل بالسياســة

يعمــل لصالحــه؟ وأي مســارات الســلطة وقنــوات

العالميــة ،والرأســمال العالمــي ،ومؤسســات

المــال والثقافــة التــي يفتحهــا؟ تــرى أبــو لغــد أن

الدولــة الحديثــة ،وانعكاســات كل مــا ســبق علــى

«صناعــة حقــوق المــرأة» فــي القاهــرة علــى ســبيل

طبيعــة األســرة والمجتمــع(.((4

المثــال ،تخلــق وظائــف ومنح وشــراكات وشــبكات
(42) Ibid, pp.170-171.
(40) Ibid, pp.1

(43) Ibid, pp. 176.

(41) Ibid, pp.53

(44) Ibid, pp. 202.
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وإدراك التطــور الحاصــل فــي أمــور ملحــة مثــل:

المــرأة المســلمة المقهــورة»؟ ومــا دورهــا في هذا

الــزواج بالنســبة للفتيــات فــي العالــم اإلســامي،

العالــم؟ ومــن الــذي يقدمهــا ويهتــم بصياغتهــا ؟

وإدراكهــن حقوقهــن فــي رحــاب النســق اإلســامي
وقوانينــه ،وتطويرهــن لحقهــن فــي االختيــار الحــر،
جنبًــا إلــى جنــب مــع إدراك التعقيــد الــذي يلــف
المجتمعــات ،ويميزهــا ،ويحــد مــن عمليــة القبــول
واالختيــار فــي شــتى الســياقات(.((4

(((4

وتختتــم الكتــاب بمالحظــات اســتنتاجية،
أولهــا :أن المــرأة المســلمة تعانــي ممــا تعانــي
منــه النســاء فــي العالــم دون خصوصيــة ،وأن
مــا تعانــي منــه نتيجــة تقاليــد مرتبطــة بالديــن أو
المنطقــة يجــب فهمهــا بكليتهــا ال بتجــزء يخــدم

وباالســتعانة بفكــرة جيرتــس ،تؤكــد أن
الطريــق األمثــل لمعرفــة النــاس يكــون عــن طريــق
إدراك حيواتهــم ثقافيــا ،كمــا تســتعين بجوديــت
بتلــر فــي التأكيــد علــى أن القبــول يظــل خيــا ًر ا فــي
النهايــة ،لكــن فــي تأمــل فلســفي أعمــق تقــول إن

مشــاريع ســبقت اإلشــارة إليهــا.
وثانيهــا :أن مشــاكل المــرأة المســلمة يجــب
أن ُتفحــص فــي ســياقاتها دون جمــع يــذوب
الفــروق الظرفيــة التــي تحيــط بــكل تجربــة نســوية.

أحــدً ا ال يســتطيع تقريــر مــا يقبــل بــه ومــا يكــون

وثالثهــا :أن نبحــث عــن الــدور الــذي تلعبــه

عليــه الحــال نتيجــة قبــول عالقــة بعينهــا ،وهــذا

الســلطة فــي مفهمــة المــرأة المســلمة علــى

مــن لــوازم الطبيعــة اإلنســانية فــي التعقيــد وعــدم

أســاس أنهــا مضطهــدة فحســب بــا أي نعــت

القــدرة علــى اســتظهار الغيــب.

آخــر ،وأن نتســاءل عــن تقليــص أســئلة المــرأة

كمــا تثبــت الممارســة األنثروبولوجيــة أن
المعرفــة الغربيــة المهيمنــة قــد وضعــت ذاتهــا
إزاء العديــد مــن اآلخريــن ،وعرفــت نفســها

المســلمة المعقــدة إلــى مجــرد الســؤال عــن
الحقــوق الفرديــة أو المســاواة ،وهــي أفعــال غيــر
بريئــة بحــال مــن األحــوال.

فــي مقابلهــم ،وهــو مــا يســتدعي الخــروج عــن

ورابعهــا :أننــا بتنــا مدفوعيــن لرؤيــة فقــط

المســارات

مــا يتــردد علــى آذاننــا حــول جرائــم اليمينييــن،

اإلنســانية وخيــارات التحــرر التــي توفرهــا معرفــة

ومشــغولين بأخطــاء محــددة تمامً ــا حصـ ًر ا وتكرا ًر ا.

مفاهيمهــا

الستكشــاف

عديــد

النــاس وحيواتهــم عــن قــرب(.((4
وتؤكــد أنــه بــد ًلا مــن الســؤال عمــا إذا كانــت
المــرأة المســلمة تتمتــع بحقــوق أم ال ،فــإن
الســؤال يجــب أن يكــون عــن أي المفاهيــم تؤطــر
مفهــوم «حقــوق المــرأة المســلمة» أو «حقــوق
(45) Ibid, pp. 208.
(46) Ibid, pp. 217-218.

خامســها :أن يكــون تركيزنــا دائمــا علــى
مشــاريع إعــادة صناعــة المــرأة ،وعلــى أشــكال
عــدم المســاواة العالميــة،
وآخرهــا :أن التأكيــد علــى أن جميــع المجتمعات
بهــا صــراع ألجــل الحقــوق والحريــات ،وأنهــا تســير
(47) Ibid, pp. 221.
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فــي هــذا مســارات مختلفــة ويُعبــر عنهــا بطــرق
مختلفــة ،دون إقصــاء ألي منهــا(.((4

خاتمــة :عــن الخطــاب النســوي العربــي
واإلســامي وليلــى أبــو لغــد
فــي كتابــه «خــارج الســرب» الــذي خصصــه
للنســوية اإلســامية الرافضــة ،يالحــظ فهمــي
جدعــان أن الفضــاء العربــي حفــل بنســويات
اهتممــن بقضايــا المــرأة ولــم يشــكلن تيــارا نســويًا
راديكاليًــا( ،((4بينمــا كان الغــرب فضــاء ظهــور
هــذا النــوع مــن النســوية ،إضافــة إلــى النســوية
اإلســامية نفســها ،فهــو يفــ ّر ق بيــن النســوية
اإلســامية التــي توجــه عملهــا إلنجــاز قــراءة جديــدة
تأويليــة لإلســام وفــق «منظــور نســوي» وتمثلهــا
فاطمــة المرنيســي ،وطــارق رمضــان ،وأمينــة
ودود ،وأســماء بــرالس ،ورفعــت حســن .وبيــن
النســوية الرافضــة التــي ســيتناولها بحثــه وتمثلهــا
أربــع نســاء هــن البنغالدشــية تســليمة نســرين،
واألوغنديــة إرشــاد منجــي ،والصوماليــة أيــان
حرســي ،والتركيــة نجــاء كيليــك الالتــي ينزعــن إلــى
رفــض جملــة «التــراث الثقافــي»( ((5وبيــن الرفــض
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وتهيمــن قضايــا :التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة
والمســاواة بينهمــا ،وحقــوق النســاء ،وحريــة
المــرأة القضايــا األساســية لهــذا التيــار والتيــار
النســوي بشــكل عــام وال غرابــة فــي ذلــك،
ولكــن الموضوعــات التفصيليــة التــي تشــمل:
تعــدد الزوجــات ،والطــاق العســفي ،وأحــكام
اإلرث ،وتفــاوت الرجــل والمــرأة فــي الشــهادة،
والحــدود الشــرعية ،والــرق والجــواري ،وإمامــة
الصــاة ،والخالفــة ،والختــان ،والحجــاب ،ونشــوز
المــرأة ،والقوامــة

(((5

وغيرهــا مــن الموضوعــات

«اإلســامية» هــي مــا تشــغلهن ،ويكــون الرجــوع
فيهــا مباشــرة إلــى النــص الدينــي والتجربــة
التاريخيــة ســواء بالتأويــل والتفســير أو النقــض
والرفــض هــو مــا يميــز الخطــاب النســوي المرتبــط
بالعالــم اإلســامي؛ إذ ثمــة جملــة مــن األحاديــث
واآليــات والمواقــف التاريخيــة ال تنفــك أن تكــون
ً
وافتراضــا ضمنيًــا وعلنيًــا
دائمــا،
مــدار الحديــث
ً
بــأن مــا تعانيــه المــرأة المســلمة اليــوم يكمــن فــي
هــذه النصــوص ،إضافــة إلــى تميزهــن بنــوع مــن
الكتابــة التــي تدمــج الشــخصي بالعــام ،والتجربــة
واع.
بالموضــوع وهــو مــا يتــم بشــكل ٍ

والتأويــل ،يجــدر بنــا مالحظــة أن الخطــاب المنتــج

ولــن نبــذل جهــدً ا كبيــ ًر ا حتــى نــدرك التفــاوت

عــن النســوية اإلســامية منتــج مــن قبــل أســماء

الكبيــر والطيــف الواســع للخطــاب النســوي

لهــا أصولهــا العربيــة واإلســامية غيــر العربيــة

المرتبــط بالعالــم العربــي واإلســامي ،ولــن نحتــاج

هاجــرت أو أقامــت فــي الغــرب.

إلــى كبيــر عنــاء لتبيــن هــذا التفــاوت فــي لغــة
الكتابــة ودقــة البحــث ووظيفــة العمــل الفكــري؛

(48) IbId, pp. 221-227.

ففــي العالــم العربــي بــرز اســم نــوال الســعداوي

( ((4فهمــي جدعــان ،خــارج الســرب بحــث فــي النســوية
اإلســامية الرافضــة وإغــراءات الحريــة ،الشــبكة العربيــة
لألبحــاث والنشــر ،بيــروت.14 ،2012 ،

واحــدة مــن النســويات المؤثــرات بشــدة ،لكــن جــل

( ((5نفسه ،ص  25و.42

( ((5نفسه ،ص .224

سملا ةأرملا نع نميهملا باطخلا كيكفت
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إنتاجهــا مقــاالت وتجــارب ذاتيــة ومتابعــات يوميــة

ومقابــات أجرتهــا مــع النســاء وتنحــو في تفســيرها

واعــادة إنتــاج لقوالــب مــن «الحقائــق المنجــزة»

إلــى المعطيــات الراهنــة اقتصاديًــا واجتماعيًــا .

(((5

وفــي حفرهــا التاريخــي والثقافــي عــن «الحريــم»

وحديــث دائــم عمــا يُطلــق عليــه الثالــوث المحــرم

تخ ّلــص هــذا الوصــف مــن ارتباطــه اإلســامي

(الديــن والجنــس والسياســة) وفيــه( ،((5بلغــة

ليكــون اســتيهامً ا عالميًــا ،أو قــل أوروبيًــا نتيجــة

خطابيــة تنجــز خطــوات تحريــر المــرأة فــي أن

خيــاالت الفنانيــن والمستشــرقين الذيــن رســموا

تكــون عاملــة وتأخــذ أجرهــا عــن العمــل مــا يمكنهــا

صــور الحريــم المترســخة فــي األذهــان ،فهــي تفــرق

مــن االســتقالل االقتصــادي ،ثــم االجتماعــي

بيــن الحريــم العربــي والحريــم العثمانــي والحريــم

والنفســي( .((5وهــي تمثــل بذلــك ضــرب مــن

اإلغريقــي الــذي تكشــف عنــه ،كمــا تكشــف عــن تــوق

الخطــاب النســوي العربــي اليومــي إن جــاز التعبيــر.

األوروبييــن إلــى الحريــم المكبــوت الــذي يتبــدى علــى

المســتعادة مــن كتــاب إنجلــز «أصــل العائلــة»

أمــا فاطمــة المرنيســي فتلفــت أعمالهــا
بتنوعهــا االنتبــاه إلــى نــوع مــن الخطــاب النســوي
اإلســامي الــذي يظهــر التزامــه النســوي بدراســة
دقيقــة ورؤيــة نقديــة ال تقــع فــي مصــادرات
معرفيــة مهيمنــة ،ففــي رســالتها للدكتــوراه التــي

(((5

شــكل عارضــات األزيــاء( ،((5الحريــم فــي هذا الســياق
يتجــاوز المعنــى المتبــادر إلــى األذهــان والمرتبــط
بالشــرق بالضــرورة إلــى بنيــة واســعة مــن انقســام
العالــم قســمين غيــر متســاويين( ،((5وإلــى نزعــة
دائمــة إلــى الغــزو كمــا يثيــر عنــوان كتابهــا(.((5

ظهــرت فــي كتــاب «مــا وراء الحجــاب» تحــاول فــي

يبــدو هنــا أن أقــرب هــذه الخطابــات إلــى أعمــال

جانــب نظــري إلــى الوصــول إلــى تصــور إســامي

ليلــى أبــو لغــد هــو خطــاب فاطمــة المرنيســي

عــن الحيــاة الجنســية عنــد المــرأة مــن خــال قــراءة

المرتبــط بالعمــل االجتماعــي المتشــابك مــع

إلنتــاج اإلمــام الغزالــي فــي مقابــل تصــور فرويــد

الواقــع االجتماعــي واالقتصــادي والمعايــش

للحيــاة الجنســية وليــس مــن خاللــه؛ إذ تســعى

لــه ،والمرتبــط بتفكيــك أحــد الكنــى النظريــة

لتمييــز التصــور اإلســامي عــن غيــره( ،((5كمــا أنهــا

التــي أشــارت إليهــا أبــو لغــد وعملــت المرنيســي

تلجــأ فــي مقاربــة الحيــاة الجنســية المعاصــرة فــي

علــى إعــادة تصورهــا وهــي كنيــة الحريــم ،فهمــا

المغــرب إلــى المعطيــات الميدانيــة مــن أحاديــث

تشــتركان فــي المهمــة النقديــة ،التــي ال تستســلم

( ((5انظــر علــى ســبيل المثــال :نــوال الســعداوي :قضيــة
المــرأة المصريــة السياســية والجنســية ،مؤسســة هنــداوي
ســي آي ســي ،2017 ،ص  14ومــا بعدهــا.
( ((5انظــر :نــوال الســعداوي ،تــوأم الســلطة والجنــس،
مؤسســة هنــداوي ســي آي ســي.2017 ،
( ((5نــوال الســعداوي :قضيــة المــرأة المصريــة السياســية
والجنســية.47 ،
( ((5فاطمــة المرنيســي ،مــا وراء الحجــاب الجنــس كهندســة
اجتماعيــة ،ترجمــة :فاطمــة الزهــراء أزوريــل ،المركــز الثقافــي
العربــي ،الــدار البيضــاء.30-11 .2005 ،

للمعاييــر الغربيــة الجاهــزة .كذلــك يبــدو ابتعــاد
( ((5نفسه.107-93 ،
( ((5انظــر :فاطمــة المرنيســي ،هــل أنتــم محصنــون ضــد
الحريــم؟ ترجمــة :نهلــة بيضــون ،المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار
البيضــاء2000 .
( ((5رحــاب منــى شــاكر ،الحريــم فــي كتابــات فاطمــة المرنيســي،
موقــع الجمهوريــة 23 ،نيســان .2021
( ((5فاطمة المرنيسي ،هل أنتم محصنون ضد الحريم.11-10 ،
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أعمــال أبــي لغــد عــن خطــاب النســوية اإلســامية

ويكشــف عــن تفاصيــل واختالفــات تعيــد بنــاء

العــام المرتبــط بالتعاطــي المباشــر مــع النصوص

الخطــاب مــن جديــد علــى أســاس مــن االختــاف

الدينيــة؛ إذ يخــرج هــذا الخطــاب عــن مجــال اهتمــام

والفــروق الثقافيــة والكشــف عــن مواقــع الهيمنــة

أبــي لغــد وتخصصهــا األنثروبولوجــي ووفائهــا

والســلطة والتعبئــة السياســية ،فــإن كالمهــا ال

واعتنائهــا بــه ،بــل تمثــل نظرتهــا ومعرفتهــا بواقــع

يؤخــذ علــى أنــه خطــاب جديــد صالــح للتبنــي ،حتــى

المــرأة مثــار تحـ ٍد وفرصــة مراجعــة لهــذا الخطــاب

مــع تحرزهــا المســتمر ،واعتمادهــا علــى دراســات

فــي انهماكــه بالمعــارك الالهوتيــة والكالميــة.

عديــدة ،كمــا ال يؤخــذ نقدهــا لمشــاريع التحديــث

وقــد ســعت هــذه الورقــة إلــى استكشــاف
تقاطعــات عديــدة بيــن مجــاالت بحــث مختلفــة،
يشــكل الســياق أهــم عامــل فيهــا ،وهــو ســياق
زمانــي ومكانــي ،الشــرق األوســط مــا بعــد
ً
تكثيفــا للعديــد
الكولونيالــي ،وتمثــل الدراســة
مــن األســئلة حــول الطبيعــة اإلنســانية والثقافــة
والسياســة والديــن والتاريــخ ،وتضافرهــم فــي
تكويــن الــذات .لكــن دراســة واقــع حــال المــرأة
الشــرق أوســطية ،لــم يكــن ليمــر بحــال دون تفكيك
لخطابــات تحــول دون الوصــول لهــذا الواقــع بفعل
مفاهيــم حارســة وكنــى نظريــة كمــا تطلــق عليهــا
ليلــى أبــو لغــد ،وإن كانــت أدوات األنثروبولوجيــا
ونقاشــاتها قــد ســاهمت فــي تشــكيل هــذا
الخطــاب المهيمــن المرتبــط بالحداثــة واالمبرياليــة

والتنميــة علــى أنــه نصــرة لمواقــع رجعيــة أو
ضــد نســوية ،بــل هــو بمثابــة فرصــة لكــي تتفكــر
النســويات فــي قبليــات الممارســة ،وفــي الظــرف
التاريخــي والسياســي والســلطوي الــذي يلــف
نشــاطهن ،وإلعــادة التفكيــر فــي ثنائيــات الحداثــة
والتقليــد ،والشــرق والغــرب ،والتقــدم والتخلــف،
ليــس بهــدف الدفــاع عــن الشــرق أو التقليــد أو
التخلــف ،بــل رفــع خطــاب اإلطالقيــة المعرفيــة،
والتفــوق العرقــي وفــرض المفاهيــم والوصايــة
علــى اآلخــر ،بحيــث ينكســر التمركــز حــول الــذات
الــذي ينتــج الخطــاب المهيمــن ومــا تتبعــه مــن
ممارســات للعنــف واإلقصــاء« ،واإلنقــاذ».

الببليوغرافيا:

واالســتعمار ،فــإن بعــض مناهجهــا النقديــة كالتــي

إدوارد ســعيد ،االستشــراق المفاهيــم الغربية

انتهجتهــا ليلــى أبــو لغــد تمكــن مــن نقــد هــذا

عــن الشــرق ،ترجمــة محمــد عنانــي ،رؤيــة للنشــر

الخطــاب المهيمــن ،وإعــادة روايــة الســرديات التــي

والتوزيــع ،القاهــرة.2006 ،

يحتكرهــا بطــرق أكثــر دقــة وأمانــة.
وإن كانــت أبــو لغــد قــد عالجــت قضايــا تهــم
المــرأة العربيــة والشــرق أوســطية مــن قبيــل
الحجــاب والتعلــم والعمــل والحقــوق الفرديــة
والــزواج ،بأســلوب يشــكك فــي الخطــاب الشــائع

أبــو بكــر أحمــد باقــادر ،أنثروبولوجيــا اإلســام،
مركــز دراســات فلســفة الديــن –بغــداد ،دار الهــادي
–بيــروت.2005 ،
تيموثــي ميتشــل ،اســتعمار مصــر ،ترجمــة

سملا ةأرملا نع نميهملا باطخلا كيكفت

أحمــد حســان وبشــير الســباعي ،مــدارات لألبحــاث
والنشــر ،القاهــرة.2012 ،
جيــرار ليكلــرك ،االنثروبولوجيــا واالســتعمار،
ترجمــة جــورج كتــورة ،المؤسســة الجامعيــة
للدراســات والنشــر والتوزيــع ،بيــروت.1990 ،
رحــاب منــى شــاكر ،الحريــم فــي كتابــات فاطمــة
المرنيســي ،موقــع الجمهوريــة 23 ،نيســان  ،2021هنــا
فاطمــة المرنيســي ،مــا وراء الحجــاب الجنــس
كهندســة اجتماعيــة ،ترجمــة :فاطمــة الزهــراء
أزوريــل ،المركــز
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ليلــى أبــو لغــد ،هــل تحتــاج المــرأة المســلمة
إلــى إنقــاذ ،تأمــات إناســية فــي النســبية
الثقافيــة وحواشــيها ترجمــة جهــاد الحــاج ســالم
فــي أنثروبولوجيــا :المجلــة العربيّــة للدراســات
األنثربولوجيّــة المعاصــرة ،إصــدار مركــز فاعلــون،
العــدد األول ،ص ،209 - 187 .الجزائــر ،مــارس .2015
نــوال الســعداوي :قضيــة المــرأة المصريــة
السياســية والجنســية ،مؤسســة هنــداوي ســي
آي ســي.2017 ،
نــوال الســعداوي ،تــوأم الســلطة والجنــس،
مؤسســة هنــداوي ســي آي ســي.2017 ،

الثقافي العربي ،الدار البيضاء.2005 ،
فاطمــة المرنيســي ،هــل أنتــم محصنــون ضــد
الحريــم؟ ترجمــة :نهلــة بيضــون ،المركــز الثقافــي
العربــي .الــدار البيضــاء.2000 .
فهمــي جدعــان ،خــارج الســرب بحــث فــي
النســوية اإلســامية الرافضــة وإغــراءات الحريــة،
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،بيــروت.2012 ،
ليلــى أبــو لغــد ،الحركــة النســائية والتطــور فــي
الشــرق األوســط ،ترجمــة نخبــة ،المجلــس األعلــى
للثقافــة ،القاهــرة1999 ،
ليلــى أبــو لغــد ،دعــم حقــوق المــرأة فــي تقريــر
التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام  :2005نحو نهوض
المــرأة فــي الوطــن العربــي ،االنتشــار الدولــي للغــة
جديــدة ،مجلــة المســتقبل العربــي ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،العــدد .2008 ،354
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:ملخص البحث
يعــد هــذا البحــث محاولــة الســتقراء وفهــم تحــوالت
ســياقات التعلــم والتعليــم فــي ظــل ثــورة تكنولوجيــا اإلعــام
 والســعي لتبيــان أن إدماج هــذه التكنولوجيات،والمعلومــات
 يتجــه نحــو ميــاد ثــورة،فــي منظومــة التربيــة والتعليــم
 والوقــوف علــى.تعليميــة جديــدة فــي العصــر الرقمــي الحالــي
واقــع إدمــاج هــذه التكنولوجيــات فــي المنظومــة التعليميــة
 وآثــار ذلــك علــى تحســين مدخــات ومخرجــات،المغربيــة
.الســيرورة التعليميــة التعلميــة
 ســياقات- تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:الكلمــات المفتاحيــة
. تحســين- الثورة الرقمية- العصــر الرقمــي-التعليــم والتعلــم

Abstract:
This research is an attempt to extrapolate and understand
the transformation in learning and education contexts
in light of the media and information technology
revolution, and strive to show that the integration
of these technologies into the education system
is heading towards the birth of a new educational
revolution in the current digital age. Also, finding out
the reality of integrating these technologies into the
Moroccan educational system, and its improving the
educational learning process inputs and outputs.
Key words: Information and Communication
Technology, Teaching and Learning Contexts, Digital
Age, Digital Revolution, improving.
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القضايــا الشــائكة التــي يجــب التفكيــر فيهــا ،خاصــة
أن أنمــاط وتقنيــات التربيــة والتعليــم التقليديــة

تشــهد األلفيــة الثالثــة مــن تاريــخ
البشــرية تحــوالت جذريــة وعميقــة
لبنيــة الوجــود الكلــي لإلنســان ،وأبــرز
هــذه التحــوالت مــا بــات يُعــرف بالثــورة
الرقميــة ،التــي غيــرت وعينــا بذواتنــا
وعالقاتنــا باآلخريــن والعالــم ،وأصبحــت
تحكــم كل أفعالنــا وســلوكنا فــي شــتى
المجــاالت .فقــد أحدثــت تصدعــات فــي
إدراكاتنــا وقيمنــا ومشــاعرنا ،وعالقاتنــا
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة،
بــل وبنائنــا العضــوي الفيزيولوجــي
وغيــر ذلــك .وإذا كانــت هــذه الثــورة لــم
تســتثن أي جانــب مــن حيــاة اإلنســان،
ِ
فــإن منظومــة التربيــة والتعليم ليســت
بمعــزل عــن ذلــك ،فميــدان التعليــم
اآلن يعرف تغيرات ليســت كســابقاتها
التــي وقعــت عليــه عبــر التاريــخ.
ولمــا كان األمــر كذلــك فــإن قضايــا التربيــة
والتعليــم ،فــي العصــر الرقمــي ،صــارت مــن

هــي اآلن مســتهلكة ومتجــاوزة فــي ظــل بدائــل
جديــدة يقدمهــا التطــور التقنــي الحالــي ،وهــو مــا
ســيقلب كل نماذجنــا التربويــة والتعليميــة مــن
عالقــات ومقاربــات وبرامــج ومناهــج وتقنيــات
ومعــارف ومرتكــزات وغيرهــا مــن المفاهيــم
والعلــوم واألنســاق البيداغوجيــة.

أولًا:
الطرح اإلشكالي والمنهجي
للبحث:
 -1أهمية البحث:
تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي تناولــه
لموضــوع تحــول ســياقات التعليــم والتعلــم فــي
العصــر الرقمــي ،مــن خــال توقفــه عنــد أبــرز هــذه
التحــوالت فــي ظــل موجــة الثــورة الرقميــة ومــا
أحدثتــه وتحدثــه مــن إبــداالت جذريــة علــى كافــة
األصعــدة ،مــن خــال الكشــف عــن اإلشــكاالت
التــي تطرحهــا عمليــة إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام
والتواصــل فــي النســق التربــوي والتعليمــي خاصــة
المغربــي ،إضافــة إلــى اســتقراء أثرهــا االيجابــي فــي
الرفــع مــن جــودة ومردوديــة التعليــم.

 -2إشكالية البحث:
نظــ ًر ا لألهميــة التــي صــارت تضطلــع بهــا
تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال في مجــال التعليم،
ســيتركز بحثنــا علــى اســتقراء وتبيــان التحــوالت

 يبرغملا يوبرتلا ماظنلا :يمقرلا رصعلا يف ملعتلاو ميلعتلا تاقايس تالوحت
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واالنقالبــات التــي أحدثتهــا هــذه التكنولوجيــات

z zالوقــوف علــى ممكنــات وعوائــق إدمــاج هــذه

علــى التعليــم ،وإمكانيــة أن تــؤدي إلــى ثــورة تربويــة

التكنولوجيــات فــي المدرســة والجامعــة.

وتعليميــة جديــدة ،تنقــل الفعــل التعليمــي مــن

z zاستشــراف مســتقبل التربيــة والتعليــم فــي

الفضــاء الواقعــي إلــى الرقمــي االفتراضــي ،مــع إبراز
أثــر هــذه التحــوالت علــى بنيــة المناهــج والوســائل
والنظريــات والمحتــوى المعرفــي وأدوات التقييــم،
وآفــاق التكويــن والتشــغيل.

 – 4منهج البحث:
لتحقيــق رهــان هــذا البحــث ســنعمل علــى

ويمكــن صياغــة اإلشــكالية الموجهــة للبحــث
كاآلتــي:

ّ
اتبــاع منهــج وصفــي تحليلــي ،نحلــل عــن طريقــه
وقــع الثــورة الرقميــة علــى ســياقات التعليــم

مــا هــي أهــم تحــوالت ســياق التعليــم والتعلــم
فــي العصــر الرقمــي؟

إلــى االفتراضــي؟ ومــا هــي ممكنــات وعوائــق هــذا
التعليــم الرقمــي االفتراضــي؟ ولمــاذا أصبــح مــن
المفــروض التفكيــر فــي مفاهيــم ونظريــات وعلــوم
ومقاربــات جديــدة تالئــم هــذا النمــط الجديــد مــن
التعليــم والتعلــم؟ ومــا موقــع منظومــة التربيــة
والتعليــم والتكويــن المغربيــة مــن ذلــك؟

ثانيًا:
تعاقب الثورات ،لوحة
المفاتيح تثور على «القلم»:
منــذ اختــراع اإلنســان للكتابــة واالنتقــال
أساســا علــى
مــن الثقافــة الشــفهية المرتكــزة
ً
 3000ســنة قبــل الميــاد ،عرفــت البشــرية تحــوالت
علــى مســتوى عمليــة التواصــل والكتابــة والقــراءة

تروم هذه الدراسة تحقيق ما يلي:
تكنولوجيــات

والعوائــق التــي تعتــرض ذلــك.

الذاكــرة الشــخصية والجماعيــة ،أي حوالــي  4000أو

 – 3أهداف البحث:

ونقــل المعلومــات واألحــداث والعالقــة مــع
اإلعــام

والتواصــل علــى ســياق التعليــم والتعلــم.
z zتحليــل نتائــج إدماجهــا بالمدرســة المغربيــة
علــى تجويــد الممارســة التربويــة والتعليميــة
المغربيــة.

إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل بالمدرســة
هــذه التقنيــات الجديــدة بالمدرســة والجامعــة

كيــف أصبــح التعليــم ينتقــل مــن الواقعــي

تأثيــرات

والتعلــم ،واســتقراء وفهــم واقــع ورهانــات
المغربيــة ،ومســاءلة مــدى تبيــيء وتوطيــن

ويمكن أن تتفرع عنها األسئلة اآلتية:

z zتحليــل

ظــل الثــورة الرقميــة للعصــر الحالــي.

الزمــان والمــكان وبيــن األجيــال.
لقــد كان حــدث اختــراع الكتابــة أول ثــورة تواصليــة
فــي التاريــخ اإلنســاني ،مكنــت مــن تحريــر ذاكــرة
اإلنســان مــن ثقــل حفــظ المعلومــة ،كمــا بيــن عالــم
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االجتمــاع الفرنســي «ريمــي ريفيــل»((( معتمــدً ا علــى

بذواتنــا والــذوات األخــرى وبالزمــان والمــكان

أعمــال بعــض علمــاء األنتروبولوجيــا .فــي حيــن حدثت

والواقــع عمومً ــا.

الثــورة الثانيــة خــال القــرن الثالــث بعــد الميــاد بعــد
أن تــم اعتمــاد الكتابــة والقــراءة علــى المخطــوط
ّ
تصفحهــا والتعليــق عليهــا،
باعتبارهــا وثيقــة يمكــن
وبعــد ذلــك وبحوالــي اثنــا عشــر قر ًنــا سيشــهد
التاريــخ اإلنســاني ثــورة ثالثــة مــع اختــراع المطبعــة
مــن قبــل غوتنبــرغ حوالــي  1450ميالديــة ،رغــم أن
بعــض الدراســات أشــارت إلــى أن الصينييــن كانــت
لهــم حــروف تســتخدم للطباعــة قبــل هــذا التاريــخ،
واختــراع المطبعــة هــذا كان لــه الفضــل الكبيــر فــي
انتشــار المعلومــة والكتــب علــى نحــو واســع.

وإذا

كانــت

عمليــة

الكتابــة

والقــراءة

والتواصــل قــد مــرت بهــذه األشــكال مــن
الثــورات ،فإنهــا ارتبطــت بالتقنيــة بــدون شــك،
بــدءا بــاألداة ومــرو ًر ا باآللــة وصــو ًلا إلــى عصــر
ً
التكنولوجيــا والمعلوميــات ،ذلــك أن الثــورة
التقنيــة حســب لوتشــيانو فلوريــدي مــرت
مــن تقنيــة مــن الرتبــة األولــى كانــت تتخــذ بنيــة:
طبيعــة – تكنولوجيــا – إنســان ومــن األمثلــة علــى
ذلــك المحــراث والعجلــة والفــأس ،وتقنيــة مــن
الرتبــة الثانيــة وبنيتهــا :تكنولوجيــا – تكنولوجيــا

وســيعرف اإلنســان بعــد هــذه الثــورات

– إنســان ،وتتجلــى فــي الهاتــف والثالجــة وآالت

الثــاث ثــورة رابعــة بدايــة مــن النصــف الثانــي مــن

غســل المالبــس مثـ ًلا ،ثــم تكنولوجيــا مــن الرتبــة

القــرن العشــرين مــع اختــراع جهــاز الحاســوب،

الثالثــة واتخــذت بنيــة :تكنولوجيــا – تكنولوجيــا

ً
ســريعا
وهــي ثــورة مــا انفكــت تعــرف تطــو ًر ا

– تكنولوجيــا وتتحــدد فــي الربوتــات وأجهــزة

ســاعد علــى التواصــل بشــكل غيــر مســبوق وعلــى

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت((( وكل ثــورة

انتشــار النصــوص والمعلومــات بطريقــة رقميــة

مــن هــذه الثــورات كان لهــا تأثيــر مهــم علــى حيــاة

واســتعماالت جديــدة ومختلفــة؛ إذ ســرعان مــا

اإلنســان وأحدثــت طفــرات نوعيــة فــي بنيــة وعيــه

تحولــت إلــى ثــورة عالميــة مــع اســتعمال الويــب

وعالقتــه بالعالــم والوجــود.

ومحــركات البحــث كـ»غوغــل» فــي بدايــة القــرن
الواحــد والعشــرين ،فخلخلــت كل ســياقات
وأنســاق التواصــل والمعلومــة والكتابــة وغيــر
ذلــك .مولــدة لواقــع مغايــر علــى مختلــف
األصعــدة ،فصــار طغيــان وانتشــار الرقمــي
واالفتراضــي يحــدث إبــداالت جذريــة فــي عالقاتنــا
التواصليــة والمعرفيــة ،وفــي ذاكرتنــا وعالقتنــا
((( ريمــي ريفيــل ،الثــورة الرقميــة ،ثــورة ثقافيــة؟ ،ترجمــة ســعيد
بلمبخــوت ومراجعــة الــزواوي بغــورة ،الكويــت ،عالــم المعرفــة،
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب (2018م) ،العــدد
 ،462ص ،107 ،106بتصــرف.

وفــي هــذا اإلطــار ،عــرف الوجــود اإلنســاني
ثــورات إبســتمولوجية كبــرى ،ســاعدت علــى
حصــول ثــورات تواصليــة ومعرفيــة أهمهــا الثــورة
الكوبرنيكيــة التــي حولــت النظرة للعالــم المتمركزة
حــول الشــمس إلــى نظــرة جعلــت األرض مركــزا
للكــون ،ثــم الثــورة الدروينيــة مــع تشــالز دارويــن
((( لوتشــيانو فلوريــدي ،الثــورة الرابعــة ،كيــف يعيــد الغــاف
المعلوماتــي تشــكيل الواقــع اإلنســاني ،ترجمــة لــؤي عبــد
المجيــد الســيد ،الكويــت ،عالــم المعرفــة ،المجلــس الوطنــي
للثقافــة والفنــون واآلداب2017( ،م) ،العــدد  ،452ص،55 ،52 ،50
بتصــرف.

 يبرغملا يوبرتلا ماظنلا :يمقرلا رصعلا يف ملعتلاو ميلعتلا تاقايس تالوحت
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حــول االنتخــاب الطبيعــي وأصــل األنــواع ،فثــورة

المهمــة الرئيســة للقلــم فــإن الشاشــة تســير

الالشــعور مــع ســيغموند فرويــد باعتبارهــا تحــو ًلا

نحــو بدائــل أخــرى للطبــع ،وهكــذا تتربــع الشاشــة

ســيكولوجيا زعــزع اعتقادنــا بذاتنــا بوصفنــا كائ ًنــا

والنــص المتشــعب علــى عــرش التواصــل

عاق ـ ًلا يشــكل الوعــي جوهــر ذاتيتــه ،باإلضافــة إلــى

والمعرفــة فــي العصــر الرقمــي الحالــي ،ويكــون

هــذه الثــورات الثــاث هنــاك ثــورة علــوم األعصــاب

األصبــع هــو الفاعــل الرئيــس فــي اللعبــة ،والــذي

والمعلوميــات واالتصــاالت التــي يشــهدها

علمــا أنــه مــن المتوقــع مســتقب ًلا
يديــر كل شــيء،
ً

واقعنــا المعاصــر ،التــي تكشــف هــي األخــرى عــن

أن تحــل محلــه غمــزة العيــن أو مخاطبــة الشاشــة

رؤى علميــة جديــدة حــول الــذات والكــون.

بالــكالم أو بدائــل أخــرى ،بــل ويتوقــع بعــض

إن هــذا العــرض للثــورات التواصليــة المعرفيــة
والتكنولوجيــة والعلميــة ،يبــرز مــا ينتــج عنهــا

العلمــاء أنــه مــن الممكــن أن تتحــول رحــى اليــد إلــى
شاشــة تعــوض الهواتــف واأللــواح الذكيــة.

مــن تحــوالت عميقــة ومترابطــة فــي مختلــف

وفــي إطــار هــذه الثــورات والتحــوالت الســالفة

الســياقات ذات الصلــة باإلنســان والكــون

الذكــر ،تأتــي مقاربــة التحــول فــي الســياقات

والمعرفــة ،فقــد حــدث تحــول مــن التواصــل

التربويــة والتعليميــة –التعلميــة للعصــر الرقمــي

الشــفهي إلــى الكتابــة بواســطة أداة هــي القلــم

الــذي يطبــع األلفيــة الثالثــة ،حيــث يظهــر الواقــع

واعتمــاد الذاكــرة علــى آليــة لتخزيــن المعلومــات

كيــف أن جميــع الســياقات التعليميــة تعبــر عــن

لألجيــال الالحقــة وهــي المخطوطــات ولفافــات

مــدى عمــق وواقعيــة االنتقــال فــي العمليــة

الــورق ،ثــم التحــول إلــى الكتابــة والكتــب المطبوعــة

التعليميــة التعلميــة مــن الواقعــي إلــى الرقمــي

بواســطة آلــة الطباعــة التــي مكنــت مــن انتشــار

واالفتراضــي ،فـ»نحــن نشــهد هجــرة تاريخيــة غيــر

المعرفــة ودمقرطتهــا نوعً ــا مــا ،فتحــول مــن

مســبوقة تنبــئ ببــزوغ عهــد جديــد ،هجــرة للبشــرية

التواصــل بواســطة الكتــب المطبوعــة إلــى تواصل

مــن فضائهــا النيوتونــي المــادي إلــى األنفوســفير

عــن طريــق تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

( ((()Infosphèreذاتــه كبيئــة جديــدة لهــا»(((  ،وإذا

(،)Hypertexte

كان هــذا األمــر مــا يــزال فــي بدايتــه علــى جدتــه ،فإنــه

وهــذا مــا يوضــح االنتقــال مــن المخطــوط إلــى

يســير رويــدً ا رويــدً ا نحــو التبلــور والتشــكل والتحقق

الكتــاب الورقــي فالنــص الرقمــي المتشــعب،

النهائــي بوصفــه تجربــة تعليميــة تعلميــة جديــدة.

وظهــور

النــص

المتشــعب

وبعــده االنتقــال مــن القلــم إلــى آلــة الطباعــة ثــم
الشاشــة ،وإذا كان الكتــاب الورقــي قــد أنهــى عصــر
المخطــوط فــإن النــص الرقمــي فــي طريقــه إلــى
إنهــاء الكتــاب الورقــي ،واألمــر ذاتــه مــع القلــم
والمطبعــة والشاشــة ،فالمطبعــة وإن أنهــت

((( األنفوســفير ( :)Infosphèreيــدل علــى البيئــة المعلوماتيــة
برمتهــا التــي تتألــف مــن جميــع الكيانــات المعلوماتيــة،
وخصائصهــا ،وتفاعالتهــا ،وعملياتهــا ،وعالقاتهــا المتبادلــة.
ً
مرادفــا للواقــع عندمــا نفســر الواقــع
وهــو مفهــوم يســتخدم
معلومات ًيــا( .انظــر لوتشــيانو فلوريــدي ،الثــورة الرابعــة ،مرجــع
ســابق ،ص.)67
((( لوتشيانو فلوريدي ،الثورة الرابعة ،مرجع سابق ،ص.131
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ثالثًا:
تحــوالت ســياقات التعليــم
والتعلــم فــي العصــر الرقمــي:
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ً
وانطالقــا مــن هــذا ،تدشــن العمليــة التعليمية
ً
ونمطــا
التعلميــة عهــدً ا جديــدً ا ليــس كســابقيه،
ليــس كباقــي األنمــاط التقليديــة ،عهــدً ا أصبــح
ً
ً
والمعــا
ممتعــا
فيــه كل شــيء رقمــي وافتراضــي

إن كل متأمــل لواقــع التعليــم والتعلــم فــي

جذابًــا .إنــه عصــر تغيــر فيــه كل شــيء ،عصــر

العالــم ســيالحظ أن هنــاك تحــوالت عميقــة

ســمته الســرعة والوفــرة وســهولة بلــوغ المعرفــة

تشــهدها جميــع ســياقات العمليــة التربويــة

وتحقيــق فــرص التعليــم والتعلــم الذاتــي ،وامتــاك

والتعليمية-التعلميــة ،مســت معظــم الوســائل

مفاتيــح التكويــن والتشــغيل والتنميــة واالنفتــاح

والمحتــوى

علــى التجــارب العالميــة الكونيــة ،مــن خــال اإلبحــار

والتقنيــات

والبرامــج

والمناهــج

والحوامــل الديداكتيكيــة؛ إذ بــد ًلا مــن الســبورة
الخشــبية والبيضــاء تســتعمل الســبورة الرقميــة
التفاعليــة ،وعــوض الكتــاب المدرســي الورقــي
أو الحقيبــة التربويــة التقليديــة هنــاك الكتــاب
المدرســي الرقمــي أو الحقيبــة الرقميــة ،ثــم بد ًلا من
الــدروس المتزامنــة هنــاك الــدروس عــن بعــد عبــر
المنصــات التعليمــة االلكترونيــة .كما أن الهندســة
البيداغوجيــة التقليديــة أصبــح اآلن يســتعاض
عنهــا بطــرق ومناهــج بيداغوجيــة رقميــة تعتمــد
علــى مــا تتيحــه تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
مــن فــرص متنوعــة ،والشــأن ذاتــه فــي عمليــة
التقييــم والمضاميــن المعرفيــة وفضــاءات التعلم
والعالقــات بيــن الفاعليــن فــي العمليــة التعليميــة
واألنســاق والثقافــة المدرســية ،فــكل ســياقات
التعلــم يبــدو أنهــا تهاجــر الواقــع المــادي الفيزيائــي
نحــو الرقمــي االفتراضــي ،لمــا يغــري بــه مــن
إمكانــات ذات فعاليــة قويــة وتفاعليــة جذابــة وحرية
للفعــل واالختيــار ،وكذلــك مــا يميــزه مــن فوريــة
وســرعة وحركيــة ،ومــن مؤثــرات بصريــة وصوتيــة
وســهولة الولــوج والتحميــل واالستنســاخ والربــط
والقــص والحــذف...

فــي محيطــات مجتمــع الشــبكة المعلوماتيــة.
وفــي االتجــاه ذاتــه تبــرز تحــوالت وانقالبــات
فــي إيقاعــات التعلــم ،فــي زمــن التعلــم والبرامــج
التعليميــة ،والحيــاة المدرســية والدعــم التربــوي
والتوجيــه المدرســي .فالزمــن المدرســي المحــدد
والمتزامــن صــار زم ًنــا مفتوحً ــا وغيــر متزامــن
ومحايــث

بالضــرورة

للفصــل

والمؤسســة

فضــاء واقعيًــا ،وبرامــج التعلــم لــم
باعتبــاره
ً
تعــد مــن الكثافــة والمميــزات التــي كانــت عليهــا،
ويمكــن تصفحهــا ومطالعتهــا علــى الروابــط
والمواقــع الخاصــة فــي كل مــكان وزمــان ،وكذلــك
األمــر بالنســبة لعمليــة الدعــم والتوجيــه التربوييــن،
فيمكــن التفاعــل معهــا ومتابعتهــا عــن بعــد
مــن وراء الشاشــة وعبــر المنصــات االلكترونيــة
المعــدة لهــذا الغــرض وبجــودة عاليــة وميــزات
نوعيــة .ويمكــن لهــذه األجهزة االلكترونيــة الحديثة
كذلــك أن تســتثمر فــي كافــة أنشــطة الحيــاة
المدرســية ،وأن تســاعد علــى تحفيــز المتعلميــن
علــى االنخــراط الفعــال فيهــا.
وإذا كان األمــر هكــذا ،فقــد وعــت حكومــات
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والجامعــة اإللكترونيــة ،وتتوخــى منــه إحــداث بنيــة

واالتصــال وســعت جاهــدة إلــى اســتثمارها

ثريــة لتعليــم العلــوم والرياضيــات ،وتوفيــر منهــاج

فــي مياديــن اإلدارة وتدبيــر القطاعــات العامــة

متعــدد الوســائط (ميلتيميديــا) يغطــي مجــال

والخاصــة ،وجعلــت التعليــم والتعلــم اإللكترونــي

تلــك العلــوم ،وتكويــن طاقــم مــدرب علــى إنتــاج

عبــر الشــبكة آليــة مــن اآلليــات المتاحــة التــي يمكنها

الوســائط واســتخدام الوحــدات التعليميــة(((.

أن تحــل عــن طريقهــا بعــض المشــكالت فــي هــذا
الميــدان ،قصــد تحســين العــرض التربــوي وضمــان
تكافــؤ الفــرص وتأهيــل الرأســمال البشــري لمهــن
المســتقبل ،وتوطيــن المعرفــة وتجويــد تقنيــات
التعلــم والتعليــم والتشــجيع علــى البحــث واالبتــكار
فــي هــذا الســياق .وبغيــة الوصــول إلــى الفئــات
التــي كانــت محرومــة مــن التعليــم بســبب الظــروف
الجغرافيــة أو االجتماعيــة واالقتصاديــة أو التــي
تعانــي مــن وضعيــة إعاقــة مــا وغيــر ذلــك ،واتخذتــه

ويأتــي اهتمــام الحكومــات ،بالتعليــم عــن طريــق
اعتمــاد تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ،فــي إطــار
األهــداف اإلنمائيــة الدوليــة لتطويــر سياســات
دمــج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي
التعليــم التــي وضعتهــا القمــة العالميــة لمجتمــع
المعلومــات ( ،)WSISوأهــداف األلفيــة للتنميــة
( )MDGsوالتعليــم للجميــع ( ،)EFAومنظمــة األمم
المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (.((()UNESCO

-التعليــم عبــر الشــبكة المعلوماتيــة -حــ ًلا لجميــع

هكــذا ،ومــع هــذا االهتمــام المتزايــد بالتعليــم

العوائــق التــي تحــول دون امتــاك فئــات اجتماعيــة

(اإللكتروني/االفتراضــي) ،بغــض النظــر عــن مــدى

فرصــا للتمــدرس ،زد علــى ذلــك الســعي المســتمر

التأكــد مــن نجاعتــه مــن عدمهــا نظــ ًر ا للنقــاش

نحــو دمقرطــة الرأســمال الثقافــي علــى قــدر مــن

الدائــر بيــن المتحمســين العتمــاده والرافضيــن

المســاواة بيــن الجميــع .وهــذه المشــكالت كلهــا

لذلــك ،فــإن مغرياتــه وجاذبيتــه تدفــع المــدارس

بــدأت تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال تقــدم لهــا

والجامعــات والجهــات الوصيــة عليهــا إلــى القيــام

حلــو ًلا ،وإذا لــم يكــن ذلــك بشــكل كلــي ،فعلــى األقــل

بعمليــات تحديــث شــاملة لســياقات التعليــم

محاولــة التقليــص مــن حدتهــا نوعً ــا مــا .وعلــى

والتعلــم ،بهــدف تطويــر جــودة خدماتهــا التربويــة.

ســبيل المثــال فــي كنــدا «تمثــل تجربــة المدرســة

فقــد أصبحــت توظــف البرامــج المعلوماتيــة

ً
ً
ناجحــة فــي مجــال
مبــادرة
عــن بعــد عبــر الشــبكة

التفاعليــة وأدوات االتصــال والتواصــل الرقمــي

التعليــم التعاونــي الهــادف إلــى فــك عزلــة المــدارس

والمــوارد والمكتبــات الرقميــة ،وتكويــن األطــر

الصغيــرة فــي القــرى النائية»(((؛ كمــا أن دول الخليج
العربــي ،وفــي إطــار إســتراتيجية تطبيــق التعليــم
اإلليكترونــي ،عمــدت إلــى بلــورة مشــروع المدرســة
((( تقريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول،
المدرســة ،التكنولوجيــات الجديــدة والرهانــات الثقافيــة،
المملكــة المغربيــة2014( ،م) ،تحــت الرقــم  ،17ص.48

((( عبــد اللطيــف بــن حســين بــن فــرج ،طــرق التدريــس الحديثــة
فــي القــرن الواحــد والعشــرون ،عمــان ،دار المســيرة للنشــر
والتوزيــع2005( ،م) ،ط ،1ص ،26بتصــرف.
((( أنظــر فــي هــذا الصــدد ،دليــل لقيــاس تكنولوجيــا اإلعــام
واالتصــال فــي التعليــم( ،اليونســكو) ،منظمــة األمــم المتحــدة
للتربيــة والتعليــم والثقافــة ،معهــد اليونســكو لإلحصــاء،
(2009م) ،وثيقــة تقنيــة رقــم  ،2ص.12
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لكــي تصبــح مؤهلــة لمواكبــة هــذه المســتجدات،

يمكــن أن يتحقــق دون إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام

كمــا وتعمــل علــى التأصيــل والتقعيــد لعلــوم

واالتصــال ،بحيــث يمكــن القــول إن منظومــات

وبيداغوجيــات رقميــة تتــاءم ونمــط التعليــم

التربيــة والتكويــن تتســم بالنجاعــة؛ ألن مدرســيها

الجديــد ،محاولــة تجــاوز مــا كان ســائدً ا مــن برامــج

أكفــاء» ولهــم مؤهــات وقــدرات فــي اســتثمار

وأدوات وعلــوم وتقنيــات ومفاهيــم تقليديــة فــي

هــذه الوســائل بشــكل فعــال ومثمــر أثنــاء تصريــف

عمليــة التعليــم والتعلــم.

أنشــطة التعلمــات مــع المتعلميــن ،ســواء داخــل

إن هــذه التحــوالت لــم تمــس طــرق وآليــات
ً
وأيضــا
عمليــة التعليــم والتعلــم فقــط ،بــل
«بروفايــل» المتعلــم والمــدرس اليــوم ،واللــذان
تغيــرت نظرتهمــا لكيفيــة امتــاك المعرفــة
وســبل اكتســابها وتوصيلهــا .وإذا كانــا -المتعلــم
والمــدرس -همــا أســاس كل فعــل تعليمي فإنهما
يشــكالن نموذجً ــا جديــدً ا إلنســان العصــر الرقمــي
الــذي عــاش وتعايــش مع واقع الشاشــة ووســائل
االتصــال والتواصــل المعلوماتــي وخبــره ،وطــرأت
عليــه تغيــرات فــي بنيــة الوعــي وطــرق التفكيــر،
والقــدرة علــى التفاعــل الســريع مــع المعلومــات
وتحليــل المعطيــات واألحــداث ،وتمثــل المعرفــة
والمجتمــع والعالــم بطريقــة مغايــرة؛ ألن التقنيــات
«التــي نعيــش معهــا ،فــي حقبــة مــا تحــدد ...طــرق
التجلــي للعالــم فــي الحقبــة ذاتهــا»((( ،بحيــث تدفعنا
إلــى تأســيس رؤيــة بديلــة عــن مجمــل وجودنــا ،وهــذا
يجعــل التغيــر فــي نمــوذج المتعلــم والمــدرس فــي
العصــر الرقمــي تغيـ ًر ا غيــر قابــل لإلنــكار أو التجاهــل

(((

الفضــاء المدرســي أو خارجــه ،وتســهيل عمليــة
التتبــع والتقييــم والمواكبــة الدائمــة؛ ألن المتعلــم
ســيجد نفســه فــي عالقــة مســتمرة مــع مدرســيه
وباقــي المتعلميــن ،ممــا ســيخلق نوعً ــا من الحضور
دائــم االتصــال والتفاعــل المباشــر عبــر وســيط
الشاشــة بيــن مكونــات الفصــل الدراســي بمعنــاه
الجديــد؛ إذ إن مغادرتــه لحجــرة الــدرس «الواقعيــة»
ال تلغــي بقــاءه مرتبطــا باألقســام االفتراضيــة،
وإعــادة الرجــوع للمضاميــن واألنشــطة التعليميــة -
التعلميــة وتحليلهــا ومناقشــتها والتعقيــب عليهــا
رفقــة جماعــة الفصــل عــن بعــد ،بــل وبمفــرده إن
شــاء ذلــك ،وسيســمح لــه هــذا الوضــع التعليمــي
بتنميــة كفايــات وقــدرات معرفيــة خاصــة كالتعلــم
المعتمــد علــى الــذات ،وإثــراء خبراتــه وتوســيع
معارفــه والقــدرة علــى تعلــم التعلــم ،مــن خــال
التحــرر مــن العالقــة البيداغوجيــة العموديــة القائمة
علــى مركزيــة المــدرس ومحوريتــه فــي العمليــة
التعليميــة التعلميــة داخــل األقســام الواقعيــة.

بتا ًتــا .فالمــدرس يظــل عمومً ــا «حجــر الزاويــة

إن كل هذه التحوالت التي حدثت في سياقات

للمنظومــة التربويــة ،وانخراطــه وكفاياتــه لهمــا

العمليــة التربويــة المعاصــرة ،لــم تتوقــف عنــد

الكلمــة الفصــل فــي نجــاح ورش التعليــم الــذي ال

القطيعــة مــع النمــوذج التربــوي الكالســيكي مــن

((( ســتيفان فيــال ،الكينونــة والشاشــة ،كيــف يغيــر الرقمــي
اإلدراك ،ترجمــة :إدريــس كثيــر ومراجعــة بــدر الديــن عرودكــي،
المنامــة ،هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار2018( ،م) ،الطبعــة
األولــى ،ص.110

الناحيــة الماديــة فقــط ،بــل تعــدت ذلك إلــى قطائع
((( المملكــة المغربيــة ،تقريــر المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،مرجــع ســابق ،ص.49
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كبــرى مســت ســيكولوجية المتعلــم وتمثالتــه

أنســاقه أصبــح يتمركــز حــول هــذه الشــبكات

المعرفيــة وعمليــة اإلدراك وبنــاء المعرفــة

والتكنولوجيــات واألجهــزة االلكترونيــة ،وهــذه

واســتثمارها ،بــل وإدراكــه لألنــا فــي عالقتهــا بالغيــر

األخيــرة بدورهــا أدت إلــى إحــداث إبــدالت جوهريــة

والمعرفــة وكــذا الزمــان والمــكان ،وبنيــة الوســائط

فيــه ،تجــاوزت البنيــة الماديــة لمنظومــة التربيــة

خاصــة الشاشــة .وهــذا األمــر ،وبنــاء علــى القــول

والتعليــم ،نحــو إبــداالت فــي بالبنيــة الســيكولوجية

الســالف الذكــر حــول ميــاد «بروفايــل» جديــد

وعمليــة اإلدراك وتمثــل أطــر المعرفــة واآلليــات

للمتعلــم ،ال يمكــن إال أن نؤكــد علــى الحاجــة إلــى

الذهنيــة للتعلــم ،ولألنــا والغيــر والزمــكان كذلــك.

تعميــق التفكيــر فــي ذاتيــة المتعلــم ومــن مختلــف
المداخــل ،زيــادة لفهــم كل التحــوالت التــي وقعــت
عليــه ،حتــى نســتطيع اإلقــرار بنظام تربــوي يتوافق
مــع تطلعــات إنســان «األصبــع الصغيــرة» بتعبيــر
«مشــيل ســار».

ً
رابعا:
موقــع منظومــة التربيــة والتعليم
المغربيــة مــن هــذه التحوالت:
ال تنفصــل منظومــة التربيــة والتعليــم المغربية

يســتنتج ممــا ســبق حجــم التحــوالت التــي

عمــا تعرفــه المنظومــات العالميــة مــن تغيــرات

تمــر بهــا ســياقات التعليــم والتعلــم واألنســاق

فــي هــذا الســياق ،فالتعليــم المغربــي فــي اآلونــة

المدرســية« ،فمــع هــذه الثــورة (الرقميــة) لــن

األخيــرة ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين،

ً
انطالقــا من
يكــون ممك ًنــا تصــور الفعــل المعرفــي

شــهد مراجعــات كبيــرة فــي ترســانته التشــريعية

النظريــات الكالســيكية للمعرفــة بوصفــه نشـ ً
ـاطا

والتنظيميــة والمؤسســاتية وهيكلتــه اإلداريــة

فرد ًيــا ســيكولوجيا ،فاللجــوء لمعالجــة النصــوص

وتشــبيب مــوارده البشــرية ،علــى الرغــم ممــا

االلكترونيــة أو اســتعمال محــركات البحــث عــادات

يعرفــه مــن إخفاقــات علــى مســتوى الواقــع وعلــى

مســتجدة فــي إطــار أنشــطة معرفيــة تتفاعــل

مســتوى مخرجاتــه .فقــد عمــل المغــرب مــن خــال

مــع األجهــزة والحواســيب االلكترونيــة ،لقــد

الســعي نحــو تعزيــز دوره دوليًــا علــى مســتوى

قــادت عمليــات ترقيــم المعرفــة والمعلومــات

االنخــراط فــي المجتمــع الرقمــي العالمــي لأللفيــة

( )la numérisationإلــى تحســين وتطويــر

الثالثــة ،وتحقيــق توجهاتــه فــي توطيــن إســتراتيجية

الصيــغ القديمــة لتقنيــن المعرفــة ،وإن الطابــع

المغــرب الرقمــي المأمــول فــي أفــق النصــف الثانــي

التفاعلــي للشــبكات الرقميــة يعطــي لمســتعملي

مــن هــذا القــرن ،إلــى القيــام بمراجعــات هامــة فــي

التكنولوجيــات الجديــدة مكانــا لــم يكــن لهــا مــن

منظومــة التربيــة والتكويــن .وتجســد ذلــك فــي

قبــل»( ،((1وأن الفعــل التربــوي والتعليمــي بــكل

ّ
كــم معقــول مــن النصــوص التــي تدعــم وتكــرس

( ((1عبــد الحــق منصــف ،المناهج والتكوينــات ومجتمع المعرفة:
فــي اندمــاج االســتراتيجيات المعرفية واالســتراتيجيات التربوية،
المملكــة المغربيــة ،مجلــة دفاتــر التربيــة والتكويــن ،المجلــس
األعلــى للتعليــم ،العــدد المــزدوج ( ،7/6مــاي 2012م) ،ص.70

الحضــور الفعلــي لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال
داخــل المدرســة والجامعــة المغربيــة ،وع ًيــا منــه بأن

108

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 15خريف  2021م

هــذه التكنولوجيــات تعــد المدخــل األســاس الكفيــل

األخــرى أشــارت غيــر مــا مــرة إلــى أهميــة «تعزيــز

ببنــاء مغــرب رقمــي مســتقب ًلا ،وفضــا عــن هــذه

إدمــاج التكنولوجيــات التربويــة فــي النهــوض

النصــوص التشــريعية فإنــه تــم إقــرار مجموعــة

بجــودة

إســتراتيجية

مــن التكوينــات والبرامــج وإحــداث مواقــع الكترونيــة

وطنيــة جديــدة لمواكبــة المســتجدات الرقميــة

ذات صبغــة إداريــة وتربويــة وتعليميــة ،بغــض النظر

واالســتفادة منهــا فــي تطويــر مؤسســات التربيــة

عــن مــدى تفعيــل وفاعليــة كل هــذا علــى مســتوى

والتكويــن والبحــث ،خاصــة علــى مســتوى المناهــج

التنزيــل واألجــرأة والمردوديــة والنجاعــة.

والبرامــج والتكوينــات منــذ المراحــل األولــى مــن

ولقــد تضمــن كل مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة
والتكويــن والرؤية اإلســتراتيجية  2030/2015والقانون
اإلطــار  51.17باعتبــاره أهــم النصــوص التشــريعية
ً
نصوصــا صريحــة حــول إدمــاج
فــي هــذا الســياق،
تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال داخــل منظومــة
التربيــة والتكويــن فــي كل ســياقاتها ومجاالتهــا،
فقــد أكــد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــي
الدعامــة العاشــرة منــه علــى الســعي «لتحقيــق
التوظيــف األمثــل للمــوارد التربويــة ولجلــب أكبــر
فائــدة ممكنــة مــن التكنولوجيــات الحديثــة ،يعتمــد
علــى التكنولوجيــات الجديــدة لإلعــام واالتصــال
وخاصــة فــي مجــال التكويــن المســتمر» داعيًــا
إلــى اســتثمارها فــي «معالجــة بعــض حــاالت
صعوبــات التمــدرس والتكويــن المســتمر بالنظــر
لبعــد المســتفيدين أو عزلتهــم» إضافــة إلــى
«االســتعانة بالتعليــم عــن بعــد فــي مســتوى
اإلعــدادي والثانــوي فــي المناطــق المعزولــة»
مــن أجــل «حــل مشــكلة النــدرة والتوزيــع غيــر
المتســاوي للخزانــات والوثائــق المرجعيــة»(.((1
أمــا الرؤيــة اإلســتراتيجية  2030-2015فهــي

التعلمــات،

وإعــداد

التعليــم بإدمــاج البرمجيــات التربويــة االلكترونيــة
والوســائل التفاعليــة والحوامــل الرقميــة فــي
عمليــة التدريــس وأنشــطة التعلــم والبحــث
واالبتــكار»( ((1غيــر أنــه فــي ســياق ثــان ومــن أجــل
إدمــاج ناجــح لهــذه التكنولوجيــات فــي المدرســة
تحــث الرؤيــة علــى «إعــداد برنامــج وطنــي ،بآجــال
محــددة ،قصــد اســتكمال تجهيــز المؤسســات
التعليميــة والتكوينيــة والجامعيــة بتكنولوجيــات
اإلعــام واالتصــال ،وبالقاعــات متعــددة الوســائط
الســمعية البصريــة ،مــع ربطهــا باإلنترنــت وتزويــد
المكتبــات المدرســية والبنيــات الجامعيــة للتأطيــر
والبحــث ،بــكل المــوارد الرقميــة المفيــدة فــي
تعزيــز التعلــم الذاتــي والبحــث الشــخصي لــدى
المتعلميــن والفاعليــن التربوييــن والباحثيــن»(((1؛
إذ جعلــت مــن «إحــداث مراكــز للمــوارد الرقميــة
علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي ،وكــذا
مختبــرات لالبتــكار وإنتــاج هــذه المــوارد وتكويــن
مختصيــن فــي هــذا المجــال»( ((1ضــرورة ملحــة ،مــع
العمــل علــى رقمنــة الكتــاب المدرســي والوثائــق
( ((1المملكــة المغربيــة ،الرؤيــة اإلســتراتيجية للتربيــة والتكوين
 ،2030-2015ص.35
( ((1المرجع نفسه ،ص.58

( ((1المملكــة المغربيــة ،الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن،
الدعامــة العاشــرة1999( ،م) ،ص.38

( ((1المملكــة المغربيــة ،الرؤيــة اإلســتراتيجية للتربيــة
والتكويــن ،مرجــع ســابق ،ص.59
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التعليميــة ،واعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة فــي
تدبيــر عمليــات التدريــس وأنشــطة التعلــم.
وفــي مــا يخــص القانــون اإلطــار الجديــد 51.17
وتحديــدً ا ضمــن المــادة  03فإنــه يشــير إلــى أن مــن
أهــداف منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
«تحســين جــودة التعلمــات والتكويــن وتطويــر
الوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك ،وال ســيما مــن
خــال تكثيــف التعلــم عبــر التكنولوجيــات التربويــة
الحديثــة والرفــع مــن نجاعــة أداء الفاعليــن التربوييــن
والنهــوض بالبحــث التربــوي ،والمراجعــة العميقــة
والمســتمرة

والمنتظمــة

للمناهــج

والبرامــج

والتكوينات»( ((1مشي ًر ا إلى أن تطوير موارد ووسائط
التدريــس يتطلــب «تعزيــز إدمــاج تكنولوجيــات
المعلومــات واالتصــاالت فــي النهــوض بجــودة
التعلمــات وتحســين مردوديتهــا ،بإحــداث مختبــرات
لالبتــكار وإنتــاج المــوارد الرقميــة وتكويــن مختصيــن
فــي هــذا المجــال ،ثــم تنميــة وتطويــر التعلــم عــن بعــد
باعتبــاره مكمــا للتعلــم الحضــوري»( ((1عــن طريــق
رصــد وتعبئــة المــوارد الماليــة الالزمــة لذلــك.
وإذا كانــت النصــوص التشــريعية فــي هــذا المجال
غنيــة باإلشــارات الصريحــة والواضحــة لتفعيــل
إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال والمعلومــات
فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة المغربيــة ،فــإن
هــذه النصــوص وازتهــا برامــج وتكوينــات ً
أيضــا مثــل
ً
وأيضــا مواقــع الكترونيــة
برنامــج «جينــي» (،)genie
ومنظومــات للتتبــع والتقويــم مثل منظومة «مســار»
( )massarومواقــع الكترونيــة رســمية (www.men.
( ((1المملكة المغربية ،القانون اإلطار 2019( ،51.17م) ،المادة .03
( ((1المرجع نفسه ،المادة .33
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 )gov.maوبوابــة تعليميــة مثــل «تلميــذ تيــس»
( ) TelmidTiceومســطحة «تيمــز») )Teams

(((1

ممــا

يــدل علــى نمــو الوعــي بأهميــة تبييــئ تكنولوجيــات
اإلعــام والتواصــل فــي التعليــم المغربــي ،والســعي
نحــو بناء مدرســة ذكية ومواكبــة لمجتمع المعلومات
والشــبكية الــذي يســود العالــم؛ إذ توضــح كل هــذه
النصــوص أنــه مــن خــال مــا تتيحــه هــذه التقنيــات مــن
إمكانــات يمكــن تطويــر بيداغوجيــات رقميــة واعتمــاد
وســائل وحوامــل فعالــة تحســن مــن العمليــة
التعليميــة التعلميــة ،كمــا تدعــو -أي النصــوص -إلــى
االســتعانة بالتعليــم عــن بعــد فــي بعــض الحــاالت،
ورقمنــة المــوارد والمضاميــن والوثائــق المرجعيــة،
وخلــق البوابــات االلكترونيــة التعليميــة وتأســيس
مختبــرات إلنتــاج المــوارد وتكويــن متخصصيــن
فــي هــذا المجــال ،ثــم اعتمــاد التكوينــات عــن بعــد
وتشــجيع اإلقبــال علــى اســتعمال هــذه الوســائط
الرقميــة فــي التعلــم والتعليــم والتثقيــف ومحــو األمية
( ((1برنامــج «جينــي» ( :)Genieمخطــط يهــدف إلــى تعميــم
تقنيــات اإلعــام والتواصــل فــي مجــال التعليــم ،أطلقتــه وزارة
التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي فــي شــهر مــارس 2005م،
وهــو أحــد المشــاريع المهيكلــة إلســتراتيجية المغــرب الرقمــي
2031م.
 منظومــة «مســار» ( :)Massarنظــام معلوماتــي الهــدفمنــه تدبيــر نقــط المراقبــة المســتمرة ،كمــا يمكــن المتعلميــن
واألطــر اإلداريــة والتربويــة وأوليــاء أمــور التالميــذ ،مــن اإلطــاع
وتتبــع كل مــا يخــص العمليــة التربويــة ،مــن نقــط وجــداول
الحصــص ولوائــح المتعلميــن ونتائــج االمتحانــات ،وكــذا عمليــة
التوجيــه التربــوي.
 الموقــع اإللكترونــي ( :)www.men.gov.maالموقــع الرســميلــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي المغربيــة.
 بوابــة «تلميــذ تيــس» ( :)TelmidTiceمنصــة إليكترونيــة تقــدممــوارد رقميــة ودروس مصنفة حســب األســاك والمســتويات
التعليمــة وكــذا المواد الدراســية.
 مســطحة «تيمــز» (( :Teamsخدمــة تفاعليــة أطلقتهــا وزارةالتربيــة الوطنيــة المغربيــة عبــر منظومــة  Taalim.maالمدمجــة
فــي منظومــة مســار ( ،)Massarالتــي توفــر وظائــف مهمــة
أساســا فــي إحــداث أقســام افتراضيــة تتيــح التواصــل
تتمثــل
ً
المباشــر بيــن األســاتذة والتالميــذ ،وتنظيــم دورات للتعليــم
عــن بعــد ،وتمكــن المتعلميــن مــن المشــاركة والتفاعــل مــع
الــدروس المقدمــة.
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والنهــوض بجــودة التعلمــات والتأهيــل المهنــي ،غيــر

إمــا ألن المــوارد الماليــة المرصــودة لهــذا األمــر

أنــه بعــد مــرور عقديــن مــن الزمــن علــى إعــان الميثــاق

ليســت كافيــة أو أنهــا ال توجــه نحــو الهــدف

الوطنــي للتربيــة والتكويــن ،وعقــد ونيــف علــى بعــض

الحقيقــي لهــا ،وإمــا لغيــاب إســتراتيجية وطنيــة

البرامــج كبرنامــج «جينــي» مث ـ ًلا ،ونصــف العقــد علــى

واضحــة .واألمــر ذاتــه بالنســبة للتكوينــات فــي

ميــاد الرؤيــة اإلســتراتيجية ،فمــا موقــع منظومتنــا

هــذا الميــدان فهــي األخــرى ضعيفــة جــدً ا ،وأن

التعليميــة واقعيــا مــن إدمــاج وتوطيــن تكنولوجيــات

تجهيــز المؤسســات بــاألدوات والمعــدات

اإلعــام واالتصــال؟

التقنيــة لــم يشــمل جميــع المــدارس والجامعات،

يبيــن مــا ســبق ذكــره مــدى األهميــة البالغــة
التــي يوليهــا المشــرع للتعليم الرقمــي االفتراضي
وتكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل ،وهــو مــا
يوفــر لــكل الفاعليــن والمتدخليــن فــي الحقــل

وال يتــم وضــع خطــط ،إن علــى المــدى القريــب أو
المتوســط ،الســتبدال المتقــادم منهــا أحيا ًنــا،
باإلضافــة إلــى غيــاب أو ضعــف الربــط باإلنترنــت
داخــل المؤسســات التعليميــة.

التربــوي ســندً ا قو ًيــا وحقيق ًيــا للرفــع مــن إمكانيــة

وفــي مــا يخــص توظيــف هــذه التكنولوجيــات

تكريــس هــذا النمــط مــن التعليــم فــي الســياقات

فــي الممارســة الفصليــة وفــي وتدبيــر أنشــطة

التعليميــة المختلفــة .وإذا كنــا ال نقــول بعمليــة

التعلمــات مــن قبــل المدرســين والمتعلميــن،

مســح الطاولــة وبــأن الواقــع ليــس سـ ً
ـيئا للغايــة

عنــد تنزيــل البرامــج والمقــررات الدراســية،

بشــكل مطلــق ،لوجــود جوانــب مضيئــة ال يمكــن

فــإن ذلــك يعانــي مــن إكراهــات كبيــرة كعــدم

إنكارهــا ،فــإن الواقــع التعليمــي إلدمــاج الوســائط

تملــك غالبيــة المدرســين بــل والمتعلميــن ً
أيضــا

الرقميــة فــي المدرســة/الجامعة المغربيــة حتــى

لهــذه التقنيــات نتيجــة غيــاب التكويــن والتكويــن

اآلن ال زال لــم يصــل إلــى المســتوى المطلــوب(.((1

المســتمر فيهــا ،ناهيــك عــن المقاومــة التــي

( ((1إلدراك أن عمليــة إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال
بالمدرســة/الجامعة المغربيــة ،لــم يبلــغ المســتوى المطلــوب.
يمكــن العــودة إلــى مــا خلصــت إليــه دراســتان أنجزتا حــول عملية
التعليــم عــن بعــد خــال فتــرة توقــف الــدروس الحضوريــة،
فــي األســدس الثانــي مــن الموســم الدراســي  2020/2019بســبب
جائحــة كورونــا ( .Covid19الدراســة األولــى أنجزتهــا األكاديميــة
الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة ســوس -ماســة تحــت عنــوان
«دراســة حــول االســتمرارية البيداغوجيــة والتعليــم عــن بعــد»،
شــهر أبريــل  .2020والدراســة الثانيــة أنجزهــا طلبــة مفتشــين
(عمــاد كســمي /حوريــة معــزوز /أمــال منصــوري) تحــت إشــراف
المفتــش التربــوي «الميلــودي بنساســي» ،والدراســة تحــت
عنــوان «ظاهــرة التعليــم عــن بعــد واالســتمرارية البيداغوجيــة
بإقليــم القنيطــرة» ،مركز مفتشــي التعليم بالربــاط .2020 ،وهاتان
الدراســتان وقفتــا عنــد محدوديــة تأثيــر هــذه التكنولوجيــات علــى
ضمــان االســتمرارية البيداغوجيــة خــال جائحــة كورونــا ،كمــا
وقفــت الدراســتان عنــد ضعــف امتــاك األســاتذة والمتعلميــن
لوســائط تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ،والقــدرة علــى
توظيفهــا فــي العمليــة التعليمــة التعلميــة.

تلقاهــا عمليــة إدمــاج هــذه الوســائط التعليميــة
الرقميــة مــن قبــل بعــض التربوييــن المحافظيــن
الذيــن ال يســتطيعون التعامــل معهــا أو ال
يريــدون اســتبدال الطــرق التعليميــة التقليديــة
التــي ألفوهــا بالطــرق والبيداغوجيــات الجديــدة.
وقــد كشــفت أزمــة التوقــف عــن الــدروس
الحضوريــة بســبب جائحــة كورونــا ( )19-covidمؤخ ـ ًر ا
عــن مــدى هشاشــة بنيــة تكنولوجيــات اإلعــام
واالتصــال فــي التعليــم المغربــي ،إن علــى صعيــد
البنيــة الماديــة مــن حيــث التجهيــزات والوســائل
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واألدوات االلكترونيــة مــن حواســيب وألــواح وهواتف

تتــاءم وهــذه المســتجدات ،وتوجيــه التعليــم

ذكيــة وربــط باإلنترنــت ،أو علــى مســتوى بنيــة التكوين

نحــو إكســاب المتعلميــن قــدرات وكفايــات

والتأطيــر فــي هــذا الجانــب للمــوارد البشــرية .فعلــى

ومهــارات تؤهلهــم لالندمــاج فــي الواقــع

الرغــم ممــا بدلتــه الــوزارة مــن جهــد خــال األزمــة

السوســيو مهنــي للمســتقبل .والتركيــز علــى

المذكــورة ،لضمــان االســتمرارية البيداغوجيــة مــن

أهميــة التعليــم والتعلــم الذاتــي والتعلــم مــدى

خــال اعتمــاد التعليــم عــن بعــد بديــا عــن التعليــم

الحيــاة واالنخــراط فــي إنتــاج المعرفــة واالبتــكار،

الحضــوري ،إال أن التجربــة لــم تبلــغ النتائــج المرغوبــة

وتشــجيع كل الفاعليــن التربوييــن علــى إغنــاء

منهــا .وذلــك ليــس راجــع إلــى غيــاب إجــراءات فعليــة

تجاربهــم وخبراتهــم فــي هــذا الميــدان مــن حيــث

بــل إلــى عــدم وجــود أرضيــة صلبــة مســاعدة من قبل.

األســلوب والمحتــوى .ومــن «األمــور التــي يلــزم

والنتيجــة هــي حصــر مواضيــع امتحانــات المتعلميــن

مراعاتهــا (كذلــك) عنــد اعتمــاد أيــة إســتراتيجية

للبكالوريــا فــي الــدروس المنجــزة حضوريــا وإقــرار

إلدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل فــي

نجــاح كل التالميــذ فــي باقــي المســتويات األخــرى،

التدريــس والتعلــم ،هــو أال تحظــى التجهيــزات

اســتنادا إلــى نقــط االمتحانــات والمراقبة المســتمرة

باالهتمــام المفــرط علــى حســاب المضاميــن

للــدورة األولــى ،تفاديــا لضــرب مبــدأ تكافــؤ الفــرص

الرقميــة ،وأن تســتأثر المــوارد الرقميــة باألهميــة
الالزمــة باعتبارهــا الوقــود فــي محــرك البيداغوجيــة

بيــن المتعلميــن!

(((1

الرقميــة»

(((2

ومــن هــذا كلــه ،يبقــى أمــر االنفتــاح الكبيــر
للمنظومــة التعليميــة المغربيــة وبقــوة ،علــى
هــذه التكنولوجيــات والوســائط والبرمجيــات
الرقميــة مطل ًبــا ضرور ًيــا .لزيــادة تكريــس العمــل
بهــا ومــن خاللهــا فــي كافــة الســياقات التربويــة
والتعليميــة بهــدف تجــاوز التحديــات التــي
تواجــه عمليــة التعليــم والتعلــم بالبــاد ،ومعهــا

علــى أال تــؤدي عمليــة إدماجهــا إلــى

نتائــج عكســية غيــر مرغــوب فيهــا ،تزيــد مــن تــردي
الواقــع التعليمــي بــد ًلا مــن تطويــره وتحســينه.

ً
خامسا:
التعليم الرقمي االفتراضي،
ممكناته وعوائقه:

التحديــات االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة

مــن الصعــب علــى الباحــث فــي أي مجــال

وغيرهــا محليًــا وعالميًــا .وذلــك بتعزيــز إدمــاج

معرفــي إصــدار حكــم علــى ظاهــرة أو فعــل

المــوارد والمضاميــن الرقميــة البيداغوجيــة

أو حــدث مــا زال فــي بدايــة التشــكل والتبلــور

وتيســير الولــوج إلــى المنصــات التعليميــة

والتكــون ،لعــدم توفــر األدلــة والقرائــن الكافيــة

تقييــم

وصعوبــة التكهــن بالمــآالت والســيناريوهات

( ((1انظــر البالغيــن اإلخبارييــن لــوزارة التربيــة الوطنيــة
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ليــوم
الثالثــاء  12مــاي 2020م واالثنيــن  18مــاي 2020م.

( ((2محمــد خربــاش ،تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل فــي
التدريــس والتعلــم ،وجهــة نظــر ،المملكــة المغربيــة ،مجلــة
دفاتــر التربيــة والتكويــن ،المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي ،العــدد 2010( ،03م) ،ص.32

واعتمــاد

مناهــج

وبرامــج

وطــرق
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التــي يمكــن أن تقــع دون حســبان ،شــأنها شــأن

والحســاب ،والتفكيــر النقــدي»( ،((2والشــأن

-إن جــاز التعبيــر -ظاهــرة اقتحــام تكنولوجيــات

نفســه بالنســبة لــ»جــون نيوتــن» الــذي عبــر عــن

اإلعــام واالتصــال للحقــل التعليمــي ،بحيــث

تخوفــه مــن أن تــؤدي الحوامــل الرقميــة إلــى

قائمــا
إن النقــاش حولهــا -والــذي مــا يــزال
ً

خلــق «جيــل ال يحــب التعليــم ولكنــه ببســاطة

حتــى اآلن -أفــرز موقفيــن متعارضيــن ،أحدهمــا

ينظــر إلــى الشاشــة باعتبارهــا مصــد ًر ا لتكويــن

يرجــح أن إدمــاج هــذه التكنولوجيــات ســيترتب

الــرأي ،أو للحصــول علــى كتــل مــن المعلومــات

عنــه تحســين وتجويــد الفعــل التعليمــي

غيــر المفهومــة جيــدً ا ،والتــي تناســب وجهــة

والرفــع مــن مردوديتــه ،فــي مقابــل موقــف ثــان

نظــره دون التحقــق مــن صحتهــا» .

رافــض العتمادهــا بمبــرر أنهــا تؤثــر ســلبًا علــى
المتعلميــن فــي جوانــب عديــدة ،ممــا جعــل
بعــض المــدارس والجامعــات تعتمــد عليهــا
فــي العمليــة التعليميــة ،بينمــا تحفظــت أخــرى
عــن ذلــك.

(((2

ولكــن ،وفــي مقبــل هــذه النظــرة الســالفة
الذكــر .هنــاك نظــرة أخــرى متفائلــة ،تؤكــد
علــى أن هــذه التكنولوجيــات يمكنهــا أن تزيــد
مــن فــرص التعلــم والتعليــم ،وأنهــا تســاعد
المتعلــم علــى تكويــن قــدرات ومهــارات جديــدة

فمــن خــال الحديــث حــول محاســن

فــي التفكيــر والفعــل واإلحســاس بمجــرد أن

ومســاوئ إدخــال التكنولوجيــات الرقميــة إلــى

يألفهــا ويتكيــف معهــا ،واألكثــر مــن ذلــك فهــي

المــدارس والجامعــات ،قــام مجموعــة مــن

تحــدث عليــه تغيــرات عميقــة فــي كافــة المناحــي

الباحثيــن فــي مجــال دراســات العلــوم اإلنســانية

ً
مختلفــا عــن اإلنســان المعتــاد ،أي أننــا
تجعلــه

والتكنولوجيــات الحديثــة ،ببحــوث ودراســات

أمــام إنســان جديــد ولــد وترعــرع فــي أحضــان

وتجــارب علــى عينــات محــددة مــن المتعلميــن

جــزءا مــن وجــوده ،إنهــا
التقنيــة التــي صــارت
ً

فــي مجموعــة مــن الــدول ،لقيــاس فاعليــة وتأثير

تســاعده علــى التحليــل الســريع والمعالجــة

هــذه التكنولوجيــات علــى العمليــة التعليميــة

البصريــة واليقظــة والتوقــع والتعامــل مــع

وعلــى أدمغــة وذاكــرة وســلوك وعواطــف،

الوضعيــات بنــوع مــن الدقــة فــي إيجــاد الحلــول،

وكفايــات وقــدرات الفئــة المدروســة واســتنتاج

كمــا وتحســن ذاكرتــه العاملــة وتشــعره

النتائــج حــول ذلــك ،إن إيجابًــا أو ســلبًا ،وذلــك

بالمتعــة فــي التعلــم.

مــا شــدد عليــه «بــول تومــاس» ،مــن جامعــة
«فورمــان» ،بقولــه أن «التعليــم هــو تجربــة
إنســانية ،تمثــل التكنولوجيــا تشــتي ًتا لالنتبــاه
عندمــا نحتــاج إلــى معرفــة القــراءة والكتابــة،

وعلــى خــاف هــذا ،ثمــة مــن يــرى األمــر
( ((2نقــ ًلا عــن ســوزان غرينفيلــد ،تغيــر العقــل ،كيــف تتــرك
التقنيــات الرقميــة بصماتهــا علــى أدمغتنــا؟ ،ترجمــة إيهــاب
عبــد الرحيــم علــي ،الكويــت ،عالــم المعرفــة ،المجلــس الوطنــي
للثقافــة والفنــون واآلداب2017( ،م) ،العــدد  ،445ص.259
( ((2المرجع نفسه ،ص.264
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بنظــرة مغايــرة تكشــف عــن وجــود انعكاســات

ثمينــة الســتثمار التكنولوجيــات الحديثــة فــي

ســلبية وخيمــة علــى ســلوك وعواطــف وتفكيــر

التعليــم؛ إذ إن التعامــل بواســطة التقنيــات

األطفــال الذيــن يتعلمــون بواســطة هــذه

المعاصــرة يطــرح مشــكالت عــدة كالتنمــر

التقنيــات ،فحســب هــذا التوجــه يولــد التعليــم

االلكترونــي وانتهــاك الخصوصيــة وســرقة

المعتمــد علــى الشاشــة واألجهــزة االلكترونيــة،

البيانــات الشــخصية والتالعــب بهــا ،كمــا تــؤدي

علــى اختالفهــا ،مشــكالت تؤثــر علــى المهــارات

هــذه التقنيــات إلــى تســطيح الوعــي والبالهــة

المعرفيــة ،وعلــى فعــل القــراءة الســليمة

وعــدم المســؤولية األخالقيــة وتشــييء العالقــة

والفاحصــة والفهــم الجيــد والقــدرة علــى الكتابة،

بيــن المتفاعليــن عبرهــا ،وأمــا التواصــل مــن

ومهــارات التحليــل العميــق والحــس النقــدي،

وراء وســيط الشاشــة فإنــه يضعــف القــدرة

كمــا تشــتت االنتبــاه والتأثيــر علــى عملية اإلدراك

ً
ً
لوجهــا فــي الحيــاة
وجهــا
علــى التواصــل الجيــد

لــدى المتعلميــن .وهــذا مــا نحــا بـــ  160فرعً ــا مــن

الواقعيــة بيــن األفــراد ويعمــق عزلــة الفــرد،

مــدارس والــدورف (  )waldorfفــي الواليــات

زيــادة علــى بعــض اآلثــار العضويــة التــي قــد تنتــج

المتحــدة إلــى انتهــاج فلســفة تعليميــة تركــز

عــن ذلــك .وفــي المقابــل هنــاك وجهــة نظــر

علــى النشــاط البدنــي والتعلــم مــن خــال اإلبــداع

تــرى أنهــا تقــدم إمكانــات كبيــرة تثــري عمليــة

والتدريــب العملــي علــى المهمــات ،وتحظــر

التواصــل التعليمــي الســريع وتمكــن مــن

اســتخدام جميــع األجهــزة الرقميــة معتبــرة

تحليــل المعطيــات والولــوج للمعلومــة كمــا

أنهــا تمنــع التفكيــر اإلبداعــي والحريــة والتفاعــل

تمتــاز بالتفاعليــة والفوريــة وبمؤثــرات بصريــة

اإلنســاني والحــد مــن ســعة االنتبــاه( .((2وفــي

وصوتيــة عاليــة وتنــوع طــرق اســتعماالتها.

الســياق ذاته تحذر الطبيبة النفســية البريطانية
«تانيــا بايــرون» مــن أنــه «كلمــا تقلــص وقــت
لعــب األطفــال فــي الهــواء الطلــق ،انخفــض
مــا يتعلمونــه لمواجهــة المخاطــر والتحديــات
التــي ســيواجهونها باعتبارهــم بالغيــن ،ال شــيء
يمكنــه أن يحــل محــل مــا يكتســبه األطفــال مــن
الحريــة واســتقاللية الفكــر خــال تجربــة أشــياء
جديــدة فــي العــراء»(.((2
لقــد أبانــت وجهــات النظــر فــي هــذا الســياق،
عــن وجــود مشــكالت كمــا عــن وجــود فــرص
( ((2المرجع السابق ،ص.259
( ((2المرجع نفسه ،ص.36

وتطــرح تســاؤالت عديــدة بنــاء علــى مــا
ً
ســابقا فــي إطــار مقاربتنــا للموضــوع،
أوردنــاه
فمــا هــي ممكنــات وعوائــق إدمــاج تكنولوجيــات
اإلعــام والتواصــل فــي النســق التعليمــي
عالميًــا ومغربيًــا؟
أولًا ،يمكــن أن تقــدم تكنولوجيــات اإلعــام
واالتصــال إمكانــات هائلــة ومتنوعــة ،من شــأنها
أن تســاعد علــى تطويــر وتأهيــل وتعزيــز العملية
التعليميــة -التعلميــة فــي مختلــف الســياقات،
وتجعــل مــن التعليــم اإللكترونــي واالفتراضــي
ً
واقعــا ممك ًنــا وذلــك مــن خــال:
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z zتوفيــر وســائط رقميــة تفاعليــة وتشــاركية

باإلضافــة إلــى إمكانيــة توظيفهــا فــي عمليــة

فعالــة وذات قيمــة عاليــة ،بإمكانهــا أن

محاربــة األميــة القرائيــة منهــا والوظيفيــة

تنقــل الفعــل التربــوي والتعليمــي نحــو آفــاق

والتكنولوجيــة علــى حــد ســواء ،وكذلــك حــل

وممارســات جديــدة علــى مســتوى تحســين

مشــكالت التوزيــع غيــر المتكافــئ لمصــادر

مدخالتــه ومخرجاتــه.

المعلومــة والوثائــق المرجعيــة واالكتظــاظ

z zيمكــن أن يــؤدي ترســيخ العمــل بواســطتها
ســواء فــي الفصــول الدراســية الواقعيــة

داخــل الجامعــات ،وذلــك باعتمــاد عمليــة
التعليــم عــن بعــد.

أو االفتراضيــة أو فــي اإلدارة إلــى تجويــد

z zالتفكيــر فــي أن المــدارس والجامعــات فــي

وتنويــع

األلفيــة الثالثــة ســوف تعــرف جيــ ًلا جديــدً ا

أســاليب التعلــم ،والرفــع مــن مردوديــة وأداء

مــن المدرســين والمتعلميــن والتربوييــن،

المؤسســات والفاعليــن التربوييــن.

الذيــن وُ لــدوا َ
وتربــوا فــي عصــر التكنولوجيــات

نتائــج

التعلمــات

والتكوينــات

z zقدرتهــا علــى الرفــع مــن جاذبيــة المتعلميــن

الرقميــة

والمعلوميــات

مــا

يســتحيل

نحــو التعليــم والتعلــم وتحفيزهــم أكثــر علــى

معــه تصــور مدرســة أو جامعــة دون

التحصيــل الدراســي والتأهيــل المهنــي فــي

هــذه التقنيــات والوســائط الحديثــة؛ ألنهــا

ســوق الشــغل.

ســتكون مفصولــة عــن ســياق عناصرهــا

z zإمكانيــة االعتمــاد عليهــا فــي تطويــر
الهندســة

البيداغوجيــة

بمــا

يتوافــق

ومكوناتهــا ومواردهــا.
z zالوعــي

المســتقبلي

بأهميــة

هــذه

ومدرســة المســتقبل بعيــدا عــن الطــرق

التكنولوجيــات فــي حيــاة األجيــال القادمــة

الكالســيكية الجافــة والجامــدة ،واالســتفادة

وعــدم حرمانهــا مــن عالــم الغــد ،ومــن تملــك

مــن وســائطها فــي تصريــف الممارســات

ناصيــة العلــم التكنولوجــي الرقمــي وامتــاك

أفضــل

فــرص للشــغل فــي مهــن المســتقبل

وبمجهــود أقــل ،كمــا يمكنهــا أن تقــدم بدائل

التــي أمســت ترتبــط بشــكل وثيــق بالعالــم

لعمليــة التقييــم والمتابعــة والمواكبــة

الرقمــي واالفتراضــي.

التربويــة

والتعليميــة

بشــكل

ا لمســتمر ة .

z zمــن ممكنــات التعليــم الرقمــي واالفتراضــي

z zمســاعدتها علــى تقديــم حلــول لبعــض

تســهيل عمليــة التواصــل واالســتفادة مــن

المشــكالت النوعيــة التــي تــؤدي إلــى

خدمــات المؤسســة ،لــدى كل الفاعليــن

حرمــان بعــض األطفــال مــن الوصــول

والشــركاء فــي مجــال التربيــة والتعليــم ،مــن

إلــى التعليــم ،كــذوي االحتياجــات الخاصــة

مســؤولين إدارييــن وأطــر للتدريــس وأمهــات

والذيــن يقطنــون فــي المناطــق النائيــة،

وآبــاءوأوليــاءالتالميــذوالمتعلميــنأنفســهم.
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z zإعطــاء فــرص للتعلــم الذاتــي وتعلــم

المدرســين والفاعليــن التربوييــن تكبــح

التعلــم والتعلــم مــدى الحيــاة واالنخــراط

عمليــة إدمــاج هــذا النــوع مــن التقنيــات فــي

فــي مجتمــع المعرفــة ،وتنميــة القــدرات

ً
رفضــا
ممارســاتهم المهنيــة ،وذلــك إمــا

المعرفيــة الذاتيــة علــى االبتــكار واإلبــداع

لهــا أو بســبب عــدم قدرتهــم علــى التعامــل

واكتســاب خبــرات ومعــارف جديــدة.

معهــا وإتقــان العمــل بواســطتها ،إضافــة

 z zإمكانيــة توفيرهــا لبرمجيــات وألعــاب

إلــى عــدم توفــر سياســات تمكــن مســتعملي

فيديــو تعليميــة وتثقيفيــة مســاعدة علــى

هــذه التقنيــات فــي الحقــل التربــوي مــن

عمليــة التعلــم والتعليــم ،وعلــى حــل بعــض

الحصــول عليهــا بأثمان تشــجيعية تحفيزية،

مشــكالت التعلــم لــدى فئــات معينــة مــن

علمــا أنهــا ســريعة التلــف والتقــادم وأن
ً

المتعلميــن ،كمــا تيســر هــذه التكنولوجيــات

الســوق االلكترونيــة مــا تنفــك تقــدم أجهــزة

تأهيــل العنصــر البشــري وعقلنــة الحكامــة

بديلــة فــي كل حيــن ،تحكــم علــى األجهــزة

التربويــة.

القديمــة بالمــوت ليــس فقــط مــن حيــث هــي

z zثان ًيــا ،وفــي ظــل هــذه اإلمكانــات المتعــددة،
فــإن عمليــة إدمــاج هــذه التكنولوجيــات

أجهــزة ماديــة ولكــن مــن حيــث تصاميمهــا
وبرمجياتهــا المعلوماتيــة.

والوســائط الرقميــة ال تخلــو مــن عوائــق

z zضعــف المــوارد والمضاميــن والمكتبــات

ً
أيضــا قــد تعتــرض التوظيــف المعقــول

الرقميــة ،ونــدرة المختصيــن والتقنييــن

والناجــع لهــا ،وكذلــك آثارهــا علــى جــودة

المؤهليــن

وباألخــص

التعلمــات وذاتيــة المتعلــم والمــدرس

بالمغــرب ،وقلــة االبتــكار فــي مجــال

والفاعــل التربــوي عمومــا ،وتتجلــى بعــض

البرمجيــات التعليميــة مــع صعوبــة التعامل

هــذه العوائــق فــي:

معهــا مــن لــدن المتعلميــن أو المدرســين

z zغيــاب

البنيــات

الجامعيــة

التحتيــة

المؤهلــة

المدرســية/

الســتقبال

هــذه

للقيــام

بذلــك

أو اإلدارييــن لعــدم توفرهــا باللغــة التــي
يســتو عبو نها .

الوســائط والتقنيــات الرقميــة وتبييئهــا فــي

z zغيــاب التكويــن والتكويــن المســتمر لهيــأة

أغلــب البلــدان ومنهــا المغــرب علــى وجــه

التدريــس واإلدارة فــي هــذا المجــال مــا

الخصــوص ،فضــ ًلا عــن غيــاب وضعــف

يحــول دون قدرتهــم علــى توظيفهــا والعمل

التجهيــزات االلكترونيــة الالزمــة والربــط

مــن خاللهــا ،كمــا أن كل المتعلميــن ليســوا

بصبيــب االنترنــت ومحدوديــة ســعته إن

قادريــن علــى ولــوج المنصــات التعليميــة أو

وجــد.
z zوجــود ثقافــة محافظــة لــدى بعــض

ً
مطلقــا.
امتــاك األجهــزة والتقنيــات
z zوجــود فجــوة رقميــة بيننــا وبيــن بعــض

116

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 15خريف  2021م

دول العالــم الرائــدة فــي هــذا المجــال ،كمــا

إشــهارية أو غيرهــا علــى هــذه المنصــات

أن هنــاك تفــاوت رقمــي علــى المســتوى

التعليميــة ،وهــذا يفــرض ضــرورة توفــر

الوطنــي بيــن مناطــق المغــرب ،بســبب

إســتراتيجية أمنيــة وقانونيــة فعالــة فيمــا

الفــوارق االجتماعيــة واالقتصادية والثقافية

يخــص األمــن المعلوماتــي الوطنــي.

وغيرهــا ،والتــي تتجلــى فــي الفقــر واألميــة

z zالمحتــوى الرقمــي الوطنــي الهزيــل علــى

والتهميــش مــن جهــة ،ومــن جهــة ثانيــة فــي

مســتوى الشــبكة المعلوماتيــة ،وضعــف

تفــاوت الرأســمال الثقافــي لألســر وغيــاب

جودتــه وترامــي غيــر المتخصصيــن علــى

اســتراتيجيات وطنيــة تعمــل علــى التقليــص

إنتاجــه؛ ألنــه يشــكل لهــم مــادة إلكترونيــة

مــن آثــار التفاوتــات بيــن أبنــاء الوطــن.

علــى اإلنترنــت يمكنهــم االســتفادة منهــا

z zعــدم توفــر مختبــرات ومراكــز للبحــوث

ماديًــا دونمــا اعتبــار لقيمــة المنتــوج

لتطويــر البحــث واالبتــكار ،أو مراكــز وبوابــات

المعــروض أو احتــرام للمعاييــر المطلوبــة،

للتكويــن فــي مجــال تكنولوجيــات اإلعــام

وهــذا ينعكــس علــى الوضــع التربــوي

واالتصــال ،وإنتــاج المــوارد والمضاميــن

والتعليمــي ويهــدد جهــود ذوي االختصــاص.

والبرمجيــات ،والتفكيــر فــي علــوم ونظريــات
ومناهــج ومقاربــات تســاعد علــى توطينهــا
فــي النســق التربــوي التعليمــي المغربــي.
z zغيــاب مختصيــن فــي مجــال علــم النفــس
وعلــوم األعصــاب ودراســة الدمــاغ ،الذيــن
بإمكانهــم رصــد التأثيــرات الجانبيــة لهــذه
الوســائط الرقميــة علــى ســيكولوجية ودمــاغ
وذاكــرة المتعلــم والمــدرس؛ ألن هــذه
األخيــرة ال يمكــن أن تخلــو مــن انعكاســات
ســلبية.

خــــــاتــمـة:
أدت

ثــورة

االتصــال

والمعلومــات

المعاصــرة إلــى إحــداث انقالبــات وتصدعــات
فــي كل مجــاالت الحيــاة اإلنســانية ،والتعليــم
مــن بيــن هــذه المجــاالت التــي تمــر بإعــادة بنــاء
وعمليــة تحديــث جديــدة المســت كل ســياقاته؛
فقــد فرضــت تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل
نفســها داخــل المــدارس والجامعــات ،وأضحــت
تزيــح كل الطــرق البيداغوجيــة القديمــة وتعيــد

z zهنــاك مشــكالت أخــرى تتعلــق بالتنمــر

تشــكيل البرامــج والمناهــج التعليميــة وفــق

االفتراضــي وانتهــاك الخصوصيــة واالختراق

نمــط مخالــف ومغايــر شــك ًلا ونوعــا .كمــا

االلكترونــي وســرقة البيانــات الشــخصية

غيــرت مــن واقــع العالقــات والقيــم التربويــة،

واســتغاللها ،وتغيــر القيــم والمعاييــر

وكــذا تنويــع مصــادر امتــاك المعرفــة وتكويــن

األخالقيــة لمســتعملي االنترنــت واألجهــزة

الخبــرات وتحقيــق الــذات ،لــم تتميــز بــه مــن

التقنيــة ،وأيضــا خطــر بــث مــواد إباحيــة أو

جاذبيــة وفاعليــة وتفاعليــة ومــا تتيحــه مــن

 يبرغملا يوبرتلا ماظنلا :يمقرلا رصعلا يف ملعتلاو ميلعتلا تاقايس تالوحت
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مؤثــرات صوتيــة وبصريــة وســهولة فــي األداء،

التــي تتشــكل مالمحهــا اآلن ،والتــي تتزايــد نمــوً ا

وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس علــى واقــع الفعــل

وبوتيــرة ســريعة جــدً ا؛ إذ ال يمكــن ألي منظومــة

التعليمــي ،ويجعلنــا أمــام تجربــة تعليميــة غيــر

تربويــة تعليميــة أن تتجاهلهــا وإال ســيحكم

مســبوقة فــي التاريــخ البشــري.

عليهــا بــأن تكــون خــارج عصرهــا .وهــذا مــا يدعــو

إن تجربــة تعليميــة قائمــة علــى التقنيــات
واألجهــزة االلكترونيــة الرقميــة ،علــى الهواتــف
واأللــواح

الذكيــة

والحواســيب

المحمولــة

وعلــى

المنصــات

والشاشــات

التفاعليــة،

والمواقــع

والمســطحات

التعليميــة

والتثقيفيــة والتكوينيــة ،تجربــة ميزتهــا الفوريــة
والتشــاركية والحافزيــة واالتصــال الدائــم ،بحيــث
يتــم معهــا اإلعــان عــن مــوت وســائل وطــرق
التعلــم والتعليــم القديمــة ،مــوت القلــم والــورق
والحوامــل التعليميــة الكالســيكية والتواصــل
المباشــر بيــن مكونــات العمليــة التعليميــة

الجهــات الرســمية المغربيــة المختصــة فــي هذا
المجــال إلــى التفكيــر الجــاد والمعقلــن ،لبــذل
مجهــود كبيــر مــن أجــل تبيئــة التكنولوجيــات
والوســائط الرقميــة المتطــورة فــي التعليــم
والمدرســة والجامعــة ،وذلــك وفــق إســتراتيجية
رشــيدة تهــدف إلــى االســتفادة ممــا تقدمــه
مــن إمكانــات مفيــدة ،بإمكانهــا أن تــؤدي عنــد
إدماجهــا إلــى نتائــج إيجابيــة علــى الممارســات
التعليميــة وعلــى مدخــات ومخرجــات المدرســة
المغربيــة ،وتأهيــل الرأســمال البشــري وتغييــر
الواقــع السوســيو -مهنــي.

والفصــول الواقعيــة أحيا ًنــا ،بــل تقليــص دور

وفــي هــذا الصــدد ،ال بــد مــن إدراك أن هــذه

المــدرس بعــد وجــود جاهزيــة للهجــرة نحــو

التكنولوجيــات ال يجــب أن تكــون الغايــة النهايــة

الرقمــي االفتراضــي.

فــي كل الفعــل التعليمــي ،بــل يجــب أخذها فقط

وإذا كان األمــر كذلــك ،فــإن هــذه التجربــة
التــي لــم تنضــج بعــد ،وهــي بذلــك تفصــح عــن
ممكنــات عديــدة ومتنوعــة ،يمكنهــا أن تزيــد
فــرص التعليــم وتحســين جــودة التعلمــات
والوصــول للمعرفــة ،ولكنهــا ليســت خاليــة
بتا ًتــا مــن العوائــق والمشــكالت ســواء منهــا
الماديــة أو االجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة
والنفســية والعضويــة؛ إذ صــار مــن المفــروض
علــى التعليــم فــي العالــم أجمــع وفــي المغــرب
علــى الخصــوص ،أن ينخــرط فــي مســتجدات
العمليــة التعليميــة اإللكترونيــة واالفتراضيــة

مجــرد وســيلة لبلــوغ الغايــات الوطنيــة التــي
تشــكل الطموحــات والتطلعــات المســتقبلية
للفــرد /المواطــن؛ إذ ال يمكــن أن تصــرف كل
الجهــود نحــو االهتمــام بالوســائل واألجهــزة
والتقنيــات مــن حيــث هــي كذلــك ،مقابــل إغفــال
جــودة التربيــة والتعليــم والتثقيــف والتكويــن.
وألن األمــر ال يمكــن أن يتحقــق ببســاطة
ومــن دون جهــد وعمــل تشــاركي بيــن مختلــف
الفاعليــن ،فــإن العمليــة تتطلــب بنيــة تحتيــة
مؤهلــة وقويــة وخبــراء وتقنييــن فــي المجــال
ومــوارد ماليــة كافيــة ورؤيــة واضحــة ومتكاملــة،
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وهــو مــا يفــرض إنشــاء مراكــز للتكويــن فــي

والتواصــل فــي التدريــس والتعلــم ،وجهــة

العلــوم التقنيــة الرقميــة ومختبــرات إلنتــاج

نظــر ،المملكــة المغربيــة ،مجلــة دفاتــر التربيــة

المــوارد الرقميــة ومنصــات تربويــة تعليميــة

والتكويــن ،المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن

بمحتــوى ومضاميــن وطنيــة خالصــة.

والبحــث العلمــي2010( ،م).
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ملخص:
يعالــج الفيلســوف الفرنســي أالن باديــو فــي هــذا
الفصــل مســألة الســعادة الحقيقيــة ضــد شــبيهها؛
إذ يقــدم تصــو ًر ا جديــدً ا لهــا ،وهــو مــا يتجلــى فــي ربطــه
للســعادة بتغييــر الواقــع السياســي واالجتماعــي
بواســطة النضــال ضــد كل أشــكال اإلشــباع
االســتهالكي للمتــع والرغبــات التــي تــروج لهــا
الرأســمالية .ومنه ،فإن الســعادة حســب الفيلســوف
ال تقــوم علــى هجــر المبــادئ واألفــكار الكبــر ى ،وإنمــا
تقــوم علــى العكــس مــن ذلــك علــى اإليمــان بمثــل هــذه
األفــكار ،وعلــى رأســها «الشــيوعية» .والســعادة
الحقيقيــة ،فــي نظــر الفيلســوف ،ال يمكــن أن تتحقــق
إال بالحفــاظ علــى الرغبــة فــي الفلســفة وليــس
باإلجهــاز عليهــا كمــا يعتقــد دعــاة الرأســمالية ،وتقــوم
الرغبــة فــي الفلســفة علــى أربعــة أبعــاد ،وهــي :الثــورة،
المنطــق ،الكونيــة والمخاطــرة.
الكلمــات المفتاحيــة :الفلســفة -الرغبــة -الثــورة -المنطــق-
الكونيــة.

Abstuct:
The frensh philosopher Alian Badiou treats in this chapter,
the issue of the true happiness against the one like It. He
presents a new vision to it. That involved to link between
happiness and the change of political and social reality by the
struggle against all forms of satisfaction consumption for joys
and desires, which capitalism promotes to it. So happiness
for the philosofer don’t stand to let the principles and the
great ideas, but it stands to the opposite of that, to the faith
on those ideas. Then, starting by ‘communism’. The true
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happiness in the vision of the philosofer can’t

دائمــا ،منــذ أفالطــون ،تتوجــه نحــو ال عدالــة
ً

be achieved without keeping the desire of

العالــم .إنهــا تتوجــه فــي المنحــى المعاكــس

philosophy of philosophy and not To destroy

للحالــة المأســاوية للعالــم والحياة االنســانية،

it like what the advocates of capitalisme

غيــر أنهــا تقــوم بــكل هــذا عبــر حركــة تحافــظ

believe. The desire of philosophy stands on

دائمــا علــى حقــوق المحاجّ ــة ،التــي
فيهــا
ً

four dimensions which are: revolution, logic,

ً
منطقــا جديــدً ا داخــل
تفــرض فــي النهايــة

universal and risk.

نفــس الحركــة التــي يتــم عبرهــا تحريــر حقيقــة

Keywords: Philosophy, desire, revolution,
logic, univesalism.

مثلمــا

لقــد طــرح مالرميــه نفســه علينــا هــذه
الشــذرة« :كل تفكيــر هــو رمــي ّ
للنــرد» ،يبــدو لــي

النص المترجم:
يعــرف

الســعادة مــن شــبيهها.

أن هــذه الصيغــة الملغــزة تتعلــق بالفلســفة
الكثيــر

مــن

القــراء،

اســتعمل رامبــو تعبيـ ًر ا غري ًبــا ،هــو »:الثــورات
المنطقيــة» ،وهــو العنــوان الــذي عنــون بــه
رانســيير وأصدقــاؤه تلــك المجلــة الجميلــة
التــي قامــوا بتأسيســها .إذ إن الفلســفة هــي
شــيء كهــذا :ثــورة منطقيــة .إنهــا مركبــة مــن
الرغبــة فــي الثــورة_ الســعادة الحقيقيــة هــي
َ
نقــوم ضــد العالــم مثلمــا
التــي تقتضــي أن
هــو وضــد ديكتاتوريــة اآلراء القائمــة _ومــن

ً
أيضــا .الرغبــة األساســية للفلســفة هــي ،مــن
بيــن أشــياء أخــرى ،التفكيــر وتحقيــق الكونــي؛
ألن الســعادة التــي هــي غيــر كونيــة ،التــي
يســتبعد أن تكــون قابلــة للتقاســم مــع أي
حيــوان إنســاني آخــر بمقــدوره أن يصبــح ذا ًتــا،
ليــس ســعادة حقيقيــة .يوجــد فــي الحركــة
خطــر ،ويبقــى فــي
التــي هــي دائمــا رهــان ،التــزام ِ
هــذا االلتــزام للفكــر ّ
حصــة للصدفــة غيــر قابلــة
لالنمحــاء.

مطلــب العقالنيــة_ فالدافــع الثائــر ال يمكنــه

هكــذا ،فإننــا نســتخرج مــن الشــعر فكــرة

وحــده أن يــؤدي إلــى األهــداف التــي حُ ــددت لهــا.

أن هنــاك أربعــة أبعــاد أساســية للرغبــة

ً
حقــا ،وبشــكل
الرغبــة الفلســفية هــي
ً
وأيضــا
عــام جــدً ا ،رغبــة فــي الثــورة داخــل الفكــر
داخــل مــا هــو جماعــي أكثــر ممــا هــو فــردي،
وذلــك بهــدف تمييــز الســعادة الحقيقيــة
عمــا يشــبهها ،الــذي هــو اإلشــباع .ليســت
الفلســفة الحقيقيــة تمري ًنــا مجــردً ا .لقــد كانــت

التــي تميــز الفلســفة ،وهــي موجهــة بشــكل
خــاص نحــو كونيــة الســعادة ،وهــي :بُعــد
الثــورة ،بُعــد المنطــق ،بُعــد الكونيــة ،وبُعــد
المخاطــرة .وأليــس هــذا هــو الشــكل العــام
للرغبــة فــي الثــورة؟ إذ يرغــب الثــوري فــي أن
ينهــض الشــعب ،أن يتصــرف بطريقــة فعالــة
وعقالنيــة ،وليــس بهمجيــة وخوف ،حتى يكون

فسلفلا يف ةبغرلاو ةفسلفلا
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ليقظتــه قيمــة دوليــة ،كونيــة ،وال تنغلــق فــي

أنــه [العالــم]((( فــي العمــق غيــر متوافــق ال مــع

هويــة أمميــة ،عرقيــة أو دينيــة .وأخيــ ًر ا؛ فــإن

َّ
(التيمــة القديمــة
فكــرة الثــورة حتــى يكــون حـ ًر ا

الثــوري هــو مــن يتحمــل المخاطــرة ،الصدفــة،

والعتيقــة لداللــة كل ثــورة) ،مــا دام أن الحريــة

الظــرف المناســب ،الــذي غالبًــا مــا ال يحــدث

المعروضــة مــن طــرف [هــذا] العالــم ذاته هــي

إال مــرة واحــدة .إن مكونــات الرغبــة فــي الثــورة

بطريقــة مــا ،ليســت متوافقــة مــع مــا يمكــن

هــي :الثــورة ،المنطــق ،الكونيــة والمخاطــرة،

تســميته باالســتعمال الحــ ّر لهــذه الحريــة

وهــي مكونــات الرغبــة فــي الفلســفة .لكنــي

مــا دام أن الحريــة مشــفرة ومشــفرة بشــكل

أعتقــد أن العالــم المعاصــر ،عالمنــا نحــن،

قبلــي داخــل البريــق الالمتناهــي إلنتــاج الســلع

الــذي يســمى أحيانــا بالعالــم «الغربــي»،

ً
انطالقــا
وداخــل مــا يؤســس التجريــد المالــي

ً
ضغطــا ســلبيًا علــى األبعــاد األربعــة
يمــارس

منهــا.

لمثــل هــذه الرغبــة.

لهــذا الســبب ،فإنــه يوجــد لــدى هــذا

أو ًلا ،عالمنــا فــي جــزء منــه عالــم غيــر

العالــم ،بالنظــر إلــى الثــورات أو إمكانيــة

متوافــق أو غيــر قابــل للتوافــق مــع الثــورة،

الثــورة ،اســتعداد يمكــن تســميته باالســتعداد

ليــس ألنــه ال يوجــد أي واحــد؛ وإنمــا ألن مــا

الخفــي؛ لذلــك فــإن طرحــه فــي
القمعــي
ّ

يدرّســه أو يزعــم أنــه يدرّســه ،هــو أن العالــم في

الســعادة يحتــوي علــى شــبهة فســاد.

شــكله المتحقــق ،هــو عالــم حـ ّر بالفعــل أو هــو
ّ
المنظمــة هــي الحريــة.
العالــم الــذي قيمتــه
ً
أيضــا ،كمــا لــو كان هــذا العالــم ال يوجــد
أو
فيــه مــكان لنريــد أو نأمــل األفضــل (بالمعنــى
الجــذري) .يُعلــن إذن ،هــذا العالــم أنــه وصــل،
مــع العيــوب (التــي ســنضطر إلــى تصحيحهــا)،
إلــى عتبــة تحــ ّر ره الداخلــي والحميمــي .وأنــه
فــي المحصلــة ،الســعادة فــي الحقيقــة هــي
ّ
يمكننــا مــن أن نتوقــع
ذلــك الشــيء الــذي
منــه أفضــل العــروض وأفضــل الضمانــات.
لكــن ،مثلمــا أن هــذا العالــم يقــوم بتوحيــد
وتســويق رهانــات هــذه الحريــة ،فــإن الحريــة
التــي يعرضهــا هــي حريــة أســيرة لمــا هــو مقــدّ ر
لهــا داخــل شــبكة رواج الســلع .ممــا يعنــي

ثان ًيــا ،ال يتوافــق هــذا العالــم مــع المنطــق،
وهــذا باألســاس؛ ألنــه خاضــع إلــى البعــد
الالمنطقــي للتواصــل .فالتواصــل وتنظيمــه
المــادي ينقــل الصــور ،المنطوقــات ،األقــوال،
التعليقــات ،التــي يحكمهــا مبــدأ ّ
الالانســجام.
التواصــل كمــا أقــام عهــد رواجــه ،يفـ ّ
يومــا
ـكك
ً
ـرب مــن
بعــد يــوم كل رابــط وكل مبــدأ ،فــي ضـ ٍ
ٍ
بعــض
وضــع العناصــر بعضهــا بمحــاذاة
بطريقــة ال تطــاق ويفــكك كل العناصــر التــي
ً
أيضــا إن التواصــل
تربطهــا .يمكــن القــول
يطــرح علينــا بشــكل آنــي مشــهدً ا بــدون
ذاكــرة ،ومــن وجهــة النظــر هــذه فــإن مــا يُفــكك
((( نشــير هنــا إلــى أن كل العبــارات الموضوعــة بيــن معقوفيــن
هــي مــن وضعنــا ،ومــا دون ذلــك فهــو مــن وضــع المؤلــف.
(المترجــم)
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عنهــا كامتيــاز مــوروث ضــد حش ـ ٍد مــن أولئــك

بشــكل أساســي هــو منطــق الزمــن.
لذلــك ،فإننــا ســندعم بــأن عالمنــا عالــم

الذيــن لــن ينتفعــوا منهــا أبــدً ا.

ً
ضغطــا حيًّــا علــى الفكــر فــي مبــدأ
يمــارس

وأخيـ ًر ا ،ال يتناســب هــذا العالــم مــع الرهان،

اتســاقه ،وبأنــه بطريقــة ماْ ،
يعــرِض علــى
ّ
التشــتت
التفكيــر بــد ًلا مــن ذلــك نوعً ــا مــن

مــع القــرار الصدفــوي؛ ألنــه عالــم ال يملــك فيــه
أي فــرد وســائل تســليم وجــوده إلــى الصدفــة.

الهامشــي .لكــن يمكننــا أن نبيــن ،أننا ســنفعل

إن العالــم مثلمــا هــو ،هــو العالــم الــذي تتحكــم

ذلــك وإن كان فــي الحقيقــة كل العالــم يعــرف

فيــه ضــرورة حســاب األمــن .ال شــيء ُملفــت

ذلــك ،أن الســعادة الحقيقيــة تنتمــي إلــى نظام

للنظــر فــي هــذا االعتبــار إال واقعــة أن التعليــم،

مــن التركيــز والتكثيــف ،وال يمكنهــا أن تســمح

مثــ ًلا ،إذا مــا ُن ِّ
ظــم علــى هــذه الطريقــة فــإن

بمــا ســماه ماالرميــه «خربشــات األمــواج حيث

نظامــه ســيرتدُّ أكثــر ضــرورة فأكثــر لحســاب

تختفــي كل حقيقــة».

األمــن المهنــي ولتعديلــه لفائــدة أنظمــة

ً
ثالثــا ،ال يتوافــق هــذا العالــم مــع الكونــي،
ويتعلــق هــذا األمــر بســببين .أو ًلا ،الشــكل
المــادي الحقيقــي لكونيتــه هــو التجريــد المالــي
أو المعــادل العــام لذلــك .فــي المــال تكمــن
ّ
الفعالــة لــكل مــا يتــم ترويجه
العالقــة الوحيــدة
وتبادلــه كون ًيــا .ثــم بعــد ذلك ،كما هــو معروف؛
ألن هــذا العالــم هــو فــي نفــس الوقــت عالــم
ّ
ومتشــذر ،منظــم داخــل المنطــق
متخصــص
العــام

للتخصصــات

االنتاجيــة

وداخــل

ْإنسـ ْ
ـك ُلوبِّيدْ يا المعــارف حيــث ال يتــم اإللمــام إال

ســوق الشــغل .وهكــذا ،وبشــكل مؤكــد،
ّ
مبكــر أن شــكل
فإنــه قــد يتع ّلــم بشــكل
القــرار الصدفــوي يجــب أن يُســحب ويُعلــق
أكثــر فأكثــر لفائــدة الحســاب المســبق ألمــن
ثبــت أنــه فــي الحقيقــة ،عــاوة علــى ذلــك ،غيــر
مؤكــد .يســلم عالمنــا الحيــاة إلــى الحســاب
الدقيــق والضــروري لهــذا األمــن المشــكوك
ّ
وينظــم تسلســل تتابــع الوجــود وفــق
فيــه
هــذا الحســاب .لكــن ،تــرى مــن ال يعــرف أن
الســعادة الحقيقيــة غيــر قابلــة للحوســبة؟
أقــول بــأن الرغبــة الفلســفية فــي الثورة في

ـن
ـكل متزامـ ٍ
بجــزء صغيــر منهــا .إننــا نطــرح بشـ ٍ
شــك ًلا مجـرّدً ا ومال ًيــا للكونــي ،ويوجــد تحــت هــذا

الوجــود إذا مــا أدركناهــا كهــذه العقــدة للثــورة،

متخصصــا ومتشـ ّ
ً
ً
ـذ ًر ا،
واقعــا
الشــكل الخفــي

للمنطــق ،للكونيــة وللرهــان ،تالقــي فــي العالــم

هــذا العالــم يمــارس ضغطــا ح ّيــا علــى التيمــة

المعاصــر أربعــة عراقيــل أساســية ،أربعــة

نفســها للكونــي ،بالمعنــى الــذي تفهمــه

ضغوطــات ضروريــة ،وهــي :عهــد الســلعة،

الفلســفة .بقــدر مــا نقــول إن «ســعادته»

عهــد التواصــل ،الكونيــة الماليــة ثــم التخصص

َ
محتفــظ بهــا إلــى المجموعــات المحــدَّ دة وإلــى

اإلنتاجــي والتقنــي .وهــي كلهــا مترابطــة

األفــراد المتنافســين الذيــن ال يعوزهــم الدفــاع

ذاتيًــا بواســطة حســاب األمــن الشــخصي؛ إذ

فسلفلا يف ةبغرلاو ةفسلفلا
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تســتهدف هــذه العراقيــل مــا هــو ضــروري

الممكنــة فــي العالــم الحقيقــي .ومنــه ،مــا

لفكــرة الحيــاة الحقيقيــة ،للســعادة ،لتختزلــه

هــو بالنســبة لــكل تيــار ،التعريــف ،المعلــن أو

فيمــا يشــبه اإلشــباع االســتهالكي .إذن،

المضمــر ،للحيــاة الحقيقيــة الــذي يكــون أثــره

كيــف ســتواجه الفلســفة هــذا التحــدي؟ هــل

هــو الســعادة الحقيقيــة.

تســتطيع علــى رفعه؟ وهــل هــي قــادرة علــى
ذلــك؟

يحــدد التيــار الهيرمينوطيقــي فـ ّ
ـك شــفرات
ً
هدفــا
معنــى الوجــود والفكــر باعتبارهــا

فلنبســط
مــن أجــل تحديــد الجــواب،
ّ

للفلســفة ،ويمكننــا القــول إن مفهومــه

بشــكل جــذري وضعيــة الفلســفة العالميــة.

المركــزي هــو مفهــوم التأويــل .إذ توجــد هنــاك

إننــا لنميــز إذن ثــاث تيــارات أساســية،

أقــوال ،أفعــال ،تشــكيالت ،مصائــر تاريخيــة

وهــي :أو ًلا ،هنــاك التيــار الفينومينولوجــي

مبهمــا ،وخفيًــا ،ومحجّ بــا
يكــون معناهــا
ً

والهيرمينوطيقــي ،وهــو التيــار الــذي يرتــدّ إلــى

وغيــر مكشــوف .إن منهــج التأويــل هــو مــا

الرومانســية األلمانيــة ،التــي أســماء[روادها]

ســيبحث عن إيضــاح هــذا اإلبهــام وســيحاول

المعاصريــن األساســيين بالمعنــى العريــض،

تحصيــل المعنــى الجوهــري الــذي هــو شــكل

همــا :هيدغــر وغادامــر .ثانيًــا ،هنــاك التيــار

مصيرنــا فــي عالقتــه بمصيــر الكينونة نفســها.

ّ
فيينــا
التحليلــي الــذي [يعــود] أصلــه إلــى حلقــة

وإذا مــا كان العامــل األساســي هــو عامــل

مــع فتغنشــتاين وكارنــاب ،الــذي يهيمــن

التأويــل ،فهــذا يعنــي بالطبــع أن األمــر يتعلــق

اليــوم علــى الفلســفة الجامعيــة االنجليزيــة

بكشــف الحجــاب أو االنفتــاح علــى المعنــى

ً
وثالثــا ،هنــاك التيــار مــا بعــد
واألمريكيــة.

االفتتاحــي غيــر الظاهــر .إن التعــارض النهائــي

الحداثــي ،الــذي يديــن إلــى التياريــن اآلخريــن،

واألكثر أهمية بالنســبة للفلســفة ذات األصل

ً
نشــاطا فــي فرنســا،
وهــو الــذي كان األكثــر

الهيرمينوطيقــي هــو التعــارض بيــن المغلــق

والــذي نربطــه إلــى حــد مــا بجــاك دريــدا أو جــون

والمفتــوح .مصيــر الفلســفة هــو أن تبقــى

فرانســوا ليوتــار .مــن المفهــوم أنــه يوجــد

داخــل المفتــوح بالمعنــى الضمنــي ،وبالنتيجــة

فــي قلــب هــذه التوجهــات الثالثــة األساســية

تفكيــك أو إفــراغ الفكــر مــن قــوة انغالقــه،

عــدد ال يعــد وال يحصــى مــن االختالطــات،

غموضــه أو إبهــام معنــاه .الرغبــة الثوريــة فــي

ُ
والعقــد واألجــزاء المشــتركة،
والتداخــات،

الفكــر هــي الرغبــة فــي اإليضــاح .والســعادة

لكنــي أعتقــد أنهــا تســتحق أن نحــدد لهــا نوعً ــا

الحقيقيــة هــي شــكل ذاتــي للمفتــوح.

الخرائــط الموافقــة لحالــة األشــياء .إن مــا
يهمنــا هنــا هــو :كيــف تتحــدد أو تتطابــق الرغبــة
فــي الفلســفة عنــد كل تيــار ونتائجهــا ُ
المبدِ عــة

ً
هدفــا للفلســفة
حــدد التيــار التحليلــي
َ
َ
الدقيــق بيــن المنطوقــات التــي لهــا
التمييــز
معنــى أو المنطوقــات الحاملــة للمعنــى
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والمنطوقــات التــي ال معنــى لهــا ،بيــن مــا لنــا

آخــر ،وبهــذا األمــر يتــم تفكيــك شــكله الســابق

الحــق فــي قولــه ومــا يســتحيل قولــه ،بيــن مــا

بحــل البنــى التــي كانــت ،خاصــة فــي القــرن
ّ

ً
توافقــا حــول معنــى مشــترك
يمكــن أن يقيــم

التاســع عشــر وقبلــه ،ترتبــط بفكــرة الــذات

ومــا هــو غيــر قــادر علــى ذلــك .إن األداة

التاريخيــة ،فكــرة التقــدم ،فكــرة الثــورة وفكــرة

األساســية هنــا ليســت هــي التحليــل إنمــا هــي

اإلنســانية .إن األمــر ليتعلــق ببيــان أن هنــاك

التحليــل النحــوي والمنطقــي للمنطوقــات

تعدديــة فــي الســج ّلات واللغــات ال تقبــل

نفســها ،لهــذا الســبب فــإن [هــذا] التيــار

االختــزال فــي الفكــر كمــا فــي الفعــل ،تعــدد

يعــود بكثــرة إلــى إرث المنطــق الــذي يفهمــه

ـص أو يُوحَّ ــد فــي إشــكالية
ال يســمح بــأن يُمتـ َّ

فــي صورتــه الرياضيــة .إن تحريــر القاعــدة التــي

ك ّليــة للمعنــى .يتعلــق هــدف الفكــر مــا بعــد

تســمح بتوافــق المعنــى هــو فــي األخيــر الرهان

أساســا ،بتفكيــك فكــرة الك ّليــة ،التــي
الحديــث
ً

األساســي للنشــاط الفلســفي .ويمكننــا

عبرهــا توجــد الفلســفة ذاتهــا موضع مســاءلة

القــول إن التعــارض األهــم هــذه المــرة ،ليــس

ســة .ممــا يعنــي أن التيــار مــا بعــد
وغيــر
َّ
مؤس َ

ً
تعارضــا بيــن المغلــق والمفتــوح ،وإنمــا هــو

الحديــث ســيعمل علــى تفعيــل مــا يمكــن

ّ
ّ
المقعــد ،بيــن
المقعــد وغيــر
تعــارض بيــن

أن نســميه بالممارســات المختلطــة وغيــر

مــا هــو مطابــق لقانــون معتــرف بــه ومــا هــو،

الخالصــة؛ إذ ســيعمل علــى موضعــة الفكــر

مطــروح مــن كل قانــون غيــر قابــل للتطابــق

علــى الحـ ّ
ـواف أو حــول الهوامــش والتصدّ عــات

مــع قاعــدة مــا ،هــو بالضــرورة ْ
وهــم وخــاف.

( ،)les incisesال ســيما وأن التيــار مــا بعــد

هــدف الفلســفة ،بحســب هــذا المنظــور،

الحديــث ســيعمل علــى تأســيس إرث الفكــر

عالجــي ونقــدي؛ إذ يتعلــق األمــر برفــع األوهــام

الفلســفي داخــل اللعــب الــذي ســيربطه

ً
مشــتركا
التــي تفــ ِّر ق بيننــا ،بجعــل المعنــى

بمصيــر الفــن .الرغبــة الثوريــة هــي فــي النهايــة

ً
ومتعارضــا .إن الرغبــة الثوريــة ،فــي الفكــر ،هــي

الرغبــة فــي ابتــكار أشــكال جديــدة للحيــاة.

الرغبــة فــي االقتســام الديمقراطــي للمعنــى.

وليســت الســعادة الحقيقيــة غيــر االســتمتاع

والســعادة الحقيقيــة هــي أثــر الديمقراطيــة.

بهــذه األشــكال.

أخيــ ًر ا ،يحــدد التيــار مــا بعــد الحديــث

إن مــا يهمنــا اآلن إذن ،هــو أن نتســاءل

تفكيــك البداهــات التــي ُتلقيــت مــن الحداثــة

إذا مــا كانــت توجــد هنــاك ســيمات مشــتركة

ً
هدفــا للفســلفة؛ إذ ال يتعلــق األمــر
باعتبارهــا

لهــذه التوجهــات الثالثــة المهيمنــة .إننــا

هــذه المــرة بإيضــاح معنــى مضمــر وال بتحديــد

نتســاءل إذا مــا كانــت تســتعير فــي هــذه

معنــى الالمعنــى[ ،إنمــا] يتعلــق األمــر ببيــان أن

النقطــة أو تلــك ،مــن خــال الطريقــة التــي

ســؤال المعنــى نفســه يجــب أن يطــرح بشــكل

ترفــع بهــا التحــدي الــذي يُعــارِض العالــم عبــره

فسلفلا يف ةبغرلاو ةفسلفلا
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الرغبــة فــي الفلســفة ،مســارات متوازيــة أو

للمفتــوح هــو مــا ســيحررنا مــن التواطــؤ

قابلــة للمقارنــة.

التجريــدي الــذي مثلتــه الفكــرة الحقيقيــة.

أو ًلا ،توجــد هنــاك ســمة ســلبية مهمــة

بالنســبة إلــى التيــار التحليلــي ،مــن الواضــح

جــدً ا ،وهــي أن هــذه التيــارات الثالثــة تعلــن عــن

أنــه يجــب تــرك المخطــط الكبيــر لـ»البحــث

نهايــة الميتافيزيقــا ،ومنــه بمعنــى مــا ،نهايــة

عــن الحقيقــة» ،فنقطــة االنطــاق الوحيــدة

الفلســفة ذاتهــا ،علــى األقــل فــي معناهــا

هــي تشــكيل المنطوقــات .المعنــى نفســه

الكالســيكي أو ،قــد يقــول هيدغــر ،فــي معناهــا

ْ
ــو اإلحالــة؛ إذ إنــه
علــى عالقــة [وطيــدة]
بنح ِ

القصــدي .بالنســبة إلــى هيدغــر يوجــد هنــاك

حينمــا نريــد أن نميــز المعنــى مــن الالمعنــى،

انغــاق لتاريــخ الميتافيزيقــا؛ إذ إن الفلســفة

دائمــا أن نحيــل علــى عالــم القواعــد
يجــب
ً

توجــد فــي حالــة الالقــدرة علــى التحــرك إلــى

الــذي نشــتغل فيــه .وبالتالــي ،هنــاك تعــدد

األمــام داخــل عنصــر الميتافيزيقــا .وهــذا

فــي المعانــي أو تعــدد فــي ســج ّلات المعنــى

ً
أيضــا انغــاق لمرحلــة تاريــخ
االنغــاق هــو

التــي هــي متوافقــة فيمــا بينهــا ،وهــذا بالتحديــد

ً
وللفكر[أيضــا] .ويمكننــا
الكينونــة بكاملهــا

مــا ســماه فتغنشــتاين باأللعــاب اللغويــة.

القــول إنــه فيمــا يتعلــق بمثــال الحقيقــة ،الــذي

ّ
تــام
تعدديــة ألعــاب اللغــة تتعــارض بشــكل

ِّ
ينظــم الفلســفة الكالســيكية تحــت التعريــف

ّ
شــفاف تحــت عالمــة
مــع فكــرة تحصيــل

القديــم لـ»البحــث عــن الحقيقــة» ،قــد اسـ ُـتبدل

الحقيقــة.

بتعدديــة المعنــى .إننــي لمقتنــع بشــكل
عميــق بــأن المخــرج الحالــي للفلســفة ينتظــم
حــول التعــارض الحاســم بيــن الحقيقــة،
المقولــة المركزيــة فــي الفلســفة الكالســيكية
(أو فــي الميتافيزيقــا إذا مــا شــئنا) ،وســؤال
المعنــى ،الــذي يُفتــرض أنــه هــو الســؤال الــذي
انضــاف إلــى الحداثــة ،هنــاك حيــث انغلــق
الســؤال الكالســيكي للحقيقــة .إن الحقيقــة
بالنســبة إلــى التيــار الهيرمينوطيقــي مقولــة
ميتافيزيقيــة يجــب أن ترتبــط بتوجــه المعنــى
القصــدي للكينونــة .فالعالــم يتشــكل مــن
متعــال
تشــابك التأويــات وال يمكــن ألي
ٍ
أن يبــرز [علــى الســطح] .إن العهــد القــادم

أخيـ ًر ا ،قــام التيــار التحليلــي بتفكيــك الســند
التقليــدي للحقائــق أو هــذا الــذي بفضلــه توجــد
الحقائــق ،هــذا الــذي منحتــه الفلســفة تقليد ًيــا
اســم الــذات .إذ يمكننــا القــول إن مقولــة
الــذات هــي المحــور األساســي لتيــار مــا بعــد
الحداثــة الــذي يحــاول تفكيكهــا بمــا هــي منتــوج
ميتافيزيقــي .ال توجــد إذن ،بالنســبة إليهــا
أو مــن أجلهــا ،أيــة ذات ،وال توجــد انطالقــا
منهــا أو ألجلهــا أيــة حقيقــة .ال توجــد هنــاك
إال الشــروط ،الحــاالت ،األحــداث المتباينــة،
وأجنــاس الخطــاب التــي هــي نفســها غيــر
متجانســة الســتقبال مثــل هــذه الحــاالت
المتباينــة.
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وفــي النهايــة ،تشــكل الهيرمينوطيقــا،

لغــوي وكتابــي ( )scripturaleموجّ ــه ضــد ثبــات

ً
تعارضــا
الفلســفة التحليليــة ومــا بعــد الحداثــة

التجريــدات الميتافيزيقيــة .تعمــل التيــارات

ثالثيًــا ،بيــن :المعنــى ،المفتــوح والمتعــدد.

الثالثــة إذن ،علــى وضــع مســألة اللغــة فــي

الحقيقــة

المركــز المطلــق للفلســفة كمــا هــي ،وســواء

المتواطئــة كأشــياء ميتافيزيقيــة وقديمــة،

تعلــق األمــر بالتأويــل أو بالقاعــدة أو بالتفكيــك

ُتفهــم بوصفهــا أشــياء «كليانيــة» ،وهــذه هــي

فــي إطــار التعــارض بيــن الــكالم والكتابــة ،يوجــد

الســمة الســلبية المشــتركة [فيمــا بينهــم].

هنــاك فــي األخيــر خضــوع للغــة كمــا يمكــن

يُفهــم

رمــز

الحداثــة

وفكــرة

توجــد اآلن ،مــن الناحيــة الوضعيــة ســمة
مشــتركة حاســمة جــدً ا :األهميــة المركزيــة
ً
للغــة .ففــي الحقيقــة َن َت َ
انطالقــا ومــن
ــج،
خــال انتظــام هــذه التيــارات الثالثــة ،مــا يمكــن
تســميته بالمنعطــف اللغــوي للفلســفة
الغربيــة .إذ ستشــكل المكانــة المركزيــة
للغــة أو تنتظــم هنــاك ً
أيضــا بطريقــة متباينــة
فــي التيــارات الثالثــة ،غيــر أنــه ربمــا هــي
س َ
ــما .فبالنســبة للتيــار
س ً
ِ
ــمتهم األكثــر حَ ْ
الهيرمينوطيقــي ،بالفعــل التأويــل ،الفعــل
المـ َ
أساســا عبــر أفعــال الــكالم،
ـؤوِّ ل ،يُمــارَس
ً
أفعــال المعنــى ،واللغــة فــي نهايــة المطــاف

أن نســميها بالمتعالــي التاريخــي لعصرنــا.
وبالتالــي ،يمكننــا القــول ،إذا مــا أردنــا أن [نتكلــم]
ببســاطة ،أن الفلســفة المعاصــرة عبــر
ميوالتهــا األساســية تدعــم أكســيومين مثلمــا
هــو منطقهــا البنائــي:
1.1األكســيوم األول :أصبحــت ميتافيزيقــا
الحقيقــة

مســتحيلة؛

2.2األكســيوم الثانــي :اللغــة هــي المــكان
الجوهــري للفكــر؛ ألنــه هنــاك حيــث يتحقــق
ســؤال المعنــى؛
يشــكل

هذيــن

األكســيومين،

علــى

هــي الموقــع الــذي تطــرح فيــه مســألة

طريقتهمــا الخاصــة ،التعــارض الــذي [يُعــدُّ ]

المفتــوح .إنــه هنــا وليــس فــي أي مــكان آخــر ،إنه

اليــوم الممــ ّر األساســي لســؤال الفلســفة،

فــي «التوجــه نحــو الــكالم» _»الــكالم» يصبــح

لمعرفــة الصلــة بيــن المعنــى والحقيقــة .وحتــى

مفهومــا عبــر نظــام التأويــل _ يكتمــل نظامنــا
ً

أعــود إلــى موقفــي الخــاص ،ســأقول بأنــه يوجــد

فــي التفكيــر .بالنســبة للتيــار التحليلــي ،المــادة

فــي هذيــن األكســيومين _اســتحالة ميتافيزيقــا

األولــى هــي المنطوقــات ،وفــي نهايــة المطــاف،

الحقيقــة والخاصيــة البنائيــة لمســألة اللغــة_

ّ
المعمــم تحــت
الفلســفة هــي ضــرب مــن النحــو

خطــر كبيــر ،ذلــك الخطــر المتع ّلــق بعــدم قــدرة

عالمــة قــوة القاعــدة ،فمــا يوجــد هنــاك هــو

ً
انطالقــا مــن هذيــن
الفلســفة علــى دعــم،

الجمــل ،المقاطــع وأجنــاس الخطابــات .وفــي

األكســيومين ،رغبتهــا الخاصــة فــي مواجهــة

النهايــة ،التفكيــك مــا بعــد الحديــث هــو فعــل

الضغــط الــذي يمارســه العالــم المعاصــر

فسلفلا يف ةبغرلاو ةفسلفلا
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الم ّ
علــى هــذه الرغبــة .إن الخطــر ،فــي ُ
حصلــة،

يتــم اإلعــان عــن االمتيــاز الجــذري للغــة متفـرّدة

هــو خطــر فقــدان كل فضيلــة ثوريــة ،ومــن

تكمــن فيهــا أصالــة المعنــى ،فإننــا بذلــك لــن

هنــاك هجــران كل دافــع فــي الحيــاة الحقيقيــة،

نرفــع تحــدي العالــم المعاصــر الــذي يعــارض

وبالتالــي فــي الســعادة لفائــدة المذهــب،

تصريــح الفلســفة بالكونــي.

الفردانــي والهوياتــي ،لإلشــباع وحــده فقــط.
وإذا مــا كانــت الفلســفة باألســاس هــي التأمــل
فــي اللغــة ،إذا مــا كانــت تقيــم داخــل تعدديــة
ألعــاب اللغــة وتشــفيراتها النحويــة ،فإنهــا
لــن تصــل أبــدً ا إلــى رفــع العائــق الــذي يعــارض
الكونيــة ،فــي نفــس اآلن بواســطة تخصصــه،
تجزئتــه وتجريــده .إذ إنــه بقــدر مــا يوجــد هنــاك
مــن لغــات بقــدر مــا توجــد هنــاك مــن مجتمعــات
وأنشــطة .ألعــاب اللغــة بالتالــي هــي قاعــدة
العالــم ،ونحــن نعــرف إلــى أي حــد يكــون مــن
الصعــب التحــرك بيــن هــذه األلعــاب .لكــن أن
تكــون ألعــاب اللغــة هــي قانــون عالمنــا الــذي
يمنــع بالتدقيــق _بقــدر مــا تفتــرض الفلســفة،
ضــد قانــون العالــم ،ثــورة فــي الفكــر_ فــإن
هــذه األلعــاب ســتكون هــي المــكان حيــث
يتشــكل اآلمــر الفلســفي؛ أو ً
أيضــا ،وهــذا مــا
قــد يكــون أســوأ ،إذا مــا وافقــت علــى أن تقيــم
داخــل أســبقية اللغــة هــذه ،فإنــه ســيكون علــى
الفلســفة أن تعيّــن اللغــة كمــا لــو كانــت هــي
وحدهــا التــي ســتنقذها .إننــا لنعــرف أن هيدغــر
قــد انخــرط مــن جهــة فــي هــذا الطريــق ،حينمــا
أعلــن عــن امتيــاز اللغــة األلمانيــة كمــا هــي
لقدرتهــا علــى إعطــاء ملجــأ للمفتــوح ،وبالنتيجــة
فقــد جــاءت مــن هــذا المنظــور فــي تنــاوب مــع
اللغــة اليونانيــة .لكــن أن يتــم إقامتهــا داخــل
تعدديــة ألعــاب اللغــة وداخــل قواعدهــا ،أو أن

لقــد ُأعلــن ،منــذ أفالطــون [فــي محــاورة]
كراتيلــوس ،أن مهمــة الفلســفة ال تنطلــق
مــن الكلمــات وإنمــا تنطلــق بقــدر مــا
تســتطيع مــن األشــياء ذاتهــا .وأعتقــد أن
هــذا األمــر هــو فــي حقيقتــه أمــر عابــر لعصــور
الفلســفة ،وبــأن كل مــا فــي األمــر هــو معرفــة
كيــف يمكننــا االنطــاق ليــس مــن اللغــة وإنمــا
مــن األشــياء ذاتهــا .إذ إن الفلســفة التحليليــة
للغات
منحــت االمتيــاز ،بشــكل أحــادي الجانب،
ٍ
مــن النــوع العلمــي ،يعنــي تلــك [اللغــات] التــي
ً
توافقــا مــع القواعــد المنطقيــة.
كانــت أكثــر
وقــد جعلــت مــن هــذه اللغــات براديغمــات
لتحديــد المعنــى؛ ألنــه مثلمــا نعــرف ،فــي
اللغــات العلميــة تكــون القاعــدة ُمعلنــة ،فــي
حيــن أنهــا فــي أغلــب اللغــات األخــرى تكــون
مضمــرة .لكــن هنــاك أيضــا ،االمتيــاز الجانبــي
والبراديغماتــي للغــات التــي تكــون فيهــا
القاعــدة معلنــة ال يمكنــه أن يَسـ َ
ـمح لنــا بدعــم
التحــدّ ي المعــارض للكونيــة ،بســبب أنــه ال
شــيء يمكنــه أن يد ّلنــا بشــكل قبلــي علــى
أن الكونيــة تســير بالضــرورة فــي اقتــران مــع
الخاصيــة المعلنــة للقاعــدة .هــذا مــا يجــب أن
يكــون مثب ًتــا لصالــح حســابها الخــاص ،وليــس
كذلــك ألن القاعــدة وحدهــا تشــكل القانــون
فيمــا يتعلــق بمســألة تحديــد المعنــى.
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ومــن جهــة أخــرى ،إذا مــا هُ ِجــرت مقولــة

لكنــي أعتقــد ،علــى مســتوى أكثــر تجريــدً ا

الحقيقــة أو عــدم تفعيلهــا؛ فــإن الفلســفة لــن

أو أقــل مباشــرة مــن الناحيــة السياســية ،أن

تقــوم بإعــادة رفــع تحــدّ ي الوجــود الخاضــع إلــى

التضــارب اإلعالمــي للصــور والتعليقــات ال يمكنــه

الحركــة التجاريــة أو إلــى النزعــة الال_منطقيــة

أن يعــارض األطروحــة التــي توجــد حســبها علــى

للتواصــل .إذ إنــه_ هنــاك نقطــة صعبــة

ّ
المتأنــي،
األقــل بعــض الحقائــق ،وبــأن البحــث

لكنــي مقتنــع بهــا بشــكل عميــق_ فــي البريــق

تحــت المســاحة البراقــة لمــا يُعطــى ويَــ ُر وج،

الالمتناهــي للــرواج التجــاري ،فــي هــذا النــوع مــن

لهــذه الحقائــق ،هــو األمــر الــذي يجــب علــى

التعدديــة َ
المرِنــة التــي تقيّــد الرغبــة ،ال يمكننــا

الفلســفة أن تخضــع لــه إذا مــا كانــت ال تريــد أن

أن نعتــرض بــأن نقطــة توقــف هــذا المطلــب

تكــون هــي نفســها ملتزمــة وليســت عضــوً ا فــي

ســيكون ال مشــروط .إن كل مــا هــو موجــود فــي

ال انســجام التواصــل.

هــذا العالــم يوجــد تحــت شــرط يســقط تحــت
قانــون حركــة األشــياء ،رواج المــال والصــور.
وقطــع هــذا المبــدأ فــي الحركــة _ فــي نظــري
مطلــب جــذري بالنســبة للفلســفة المعاصــرة
وهــو الشــرط األول لالتجــاه نحــو الســعادة
الحقيقيــة_ ليــس ممك ًنــا إال بقــدر مــا تكــون هنــاك
ّ
توقــف غيــر
حالــة إلعــان أو مباشــرة نقطــة
مشــروطة ،يعنــي فكــرة اســتراتيجية معاديــة
بشــكل مطلــق لهــذه الحركــة ولذاتيــة أنانيــة
وجاهلــة فــي نفــس الوقــت .تســمى هــذه الفكــرة
االســتراتيجية منــذ قرنيــن بالفكــرة الشــيوعية،
وإذا مــا بدأنــا فــي إلقــاء نظــرة خاطفــة علــى هــذا
النطــاق علــى الرغــم مــن كــون التجــارب الملحميةـ
المأســاوية( )épico-tragiqueالتــي جســدها
المــرء لفتــرة مــن الزمــن _فــي غضــون بضعــة
عقــود مــن القــرن العشــرين_ هــي أقصــر بكثيــر
مــن اســتخالص قــرار مــا .لكــن علــى األقــل ال
ً
مضغوطــا ليصبــح ،أو ليصبــح مــن
يوجــد المــرء
جديــد ،داعيــة للنظــام التجــاري.

ســأطرح فــي النهايــة الســؤال التالــي :بــأي
معنــى ســنراهن ،عبــر طــرح أمــر حســاب األمــن
الشــخصي ،عبــر رمــي النــرود ضــد الرتابــة ،علــى أن
َت ْعــر ِ َ
ض نفســها علــى صدفــة مــا ،إن لــم يتم األمر
ٍ
باســم أصغــر لنقطــة ثابتــة ،لحقيقــة ،لفكــرة أو
لقيمــة مــا ،التــي ســتصف لنا هذا الخطــر؟ وبدون
نقطــة االرتــكاز هــذه ،كيــف يمكننــا أن نتصــور
الشــكل التوليــدي ()la forme générique
ذات مــا مهمــا كانــت؟ إنــه إذن لمــن
لســعادة
ٍ
الضــروري والــازم مواجهــة الرهــان والتــردّ د علــى
الصدفــة التــي عبرهــا ينخــرط الوجــود فــي ِجدَّ تــه
الخاصــة ،مــن أجــل امتــاك نقطــة ثبــات كملجــأ
وســ َند .فمــن أجــل اإلمســاك باألبعــاد األربعــة
للرغبــة فــي الفلســفة (الثــورة ،المنطــق ،الكونيــة
والرهــان) ضــد العراقيــل األربعــة التــي يفرضهــا
العالــم المعاصــر (الســلعة ،التواصــل ،التجريــد
المالــي واإلخضــاع األمنــي) ،يجــب علينــا أن
نتجــاوز التوجهــات الفلســفية المهيمنــة الثالثــة،
وهــي :الفلســفة التحليليــة ،الهيرمينوطيقــا ومــا

فسلفلا يف ةبغرلاو ةفسلفلا
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بعــد الحداثــة .إذ يوجــد فــي هــذه االختيــارات

َلــوْ ن ،يعكــس ُأفــق اللســان .لكننــا نفــرض أن

ً
توافقــا مــع العالــم
الثالثــة شــيء مــا أكثــر

ً
خاضعــا
التنظيــم فــي فكــر الفلســفة ليــس

مثلمــا هــو ،شــيء مــا يعكــس بشــكل مبالــغ

بشــكل آنــي للقاعــدة اللغويــة التــي يعمــل

فيــه فيزيونيميــا العالــم كمــا هــو .وبااللتــزام

عبرهــا .وعلــى هــذا االعتبــار ،فإننــا سنســتعيد

ّ
ســتتحمل
بهــذه االختيــارات ،باالنتظــام عبرهــا،

فكــرة أن الفلســفة قابلــة للتحويــل بشــكل

الفلســفة ،ســتوافق علــى قانــون هــذا العالــم

كونــي .إن فكــرة القابليــة للتحويــل هــذه هــي

بــدون أن ُتــدرِك إال فــي النهايــة أن هــذا القانــون

س ِّ
ــميت مــن طــرف الكان بفكــرة الرياضــي.
مــا ُ

يجبــر رغبتهــا علــى الــزوال.

إننــا نوافــق هنــاك علــى مــا يقــال هنــا ،فبقــدر

أطروحتــي إذن ،هــي القطــع مــع أطر الفكر هذه
بإعــادة إيجــاد أو تأســيس أســلوب فــي تشــكيالت
متجــدِّ دة أو فــي طريــق فلســفي لــن يكــون ال طريق
التأويــل وال طريــق التحليــل النحــوي وال طريــق
ّ
الحــواف ،االلتباســات والتفكيــك .يتعلــق األمــر
حاســم ،فــي
مؤســس،
بإيجــاد أســلوب فلســفي
ِ
ِّ
مدرســة كان أســلوبها الفلســفي والكالســيكي
المؤســس هــو ديــكارت مثــ ًلا .مــن المفهــوم أنــه
ِّ
لــن تكــون هــذه المقدمــة أكثــر مــن مجــرد إعطــاء
لمحــة أوليــة لمــا يمكــن أن يكــون امتــدادً ا لفلســفة
ســتدعم تحــدّ ي العالــم مــع الحفــاظ علــى جذريــة
رغبتهــا الخاصــة .ألجــل هــذا األمــر ،لنقــرأ مؤلفاتــي

مــا يتــم الحفــاظ علــى مثــال التحويــل الكونــي،
فإننــا نعلــن أن مثــال الفلســفة يجــب أن يكــون،
بالتالي ،هــو الرياضــي .الرياضــي يتوجــه الــى
الجميــع ،فهــو قابــل للتحويــل كونيًــا ،يقطــع
المجتمعــات اللســانية وال تجانــس األلعــاب
اللغويــة ،مــن دون أن يميــز أيًّــا منهــم ،بقبــول
تعدديــة تمارينهــم ،مــن دون أن يجتــاز هــو
نفســه هــذه التعدديــة أو أن يتأســس داخــل
هــذه التعدديــة .إنــه ال يتوجــه إال الــى المثــال
يؤســس مــن
الصــوري للغــة العلميــة ،إنــه
ِّ
داخــل العنصــر الــذي هــو عنصــره الخــاص
شــكل كونيتــه الخاصــة.

«منطقيــات

ثانيًــا ،إننــا نفــرض أن الــدور الخــاص ،غيــر

العوالــم» ،أو فــي جميــع الحــاالت تلخيصاتهــا:

القابــل لالختــزال ،والمتف ـرِّد للفلســفة هــو إقامــة

«بيــان مــن أجــل الفلســفة» ،و»البيــان الثانــي مــن

نقطــة ثابتــة فــي الخطــاب ،وبشــكل ّ
أدق إيجــاد أو

أجــل الفلســفة» .لكننــي أود أن أشــير إلــى توجهيــن

طــرح اســم أو مقولــة كنقطــة ثابتــة .فــي نظامــي

أو ثيمتيــن اثنتيــن.

الفلســفي الخــاص ،اســتعدت الكلمــة الشــائخة

الكبــرى:

«الكينونــة

والحــدث»،

أو ًلا ،إننــا نفــرض أن اللغــة ليســت هــي
األفــق المطلــق للفكــر .بالتأكيــد اللغة ،اللســان،
أو أي لســان ،هــي الجســد التاريخــي للفلســفة.
للتجســد ،نغمــة،
إذ يوجــد هنــاك شــكل متف ـرّد
ّ

للـ»حقيقــة» ،لكــن مــا يهــم الكلمــة ،ومــا يعطيهــا
االعتبــار ،هــو قــدرة فرضيــة فلســفية مهمــا كانــت
على إقامة ال مشـ ٍ
ـروط( )un inconditionnéلهذا
النظام .ولمــا كان عالمنــا موســوم بالســرعة
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والالانســجام ،كان يجــب علــى الفلســفة أن تكــون

وهــي :ألــم يكــن دائمــا شــرط الســعادة هــو أن

ّ
_دائمــا مــا تأتــي اللحظة
يمكننــا مــن القــول
هــي مــا
ً

يكــون [اإلنسان]ســيدً ا علــى زمانــه؟ وأليــس

التــي يجــب فيهــا القــدرة علــى القــول_ عبــر ضــرب

دائمــا األســياد حتــى ال يكــون
هــذا هــو مــا رفضــه
ً

مــن القطــع أو التوقيــف لهــذه الســرعة أو لهــذا

بيــد الحشــد ُ
دائمــا
الم َهيْ َمــن عليــه؟ ألــم يتــم
ً

االنســجام ،بــأن هــذا جيــد وذاك ليــس كذلــك.

تمثــل العمــل المأجــور ،الــذي تقتــرح الشــيوعية

ً
انطالقــا منهــا
إن إقامــة النقطــة التــي يمكننــا

تخليــص اإلنســانية منــه ،كشــرط ســيِّئ؛ ألنــه

أن نتكلــم هكــذا ،كان هــو الرهــان األكثــر ضــرورة

كان بحــق فرضــا عنيفــا لزمــن غيــر متجانــس؟ ألــم

دائمــا .يجــب إذن ،فــي نظــري ،إعــادة
للفلســفة
ً

تطالــب الثــورات العماليــة بانتظــام بالتشــكيك

بنــاء مقولــة الحقيقــة فلســفيًا ،وبالنتيجــة مقولــة

فــي التأشــير وفــي إحصــاء ســاعات العمــل ،فــي

الــذات ،دون اســتعادة ودون تأصيــل ،وذلــك

المراقــب ،وفــي إيقــاع العمــل؟ إن كل ســعادة

عبــر اختبــار الحديثــة .يجــب القيــام بذلــك بتلــك

حقيقيــة تفتــرض تحريــ ًر ا للزمــن.

الطريقــة ،بحيــث ال يتعلــق األمــر بمجــرد اســتعادة
الميتافيزيقــا ،وإنمــا بإعــادة تعريــف أو إعــادة نشـر ٍ
ّ
يمكــن
للفلســفة ذاتهــا ،داخــل عنصــر مقوالتــي
الفكــر مــن النقطــة الثابتــة.

يوجــد هنــاك ترويــج أو ثنــاء علــى النظــام
الشــذري للخطــاب الفلســفي فــي عــدد مــن
ً
خصوصــا فــي التيــار
التيــارات المعاصــرة،
ً
وأيضــا فــي التيــار مــا بعــد
الهيرمينوطيقــي

إن المهمــة األكثــر أهميــة هــو أنــه ،فــي ظــل

الحديــث .ويتجــذر هــذا الترويــج بشــكل خــاص

هــذه الشــروط ،يجــب علــى الفلســفة مــن أجــل

داخــل النمــوذج النيتشــوي .أعتقــد أن ذلــك بســبب

التصريــح بإبطــاء الفكــر أن تؤســس زمنهــا

الظــروف أو المناســبة؛ ألن العالــم بــكل بســاطة

الخــاص .ذلــك أن الفلســفة لــم تعــد قــادرة

يفرضهــا علينــا ،لذلــك يجــب علــى الفلســفة أن

علــى متابعــة قطــار العالــم داخــل الميــوالت

تســتعيد مبــدأ االســتمرارية .وذلــك ألن الشــذرة

المعاصــرة التــي هــي ميوالتنــا ،إذ إنهــا أســيرة

فــي العمــق هــي الطريقــة التــي ي َ
ُخضــع عبرهــا

ّ
ّ
مجــز أ
متقطــع،
الزمــن الحديــث الــذي هــو زمــن

ّ
تشــذر
الخطــاب الفلســفي بشــكل أعمــى إلــى

وســريع .النطــق بالفلســفة ،بقــدر مــا هــي

العالــم نفســه .وبالتالــي ،وبطريقــة مــا ،فإنهــا

قــادرة علــى ذلــك ،هــو تأســيس زمــن ي ُْعطــاه

تتــرك ،عبــر تجزئهــا الشــذري ،التجريــد المالــي

الزمــن ،يعنــي فكــر ي ُْعطــاه زمــن إبطــاء البحــث

والتجــاري المبــدأ الوحيــد لالســتمرارية .مــن

والترتيــب .هــذا البنــاء للزمــن الخــاص هــو ،فــي

الضــروري إذن علــى الفلســفة أن تقــوم بتطويــر

رأيــي ،المبــدأ الموجِّ ــه لألســلوب الــذي يمكننــا

بُطئهــا الداخلــي الخــاص وتســتعيد اســتمرارية

تطبيقــه اليــوم فــي الفلســفة .توجــد هنــاك

الفكــر ،لمعرفــة مبــدأ القــرار الــذي يؤسســها

ً
أيضــا التجربــة العاديــة جــدً ا التــي تأتــي لتســاعدنا،

والزمــن العقلــي الــذي يربطهــا فــي نفــس الوقــت.
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لنتســاءل اآلن ،إذا مــا كان يوجــد فــي ظــل

وفــي الطبيعــة المتفــردة لرغبتهــا فــي ذات

هــذه الظــروف نفســها حـ ّ
ـظ لرؤيــة أن الفلســفة،

اآلن .لقــد كان هنــاك زمــان حيــث كانــت هنــاك

التــي هــي بالطبــع فــي خطــر ،قــد وصلــت إلــى دَ ْعــم

فكــرة منتشــرة ،شــكل مــن أشــكال ثيمــة نهايــة

التحــدّ ي الــذي تحدثنــا عنــه فــي البدايــة ،لدعــم

الفلســفة ،كانــت نــوع مــن األنتروبولوجيا العامة،

رغبتهــا .الفلســفة مريضــة ،وهــذا ممــا ال شــك

مُ عيّــرة ( )norméeبواســطة مثــال العلــم،

دائمــا
فيــه ،والضربــات التــي تحملتهــا كانــت
ً

ِّ
المتضمــن لعلــم االجتمــاع ،االقتصــاد ،علــم

مرتبطــة بصعوبــات داخليــة .يبــدو لــي _وهــذه

السياســة ،اللســانيات وعلــم النفس(العلمــي)،

ســتكون أســباب النزعــة التفاؤليــة التــي أريــد

تــرى أن التحليــل النفســي يمكــن أن يَســتبدِ ل

اإلعــان عنهــا_ بأنــه فيمــا يتعلــق بهــذا المــرض،

الفلســفة :هــو ً
أيضــا طريقــة للقــول إننــا وصلنــا

بمعنــى مــا لــم يتوقــف هــو نفســه فــي اإلعــان

إلــى نهايــة الفلســفة .مــن جهتــي ،أعتقــد أن

ً
ً
مرضــا ممــا تقولــه ،فــي هــذا
أيضــا بأنــه أكثــر

مــا يبــدو لــي اآلن هــو أن العلــوم اإلنســانية

ً
وأيضــا
المــرض الــذي أعلــن عــن موتــه الوشــيك

تنتشــر باعتبارهــا مكا ًنــا لــأدوات اإلحصائيــة،

موتــه الــذي حــدث مــن قبــل ،فــي هــذا المــرض،

وللتشــكيالت العامــة ،التــي ال تســمح بحــق

العالــم المعاصــر _العالــم ،علــى األقــل فــي

بمعالجــة أو مقاربــة المتفــرد فــي الفكــر ،التف ـرّد.

جــزء مــن هــذا العالــم_ فــي نفــس الوقــت الــذي

لكــن التفـرّد إذا مــا فكرنــا فيــه جيــدً ا ،هــو مــا يوجــد

ً
ضغطــا غيــر متمايــز مــن أجــل كســر
يمــارس فيــه

بشــكل خــاص هنــاك حيــث يوجــد ملجــأ للقــرار،

رغبتــه ،يطالــب بشــكل مفــارق أن يحيــى .مثلمــا

وكل قــرار فــي األخيــر بقــدر مــا هــو قــرار حقيقــي،

هــو األمــر دائمــا ،داللــة العالــم ملتبســة .مــن جهة

هــو قــرار متفـرّد .وللتكلــم بشــكل خــاص ال يوجــد

أولــى ،النســق العــام للحركــة ،للتواصــل ،لألمــن،

قــرار عــام ،وبقــدر مــا أن مــا يلــزم الحقيقــة أو مــا

موجّ ــه نحــو إضعــاف الرغبــة فــي الفلســفة .بيــد

يلتــزم بحقيقــة مــا أو يســتند إلــى نقطــة ثابتــة،

أنــه ،وبشــكل مفــارق ،يبــدع وينظــم بشــكل

هــو مــن نظــام القــرار ،يعنــي هــو أيضــا مــن

متناقــض ،مــن داخــل ذاتــه ،مطلبــا يتوجّ ــه بشــكل

نظــام التفــرّد شــكل دائــم .ســنقول إذن ،إنــه

عريــض وكشــيء فــارغ إلــى إمكانيــة الفلســفة.

مــن الواجــب إذا مــا كان ممكنــا اليــوم صياغــة

لمــاذا هــذا األمــر؟

فلســفة للتف ـرّد تكــون ،مــن هنــاك ً
أيضــا ،قــادرة

أو ًلا ،هنــاك اقتنــاع متزايــد ،متزايــد فــي كل
الحــاالت عنــد أولئــك الذيــن يحاولــون أن يكونــوا

علــى أن تكــون فلســفة للقــرار وللرهــان.
ثانيًــا،

فــإن

كل

واحــد،

بالنتيجــة،

فــي اســتقالل فكرهــم الخــاص ،بــأن العلــوم

يعــي بخــراب الــذوات الجماعيــة الكبــرى،

اإلنســانية ال توجــد ،أو لــن توجــد ،فــي وضعيــة

الــذي هــو ً
أيضــا خــراب فــي الفكــر .إذ ال يتعلــق

تعويــض الفلســفة ،لنظامهــا التخصصــي

األمــر بمســألة معرفــة إذا مــا كانــت هــذه
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الــذوات كانــت موجــودة ،وهــي موجــودة[اآلن]

لفكــرة الشــيوعية ،عــودة نــوع مــن المزهريــات

أو أنهــا ســتوجد [فــي المســتقبل] .إذ يتعلــق

الســوداء ( )une sorte de vase obscureإلــى

األمــر بفعــل أن المقــوالت الكبــرى التــي مكنتنــا

الســطح ،التــي تعمــل علــى تخييــل شــموليات

ً
ســلفا مــن إدراك الــذات الجماعيــة ،يبــدو أنهــا

بديلــة ،مــن أجــل تجنــب المــرء االضطــرار إلــى

اليــوم حققــت اإلشــباع وغيــر قــادرة فــي الحقيقــة

التحــدث أو اتخــاذ قــرار باســمه الخــاص ،الــذي

علــى تحريــك الفكــر ،التــي تتعلــق بأشــكال نمــط

يحــاول أن يأتمــن ،حســب بروتوكــوالت التحديــد،

التقــدم التاريخــي لإلنســانية أو للــذوات الكبــرى

االســتبعاد والعــداوة ،إلــى ذوات قديمــة،

للطبقــة _ مثــل البروليتاريــا_ مُ دركــة باعتبارهــا

أصبحــت عودتهــا أكثــر تهديــد فأكثــر .بالنظــر

وقائــع موضوعيــة .هــذا األمــر يســتدعي كل

إلــى كل هــذا ،فإنــه مــن الواجــب علــى الفلســفة

واحــد إلــى مــا سأســميه بضــرورة [اتخــاذ] القــرار

بشــكل مطلــق ومؤكــد أن تعطــي شــك ًلا

والتك ّلــم باســمه الخــاصً ،
أيضــا وال ســيما حينمــا

عقالنيــا إلــى النقطــة الثابتــة أو إلــى الالمشــروط

يتعلــق األمــر باســتجابة كل واحــد لمــا يتطلبــه

الــذي عليهــا مســاندته ،وأن تبيِّــن أنــه ليــس

بــروز حقيقــة جديــدة .لكــن بالطبــع ،ضــرورة اتخــاذ

فقــط ألنــه يوجــد هنــاك انشــقاق للتشــكيالت

القــرار والتكلــم باســم الفــرد الخــاص تقتضــي،

العقالنيــة الســابقة للمصيــر التاريخــي الجماعــي

ً
أيضا وال ســيما حينما تكون المســألة سياســية،
نقطــة ثابتــة ،مبـ ً
ـدأ ال مشــروط ًا ،فكــرة مشــتركة

يجــب علينــا أن نهجــر فضيلــة االتســاق العقالني
للفكــر .يطلــب مــن الفلســفة إذن ً
أيضــا مــا هــي

تدعــم ُ
وت َعوْ لِــم القــرار األولــي .يجــب علــى كل واحــد

قــادرة علــى فعلــه مــن أجــل طــرح شــكل متجــدِّ د،

باســمه الخــاص ،لكــن المنفتــح علــى مشــاركة

مؤســس لعقالنيــة متجانســة مــع
شــكل
ِّ

َّ
منظمــة لكلمتــه مــع اآلخريــن ،أن يكــون قــاد ًر ا

العالــم المعاصــر.

علــى التصريــح بــأن هــذا األمــر صحيــح وذاك
خطــأ ،أو بــأن هــذا جيــد وذاك شـ ّر ير .وإذا كان إذن
مطلــوب منــا فلســفة للتفــرد ،فإنــه مطلــوب منــا
أيضــا فلســفة للحقيقــة.

وفــي النهايــة ،فــإن الشــيء األخيــر هــو أن
العالــم ،مثلمــا نعرفــه ،يعيــه كل فــرد بشــكل
صامــت بأنــه عالــم هـ ّ
ـش بشــكال خــارق .توجــد
هنــاك ً
أيضــا مفارقــة؛ ألنــه يُمثــل بمعنــى مــا،

ثالثــا ،نحــن معاصــرون لتمــدّ د اإلنفعــاالت

كأفضــل العوالــم الممكنــة ،بقــدر مــا هــو مُ ــدْ رَك

الجماعاتيــة ،الدينيــة ،العرقيــة واألمميــة .هــذا

أن كل عالــم آخــر ،مثلمــا جُ ــرِّب فــي براديغــم

التمــدّ د بالطبــع هــو المقابل لخراب التشــكيالت

الثــورة والتحريــر ،تبيــن أنــه عالــم مجــرم ومخــرب.

العقالنيــة الكبــرى للــذات الجماعيــة .إذ َن َتـ َ
ـج عــن

لكــن فــي نفــس الوقــت ،هــذا العالــم الــذي

اهتــزاز وانهيــار هــذه التشــكيالت العقالنيــة

يُعطانــا كأفضــل العوالــم الممكنــة هــو عالــم

الكبــرى ،بفعــل الغيــاب الظرفــي لكــن المؤلــم

يُع ـرَف عنــه أنــه وهِ ــن بشــكل خــارق .إنــه عالــم
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قائما على ثبات مســتمر
معــروض ،وليــس أبــدً ا
ً

الالمتناهيــة لهــذا العالــم ،هــو المراهنــة علــى

لوجــوده .إنــه عا َلــم يعــرف ذاتــه بشــكل أقــل

مؤسســة ،التــي قــد تكــون فــي
فلســفة حاســمة،
ِّ

ً
معرضــا
ويثــق فــي قوانيــن مجــردة جــدً ا حتــى ال

نفــس اآلن فلســفة للتفــرد ،فلســفة للحقيقــة،

إلــى كارثــة األحــداث التــي ال يمكنــه تلقيهــا أو

فلســفة عقالنيــة وفلســفة للحــدث .مــا هــو

اســتقبالها .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الحــرب

مطلــوب منهــا هــو إذن عــرض ،كملجــأ أو غــاف

التــي ّ
تدمــر بلدا ًنــا بكاملهــا بــدون انقطــاع ،منــذ

للرغبــة فــي الفلســفة ،مــا يمكننــا أن نســميه

خمســين ســنة ،تتربــص أكثــر فأكثــر بالمحيــط

بالعقــدة العقالنيــة للتفــرد ،للحــدث ،وللحقيقــة.

المباشــر لألنانيــة «الغربيــة».

هــذه العقــدة ،يجــب عليهــا أن تبتكــر شــك ًلا

بالنظــر إلــى هــذا الوهــن الخطيــر للعالــم،
الــذي يعمــل فــي كل لحظــة وحيــن علــى عــرض،
باإلضافــة إلــى قانونــه العــام للــرواج والتواصــل،
ضروبًــا مــن الغرابــة غيــر القابلــة للتســمية،
ّ
المشــتتة .بالنظر إلــى
ضروبــا مــن الوحشــية
هــذا العالــم الــذي يوجــد فــي النهايــة فــي نــوع
مــن العمــى الملفــت للنظــر فــي ذاتــه للغايــة،
الــذي يمكــن التأرجــح مــن عالــم إلــى آخــر ،هنــا
أو هنــاك ،أو أخيــ ًر ا فــي كل مــكان ،فــي العنــف،
الحــرب أو االســتبداد ،فإننــي أعتقــد أنــه مــن

جديــدا مــن العقالنيــة؛ ألن كل واحــد يعــرف أن
ربــط التفــرد والحــدث بالحقيقــة ،مثلمــا هــو
األمــر فــي التقليــد الكالســيكي ،مفارقــة .إن هــذه
المفارقــة بالتحديــد هــي مــا يجــب علــى الفلســفة
المعاصــرة معالجتــه بشــكل مركــزي إذا مــا
أرادت لرغبتهــا الخاصــة أن تكــون فــي مأمــن
وأن تعيــد قــول ،بطريقــة ّ
َّ
ومعممــة علــى
بنــاءة
االنســانية جمعــاء ،الشــذرة الشــهيرة للقديــس
جوســت (« :)Saint-Justالســعادة فكــرة جديــدة
علــى أوروبــا».

الواجــب علــى الفلســفة أن تكــون قــادرة علــى

إن مــا حاولــت أن أبينــه أعــاه ،هــو أن هــذه

اســتقبال أو التفكيــر فــي الحــدث نفســه،

العقــدة العقالنيــة للتفــرّد ،الحــدث والحقيقــة،

ليــس فــي بنيــة العالــم ،فــي مبــدأ قوانينــه

تؤســس بذاتهــا مذهبًــا جديــدً ا ممك ًنــا للــذات.
ِّ

أو فــي مبــدأ انغالقــه ،لكــن كيــف يكــون مــن

فضــد فكــرة أن الــذات تنتمــي إلــى الميتافيزيقــا

الممكــن بالنســبة للحــدث ،المفاجــأة ،الطلــب

ويجــب تفكيكهــا مثلمــا هــي ،أعلــن أنــه بقــدر مــا

والهشاشــة ،كيــف يكــون مــن الممكــن التفكيــر

أن الــذات مُ دركــة بالتحديــد كتفاضــل أخيــر حيــث

فيهــم داخــل تشــكيل يبقــى عقالنيًــا.

تترابــط عقالنيًــا بالتفــرد ،الحــدث والحقيقــة،

لهــذا الســبب ،وبفعــل قطيعــة فــي نفــس
الوقــت مــع الهيرمينوطيقــا ،الفلســفة التحليلية
ومــا بعــد الحداثــة ،فإنــي أعتقــد أن مــا هــو
مطلــوب مــن الفلســفة ،مــن داخــل الهشاشــة

يمكننــا بــل ويجــب علينــا أن نعــرض علــى الفكــر
وعلــى العالــم شــك ًلا جديــدً ا للــذات التــي ســيكون
شــعارها فــي العمــق هــو :تكــون الــذات متفــردة؛
يؤسســها داخــل
دائمــا هــو مــا
ألن الحــدث
ً
ِّ
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الحقيقــة .أو ً
أيضــا ،الــذات هــي فــي نفــس اآلن

وبأنهــا ،بقــدر مــا هــي متوافقــة بشــكل كبيــر مــع

مــكان لعقالنيــة ممكنــة ومــا يمكــن تســميته

قانــون العالــم فإنهــا تفشــل فــي أن تقــول لنــا

بنقطــة حقيقــة الحــدث .وفــي النهايــة ،ليــس

ّ
الحقــة ،لذلــك
مــا يمكــن أن يكــون هــو الحيــاة

هنــاك مــن ســعادة إال بالنســبة لــذات مــا،

فــإذا كان مــا يطلبــه هــذا العالــم نفســه فــي

بالنســبة للفــرد الــذي وافــق علــى أن يصبــح ذا ًتــا.

نهايــة المطــاف مــن الفلســفة هــو غيــر ظاهــر

ليســت هــذه األطروحــات بمعنــى مــا إال القطــر

جزئيًــا بالنســبة لهــذه التيــارات ،وحتــى نجعلــه

الصــوري للمشــروع الفلســفي الــذي أحــاول هنــا

ظاه ـ ًر ا ،فـ ّ
ـإن األمــر يتطلــب منــا قطيعــة داخــل

أن أقــدم انتظــارات[ه] أو برنامــج[ه] .فــإذا مــا

الفلســفة ذاتهــا ،يعنــي قطيعــة للغــرض الــذي

نظرنــا إلــى أشــياء الفكــر والعالــم انطالقــا مــن

تحــدده لمهمتهــا الخاصــة.

مؤسســة بهــذه الطريقــة ،فلســفة
فلســفة
َّ
ً
حدثــا مــا
تعلــن بــأن تفــرّد الــذات يكمــن فــي أن
هــو الــذي يؤسســها داخــل حقيقــة مــا .يمكننــا
القــول بمعنــى مــا ،بــأن الميتافيزيقــا قــد ُخ ِّر بــت
بحــق أو أنهــا قــد انتهــت ،لكــن هــذا ال يعنــي أبــدً ا
أن مفاهيــم الميتافيزيقــا جمعــاء عفــا عنهــا
الزمــن .ســنقول ً
دائمــا مــن
أيضــا ،منطلقيــن
ً
مثــل هــذه الفلســفة ،بــأن الميتافيزيقــا قــد
انهــارت بالتأكيــد ،لكــن بــأن تفكيــك الميتافيزيقــا
هــو نفســه قــد انهــار وبــأن العالــم فــي حاجــة

يمكــن للشــعار أن يكــون هــو :اإلنهــاء مــع
النهايــة .واإلنهــاء مــع النهايــة يفتــرض اتخــاذ
قــرار مــا .ال نهايــة تنتهــي مــن تلقــاء ذاتهــا،
النهايــة ال تنهــي ،النهايــة غيــر قابلــة لإلتمــام.
مــن أجــل إنهــاء النهايــة ،مــن أجــل إتمــام النهايــة،
يجــب اتخــاذ قــرار مــا ،وهــذا القــرار هــو مــا أحــاول
أن أعطيــه فــي نفــس اآلن نقــط االرتــكاز وعناصــر
المقبوليــة مــن داخــل مــا هــو مطلــوب مــن طــرف
الفلســفة ذاتهــا.

مؤســس ،الــذي قــد
إلــى اقتــراح فلســفي
ِّ

إنــي ال أنكــر أبــدً ا بــأن الفلســفة مريضــة،

يتأســس علــى أنقــاض االنهيــارات المختلطــة أو

ً
أيضــا بعــد كل شــيء ،بالنظــر إلــى
وربمــا

المزاوجــة بيــن الميتافيزيقــا والشــكل المهيمــن

شســاعة البرنامــج والصعوبــة الموجــودة

لنقــد الميتافيزيقــا.

فــي دعمــه ،ربمــا ً
أيضــا هــي ميتــة[اآلن] .لكــن

لــكل هــذه األســباب ،أعتقــد أن العالــم
المعاصــر فــي حاجــة ماســة إلــى الفلســفة أكثــر
ممــا تعتقــد الفلســفة ذاتهــا .كل هــذا ليــس
مثيــ ًر ا لإلعجــاب إذا مــا قمنــا بتشــخيص أن،
المهيمنــة فــي الفلســفة المعاصــرة،
التيــارات
ِ
هــي متوافقــة بشــكل كبيــر مــع قانــون العالــم.

العالــم يقــول لهــا ،العالــم يقــول لهــذا الميــت،
دون أن يكــون هنــا فــي حاجــة إلــى اســتعادة
مخ ِّل ٍ
ــص أو معجــزة _إنهــا علــى األقــل
فرضيتــي_ العالــم يقــول إلــى هــذا الميــت:
وســرْ !» ســر تحــت إمــرة فكــرة
«هيــا انهــض ِ
حقيقيــة توجِّ هنــا نحــو الســعادة.
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الكتاب:
العنــوان« :هــل هــذا هــو اإلســام
ً
حقا؟كيــف أعيــش مســلما أوروبيــا
فــي الزمــن المعاصــر»؟
الكاتب :خالد بن حدو
الناشــر :دار برغرهــوف والمبرخــت،
بلجيكا
اللغة :الهولندية
عدد الصفحات 224 :صفحات

مقدمة
إن كتــاب هــل هــذا هــو اإلســام اآلن؟ يســعى
إلــى اإلجابــة عــن أســئلة المرحلــة اإلشــكالية كمــا
يعبــر الكاتــب نفســه ،وهــي مــاذا نعنــي باإلســام
اليــوم؟ مــن يمثــل أو باألحــرى مــن يمكــن أن نعتبــره
الممثــل الحقيقــي لإلســام؟ هــل اإلرهابيــون
الذيــن يقتلــون األبريــاء باســم الديــن أم شــيعة
األســد وإيــران أم ســنة الســعودية وثــوار ســوريا
أم مالييــن المســلمين الذيــن يريــدون العيــش فــي
ســام والتعايــش مــع اآلخريــن؟ تــرى مــن يملــك
الحقيقــة؟ ومــن ينبغــي لنــا أن نصــدق؟
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ســعيًا منــه إلــى صياغــة بديــل واقعــي

اإلســامي لــدى وزارة التعليــم والتكويــن ألن

وموضوعــي للوضعيــة المزريــة التــي مــا انفــك

يــؤدي دور المستشــار لــدى الهيئــات التربويــة

يتخبــط فيهــا المســلمون؛ داخل ًيــا وخارج ًيــا ،شـ ً
ـرقا

والسياســية والقانونيــة ،ال ســيما فــي قضايــا

وغر بًــا ،يعتقــد الكاتــب أن الحــل هــو اإلســام

التديــن والتطــرف واإلرهــاب .وهــذا لــم يجعلــه

العقالنــي ،ســواء مــن خــال العــودة إلــى أمجــاد

يتخلــى عــن مهمتــه الدينيــة األصليــة باعتبــاره

الحضــارة والفلســفة والمعرفــة اإلســامية أو عبــر

إمــام متنــو ًر ا وخطيبًــا معاصــ ًر ا .يحكــي عــن

اللحــاق بالحضــارة الغربيــة المتقدمــة والتعايــش

بدايــات تحصيلــه الدراســي قائــ ًلا« :عندمــا

البنــاء مــن اآلخريــن.

حفظــت القــرآن عــن ظهــر قلــب كنــت أبلــغ مــن

نحــاول فــي هــذه المراجعــة التريــث عنــد
عنصريــن جوهرييــن يمتــان بصلــة وثيقــة إلــى
موضــوع اإلســام السياســي ،أحدهمــا مفهــوم
اإلســام العقالنــي الــذي يطرحــه الكاتــب بديــ ًلا
لإلســام األوروبــي والتنويــري والمعتــدل ،واآلخــر
رؤيــة الكاتــب حــول مختلــف تيــارات اإلســام
السياســي مــن ســلفي وإخوانــي وجذرانــي وغيــره.
وقبــل الشــروع فــي تنــاول هذيــن الجانبيــن نمهــد
لذلــك بفقــرات حــول الكاتــب والكتــاب حتــى
نقــرب القــراء والمهتميــن مــن طبيعــة الطــرح

العمــر تقريبــا ثالثــة عشــر ســنة .وكان ذلــك
باللغــة العربيــة ،وهــي اللغــة التــي لــم أتعلمهــا
فــي المســجد إال لمــا بلغــت الثامنــة ،حيــث كان
أبــي المحافــظ يرســلني لتلقــي قيــم وعــادات
دينــه اإلســام .أبــي هاجــر فــي ســتينيات القــرن
الماضــي مــن المغــرب إلــى بلجيــكا فــي إطــار مــا
يعــرف بالعمــال الضيــوف ،وقــد التحقــت بــه
عامــا
أمــي فيمــا بعــد .عمــل أبــي طــوال ثالثيــن
ً
فــي البســتنة .أمــا أمــي فكانــت ربــة بيــت ترعــى
أســرة مــن ثمانيــة أطفــال»(((.

الفكــري الــذي يتبنــاه المثقــف واإلمــام األســتاذ

وبعــد أن حفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب

خالــد بنحــدو ويرافــع مــن أجلــه فــي مختلــف

ودرس العلــوم الشــرعية فــي المركــز الثقافــي

المناســبات الثقافيــة والدينيــة والمحافــل

اإلســامي فــي بروكســيل الــذي أسســته

السياســية والتربويــة.

المملكــة الســعودية فــي ســتينيات القــرن

مثقف عقالني في جبة إمام!
ً
انطالقــا مــن الكتــاب الــذي نضعــه اليــوم
بيــن أيديكــم يمكــن أن نتبيــن بعــض مالمــح
مؤ ّلفــه خالــد بنحــدو بكونــه أحــد المهتميــن
بالشــأن اإلســامي علــى المســتوى البلجيكــي،
وقــد

أهلتــه

وظيفتــه

ً
منســقا

للتعليــم

الماضــي ،ســوف يعيــن إمامً ــا خطي ًبــا ،ولــم يكــن
قــد تجــاوز بعــد الثامنــة عشــر مــن عمــره ،وقــد
كانــت تجربــة مفصليــة فــي حياتــه ،يقــول عــن
ذلــك« :بعــد ثمانــي ســنوات مــن الدراســة فــي
المركــز ،يمكــن لــي أن أســمي نفســي إمامً ــا .تقري ًبــا
عقــب ذلــك مباشــرة وكان عمــري ثمانيــة عشــر
(2) Benhaddou, K. (2016). Is dit nu de islam? Gent:
Borgerhoff en Lamberrigts. p. 13-14.

141

ا قايسلا يف ينالقعلا مالسإلا ىوعد

ســنة وُ ِّظ ُ
فــت إمامً ــا فــي المســجد ،وكان يجــب

نفســه فرصــة رائعــة لصياغــة أفــكاري فــي

علــي أن ألقــي خطبــة الجمعــة ألول مــرة ،حيــث

جــزءا ال
دومــا
قالــب مــا .فاإلســام يشــكل
ً
ً

شــعرت بعــدم الثقــة واالرتيــاب .أجــل أحفــظ

يتجــزأ مــن حياتــي؛ مصــدر إلهــام ومثــا ًلا حيًــا.

القــرآن باللغــة العربيــة عــن ظهــر قلــب ،لكــن

إن فرصــة توضيــح اإلســام ورصــده مــن خــال

كان يتحتــم علــي الترجمــة إلــى اللغــة الهولنديــة.

الســياق األوروبــي حيــث أعيــش اليــوم ،ال يمكــن

ً
ومرتجفــا وقفــت ألول مــرة وأنــا أخطــب
متلعثمــا
ً

تجاهلهــا .بــل إنهــا أمــر ال بــد منــه» .
(((

فــي مــأ غفيــر ،وأنــا أدرك أهميــة الــدور الــذي
يمكــن أن ألعبــه ،بــل وأدرك أنهــا مهمــة كبيــرة

كيــف أنظــر أنــا المســلم األوروبــي إلــى

أن أقــف بــكال رجــاي فــي المجتمــع ومــا زلــت»(((.

ا لمســتقبل ؟

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المركــز اإلســامي الــذي
ً
تابعــا
درس فيــه األســتاذ بنحــدو رغــم أنــه كان
للتيــار الوهابــي الســلفي المدعــوم مــن المملكــة
العربيــة الســعودية ،إال أن تأثيــر الســلفية كان
ضئيــ ًلا علــى المســتوى التعليمــي؛ ألن أغلــب
المدرســين كانــوا مــن أصــل مغربــي ،يختلفــون
فــي الكثيــر مــن القضايــا العقديــة والفقهيــة عــن
الســلفية الوهابيــة بالخصــوص(((.

رئيســا :هــل
يحمــل هــذا الكتــاب عنوا ًنــا
ً
هــذا هــو اإلســام اآلن؟ يليــه عنــوان فرعــي
وتفســيري فحــواه :كيــف أعيــش مســلما
أوروبيــا فــي الزمــن المعاصــر .ويتكــون الكتــاب
مــن  175صفحــة مــن الحجــم الكبيــر ،تتوزعــه
أربعــة فصــول حــول اإلســام العقالنــي ،األوجــه
المتعــددة لإلســام ،مواجهــة التطــرف وتأويــل
القــرآن ،باإلضافــة إلــى مقدمــة وخاتمــة .يحــاول

ويحضــر بنحــدو مــن خــال األنشــطة

الكاتــب أن يتوجــه مــن خــال رؤاه وأفــكاره إلــى

والمحاضــرات واللقــاءات المتنوعــة التــي

جمهــور واســع مــن القــراء .وهــو يقــدم نفســه

يســاهم بهــا بانتظــام على مختلف المســتويات

ً
باحثــا (عــن الحقيقــة) لصالــح
مســلما
بكونــه
ً

الدينيــة والتربويــة واإلعالميــة ،مــا يجعــل أفــكاره

مجتمعــه اإلســامي ،وفــي الوقــت نفســه

تنتشــر بشــكل أو بآخــر عبــر وســائل اإلعــام

يســعى إلــى صياغــة إطــار مفهومــي لغيــر

الفالمانكيــة ،وكان مــن الــازم أن يصوغهــا

المســلمين((( .وفض ـ ًلا عــن ذلــك ،فإنــه يشــدد

فــي رؤيــة متكاملــة ومتوازنــة ،وهكــذا جــاءت

علــى الــدور التوفيقــي الــذي يمكــن لــه أن يؤديــه

فكــرة كتابــه األول ،الــذي نحــن بصــدد مراجعتــه؛

إمامــا فــي أكبــر
فــي المجتمــع« ،عندمــا أصبحــت
ً

«عندمــا عرضــت علــي دار النشــر تأليــف كتــاب

مســجد بمدينــة خانــت شــكل لــي ذلــك أول منبر

حــول األســئلة واإلشــكاليات الســابقة رأيــت

مهــم ألؤدي دوري التوفيقــي»((( .وهكــذا ّ
جمــد

فــي ذلــك نوعً ــا مــن التحــدي ،وفــي الوقــت

(5) Benhaddou, K. (2016). p. 8.

(3) Benhaddou, K. (2016). p. 14-15.

(6) Benhaddou, K. (2016). p. 8.

(4) Benhaddou, K. (2016). p. 14.

(7) Benhaddou, K. (2016). p. 19.
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الكاتــب الكثيــر مــن أنشــطته ،فلــم يعــد يقبــل

أكبــر .كمــا أن العولمــة واإلنترنــت وشــبكات

مختلــف الدعــاوى التــي تأتيــه ،ال لشــيء إال ألنــه

التواصــل االجتماعيــة ســوف تســاهم فــي جلــب

أصبــح يــدرك أن مهمتــه مــن اليــوم فصاعــدً ا

النســخ المتشــددة مــن اإلســام إلــى أوروبــا،

هــي فهــم ميكانيزمــات وبنيــات الثقافــة

وهــذا مــا يــؤدي إلــى عكــس مــا تســعى إليــه

األوروبيــة ،حتــى يمكــن ربــط القيــم اإلســامية

ً
عميقــا مــع اإلســام
أوروبــا ،فيصبــح الشــرخ

بهــا .ثــم اكتشــاف العالقــات القديمــة بيــن

فــي األوطــان األصليــة .إن مصطلــح اإلســام

الغــرب والشــرق ،التــي مــن شــأنها أن تســاعد

األوروبــي مفهــوم غيــر مؤســس»(((.

علــى مــد الجســور بيــن العالميــن(((.

فــي نقد اإلســام األوروبي والتنويري
والمعتدل

وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن مفهــوم اإلســام
األوروبــي يحضــر بشــكل كبيــر فــي أجنــدة بعــض
القــوى األوروبيــة ،حتــى أن بعــض المســلمين
يشــعرون وكأن اإلســام األوروبــي فــرض

مــا يســترعي االنتبــاه أن الكاتــب ينتقد بشــدة

عليهــم .فالمســلمون الذيــن يوجــدون علــى

مختلــف أنمــاط التديــن والتفكيــر اإلســامي

ً
منفــذا إلــى بنيــات القــرار
الهامــش وال يجــدون

لصالــح مــا يطلــق عليــه اإلســام العقالنــي ،فهو

األوروبــي ينظــرون بارتيــاب إلــى ذلــك؛ ألنهــم

ال يرفــض فقــط اإلســام السياســي بمختلــف

الطــرف المغيــب فــي هــذا النقــاش ،الــذي ال

تمظهراتــه الســلفية واإلخوانيــة والراديكاليــة؛

يُســتفتى فــي طبيعــة اإلســام األوروبــي .لذلــك

ً
أيضــا غيرهــا مــن «اإلســامات» إن جــاز
بــل

ألغــى الكاتــب بوعــي مصطلــح اإلســام األوروبــي

التعبيــر ،كاألوروبــي والتنويــري والمعتــدل.

مــن قاموســه الخــاص ،وهــو يجــزم بــأن اإلســام

يقــول فــي نقضــه لإلســام األوروبــي« :أنــا

العقالنــي الــذي يرافــع مــن أجلــه هــو األنســب

أوروبــي ومســلم ،لكــن اإلســام األوروبــي يعنــي

ألوروبــا بشــكل عفــوي(.((1

عالمــا مزدوجً ــا يتكــون مــن أوروبــا
أن هنــاك
ً
مــن جهــة ومــن كل مــا هــو خارجهــا ويمكــن
أن يشــكل تهديــدً ا مــا مــن جهــة أخــرى .عندمــا
نتحــدث عــن اإلســام األوروبــي نرســخ تلــك
الثنائيــة أكثــر ونــزرع التوتــرات بيــن الجانبيــن.
وهكــذا ســوف يترتــب عــن ذلــك نشــوء أصنــاف
مختلفــة مــن اإلســام ،فيصبــح ربمــا تأثيــر
البلــدان األصليــة علــى المســلمين األوروبييــن

ومــع كل هــذا النقــد لمفهــوم اإلســام
األوروبــي ،إال أن محاولــة الكاتــب ال يمكــن فصلها
فــي آخــر المطــاف عــن دائــرة اإلســام األوروبــي،
جــزءا ال يتجــزأ منــه ،ســواء علــى
الــذي يشــكل
ً
مســتوى الســياق أو التصــور .فالحديــث عــن
إســام أوروبــي ال يمكــن أن يشــكل أي توتــر أو
ثنائيــة مــع أوروبــا بقــدر مــا يرســخ ذلــك الطابــع
(9) Benhaddou, K. (2016). p. 34-35.

(8) Benhaddou, K. (2016). p. 16.

(10) Benhaddou, K. (2016). p. 35, 36.
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اإليجابــي والتراكمــي الــذي اكتســبه المســلمون

ً
وأيضــا الفردانيــة(((1؛ غيــر أنــه مــاذا
العولمــة،

األوروبيــون مــن خــال اســتقرارهم الطويــل

عــن التنويــر الــذي شــهده العالــم اإلســامي

فــي البلــدان األوروبيــة ،وانتقالهــم مــن مرحلــة

عندمــا كانــت أوروبــا تتخبــط فــي ظــام العصــور

الهجــرة إلــى مرحلــة المواطنــة .علــى مســتوى

ً
الحقــا األســاس
الوســطى وســوف يشــكل

التصــور يرســخ مفهــوم اإلســام العقالنــي اإلرث

الــذي قامــت عليــه النهضــة الغربيــة؟

الرشــدي الــذي انتقــل عبــر األندلــس إلــى أوروبــا،
فشــكل أحــد دعامــات التنويــر والحداثــة الغربييــن،
وهكــذا فــإن هــذا المفهــوم يعضــد الــدور
الحضــاري لإلســام علــى أوروبــا ،أو مــا يســميه
وليــام مونتغمــري وات «فضــل الحضــارة
اإلســامية علــى أوروبــا»(.((1

إذا

كان

اإلســام

األوروبــي

يشــطر

المجتمعــات األوروبيــة إلــى أجــزاء متنافــرة
وثنائيــات متضــادة ،وإذا كان التنويــر ليــس إال
مرحلــة تاريخيــة تحســب علــى الماضــي ،فــإن
اإلســام المعتــدل حمــال أوجــه ،فهــو يخفــي
عكــس مــا يظهــر ،لذلــك ال يمكــن أن يكــون

وال يكتفــي بنحــدو بدحــض اإلســام

هنــاك إســام معتــدل« .ال ،ألن مصطلــح

األوروبــي ،بــل يوضــح بــأن مرافعتــه لإلســام

المعتــدل ال يخفــي إال مــا ال ينبغــي أن يكــون،

العقالنــي ال تعنــي العــودة إلــى اإلســام

بالتحديــد اإلســام الراديكالــي ،لكنــه ال يكشــف

التنويــري .فعــادة مــا يســمع أن اإلســام يحتــاج

ً
شــيئا عمــا يجــب أن يكــون»( ،((1علــى حــد تعبيــر

إلــى تنويــر ،بالضبــط كالــذي شــهدته أوروبــا ،لكــن

الكاتــب .هكــذا يقابــل الكاتــب إذن بيــن اإلســام

مــا يغيــب عــن أولئــك هــو أن التنويــر مرحلــة

المعتــدل واإلســام الراديكالــي أو الجذرانــي

خاصــة فــي التاريــخ ،وقــد ظهــرت لإلجابــة عــن

دون أن ينتبــه إلــى أن المفهــوم األول يســتمد

جملــة مــن األســئلة التــي كانــت تطــرح فــي ذلــك

شــرعيته مــن القــرآن الكريــم الــذي يدعــو إلــى

الزمــان .إنهــا رد فعــل علــى الســلطة الدينيــة

االعتــدال والوســطية والســلم؛ وهــي شــرعية

الدوغمائيــة .فالفالســفة والعلمــاء آمنــوا بقــوة

إلهيــة قبــل كل شــيء .فــي حيــن أن مفهــوم

العقــل لتحقيــق التطــور .وهكــذا شــكل التنويــر

اإلســام الراديكالــي هــو مفهــوم إيديولوجــي

مســا ًر ا اجتماعيًــا كانــت أوروبــا فــي أمــس

بامتيــاز ترتــب عــن طبيعــة فهــم النــاس للديــن

الحاجــة إليــه .مــا أدى إلــى نشــوء حداثــة واســعة

وتأويلهــم لجملــة مــن النصــوص والحقائــق.

علــى أساســها قامــت حقــوق اإلنســان ،حقــوق
المواطنيــن ،النســوية ،التحــرر ،العلمانيــة،

بعــد أن انتقــد بنحــدو هــذه المفاهيــم الثالثــة
التــي تشــغل حي ـ ًز ا كبي ـ ًر ا فــي الخطــاب الفكــري
واألكاديمــي المعاصــر ،يقــدم البديــل الــذي

( ((1مونتجومــري وات .)1983-1403( .فضــل اإلســام علــى
الحضــارة الغربيــة ،ط( 1ترجمــة :حســين أحمــد أميــن) .القاهــرة:
مكتبــة مدبولــي.

(12) Benhaddou, K. (2016). p. 36.
(13) Benhaddou, K. (2016). p.37.
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يراهــن عليــه ،ويــرى أنــه الحــل األنجــع إلخــراج

إذ شــكل التفكيــر العقالنــي فــي ذلــك الزمــان

المجتمــع اإلســامي مــن دوامــة التخلــف التــي

ً
منطلقــا مرجعيًــا للبنــاء عليــه ،وينبغــي إدراجــه

يتخبــط فيهــا منــذ قــرون طويلــة ،فـــ»ال اإلســام

اليــوم فــي التفكيــر اإلســامي؛ ألن لغــة العقــل

األوروبــي ،ال اإلســام التنويــري ،ال اإلســام

والعلــم هــي بالطبــع اللغــة المشــتركة .

المعتــدل ،لكــن اإلســام العقالنــي ،الــذي يجــب
علــى المســلمين أن يتعلمــوه حتــى يتصرفــوا
بشــكل عقالنــي مــع ســياقهم وواقعهــم .إن
فكرتــي حــول اإلســام العقالنــي ال تشــير إلــى
العقالنيــة بكونهــا تتعــارض مــع التجريبيــة
والليبراليــة كتيــار سياســي .إن اإلســام
العقالنــي جــد واســع ويركــز باختصــار علــى
التفكيــر النقــدي»(.((1

(((1

وأكثــر مــن ذلــك ،فــإن اإلســام العقالنــي
ً
أيضــا حــ ًلا لالنشــقاقات
يمكــن أن يشــكل
اإليديولوجيــة والطائفيــة ،التــي يشــهدها العالــم
العربــي واإلســامي منــذ قــرون طويلــة ،بــل
وقــد تصاعــدت وتيرتهــا فــي المرحلــة األخيــرة.
فاإلســام العقالنــي يمكــن أن يقــرب ويعالــج
الصــراع الشــيعي الســني علــى أســاس نقــدي
وليــس دوغمائــي( .((1ثــم إن هــذا النمــط مــن

وتأكيــدً ا للبديــل العقالنــي الــذي يرافــع مــن

اإلســام الــذي يراهــن عليــه الكاتــب يســتند

أجلــه الكاتــب ينقــب عــن جــذور التفكيــر العقالنــي

إلــى قــراءة أوروبيــة ،ويعمــل علــى البحــث عــن

فــي التــراث الدينــي والفلســفي اإلســامي،

القاســم المشــترك الكبيــر .ولــن يتأتــى ذلــك إال

ليثبــت أن العقالنيــة ليســت أمــ ًر ا غريبًــا عــن

إذا ابتعــد الخطــاب اإلســامي المهيمــن عــن

ً
وتاريخــا وثقافــة؛ «فاإلســام
اإلســام؛ دي ًنــا

أحــكام القيمــة ،وعــن التمســك الشــديد بالمثــل

شــهد عبــر تاريخــه مراحــل مزدهــرة علــى

المحســوبة علــى الزمــن الغابــر وباإلحباطــات

المســتوى العلمــي ،وهــذا يعنــي أن اإلســام

كــرد أفعــال علــى الماضــي(.((1

مفهومــا غريبًــا ،حيــث تــم
العقالنــي ليــس
ً
التوفيــق بيــن العقــل والوحــي» .ثــم يضــرب
مثــال بيــت الحكمــة الــذي أسســه الخليفــة
العباســي المأمــون فــي القــرن التاســع ،وكان
يحتــوي علــى مكتبــة ومركــز ترجمــة يشــرف عليــه
مترجمــون عراقيــون وســوريون مســيحيون
قامــوا بترجمــة الكتــب الفلســفية والرياضيــة
مــن الفارســية واإلغريقيــة .كما يستشــهد بابن
رشــد الفيلســوف الــذي شــكل مصــدر إلهــام له؛

غيــر أن الدعــوة إلــى إقــرار إســام عقالنــي
ليســت جديــدة علــى العالــم العربــي واإلســامي،
فقــد ســبق لعشــرات المفكريــن المســلمين
الــرواد منــذ النهضــة اإلســامية فــي القرنيــن
التاســع عشــر والعشــرين أن طرحــوا البديــل
العقالنــي فــي مختلــف أبعــاده السياســية
واالجتماعيــة والتربويــة والدينيــة وغيــر ذلــك.
(15) Benhaddou, K. (2016). p. 37-38.
(16) Benhaddou, K. (2016). p. 40.

(14) Benhaddou, K. (2016). p.37.

(17) Benhaddou, K. (2016). p. 34.
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وأذكــر علــى ســبيل المثــال :ســيد أحمــد خــان،

وقــد ســبق للمفكريــن المســلمين أن

محمــد عبــده ،محمــد إقبــال ،ســيد حســين نصــر،

حاولــوا البحــث عــن األســباب التــي أدت إلــى

محمــد عابــد الجابــري ومحمــد أركــون .ومــع

تقدم الغرب منذ القرنين الســادس والســابع

ذلــك كلــه ،ال زالــت تســود العالــم اإلســامي

عشــر فــي حيــن ال يــزال المســلمون يوجــدون

االنشــقاقات السياســية والتمزقــات االجتماعيــة

علــى هامــش التاريــخ ،ويجـ ّر ون أذيــال التخلــف

واالنســدادات الفكريــة!

واالنحطــاط .ويــرى الكاتــب أن هــذا الســؤال

فشل اإلسالم السياسي
أفــرد الكاتــب الفصــل الثانــي مــن مؤلفــه
لإلســام السياســي بمختلــف تياراتــه الدعويــة
والسياســية والراديكاليــة ،والالفــت للنظــر
أنــه يضــع أغلــب هــذه التيــارات فــي بوتقــة
الســلفية ،علــى أنهــا تاريخيًــا تعتبــر امتــدادً ا
للســلفية األم التــي ترتكــز بالدرجــة األولــى علــى
العــودة إلــى المرحلــة النبويــة الذهبيــة .ولعلهــا
نفســها الســلفية التــي تش ـرّب الكاتــب ببعــض
معارفهــا ،كمــا جــاء علــى لســانه مؤكــدً ا بأنــه
غيــر مســكون بالســلفية ،غيــر أنــه يعتــرف فــي
الوقــت نفســه بــأن بعــض رواســبها بقيــت
عالقــة فــي جملــة مــن األفــكار التــي كان يحملهــا
فــي الســابق مثــل :خطــاب النحن-الهُ ــم ،القناعــة
بــأن المجتمــع يتكــون مــن طائفتيــن ،اختــزال
النــاس فيمــا هــو دينــي ،وقــد كان يتعاطــى
لتلــك األفــكار بشــكل غيــر واع( ،((1ال ســيما قبــل
أن ينخــرط فــي دراســة الفلســفة اإلســامية
والغربيــة التــي منحتــه آليــات التفكيــر العقالنــي،
الــذي يــرى أنــه الســبيل األوحــد للتوفيــق بيــن
اإلســام والحداثــة الغربيــة.
(18) Benhaddou, K. (2016). p. 15.

تمــت اإلجابــة عنــه بطريقتيــن .إحداهمــا
تعتقــد أن المفاهيــم الغربيــة مثــل الليبراليــة
واالشــتراكية والوطنيــة تشــكل المفاتيــح
الجوهريــة لتقــدم العالــم العربــي .واألخــرى
تتجســد فــي الســلفية بمختلــف تياراتهــا
كالوهابيــة فــي الســعودية والسنوســية فــي
ليبيــا واإلخــوان المســلمون فــي مصــر .وكل
هــذه التوجّ هــات تشــدد علــى العــودة إلــى
المرحلــة النبويــة؛ ألن التأخــر وضيــاع المعرفــة
والعلــم جــاء نتيجــة عوامــل خارجيــة ،وال يمكــن
االنفــكاك مــن إســارها إال عــن طريــق الرجــوع
إلــى خــط اإلســام الصافــي .والمالحــظ أنــه
رغــم اختــاف هاتيــن الطريقتيــن ،إال أنهمــا
توظفــان المقارنــة نفســها بيــن حاضــر
اإلســام والغــرب مــن ناحيــة أو بيــن حاضــر
اإلســام وماضيــه مــن ناحيــة ثانيــة .وهــذا
خطــأ كبيــر؛ ألن هــذه الموازنــات ال يمكــن أن
تنجــح .فمــا يصلــح ألوروبــا ال يمكــن أن يصلــح
أو يناســب بالضــرورة الحضــارات األخــرى.
والتحــوالت التــي شــهدتها أوروبــا كانــت
إجابــة عــن اإلشــكاليات التــي كانــت تواجههــا،
واســتجابة للظــروف الخاصــة بهــا(.((1

(19) Benhaddou, K. (2016). p.62-63.
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تعــرض

الكاتــب

إلــى

مختلــف

ً
تعريفــا ونقــدً ا،
تيــارات اإلســام السياســي
بــدءا بالســلفية الوهابيــة ،مــرو ًر ا باإلخــوان
ً
المســلمين وحــزب التحريــر وجماعــة الدعــوة
والتبليــغ ،وصــو ًلا إلــى الســلفية الجهاديــة
ممثلــة فــي تنظيــم داعــش .ليخلــص بعــد
ذلــك إلــى تأكيــد فشــل اإلســام السياســي
الذريــع فــي ترجمــة رؤاه علــى أرض الواقــع،
وتحقيــق المجتمــع المثالــي المتجســد فــي
المرحلــة النبويــة الصافيــة التــي يحلــم بهــا كل
مســلم .
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(األفغانــي ،عبــده) بإشــكالية التقــدم وإصــاح
اإلســام مــن الداخــل .
(((2

وال يمكــن الحديــث عــن الســلفية دون
اإلشــارة إلــى الوهابيــة التــي تعتبــر أحــد أهــم
التيــارات الســلفية ،التــي نشــأت منــذ القــرن
الثامــن عشــر فــي الســعودية علــى يــد محمــد
بــن عبــد الوهــاب الــذي ســمي هــذا التيــار علــى
أســاس اســمه .وقــد أبــرم عشــية تأســيس
حركتــه اإلصالحيــة اتفاقــا مــع العائلــة الحاكمة
آل ســعود ،حيــث تــم التفاهــم علــى أن النخبــة
ً
بعضــا
السياســية والدينيــة تحمــي بعضهــا

ينطلــق األســتاذ بنحــدو مــن مصطلــح

إلــى األبــد .وجــراء هــذا االتفــاق التاريخــي

ً
مشــتقا مــن اللفظــة
الســلفية عامــة بكونــه

لــم تتحــول النخبــة الدينيــة إلــى ممارســة

العربيــة ســلف ،التــي تعنــي لغويًــا «الــذي

السياســة .فالســلفيون فــي الســعودية

ســبق» .وبالنســبة ألتبــاع الســلفية فتعتبــر

ظلــوا إلــى اليــوم بعيديــن عــن السياســة ،بــل

العــودة إلــى الســلف األوائــل واألجيــال

ويعارضــون إجــراء االنتخابــات الديمقراطيــة،

الثالثــة األولــى مــن األهميــة بمــكان ،ألن

دومــا
مــا دام أن النخبــة السياســية تشــكل
ً

الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ينعــت تلــك

مظلــة وقائيــة للنخبــة الدينية( .((2ونعتقد أنه ال

األجيــال بالذهبيــة .ومــن ثــم فالحيــاة وفــق

يمكــن اســتيعاب نشــأة الحركــة الوهابيــة فــي

معامــات المســلمين وأخالقهــم فــي ذلــك

القــرن الثامــن عشــر وتداعياتهــا الالحقــة فــي

الزمــان ،تعنــي لــكل الســلفيين علــى اختــاف

انفصــال عــن الســياق التاريخــي واالجتماعــي

تســمياتهم العــودة إلــى اإلســام الصافــي.

والسياســي الــذي ظهــرت فيــه ،وهــو ســياق

ولعــل هــذا النــوع مــن التفكيــر جــاء نتيجــة

خــاص كانــت تتقاطــع فيــه مختلــف الخيــوط

ضعــف الدولــة العثمانيــة والتفيكــر فــي

السياســية

علــى

اإلصالحــات .وقــد بــدا أن العــودة إلــى مرحلــة

المســتوى المحلــي (نشــوء تديــن عرفانــي)

مــا قبــل حــدوث الصراعــات واالنشــقاقات

أو اإلقليمــي والدولــي (تمــدد اإلمبراطوريــة

داخــل اإلســام (مــا قبــل الخــاف) تشــكل

العثمانيــة،

اإلمبرياليــة

المنطلــق الجوهــري لهــذا اإلصــاح .لذلــك

األوروبيــة) .لذلــك ،فــإن هــذه الحركــة الدينيــة-

انشــغل بعــض المفكريــن المصلحيــن

(20) Benhaddou, K. (2016). p. 64.

واإليديولوجيــة

بدايــة

ســواء

األطمــاع

(21) Benhaddou, K. (2016). p. 65.

ا قايسلا يف ينالقعلا مالسإلا ىوعد

147

السياســية كانــت فــي إبّانهــا ،وبمقاييــس تلك

الديمقراطــي ،قــد شــكل آليــة إيديولوجيــة فــي

الحقبــة «تجديديــة» ،بينمــا تبــدو فــي ضــوء

أيدي السياســيين الســعوديين من أجل تعميم

مقاييســنا المعاصــرة «رجعيــة» و»أصوليــة»،

نمــط معيــن مــن التفكيــر الدينــي الســلفي .أمــا

وهــي فــي الحقيقــة مقارنــة غيــر موضوعيــة.

تيــار اإلخــوان المســلمين ،فيكشــف منــذ البدايــة

ثــم إن الحركــة الوهابيــة التــي تدعمهــا
المملكة العربية الســعودية ليســت صدامية
وال تدعــو إلــى العنــف؛ ألن أتباعهــا ال يســعون
فــي األصــل إلــى تأســيس دولــة إســامية،
فالدولــة اإلســامية المثاليــة بالنســبة إليهــم
هــي الســعودية نفســها ،ويجــب تعميــم هــذا
األنمــوذج علــى البلــدان العربيــة .ويضيــف
الكاتــب أن دعــم اإليديولوجيــة الوهابيــة لــم
يقتصــر علــى الداخــل الســعودي والعربــي
فحســب ،بــل تجــاوز ذلــك إلــى أوروبــا والعالــم،
فمنــذ ســتينيات القــرن الماضــي إلــى اليــوم
اســتثمرت الســعودية مــا يعــادل  87مليــار
دوالر لدعــم الســلفية الوهابيــة فــي أوروبــا
وحدهــا ،ويســاهم فــي بعــض األحيــان فــي
ذلــك بعــض القــادة األوروبييــن بســبب
األهــداف االقتصاديــة االســتراتيجية التــي قــد
يجلبهــا وجــود الســلفية فــي أوروبــا( .((2ثــم إنــه
ال يمكــن غــض الطــرف عــن الفــراغ الدينــي
الــذي كان يســود بيــن المهاجريــن األوائــل فــي
أوروبــا ،مــا منــح الفرصــة للســلفية الوهابيــة
ألن تتمــدد وتنتشــر(.((2
وهكــذا فــإن التيــار الوهابــي الــذي ال يؤمــن
بالسياســة ويرفــض كل أشــكال العمــل

عــن أنــه يؤمــن بممارســة السياســة وتنزيــل
مفهــوم الديمقراطيــة ،بــل والتوفيــق بيــن مــا
هــو سياســي ودينــي .وقــد ظهــر هــذا التيــار ،كمــا
يســرد الكاتــب ،بعــد وقــت قصيــر مــن ســقوط
الخالفــة اإلســامية (العثمانيــة) .ففــي عــام 1926
أســس الحســن البنــا فــي مصــر تيــار اإلخــوان
المســلمين ،الــذي بــدأ باعتبــاره حركــة مقاومــة
لالحتــال البريطانــي .إن البنــا رجــل ســعى إلــى
التوفيــق بيــن الدولــة والديــن وهــو يحــذوه
طمــوح العــودة إلــى زمــن الخالفــة ،التــي يــرى
فيهــا الحــل األمثــل لتقــدم المســلمين .ويعتبــر
اإلخــوان فــي األصــل تيــا ًر ا ســلفيًا كان فــي حاجــة
إلــى ممارســة السياســية ألنــه لــم يُدعــم مــن
السياســيين كمــا حــدث فــي الســعودية التــي
دعمــت الوهابيــة .فاإلخــوان كان ينظــر إليهــم
منــذ البدايــة علــى أنهــم يشــكلون خط ـ ًر ا ،لذلــك
تمــت مالحقــة قادتهــم وإيداعهــم فــي الســجون
فــي زمــن جمــال عبــد الناصــر وأنــور الســادات.
وســوف يتحــول اإلخــوان المســلمون مــع مــرور
األيــام إلــى حركــة سياســية تؤمــن بالديمقراطيــة
وســيلة لبنــاء الدولــة اإلســامية .وقــد تجلــى
ً
الحقــا مــن خالل أســلمة
بنــاء الدولــة اإلســامية
الدولــة الحاليــة(.((2
ورغــم مــرور حوالــي قــرن كامــل عــن ظهــور

(22) Benhaddou, K. (2016). p. 77.
(23) Benhaddou, K. (2016). p. 69.

(24) Benhaddou, K. (2016). p. 65-66.
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حركــة اإلخــوان المســلمين إال أنهــا لــم تفلــح

علــى أســاس الشــريعة اإلســامية ،علــى أن

فــي ترجمــة مشــاريعها علــى أرض الواقــع،

الرأســمالية والديمقراطيــة ال يمتــان بصلــة

وهــذا يعنــي أنهــا فشــلت فــي مهمتهــا كمــا

إلــى اإلســام .ويســتخلص الكاتــب أنــه علــى

يســتخلص الكاتــب ،فـ»ثمانون ســنة واإلخوان

خــاف تيــار اإلخــوان المســلمين ال يقبــل

بأنهــم

حــزب التحريــر األنظمــة الديمقراطيــة ســواء

ً
خاصــا ،لكــن عندمــا بلغــوا
طــوروا أنموذجً ــا

بكونهــا وســيلة أو غايــة .فهــم يرفضــون أي

ً
قرضــا مــن صنــدوق النقــد
الحكــم اقترضــوا

شــكل مــن أشــكال العنــف ويراهنــون علــى

الدولــي مقابــل فائــدة جــد عاليــة تحــت ذريعــة

التغييــر مــن القاعــدة ،لكــن الســؤال الــذي

أن الغايــة تبــرر الوســيلة .هــذا مســموح ،فهــو

يظــل معلقــا مفــاده :مــا هــي الوســائل التــي

مفهــوم معــروف فــي اإلســام ال ســيما

يمكــن اعتمادهــا لنشــر ذلــك الوعي وتأســيس

فــي الظــروف االســتثنائية ،لكنــه ال يمكــن

الدولــة اإلســامية؟

المســلمون

يصرخــون

ويقولــون

اعتبــاره مفهومــا يمكــن أن نؤســس عليــه
قائمــا بذاتــه .وهكــذا انقلــب
أنموذجً ــا اجتماع ًيــا
ً
اإلخــوان علــى الكثيــر مــن المبــاديء التــي كانــوا
يتبنونهــا خــال عقــود طويلــة ،وخيــر مثــال
علــى ذلــك التعامــل الربــوي الــذي حرمــوه
طويــا ،واآلن يحللونــه تذرعً ــا بمــا هــو اجتماعــي
واقتصــادي» (.((2

(((2

وينهــي الكاتــب كالمــه عــن أهــم التيــارات
اإلســامية بإطاللــة خاطفــة علــى جماعــة
الدعــوة والتبليــغ ،التــي وإن كانــت ال تمــت
بصلــة إلــى مــا هــو سياســي ،إال أنهــا تســتطيع
أن تؤثــر فــي بعــض التوازنــات السياســية،
وقــد تأسســت فــي الباكســتان ،ويمكــن أن
نقارنهــا بجماعــة «شــهود يهــوه» المســيحية.

ولعــل هــذا الفشــل ينطبق بشــكل أو بآخر

يســافر أتباعهــا عبــر مختلــف بقــاع العالــم

علــى تيــار حــزب التحريــر الذي يحمــل إيديولوجيا

مــن أجــل الدعــوة ،ويؤمنــون بــأن مــن يتعامــل

غيــر واضحــة المعالــم ،الســيما علــى مســتوى

بشــكل ســلمي مــع الحيــاة ســوف يعيــش

اآلليــات والميكانيزمــات المعتمــدة لتنزيــل

أيضــا فــي ســلم مــع نفســه والعالــم .ورغــم

أجندتــه الدينيــة والدعويــة علــى أرض الواقــع.

أن هــذه الجماعــة ليســت سياســية إال أنهــا

إن حــزب التحريــر منظمــة ســنية سياســية

أثــرت بشــكل كبيــر فــي تقســيم الهنــد الكبــرى

ذات طابــع عالمــي يقــدر أتباعهــا بالمالييــن؛

وظهــور باكســتان(.((2

إذ يســتقر أغلبهــم فــي األردن ولنــدن .ويتحــدد
هــدف هــذا التيــار الجوهــري فــي توحيــد
المســلمين فــي دولــة إســامية واحــدة،

والجديــر بالذكــر ،أن مختلــف هــذه التيــارات
التــي يدرجهــا الكاتــب تحــت لــواء الســلفية األم
(26) Benhaddou, K. (2016). p. 66.

(25) Benhaddou, K. (2016). p. 68.

(27) Benhaddou, K. (2016). p. 66.
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ليســت كلهــا راديكاليــة أو عنفيــة ،فالســلفية

بالعنــف والقتــال والجهــاد لمواجهــة ســواء

الوهابيــة ال تســعى إلــى إقامــة دولــة

المرتديــن والعصــاة داخليًــا مــن أنظمــة

إســامية؛ ألنهــا تــرى فــي الســعودية الدولــة

الحكــم االســتبدادية وأذنابهــا أو الكفــار

اإلســامية المثلــى ،التــي يجــب علــى البلــدان

والصليبييــن خارجيًــا مــن أعــداء اإلســام

العربيــة واإلســامية اقتفــاء أثرهــا واتخاذهــا

والمناوئيــن لــه .ويــر ى الخبــراء فــي الحــركات

قــدوة لهــا .واإلخــوان المســلمون يعتبــرون

اإلســامية أن أكبر تيارات الســلفية الجهادية

تحقيــق الدولــة اإلســامية أو أســلمة الدولــة

انبثقــت مــن الســلفية الوهابيــة واإلخــوان

هدفهــم الجوهــري ،ويعتمــدون فــي ذلــك آليــة

المســلمين،

ســتينيات

الديمقراطيــة ،لذلــك ينظــر إليهــم بعيــن الريبة

القــرن الماضــي حيــث كانــت ترتفــع أصــوات

والتخــوف؛ فــي حيــن أن الســلفية الجهاديــة،

راديكاليــة تدعــو إلــى العنــف .كمــا أن أحــد كبــار

ومنهــا تنظيــم داعــش ،يــرى أتباعهــا أن

قــادة القاعــدة ينتمــي إلــى تيــار اإلخــوان ،وهــو

العنــف هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق

أيمــن الظواهــر ي الــذي كان قــد أســس حركــة

مشــروع الدولــة اإلســامية ،لذلــك فهــم

الجهــاد اإلســامي(.((3

يدعــون إلــى الجهــاد ،أو باألحــرى إلــى القتــال
المســلح( .((2وكل هــذه التيــارات فشــلت
فشـ ًلا ذريعــا علــى المســتوى اإليديولوجــي؛ إذ
لــم تتمكــن مــن اإلجابــة عن إشــكاليات القرنين
العشــرين والواحــد والعشــرين ،فهــي تقــدم
أجوبــة إســامية عــن قضايــا يتــم اســتيرادها
مــن الخــارج(.((2

ال

ســيما

فــي

ولعــل مــا يغيــب عــن الكاتــب هنــا هــو أنــه
كثي ـ ًر ا مــا يُتــذرع بهــذا التفســير فــي النقاشــات
السياســية واإلعالميــة ،لكــن دون إدراك أن
عــددً ا كبيــ ًر ا مــن منفــذي الهجمــات اإلرهابيــة
داخــل أوروبــا وخارجهــا ال يمتــون بصلــة ،ال إلــى
التيــار الســلفي وال إلــى اإلخــوان المســلمين.
ثــم إن الحــراكات الراديكاليــة أو القتاليــة التــي
انبثقــت عــن هذيــن التياريــن ،إن صحــت هــذه

داعش وإدارة التوحش

الفرضيــة ،ال يمكــن اســتيعابها إال ضمــن

وفــي مقابــل هــذه الحــركات اإلســامية

ظروفهــا وشــروطها التاريخيــة والسياســية

التــي تختلــف فــي تعاطيهــا مــع مــا هــو

والنضاليــة ،التــي نشــأت فيهــا أول مــا نشــأت،

ممارســة

فتلقــت الدعــم الشــعبي واإلعالمــي واألدبــي

السياســة ،ومــن يوفــق بيــن الديمقراطيــة

والطالبــي الكبيــر ،غيــر أنهــا فقــدت هــذه

والديــن ،ومــن يقتصــر علــى الدعــوة إلــى هللا،

القاعــدة الداعمــة بمجــرد مــا انحرفــت إلــى

تنتصــب الســلفية الجهاديــة التــي تؤمــن

العنــف واألدلجــة والتســييس.

سياســي

بيــن

مــن

يرفــض

(28) Benhaddou, K. (2016). p. 66-67.
(29) Benhaddou, K. (2016). p. 69.

(30) Benhaddou, K. (2016). p. 67.
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ويعتبــر اليــوم تنظيــم داعــش (باإلضافــة
إلــى القاعــدة) أهــم تيــارات الســلفية الجهاديــة،
وتشــكل العــودة إلــى الماضــي النبــوي الزاهــر
أحــد أهــم عقائدهــا .ويــرى األســتاذ بنحــدو أنــه
«ال يمكــن العــودة إلــى حقبــة غيــر موجــودة
مهما كانت الطرق .فالشــباب هنا يجب أن
يثــق بالدرجــة األولــى فــي الثقافــة األوروبيــة،
وفــي مؤسســات هــذا البلــد .ولعــل هــذا مــا
قــد يتحقــق مــن خــال توعيتهــم عــن طريــق
التوفيــق بيــن هويتهــم الدينيــة والمواطنــة
الفاعلــة .وحتــى ال يظلــون طويــا علــى
الهامــش ،يجــب أن يــؤدوا دورا فاعــا فــي
المجتمــع»(.((3

العدد  | 15خريف  2021م

ً
مقلقــا(.((3
العــام يصبــح األمــر
وفيمــا يتعلــق بتنظيــم داعــش الــذي
أقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا ،فــإن كتــاب إدارة
التوحــش لمؤلفــه المجهــول أبــو بكــر ناجــي
يعتبــر بمثابــة الدســتور الملهــم لهــا .فهــو
يقــدم بشــكل دقيــق اســتراتيجية إقامــة
وإدارة الدولــة اإلســامية .كمــا أنــه يتضمــن
خارطــة طريــق مــن خطــوات محــددة ،مثــل
زعزعــة االســتقرار علــى مســتوى المناطــق،
والبحــث

عــن

األماكــن

التــي

تشــهد

الفوضــى ،وإذا لــم تكــن موجــودة فعلــى
تنظيــم داعــش خلــق الفوضــى حتــى يوضــع
الشــعب أمــام مفتــرق الطــرق :إمــا اختيــار

ثــم إنــه يجــب أن نعتــرف بــأن التطــرف

الدمــار العــام والفوضــى وإمــا قبــول داعــش

يحصــل مــن الجانبيــن ،إال أنــه عندمــا تنفــذ

كبديــل .ثــم إن هــذه الفوضــى والبربريــة أو

عمليــة مــن إرهابــي يــردد هللا أكبــر ،يســدل

التوحــش يتماشــيان ً
معــا؛ إذ بواســطتهما

المــرء الســتائر ويغلــق البــاب .ينبغــي

يتــم ترهيــب العالــم ،مبرريــن أن كل شــيء

للسياســة علــى العكــس أن تتجــاوز

مشــروع ،وأن العيــش تحــت الكفــار غيــر

ذلــك ،وتمنــح األولويــة للمصالــح العامــة

مقبــول (.((3

التــي تخــص كل المواطنيــن ،ومنهــا فئــة
مهمــة مــن أصــول إســامية .إن انتصــار
الشــعبوية وتشــديد الخنــاق وسياســة
ً
واقعــا .ال
القطبيــة أصبــح اليــوم أمــ ًر ا
يمكــن أن نغــض الطــرف عــن المســلمين
المتطرفيــن ،فهــؤالء يقســمون البلــد أيضــا
إلــى معســكرين .المتطرفــون مــن أي أصــل،
ينبغــي أن يبقــوا علــى الهامــش ،فعندمــا
تمــارس هــذه األصــوات تأثيــرا علــى الــرأي

ويالحــظ مــن خــال مــا ســبق ،أن الكاتــب
لــم يتنــاول تيــارات إســامية أخــر ى تشــغل
حيــ ًز ا كبيــ ًر ا فــي المجتمعــات اإلســامية،
وتــؤدي دو ًر ا مصير يًــا فــي موازيــن القــوى
الدعويــة والسياســية ،ســواء فــي الداخــل
أو فــي الخــارج ،كالشــيعة واألحمديــة
والصوفيــة .ويعتبــر التيــار األخيــر؛ الصوفيــة
أحــد أهــم روافــد المجتمــع اإلســامي الــذي
(32) Benhaddou, K. (2016). p. 33.

(31) Benhaddou, K. (2016). p. 31-32.

(33) Benhaddou, K. (2016). p. 83-84.
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يســتقطب اهتمامــا منقطــع النظيــر فــي

والبديــل العقالنــي ،ونحــن نــدرك تمــام

الســياق األوروبــي ،الســيما مــن خــال

اإلدراك أن مثــل هــذا الجهــد يســتحق

مكوناتــه الروحيــة واألخالقيــة التــي تشــكل

ً
عميقــا فــي
قــراءة نقديــة ُموســعة تحفــر

بديــا لعقالنيــة الغــرب الغارقة فــي المادية.

هــذه األفــكار ،التــي باتــت تشــكل اليــوم أهــم

خالصة
مــن خــال هــذه المراجعــة تتضــح بعــض
مالمــح المقاربــة التــي يتبناهــا األســتاذ خالــد
بنحــدو ،ويســعى مــن خاللهــا إلــى طــرح
بديــل موضوعــي يطلــق عليــه «اإلســام
العقالنــي» ،وذلــك بغــرض اإلســهام مــن
موقعــه فــي النقــاش الدائــر حــول مختلــف
قضايــا اإلســام والمســلمين ،ال ســيما فــي
الســياق األوروبــي الــذي يعيــش فيــه .وقــد
بلــور جملــة مــن الــرؤى التــي القــت تجاوبًــا
ً
خصوصــا مــن قبــل غيــر المســلمين الذيــن
يجهلــون عقالنيــة اإلســام ودوره المعرفــي
والحضــار ي .غيــر أن «النقــد المطلــق» الــذي
يمارســه الكاتــب علــى مختلــف المفاهيــم
والتيــارات اإلســامية لصالــح مــا يطلــق
عليــه «اإلســام العقالنــي» مــن شــأنه
أن يلقــى التحفــظ ال ســيما مــن الشــرائح
المســلمة المحســوبة علــى هــذه التيــارات
أو المتعاطفــة معهــا ،وتعتبــر نفســها
شـ ً
ـقا مــن التعدديــة الفاعلــة التــي يضمنهــا
القانــون الغربــي لجميــع مكونــات المجتمع.
وقــد اكتفينــا بتقديــم هــذه المراجعــة
المســحية ألهــم المواقــف واألفــكار التــي
تخــص بالدرجــة األولــى اإلســام السياســي

الموضوعــات التــي تشــتغل بهــا مراكــز
البحــث فــي مختلــف الجامعــات األوروبيــة
والغربيــة واإلســامية.
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ي ُ
َذكــر الع َّلامــة المرحــوم «زريــاب خوئــي» -فــي مــادَّ ة «ابــن
ُ
ُف ْ
الكبْ ــر ى (دائــرة
ــورَك» ِمــن دائــرة المعــارف اإلســاميَّة
المعــارف بــزرگ اســامي)  -421/4كتا ًبــا منســوبًا إلــى أبــي بكر بن
ِّ
«الن َ
ظامــي
ُفــورَك المتك ِّلــم األشــعر ّي المعــروف ،بعنــوان:
َ
وذكــر
نســبه إليــه حاجــي خليفــة (،)1960/2
فــي ُأ ُصــول الدِّ يــن»َ ،
َّ
َّ
صنفــه للوزيــر نِظــام ُ
الم ْلــك.
أنــه قــد
والمرحــوم زريــاب يرفــض ُ
ح ًّقــا -نســبة ِمثــل هــذا
م ِالكتــاب إليــه؛ َّ
َّ
ألنــه ال يمكــن ْ
صنــف
أن يكــون ابــن ُفــورَك قــد
ِ
كتابًــا لوزيــر ٍ لــم يفتــح عينيــه علــى الدُّ نيــا إال بعــد وفاتــه هــو
بعاميــن ْ
أو أربعــة أعــوام(((! ولــم يكــن األســتاذ زريــاب قــد
الكتــاب ،ولذلــك لــم يُس ـ ِّلط مزيــدً ا
حصــل علــى ُنســخة هــذا ِ
ِمــن َّ
الضــوء عليــه.
الحــظ ّ
ِّ
مؤخــ ًر ا ِمــن َّ
َّ
َّ
وم ْ
الظفــر
تمكنــت
أنــي قــد
ــن حُ ســن
ِ
ــن هــذه ُّ
بصــورة ِم ْ
ضمــن مجموعــة ُمصــوَّ رات
النســخة ِ
الع َّلامــة البروفيســور «دانييــل جيماريــه» ،وســأحاول ِمــن َثـ َّ
ـم
الكتــاب.
فــي هــذا المقــال القصير-التنبيــه علــى أهم َّيــة هــذا ِومــن َّ
أن أشــير إلــى َّ
ــروري قبــل ذلــك ْ
ِّ
أن الوزيــر نِظــام
الض
ِ
َّ
ُ
بالشــافعيَّة واألشــاعرة ،وبســبب إنشــائه
الم ْلك ،بســبب اهتمامه
الن َظام َّيــة ،وارتبــاط عُ لمــاء َّ
للمدرســة ِّ
الشــافعيَّة واألشــعر يَّة بــهِ ،
َّ
فــإن عــددً ا ِمــن هــؤالء ُ
العلمــاء كانــوا يقومــون بتأليــف بعــض
ُ
ـي ا َّلــذي
الكتــب باســمه .وأوضــح مثـ ٍ
ـال لذلــك :إمــام الحرميــن الجوينـ ّ

و«غيــاث ُ
كتــب ك ًّلا ِمــن« :العقيــدة ِّ
َ
األ َمــم َّ
أن هنــاك
الن َظاميَّــة»،
ِ

عُ لمــاء آخريــن عاشــوا فــي عهــد نِظــام ُ
الم ْلــك كانــوا مُ رتبطيــن بــه،
َ
بطلــب ِمنــه.
ووضعــوا بعــض الرســائل والكتــب
ٍ
((( وإلــى مثــل ذلــك ذهــب كل مــن :د .لطفــي دوغــان فــي رســالته بالدكتــوراه عــن
مذهــب األشــعرية حتــى أحمــد بــن محمــد الفوركــي ســنة 1960م ،د .محمــد الســليماني
فــي معــرض تحقيقــه لكتــاب الحــدود البــن فــورك ،وريتشــارد م .فرانــك فــي بحثــه
الموســوم «األنطولوجيــا األشــعرية» ،وولفــرد مادلنــغ فــي حديثــه عــن الماتريديــة،
وخــان تييــل فــي بحثــه الموســوم «بيــن قرطبــة ونيســابور» ،وزابينــه شــميتكه فــي
تقديمهــا لكتــاب «المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكالم» ،وغيرهــم( .المترجمــان)
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َّ
فــإن المؤ ِّلــف
ومــن بيــن األشــاعرة

وقــد وردت فــي «لســان الميــزان» (،304/1

ِّ
«النظامــي» قــد كتــب كتابــه
ـص
الحقيقــي لنـ ِّ

 )305معلومــات مثيــرة لالهتمــام حــول

الم ْلــك كمــا َّ
ً
َســم نِظــام ُ
يتضــح ذلــك
أيضــا بر ْ

َّ
الشــهيرة بيــن الحنابلــة
دوره فــي الفتنــة

الكتــاب
الكتــاب .وأهميــة هــذا ِ
ِمــن عنــوان ِ

واألشــاعرة ببغــداد إ َّبــان عصــر الوزيــر نِظــام

الجديــر بالنشــر تكمــن فــي َّ
أنــه كِ تــاب فــي ِعلــم

ُ
ُ
األساســي
المحــرِّك
الم ْلــك ،وهــو يعتبــره
َّ

ومؤســس علــى عقيــدة األشــاعرة.
الــكالم،
َّ

لتلــك الفتــن.

فــي مقالتــه عــن «ابــن ُفــورَك» يشــير

شــك َّ
َّ
أن المؤ ِّلفيــن ِمــن الحنابلــة
وال

الع َّلامــة زريــاب إلــى حفيــ ٍد البــن ُفــورَك،

َّ
بالطبــع
وأصحــاب الحديــث لــم يكونــوا

ً
ً
قتضبــة لــه؛ اعتمــادً ا علــى
ترجمــة ُم
ويــورد

ـرة ود َّيـ ً
ينظــرون إليــه نظـ ً
ـة ،بــل كانــوا يرمونــه

ُ
«المنتظــم» البــن الجــوز ّي ،و«طبقــات

ُّ
َّ
الت َ
هــم؛ ومنهــا :ارتــداء الحريــر،
بشــتى

َّ
للســبْ كي .وســنحاول نحــن
الشــافعيَّة»
ُّ

َّ
والشــغف

هنــا ،اســتنادً ا إلــى مصــادر األســتاذ زريــاب،
وبال ُّر جــوع ً
أيضــا إلــى «لســان الميــزان» -ا َّلــذي
مهمـ ً
ـة تتع َّلــق بــهْ -
َّ
أن نترجــم
ـات
قــدَّ م معلومـ ٍ
لــه باختصــار:
َّ
محمــد بــن الحســن
هــو أبــو بكــر أحمــد بــن
ُ
ســبْ ط((( ابــن ُفــورَك،
َكــي النيســابور ُّيِ ،
الفور ُّ
شــيْ ر ِّي ،كان ُم ْ
الق َ
وص ْهر أبي القاســم ُ
شتغ ًلا
ِ
بالتدريــس والوعــظ فــي المدرســة ِّ
َّ
الن َ
ظام َّيــة
ببغــداد ،وكان َخ ْص ًمــا لــدودً ا للحنابلــة.
وقــد كان قبــل ذلــك مُ
قيمــا بنيســابور ،ولكنــه
ً
انتقــل فيمــا بعــدُ إلــى بغــداد واســتوطنها (وربمــا
كان ذلــك –علــى احتمــال ضعيــف -بســبب أحــداث
الك ْنــدري) .وقــد وُ لِــد عــام (408هـــ)ُ ،
وت ِّ
فتنــة ُ
وفــي
الســبْ كي 79/4؛ ابن
ببغــداد فــي عــام (478هـــ) [انظــرُّ :
الجَ ــوْ زي .](((17/9
الســبْ ط :ولــدُ البنــت .انظــر :تــاج العــروس (س ب ط).
(((
ِّ
(المترجمــان)
((( وانظر ً
أيضا :تاريخ دمشق البن عساكر.291 ،290/37 ،

بالدُّ نيــا(((.

والمســألة

ُ
الملفتــة

لالنتبــاه

حولــه

ِّ
حقــه تعبيــرَ « :لــزِم
هــي اســتعمالهم فــي
العســكرَ»((( ،ا َّلــذي يُشــير إلــى َّ
أنــه كان قــد
الزم نِظــام ُ
ــلجوقي
الس
والســلطان
الم ْلــك
ّ
ُّ
ّ
حي ًنــا ِمــن الدَّ هــر.
الحقيقــي
وعلــى أيَّــة حــال ،فالمؤ ِّلــف
ّ
((( زدْ علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن َّ
البنــاء الحنبلــي (ت 471هـــ) فــي
«يومياتــه» عــن حادثــة وقعــت بيــن ابــن فــورك والحنابلــة،
قاضــي ُ
يقــول« :وعُ رِّفـ ُ
ـت يـ َ
الق َضــاة إلــى قبــر أبــي حنيفـ َـة
ـوم ع َبــر
ِ
أخــا َّ
ـبَ ،
ـب ،ومعــه الجَ ماعــةَّ ،
لي ْ
أن ابــن ُفــورَك
ُج ِلـ َ
ـس أبــا طالـ ٍ
النقيـ ِ
ـل َ
تك َّلـ َ
ـم؛
العظيـ ِ
ـم ِبمــا ْأن َكر َْتــهُ الجَ ماعـ ُـةْ ،
واسـ ُـتدِ َّ
ل بــه علــى الجَ ْهـ ِ
ْ
«أش ُ
اك َّ
َ
مك ُ
ثــاثَّ :
ٌ
وذ َ
ــة ،والمدينــة»َّ ،
ثــم
ــرف ال ِبقــاع
ــال:
أنــه َق َ
ـال بعـ ُ
الموْ ِضـ ُ
قــال« :وهــذا َ
ـض
ـع» -ي َْع ِنــي قبــر أبــي حَ نيفــة -فقـ َ
َ
الم َ
ســيت َّ
َ
ُ
ُقــال لــه بيــت
أن فــي الدُّ نيــا مَ وْ ِض ًعــا ي
«ون
تف ِّقهــةِ :
ُ
ــت ُق ْل َ
المقــدس؟! َفليْ َ
ــتَ :أرْ ب ُ
واض َ
أجمــل ِمــن أن
ــع؛ كان
َــع مَ ِ
َ
ـك ُصراحً ــا!»» .انظــر[ :ابــن َّ
ـم كِ ذ َبـ َ
ُت ْع ِلـ َ
البنــاء :اليوميــات ،ص .]206
(المترجمــان)
مــرات
نفســه أنــه« :تــردَّ د
الذهبــي فــي المعنــى
ويقــول
(((
ِ
ٍ
ُ
ُّ
ِظــام ُ
ُ
الملــك يُكرمُ ــه ويحترمــه»؛ انظــر:
إلــى المعســكرِ ،وكان ن
[تاريــخ اإلســام .]419/10 ،والمعســكر هــذا :كان ميدا ًنــا فســيحً ا
بجــوار نيســابور أقــام فيــه الوزيــر نظــام الملــك معســكره ،وهــو
المعســكر نفســه الــذي قصــده اإلمــام الغزالــي -بعــد وفــاة
أســتاذه الجوينــي -لاللتقــاء بنظــام الملــك .انظــر[ :د .عبــد
الرحمــن بــدوي :مؤلفــات الغزالــي ،وكالــة المطبوعــات -الكويــت،
ط1977/2م ،ص ( .]22المترجمــان)

ا قايسلا يف ينالقعلا مالسإلا ىوعد
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ِّ
نســبه حاجــي
«النظامــي» -ا َّلــذي
لكتــاب
َ
ً
خليفــة خطــأ البــن ُفــورَك الجَ ــدّ  -هــو حفيــد

الكتــاب البــن ُفــورَك(((1؛ حيــث َّ
الكتــاب قــد
إن ِ
ِ
ً
ســب خطــأ -فــي وجــه الورقــة األولــى منهــا-
ُن ِ

ً
أيضــا
ابــن ُفــورَك هــذا ،ا َّلــذي كان يُعــرَف

إلــى أبــي بكــر بــن ُفــورَك .وقــد ورد اســم

ـبة إلــى جَ ــدِّ ه ُ
ُ
ِسـ ً
أل ِّمــه؛ ابــن ُفـ ْ
ـورَك.
ـي؛ ن ْ
بالفورَكـ ِّ

َّ
«الشــيخ اإلمــام
المؤ ِّلــف فــي كتابنــا هكــذا:

الكتــاب
وعلــى هــذا ،فقــد كان مؤ ِّلــف
ِ
ً
ُمعاص ـ ًر ا للوزيــر نِظــام ُ
وواعظــا فــي
الم ْلــك،

َّ
محمــد بــن ُفــورَك» (انظــر:
أبــو بكــر أحمــد بــن
الورقــة /108ب).

ً
أيضــا إلمــام
مدرســته ،كمــا كان ُمعاصــ ًر ا

وليــس مــن الواضــح علــى وجــه الدِّ َّقــة

الجوينــي العالِــم األشــعر ّي البــارز
الحرميــن
ِّ

الســ ُّر فــي نســبته إلــى ُ
«فــورَك»؛ وذلــك َّ
أنــه
ِّ

الحقبــة.
فــي تِلــك ِ

كان حفيــدً ا البــن ُف ْ
ــورَك مــن جهــة ابنتــه ،ال

وأهميَّــة كتابــه تنبــع مــن كونــه أوَّ ًلا ِمــن
ِّ
أقــدم ُ
المتوفــرة
الكتــب الكالم َّيــة األشــعر يَّة

مــن ناحيــة ابنــهَ ،
ســبُه فــي المصــادر ال
ون َ
ينتهــي -علــى أيَّــة حــال -إلــى ُفــورَك.

ً
بيــن أيدينــا ،وثانيًــاَّ :
مقارنــةأن بمقــدوره

وقــد َ
ذكــر فــي أحــد المواضــع واحــدً ا مــن

ِّ
بكتــب الجوينــي الكالم َّيــةْ -
يوضــح بشــكل
أن

شــيوخه ي َّ
ســيْ ن» (الموضــع
ُكنــى «أبــا الحُ َ

َّ
التطــوُّ ر الــذي شــهده الــكالم
صحيــح

نفســه /108ب) .وأبــو الحســين هــذا ال بُــدَّ ْ
أن

الجوينــي
األشــعر ّي ،وانفــرادات
ّ

(((.

الكتــاب محفوظــة فــي مكتبــة آيــا
ُنســخة ِ
َ
ُحتمــل بقــوَّ ة
صوفيــا بتركيــا برقــم ( ،)2378وي
أن هــذه ُّ
َّ
الســبب فيمــا
النســخة كانــت هــي
َّ
ُّ
الظنــون» ِمــن نِســبة
وقــع فــي «كشــف

َّ
ضمنــه مؤ ِّلفــه ردودً ا جدليـ ًـة
((( أضــف إلــى ذلــك أن هــذا الكتــاب
ُتب ِّيــن شــخصيته العلم ّيــة مــن ناحيــة ،وتطــور المنهــج النقـ ّ
ـدي
عنــد األشــاعرة فــي القــرن الخامــس الهجـ ّ
ـري مــن ناحيــة أخــرى.
تضم َ
َّ
ــن عــددً ا مــن
كمــا تكمــن أهميــة هــذا الكتــاب فــي أنــه
ُّ
ْ
ِّ
تصلنــا
ـعري لــم
والنصــوص لعلمــاء مــن المذهــب األشـ
اآلراء
مؤ َّل ُ
ـفراييني ،ووالــده.
فاتهــم؛ مثــل :األســتاذ أبــو إســحاق اإلسـ
ّ
ِّ
الممكــن أن يُســهِ م كِ تــاب
ومــن
«النظامــي» فــي إعــادة بنــاءِ
ِ
تلــك الكتــب المفقــودةِ مــع مــا ّ
تبقــى ِمــن ُتــراث األشــاعرة
ـي .وال يخفــى ً
ـض المواضــع
أيضــا أن الكتــاب كان فــي بعـ ِ
الكالمـ ِّ
بمثابــةِ شــرح ،أو حاشــية ،علــى بعــض األفــكار التــي َأوْ جَ زهــا
بعـ ُ
الســابقين عليــه فــي كتبهــم ،فتأتــي شــروحُ ه
ـض األشــاعرة َّ
ِّ
ُ
حــة لألصــل ،مُ بي ً
موض ً
ِّنــة َ
وتعاليقــه
هُ نــا
لمراميــه مــن وجهــةِ
نظــره( .المترجمــان)

َّ
محمد
يكــون هــو أبــا الحســين عبد الغافــر بن
مـ ْـن عُ لمــاء نيســابور -وا َّلــذي ُذكِ ــر
ـي ِ
الفارسـ َّ
بوصفــه شـ ً
كي.
ـيخا لمؤ ِّلفنــا فــي كتــاب
ُّ
الســبْ ِّ
وربمــا كان المقصــود ً
أيضــا هــو شــيخه فــي
اســم أبــي الحســن
ِعلــم الــكالم ا َّلــذي ذكــروه ِب ْ
(أبــي الحســين) القــزاز.
وتاريــخ كتابــة ُّ
آخــر جمــادى
النســخة هــو ِ
اآلخــرة عــام  790هـــ ،وهــي تقــع فــي  156ورقــة.
وقــد أهــدَ ى المؤ ِّلــف كتابــه -فــي مطلعــه-
بوضــوح للوزيــر نِظــام ُ
الم ْلــك ،مادحً ــا إيَّــاه
بأوصــاف مــن قبيــل...« :العــادل العالِــم،
( ((1ولــم يكــن صاحــب «كشــف الظنــون» وحــده الــذي وقــع فــي
هــذه النســبة الخاطئــة ،بــل ً
أيضــا :إســماعيل باشــا البغــدادي،
وكارل بروكلمــان ،وخيــر الديــن ِّ
الز رِ ْكلــي ،وعمــر رضــا َكحَّ الــة،
وفــؤاد ســزكين ،وغيرهــم( .المترجمــان)
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نظــام ُ
والم َّلــة،
الم ْلــك والدَّ ولــة ،قــوام الدِّ يــن
ِ

بمعانــي األلفــاظ المتداولــة فيمــا بيــن عُ لمــاء

وزيــر الــوزراء ،تــاج الــوزراء ،أتابــك ( »...الورقــة

األصــول؛ أي المتك ِّلميــن (فــي معانــي ألفــاظ

/3أ) .ولهــذا الســبب نفســه سـ َّ
ـمى المؤ ِّلــف

تــدور بيــن عُ لمــاء ِعلــم األصــول ،الورقــة /17أ

ِّ
ّ
بـ«النظامــي القوَّ
َّضــوي فــي
امــي الر
كتابــه
ّ
إرشــاد ُ
المبتدئيــن ،إلــى قواعــدِ ُأ ُصــول الدِّ يــن»

فمــا بعدهــا).

(الورقــة /3ب).

الكتــاب بإبطــال
وقــد اشــتغل فــي هــذا ِ
عقائــد

أصحــاب

َّ
الطبائــع

والدَّ ْهريــة

ونطالــع فــي الكتــاب تاريــخ «ربيــع اآلخــر

َّ
بالتفنيــد والــرَّدِّ كالميًّــا
بإســهاب ،وتنــاول

ٍ
لمنــام رآه المؤ ِّلــف( ،((1وهــو مــا
عــام 465هـــ»

َّ
َ
والطبائــع
بالهيُو َلــى
مباحــث مثــل :االعتقــاد

يُشــير إلــى َّ
الكتــاب كان بعــد هــذا
أن تأليــف ِ

(/24ب بالنســبة لالعتقــاد بالهيولــى؛ وانظــر

التاريــخ (انظــر :الورقــة /86ب).

ً
أيضــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب َّ
الطبائــع/30 :

ً
ً
وي َ
كاملــة نســبيًّا
مجموعــة
ُعــدُّ الكتــاب

أ –  /33ب).

َ
َّ
بالطبــع،
الــكالم ،بشــكل ُمختصــر
فــي ِعلــم

ومــن المســائل المثيــرة لالهتمــام فــي

ُ
الف ُ
صــول األخيــرة ِمــن
وال ســيَّما فــي

الخــاص بإبطــال
الكتــاب :اهتمامــه
هــذا
ِ
ُّ

َّ
وثمــة أجــزاء ِمنــه تحظــى علــى وجــه
الكتــاب.
ِ

عقائــد َ
الك َّر اميَّــة فــي القضايــا الكالميَّــة ،وال

ُ
ْ
إنالخصــوص بأهميَّــة فائقــة ،ســأعمل

ِّ
والصفــات اإلله َّيــة.
س ـيَّما قضايــا األســماء

َّ
وفــق هللا تعالــى -علــى نشــرهاَّ .
أمــا هاهنــا

وتزا َيــد هــذا األمــر لدرجــة َّ
أن جان ًبــا كبي ـ ًر ا ِمــن

َّ
بالتعــرُّض فحســب لبعــض
فســأكتفي

نحــو مــا -ردًّ ا
الكتــاب يمكــن اعتبــاره –علــى
ِ
ٍ

الكتــاب.
دقائــق هــذا ِ

علــى عقائدهــم(.((1

َ
الكتــاب بابًــا يتع َّلــق
افتتــح فــي بدايــات ِ
( ((1تبــرَّك -علــى طريقــة الصوفيَّــة -بعــدَّ ة منامــات رآهــا وقــت
تصنيفــه لكتابــه هــذا [/109ب] ،وهــي كمــا يلــي :المنــام األولَ :ل َّمــا
خالــف شــيخه وأســتاذه أبــو الحســين الفارســي فــي مســألة
مــن مســائل الــكالم ،ف َل َّمــا عــاد إلــى داره رأى فيمــا يــرى النائــم
وحــل لــه مــا ُأشــكل عليــه،
والــده اإلمــام الشــهيد (ت 421هــــ)،
َّ
َّ
ُ
حكيــت
«وإنمــا
ثــم ع َّلــق ابــن ُفــورك علــى هــذه الرؤيــا بقولــه:
هــذه الحكايــة ل َِمــا فيهــا َّ
ممــا يــزداد المؤمــن إيما ًنــا؛ ل َِمــا يعلــم
مــن تأييــد هللا تعالــى ألهــل الدِّ يــن بمــا يشــرح لــه صدورهــم
بتوفيــق هللا تعالــى» .والمنــام الثانــي :فــي حديثــه عــن أرزاق
العبــاد ،يخبرنــا بأنــه رأى فيمــا يــرى النائــم قائ ـ ًلا يقــول لــه« :لِـ َ
ـم
َّ ُ َّ
﴿ٱلل ٱلــذِي
تســتدل فــي هــذه المســألة بقــول هللا تعالــى:
ال
ُّ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ َّ ُ ۡ
ُ ۡ َ ۡ
ـم ي ح ي ِيك ـ
خ ل ق ك ــم ث ــم رزق ك ــم ث ــم ي مِيت ك ــم ث ـ
ـمۖ ه ــل ِم ــن
ۡ ُ
َش ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٰ َ ٰ َ
َ ُ
ُ ََٓ ُ
ـى ع َّم ــا
ـركائ ِك م َّم ــن َي ف َع ــل مِــن ذٰل ِك ــم ّمِــن ــي ٖء ۚ س ــب ح ن هۥ وت ع ل ـ
شـ
ُۡ ُ َ
ــرك ون﴾؟»( .المترجمــان)
يش ِ

ِّ
َّ
المتوتــرة بيــن
وبالنظــر إلــى العالقــات
الك َّر ام َّيــة واألشــاعرة فــي ُخراســان إبَّان عصر
بوصفهــم ِم ْ
ــن أبــرز ِ َّ
وائــف
الط
( ((1فأشــا َر أو ًلا إليهــم [/43ب]
ِ
ِ
َّ
ـول« :اعلـ ْـم َّ
سـ ٍ
ـم،
بالتجسـ ِ
القائلــةِ
ـس ِب ِج ْ
أن هللاَ تعا َلــى ليـ َ
ـيم؛ يقـ ُ
ومــا خا َل َفنــا فــي هــذه المســألةِ إال طائفـ ٌـة قليلـ ٌـة ِمـ َ
ـن الك َّر ام َّيــةِ ،
َّ
فإنهــم قالــواَّ :
َ
جســم»ُ .ث َّ
أبــان مذهبَهــم
ــم
إن هللاَ تعا َلــى
ٌ
َّ
ْ
ســئلوا
ـول« :وإذا ُ
سـ ِ
ومقصدَ هــم ِمــن هــذا اللفـ ِ
الج ْ
ـم ،-يقـ ُ
ـظ –أي ِ
بذلــك َّ
جســم ،قالــواَّ :
عــن معنــى قولِهــم َّ
ْ
َ
إنمــا نريــدُ
أنــه
إنــه
ٌ
ــن َّ
َ
ً
ُ
عبــارة عَ ْ
شــيء.
أنــه
«الجســم»
لفــظ
نجعــل
ونحــن
شــيء،
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ـوم ال يوجــدُ منهــم أحــدٌ يُط ِلـ ُـق هــذهِ ال َّلفظـ َـة ،فتركــوا إطـ َ
واليـ َ
ـاق
ِّ
ً
ً
ظامــي» َّ
قليلــة
طائفــة
أن
«الن
صاحــب
القــول» .ويعتــر ِ ُف
هــذا
ُ
ِّ
ِ
ـكة َّ
تمسـ ُ
ـيم ،وهــذا يَعنــي َّ
المجاهِ ـر َُة ُ
منهــم هــي ُ
أن
الم
بالتجسـ ِ
ِّ
ـاعرة فــي َّ
َ
ـف كثيـ ً
هنـ َ
ـاك طوائـ َ
التنزيــهِ  ،وال
وافـ ُـق األشـ
ـرة منهــم ُت ِ
ـرب إلــى َّ
ـس ُّ
الصــورةِ ال َّر ائجــةِ عنهــم
ـيم؛ وهــذا بعكـ ِ
التجسـ ِ
تقتـ ُ
َّ
جس ٌ
ــمة(.المترجمان)
أنهــم ك ُّلهــم مُ ِّ
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َ
ِّ
نــوي ومــا بعــده،
الغ ْز
الســلطان محمــود
ُّ

عــن وجــو ٍد للك َّر ام َّيــة فــي بغــداد إ َّبــان العصــر

َّ
فــإن اهتمــام مؤ ِّلفنــا بمناقشــة عقائدهــم

أنــه َّ
ـلجوقي ،إال َّ
يتضــح مــن كــون المؤ ِّلف
السـ
ّ
ِّ

َّ
ي َ
تذكرنــا جيِّــدً ا
ُعــدُّ أمــ ًر ا طبيعيًّــا ،ولكــن إذا

َّ
صنــف كتابــه هــذا للوزيــر نِظــام ُ
الم ْلــك
قــد

خــاص مــا جــ َر ى فــي بــاط محمــود
بشــكل
ٍّ
ٍ
َ
ِّ
نــوي ِمــن أمــور ٍ بيــن جَ ــدِّ ه –أي :ابــن
الغ ْز

َّ
أنــه كان يُريــد جــذب انتبــاه الوزيــر إلــى خطــر
الك َّر اميَّــة فــي ُخراســان ،وإثــارة قلقــه ِمــن

ُفــورَك المعــروف (توفــي ســنة 406هـــ) -وبيــن

وجودهــم ونشــاطهم.

الك َّر ام َّيــة (كمــا َ
ذكــر هــو فــي رســالته إلــى أبــي
ـفراييني ،ورواه ابــن تيميــة(،)((1
إســحاق اإلسـ
ِّ
َّ
فإننــا نســتطيع أكثــر ْ
أن نفهــم مــا كان لــدى
حفيــده هــذا مــن حساســيَّة.
أمــا ُّ
ُ
َّ
المثيــرة لالنتبــاه فــي هــذا
النقطــة
الصــدد ،فهــي َّ
ً
َّ
صراحــة
أنــه ينعــت جَ ــدَّ ه
َّ
بـــ«الشــهيد» (انظــر/89 :أ) ،وهــذا مــا يُؤيِّــد
شــائعة اغتيــال ابــن ُفــورَك أو تســميمه بأمــر
محمــود الغزنـ ّ
ـوي وبتحريــض ِمــن الكرام َّيــة.
ـال ،فـ َّ
ـإن هــذه المعلومــة ذات
علــى ِّ
كل حـ ٍ
أهم َّيــة كبيــرة ِمــن ناحيــة َّ
التأكيــد علــى روايــة
كي .بــل َّ
مصــادر ،مثــل :ابــن حَ ْ
إنــه
ــزم
ُّ
والســبْ ِّ
ــف والــده ً
َص ُ
أيضــا -ا َّلــذي كان صهــ ًر ا البــن
ي ِ
ُفــورَك ،ومــن العلمــاء(( ((1انظر/8 :ب/43 ،ب)-
َّ
ُ
بـــ«الشــهيد» ً
يذكــر
أيضــا (انظــر/106 :ب) .وهــو
ً
أيضــا وجــود والــده فــي ال ـ َّر ِّي (انظــر/128 :ب).
وليــس بيــن أيدينــا بطبيعــة الحــال روايـ ٌ
ـة

وفيمــا يتع َّلــق بعقائــد الك َّر اميَّــة ،فهــو
يناقشــها فــي كثيــر مــن المواضــع ،ومــن
بالجهــة بالنســبة للبــار ي تبــارك
بينهــا :القــول
ِ
تعالــى ،وكونــه تعالــى محـ ًّلا للحــوادث (انظــر:
ً
وأيضــا /67أ).
/63ب؛  64ب،
وقــد تك َّلــم عــن رحلــة البن ُفــورَك إلى هِ راة
أن هِ ــراة كانــت واحـ ً
( 37ب) ،ونحــن نعلــم َّ
ـدة
مــن المعاقــل ا َّلتــي يتمركــز فيهــا الك َّر اميَّــة.
وهــو يتحــدَّ ث ً
أيضــا عــن حــوار دار بيــن جــده
َّ
والصاحــب بــن ع َّبــاد (/89أ).
ابــن ُفــورَك
َّ
ً
أيضــا وردت فــي
النحــو
وعلــى هــذا
الكتــاب معلومــات جديــرة باالهتمــام
هــذا ِ
ُ
بخصــوص

الخالفــات

الواقعــة

بيــن

ســألة ِّ
الصفــات ،وتأويــل
األشــعر يَّة حــول َم ْ
اآليــات واألحاديــث المتع ِّلقــة بهــا (مثــال:
الورقــة /47أ).
ونحــن نعلــم َّ
ً
صراعــا حامــي الوطيــس
أن

( ((1انظر :مقالة األستاذ زرياب في مادَّ ة «ابن فورك».

محتدمــا فــي عصــر المؤ ِّلــف بيــن
كان
ً

( ((1انظــر ً
أيضــا :المختصــر للفارســي ،تحقيــق :محمــد كاظــم
محمــودي ،طهــران 1384 ،هـــ ش (2005م) ،294 ،رقــم ()2116؛ حيــث
َ
ذكــر أثنــاء ترجمــة األخ غيــر الشــقيق لمؤ ِّلفنــا اســم والدهمــا –
أي :األســتاذ اإلمــام أبــي منصــور محمــد بــن الحســن (بــن محمــد
ـي -والــذي يتب َّيــن مــن كتابنــا أنــه
بــن إبراهيــم) بــن أبــي أيــوب األيوبـ ّ
أيضــا .وورد ً
كان قــد ُق ِتــل ً
أيضــا فــي ثنايــا ترجمــة مؤ ِّلفنــا.

األشــاعرة والحنابلــة ببغــداد ،وهــو مــا شــارك
فيــه المؤ ِّلــف ذاتــه ً
أيضــا .وقــد انعكــس هــذا
الكتــاب ،حيــث قــام فيــه بال ـرَّدِّ
األمــر فــي هــذا ِ
علــى عقائــد الحنبليــة َّ
ونقضهــا.
التشــبيهيَّة
ِ
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ً
وهــذا األمــر يؤيِّــد َّ
ثمــرة
الكتــاب كان
أن
ِ
لألعــوام ا َّلتــي قضاهــا فــي بغــداد.
وهــو يُثنِــي -مــع ذلــك -علــى أحمــد بــن
حنبــل ،ويب ـ ِّر ئ ســاحته مــن تهمــة َّ
التشــبيه،
ُبطــل ئإليــه (/60أ ،ب) .كمــا َّ
ُّ
يهتــم
أنــه
وي ِ
َّ
النجَّ ار يَّــة( ،((1وال َّر وافــض،
كذلــك بعقائــد
ُ
المعتزِلــة (مثــال 105 :أ).
باإلضافــة إلــى
.

( ((1ورغــم موقفــه النقــدي الشــديد مــن النجاريــة تأثــر بهــم –
أن يصــرح بذلــك -فــي بعــض مســائل ُّ
دون ْ
النبــوات ،يقــول فــي
جــواز ظهــور المعجــزة علــى الكذابيــن مــن عدمهــا [/144ب]:
ــن ادَّ عــى ُّ
«مَ ْ
صدقــه إال مــا
يــدل علــى
دليــل
النبــوَّ َة فمــا هاهنــا
ِ
ُّ
ٌ

ـل َّ
يظهـ ُر علــى يــدِ ه ِمـ َ
ـق دعــواه،
الناقـ ِ
ـض للعــادةِ علــى وفـ ِ
ـن الفعـ ِ
فلــو جـ َ
َ
ـاز ذلـ َ
ـتدل
ـ
يس
ـل
ـ
دلي
ـى
ـ
بق
ـا
ـ
لم
ـكاذب
ـ
ال
ـ
ي
ـى
ـ
عل
ُه
ر
ـو
ـك ظهـ
ـدِ
ُّ
ٌ
ِ
ـك ال يجـ ُ
ـادق ،فلذلـ َ
ـدق َّ
ـوز ظهــو ُر مث ِلــه علــى يــدِ
الصـ ِ
بــه علــى صـ ِ
يذهــب
َمــن يدَّ عــي ا ُّلنبــوَّ َة كاذبًــا» .وهــو بهــذا
مذهــب طائفــةِ
ُ
َ

َّ
َ
ُّ
قائلــون:
وقــال
األشــعري فــي «مقاالتِــه»:
يقــول
النجار يَّــةِ ،
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
يجــوز ْ
الذيــن يدَّ
عــون
ابيــن
الكذ
المعجــزات علــى
أن تظهــ َر
قــد
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
يجــوز ْ
الذيــن يدَّ
عــون
ابيــن
الكذ
أن تظهــ َر علــى
اإللوهيــة وال
ُّ
َ
قــالَّ :
اإللوهيــة ففــي بنيتِــه مــا يكذبُّــه
ألن مَ ــن يدعــي
النبــوَّ َة،
َ

النبــوَّ َة فــي بني ِتــه مــا ِّ
يكذ ُبــه َّ
ـن ادَّ عــى ُّ
أنــه
فــي دعــواه ،وليـ َ
ـس مَ ـ ِ
حســين َّ
النجَّ ــارِ؛ انظــر[ :األشــعري ،مقــاالت
قــول
نبــي ،فهــذا
ُ
ِ
ٌّ

َ
اإلســاميين ( .])125/2ويبــدوُ َّ
ْ
ليســت ِمــن
المســايرة
أن هــذه
فالحســين َّ
ُ
ُ
َ
قبيــل ُّ
مقــاالت
كان ي
النجَّ ــا ُر
الصدفــةِ ؛
ِ
َديــن بأبــرز ِ
ِ
ـرب َّ
الصفات َّيــةِ َ
ـب األشـ ِّ
ِّ
ـاالت
وك ْ
النجَّ ــارِ ِمــن مقـ ِ
ـل ُقـ َ
ـعري ،ولعـ َّ
سـ ِ
الس َّ
َّ
َ
اســتحث
الواضــح بينهــم -هــو مــا
الخــاف
–رغــم
ــن
أهــل
ِ
ُّ
ةِ
ِ
ِ
ـاعرة َّ
ُ
للنظــر ِ فــي آرائِــه ومطالعــةِ أدبياتِهــمَّ ،
ممــا أدَّ ى إلــى
األشـ
مثــل هــذا الــ َّر أي إليهــم( .المترجمــان)
ُّب
تســر ِ
ِ
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القراءة المذهبية للتاريخ العقدي
القدم النوعي لصفة الكالم في المذهب
الحنبلي أنموذجً ا
Madhabic-oriented readings on the history of
doctrine: The primordial nature of the attribute
of ‘kalām’ in the Hanbali school as example
عبد هللا الـغِ ـزي((( | Abdullah al-Ghizzi

((( مؤلف ومحقق؛ باحث في الدراسات اإلسالمية -المملكة العربية السعودية ،البريد اإللكترونيal-ghizzi@hotmail.com :
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توطئة:
إن مــن أهــم مــا يتوقــف عليــه تطــور البحــث العلمــي فــي
اإلســاميات (= الدراســات الدينيــة) نشــر النصــوص التراثيــة علــى
وفــق قواعــد النشــر النقــدي .ومــع الحركــة الواعــدة اآلن فــي النشــر
التراثــي؛ إال أنــه يوجــد بعــض القصــور فــي التقديــم العلمــي لهــذه
النصــوص المنشــورة ،وهــذا القصــور ال يعــود إلــى عــدم شــمولية
دراســة مســائلها وأبعادهــا ،بقــدر مــا هــو قصــور فــي بحــث ذات
ً
بحثــا تاريخيًــا ،واإلخــال المنهجــي فــي تنــاول جوانــب
المســألة
اإلشــكاالت لتحليلهــا قبــل الوصــول إلــى تقريــر النتيجــة .ولهــذا
القصــور أســبابه المتنوعــة التــي لســنا معنييــن بتوضيحهــا فــي
مقامنــا هــذا.
يعانــي مذهــب الحنابلــة ،المذهــب الــذي اكتســب خاصيــة مميــزة
عــن غيــره مــن مذاهــب أهــل الســنة الفقهيــة بكونــه مذه ًبــا «فقه ًيــا
عقديًــا»= مــن قلــة نصوصــه المنشــورة فــي عقائــده مــن جهــة،
وضعــف المــادة العلميــة لكثيــر منهــا -التــي نــرى خالفهــا فــي عمــوم
كتــب المتكلميــن -ممــا يزيــد مــن صعوبــة عمليــة تحليلهــا؛ لمعرفــة
مــدى حضــور بعــض المســائل الشــائكة فــي تفاصيــل العقائــد لــدى
مؤلفــي مثــل هــذه النصــوص مــن جهــة أخــرى .وهــذا يعــود إلــى
ســياق هــذا المذهــب التاريخــي ،وظــروف نشــأته التــي تعــود جذورهــا
إلــى أحمــد ابــن حنبــل (= سنشــير لــه مــن اآلن فصاعــدً ا بـ«اإلمــام»)،
الــذي كان بعيــدً ا عــن ممارســة الجــدل العقــدي والخــوض فــي
دقائــق المســائل؛ لطبيعــة شــخصيته الورعــة ومنهجــه الحديثــي
الصــارم ،بخــاف غيــره مــن متكلمــي عصــره ،الذيــن ســيمهدون
مبكـ ًر ا -بــا وعــي منهــم بطبيعــة الحــال -لمذاهــب عقديــة أو اتجاهــات
رئيســة فيهــا فــي مرحلــة متقدمــة مــن بعــد وفاتهــم .ثــم مــا جــرى
علــى المذهــب الحنبلــي مــن تطــور اقتضتــه تقلبــات حركــة التاريــخ؛
فبــدأ الحنابلــة فــي منتصــف القــرن4( :هـــ10/م) فــي الكتابــة العقديــة
بمــا يقــرب مــن طريقــة المتكلميــن ،مــع مالحظــة تنــوع التقريــرات
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الحنبليــة فــي تلــك المرحلــة ،وليــس فــي مســائل

النــص مــن النصــوص المتأخــرة إال أن أهميتــه

فرعيــة ،بــل فــي مســائل ســتغدو كبــرى لــدى

تكمــن فــي رصــد حضــور آراء الشــيخ عنــد الحنابلــة

الحنابلــة المتأخريــن إلــى يومنــا المعاصــر هــذا؛

الواقعيــن فــي المــدة الزمنيــة بيــن وفاتــه فــي الربــع

مثــل مســألة التفويــض فــي الصفــات الخبريــة .ثــم

األول مــن القــرن8( :هـــ14/م) إلــى مــا قبــل ظهــور

إلــى أن نضــج التقعيــد للمذهــب الحنبلــي العقــدي

الدعــوة الســلفية فــي إقليــم نجــد فــي منتصــف

علــى يــد القاضــي أبــي يعلــى (= سنشــير لــه مــن

القــرن12( :هـــ18/م)؛ إذ إن مــن المشــكالت البحثيــة

اآلن فصاعــدً ا بـ«القاضــي») ،الــذي يمكــن اعتبــاره

التــي يرصدهــا القــارئ لســياقات مذهــب الحنابلــة

الرجــل الــذي بــث روح البقــاء لهــذا المذهــب ،بمــا

بعــد الشــيخ :مــدى أثــره علــى مــن أتــى بعــده مــن

قــدم مــن أعمــال علميــة ذات طابــع متنــي تناولــت

الحنابلــة ،ودور الدعــوة الســلفية فــي وضعــه فــي

المعالــم المشــكلة للمذاهــب ،وهــي الجانــب

ســياقه التاريخــي الواقعــي؛ فهــل تبنــى الحنابلــة

العقــدي واألصولــي والفقهــي مــن جهــة ،وبمــا

الشــاميون والمصريــون والنجديــون -قبــل الدعــوة

أثــر منصبــه القضائــي وتتلمــذ جماعــة مــن األعــام

الســلفية -الشــيخ كامـ ًلا؟ أو كانــت هنــاك انتقائيــة

عليــه فــي المســاهمة فــي نشــر المذهــب خــارج

فــي اختيــار آرائــه؟ وهــل فهمــوا الشــيخ ً
حقــا كمــا

نطــاق تمركــزه فــي العــراق مــن جهــة أخــرى.

هــو؟ أم وقــع لهــم تضــارب فــي تحريــر المذهــب

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فــإن نشــر النصــوص
العقديــة الحنبليــة ،أو عمومً ــا نصــوص أهــل
ً
وخصوصــا نصــوص مــا قبــل
الحديــث العقديــة،
تقــي الديــن ابــن تيميــة (= سنشــير لــه مــن اآلن
فصاعــدً ا بـ«الشــيخ»)= مــن األهميــة بمــكان؛
لرصــد التطــورات التــي جــرت علــى هــذا االتجــاه
الكبيــر فــي مذاهــب الصفاتيــة.
ً
حديثــا فــي عالــم النشــر مــن هذه
وإن ممــا صــدر
النصــوص كتــاب الطريقــة األثريــة والعقيــدة
الســنية لعبــد القــادر بــن يحيــى أغــا الضريــر
البصــري ،أحــد حنابلــة أواخــر القــرن11( :هـــ17/م)،
بتحقيــق ودراســة :أحمــد الغريــب عــن دار مــدارج
للنشــر (= سنشــير مــن اآلن فصاعــدً ا للطريقــة
األثريــة بـ«النــص» ،وللضرير البصري بـ«المؤلف»،
وألحمــد الغريــب بـ«المحقــق») .وإن كان هــذا

العقــدي الحنبلــي ،مــن غيــر مالحظــة مشــروع
الشــيخ النقــدي لمتكلمــة الحنابلــة المتقدميــن
عليــه؟ ومــا أثــر الدعــوة الســلفية في وضع الشــيخ
فــي ســياقه التاريخــي الواقعــي؟ ومــا صحــة منازعــة
الحنابلــة التقليدييــن للســلفية المعاصــرة فــي
فهــم آراء الشــيخ الكالميــة؟
هــذه أســئلة علميــة بحاجــة لبحــث وتحليــل،
إال أن مراجعتنــا هــذه ال عالقــة لهــا باإلجابــة علــى
جميــع هــذه األســئلة وغيرهــا ممــا لــم يذكــر ،بقــدر
مــا تتعلــق بتســليط الضــوء علــى اإلجــراءات
العلميــة التــي أغفلهــا المحقــق فــي دعــواه أن
قــراءة الشــيخ لصفــة الــكالم هــي (تصحيــح
عقــدي) لمذهــب الحنابلــة .وهــذا مــا ســيكون
موضــع مناقشــتنا فــي هــذه المراجعــة؛ مبينين
القصــور البحثــي الــذي وقــع فيــه المحقــق.

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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وإننــا هنــا نرغــب أن نؤكــد ،لمــا يكتنفــه هــذا

دون أن يبيــن موقــف اإلمــام مــن هــذه المســألة،

الموضــوع مــن صــراع مذهبــي؛ بأننــا ال نكتــرث

والســياق التاريخــي للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة

بطبيعــة النتائــج التــي يتوصــل لهــا الباحــث

الــكالم قبــل الشــيخ علــى قواعــد المنهــج العلمــي

بقــدر مــا تقلقنــا نوعيــة اإلجــراءات العلميــة التــي

والبحــث التاريخــي؛ بحيــث يمكــن عــد تقريــر الشــيخ

أوصلتــه لهــذه النتيجــة .فلمــا يحتلــه اإلمــام

لهــذه المســألة (تصحيحً ــا) لما دخــل في المذهب

مــن مكانــة رمزيــة فــي كافــة العالــم الســني فــي

الحنبلــي مــن آراء الكالبيــة ،كمــا لمــح إليــه المحقــق

اإلســام ،ولمــا حــدث مــن تضــارب داخــل مذهــب

[الغريــب -مقدمــة الطريقــة]77 :؛ لمطابقــة تقريــر

الحنابلــة فــي تحريــر بعــض آرائــه العقديــة ،ولمــا

الشــيخ تقريــر اإلمــام حينئــذ ،وإن كان ذكــر أن

يــرى المختلفــون ،أو بعضهــم ،مــن بدعيــة بعــض

التقريــر التيمــي فــي هــذه المســألة مبنــي علــى كالم

األقــوال المنســوبة لــه أو لمذهبــه= حــدث هــذا

اإلمــام [الغريــب -مقدمــة الطريقــة .]79 :وهــو هنــا

الجــدل الشــديد فــي تنــاول هــذا الموضــوع الــذي

يشــير إلــى مقولــة منســوبة لإلمــام ،ســنناقش

نــراه فــي المجتمــع مــن عــدة ســنوات .لكــن

ثبوتهــا وداللتهــا فــي موضعــه من هــذه المراجعة.

الباحــث العلمــي ال ينبغــي لــه االكتــراث بمثــل هــذه
الصراعــات الشــعبوية التــي تكتســب فــي غالــب
ً
طابعــا طائف ًيــا؛ إذ إن مهمتــه المطلوبــة
أحوالهــا
منــه هــي الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخيــة ،ولــن
يكــون ذلــك إال بالتأكــد مــن مــدى صحــة المقدمــات
قبــل تقريــر نتيجتــه ،مــن خــال قــراءة النصــوص
التاريخيــة فــي ســياقها وضمــن مالبســاتها قــراءة
أقــرب مــا تكــون للواقــع ،ال قــراءة متخيلــة مبنيــة
علــى انتقــاء النصــوص وتأويــل بعضهــا وتحميلهــا
مــا ال تحتمــل.

وبطبيعــة الحــال فــإن مناقشــتنا لــن تتجــاوز
مســألة ادعــاء (التصحيــح) التيمــي لصفــة
الــكالم داخــل المذهــب الحنبلــي إلــى مســائل
أخــرى تناولهــا المحقــق؛ مثــل مســألة التفويــض
وغيرهــا ،وال حتــى بحــث بــاب الصفــات االختياريــة
بمفهومــه الواســع ،فمراجعتنــا تقتصــر فقــط
علــى مســألة( :القــدم النوعــي لصفــة الــكالم)،
ً
وأيضــا فــي الســياق الحنبلــي تحديــدً ا؛ فلــن نخــرج
عــن هــذا الســياق فــي مراجعتنــا هــذه؛ فنبحــث
الموقــف الحقيقــي لبعــض قدامــى أهــل الحديــث؛

فالمراجعــة هنــا هــي تنطلــق مــن تقويــم

كأبــي بكــر ابــن خزيمــة وغيــره حــول مســألة القــدم

منهجــي لمقدمــة البحــث األساســية ،مســتندة

النوعــي لصفــة الــكالم ،وهــم ممــن يســتند عليهــم

فــي ذلــك علــى قواعــد النقــد التاريخــي؛ وذلــك

الشــيخ فــي مشــروعه النقــدي فــي هذه المســألة؛

لمحاكمــة المحقــق علــى إخاللــه ببحــث بعــض

إذ إن مــا يهمنــا هنــا هــو ســياق المذهــب الحنبلــي.

اإلشــكاالت التاريخيــة التــي يتوقــف عليهــا صحــة

ونرجــو أن يكــون لبحــث عمــوم هــذه القضايــا -علــى

مــا يــروم تقريــره مــن أن قــراءة الشــيخ لصفــة

نحــو موســع -موضعــه المناســب.

الــكالم هــي (تصحيــح) داخــل المذهــب الحنبلــي،

وفــي ختــام توطئــة هــذه المراجعــة ،نــود أن
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نؤكــد علــى أننــا لســنا بمعنييــن ،فــي هــذا المقــام،

محتملــة لمعنــى (مــا) ،أو لمجــرد مالحظــة تشــابه

بالخــروج بموقــف نهائــي لإلمــام مــن مســألة

مشــترك بيــن المذاهــب؛ فــإن هــذا األمــر الثالــث

القــدم النوعــي لصفــة الــكالم ،وهــل هــو يعتقــد

ليــس كاف ًيــا لدعــوى حصــول تأثــر؛ بــل اإلفــراط فــي

بأزليــة القــرآن أم بحدوثــه؟ بقــدر مــا يعنينــا تبييــن

ممارســته يــؤدي بنــا إلــى نتائــج مضللــة! وقــد نبــه

القصــور البحثــي الــذي وقــع فيــه المحقــق،

علــى هــذا عبــد الرحمــن بــدوي فــي نقــده لمنهــج

وتجاهلــه لإلشــكاالت التاريخيــة ،وتصويــره ســياق

المستشــرق اإلســباني آســين ميغيــل بالثيــوس

المذهــب الحنبلــي العقــدي ،فــي هــذه المســألة،

فــي بحــث تاريــخ األفــكار .قــال فــي تصديــر ترجمتــه

بســردية يكتنفهــا الشــيء الكثيــر مــن االختصــار.

العربيــة لكتــاب بالثيــوس عــن محيــي الديــن ابــن

( )5-1تمهيد :الواقع التاريخي
ال يمكن الوصول إليه بتجاوز
اإلشكاالت:

عربــي [بالثيــوس -ابــن عربــي:]8-7 :
«ولكــن آفــة آســين بالثيــوس فــي نفــس
الوقــت اندفاعــه أحيانًــا فــي تلمــس األشــباه
والنظائــر؛ اســتنادًا إلــى قســمات عامــة

يحيــط ببعــض نصــوص العلمــاء نــوع

ومشــابهات قــد تكــون واهيــة ،بحيــث يتــأدى

غمــوض فــي داللتهــا علــى بعــض المســائل؛ إذ

منهــا إلــى افتــراض تأثيــر وتأثــر ،مــع أن األمــر

يمكــن أن تفهــم علــى أكثــر مــن تفســير .وتــزداد

فــي مثــل هــذه األحــوال ال يتعــدى األشــباه

عمليــة معالجتهــا عســ ًر ا عندمــا ال نلحــظ أثــ ًر ا

والنظائــر اإلنســانية العامــة التــي تولــدت عــن

لحضــور إحــدى هــذه التفســيرات فــي زمانهــم إلــى

نفــس الظــروف ،ال عــن نفــس التأثيــر .وغلــوه

مــا بعــد عقــود أو قــرون مــن رحيلهــم؛ فكيــف إذا

فــي هــذه الناحيــة كثيــ ًر ا مــا يباعــد بينــه وبيــن

رويــت عنهــم أقــوال ومواقــف تشــكل مــن حمــل

تقريــر الحقائــق التاريخيــة .وهــذا الغلــو يظهــر

نصوصهــم تلــك علــى إحــدى هــذه التفســيرات

أجلــى مــا يظهــر ،فــي كتابــه هــذا الــذي نقــدم

أو كلهــا؟ فمــن هنــا؛ يأتــي دور الباحــث العلمــي

ترجمتــه إلــى العربيــة .ولهــذا ننبــه هنــا ،إلــى

الــذي يجــب عليــه أن يلحــظ كل هــذا فــي مقــام

أنــه ينبغــي أن نأخــذ أقوالــه هنــا ،فيــا يتعلــق

دراســته لقــول هــذه الشــخصية أو تلــك؛ فــا

بالتأثيــر والتأثــر بأشــد الحــذر؛ ألن منهجــه هنــا

يكتفــي بنــص غيــر صريــح لتقريــر نتيجــة كبــرى

غيــر محكــم؛ إذ اعتمــد علــى مجــرد التشــابه

تــؤدي -كمــا فــي حالتنــا هــذه -إلــى ادعــاء حــدوث

العــام ليقــرر وجــود تأثيــر ،مــع أنــه ال يجــوز

تزييــف داخــل مذهــب عقــدي وتحريفــه عــن

لباحــث أبـدًا أن يقــرر تأثيـ ًر ا إال إذا ثبــت بالوثائــق

مســاره الطبيعــي؛ إذ إن هــذه الدعــوى مــن

الكتابيــة أو النقــول الشــفوية الصحيحــة ،أن

الخطــورة بمــكان ،وال يمكــن تقريرهــا بقــراءات

المتأثــر المزعــوم قــد اطلــع علــى الــذي زعــم

تأويليــة متأخــرة لنصــوص غيــر ثابتــة النســبة ،أو

أنــه أثــر وعرفــه ونقــل عنــه ،حتــى لــو كان التأثــر

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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بالمحــاكاة أو عــن غيــر وعــي وشــعور وقصــد.

«يقــرر ابــن تيميــة أن هللا يتكلــم بحــرف

أمــا أن نفتــرض ،مــن مجــرد التشــابه ،أن ثمــة

وصــوت ،وأن كالمــه هــو الحــروف والمعانــي،

مؤثـ ًر ا ومتأثـ ًر ا؛ فهــذا أمــر بمعــزل عــن التحقيــق

وأنــه يتكلــم بمشــيئته واختيــاره ،فلــم يــزل

الدقيــق والمنهــج العلمــي الســليم».

متكلمً ــا متــى شــاء ،وإذا شــاء».

وفــي مقامنــا هــذا؛ فــإن الخلــل الرئيــس ،الــذي

ومطابقــة قــول اإلمــام لقــول الشــيخ فــي

وقــع فيــه المحقــق؛ أنــه ادعــى دعــوى لــم يثبتهــا

القــدم النوعــي لصفــة الــكالم لــم يبحثــه المحقــق

باألدلــة التاريخيــة؛ فاعتبــر عمــل الشــيخ فــي تقريــر

بطريقــة علميــة معتبــرة ،مــع كونــه نقطــة

القــدم النوعــي لصفــة الــكالم (تصحيحً ــا) داخــل

االنطــاق األساســية! ألن مــن حــق القــارئ أن

المذهــب الحنبلــي [الغريــب -مقدمــة الطريقــة:

يســأل :مــا الدليــل علــى أن تحريــر الشــيخ لصفــة

 .]67وقــد ذكــر المحقــق ،فــي المقدمــة ،أن مــن

الــكالم يعــد (تصحيحً ــا)؟ فأيــن نصــوص اإلمــام

صلــب مشــروع الشــيخ تصحيــح مــا ينســب إلــى

الدالــة عليــه؟ ومــاذا ســيكون األمــر لــو اكتشــفنا أن

الســلف واألئمــة مــن عقائــد ،وأنــه بــذل جهــدً ا كبيـ ًر ا

الواقــع بخــاف هــذا مــن أن اإلمــام يعتقــد بأزليــة

فــي التصحيــح واالســتدراك العقــدي فيمــا يتعلــق

القــرآن كمــا عليــه عامــة أتباعــه؟ أو أن هنــاك -علــى

باألقــوال واآلراء المنســوبة لإلمــام ،وأن نقــد

ً
نصوصــا تشــكل علــى هــذا التحريــر؟ فهــل
األقــل-

الشــيخ لمــا ينســبه القاضــي مــن آراء لإلمــام

ســيعد اآلن تحريــر الشــيخ (تصحيحً ــا)؟ أم قــراءة

كان بــار ًز ا ومنهجيًــا [الغريــب -مقدمــة الطريقــة:

تأويليــة اجتهاديــة منــه لنصــوص اإلمــام؟

 .]10-9والســؤال الجوهــري هنــا:

فكمــا ذكرنــا :إن اإلجــراء العلمــي الصحيــح

[مــا هــو اإلجــراء العلمــي الــذي ســلكه

للوصــول إلــى هــذه النتيجــة هــو فــي إثبــات أن

المحقــق فجعلــه يعتقــد بــأن ممارســة الشــيخ

اإلمــام نفســه قائــل بهــذا الــرأي بنصــوص ثابتــة

النقديــة ألقــوال ســلفه الحنابلــة ،فــي هــذه

صريحــة؛ ال أنهــا مجــرد نصــوص مجملــة يمكــن

المســألة ،هــي مــن (التصحيــح)؟ وكيــف ظهــر

أن تحمــل علــى غيــر وجــه ،مــع اعتقــاد اإلمــام

هــذا لــه؟].

ببدعيــة القــول المخالــف لهــذا الــرأي؛ ال أنهــا مجــرد

إن اإلجــراء العلمــي الــذي يثبــت أن تحريــر
الشــيخ فــي صفــة الــكالم يعتبــر (تصحيحً ــا)
داخــل المذهــب الحنبلــي= هــو فــي إثبــات أن اإلمــام
قائــل بنفــس تقريــره ،وهــذا التقريــر هــو مــا عبــر
عنــه المحقــق فــي شــرحه لــرأي الشــيخ فــي هــذه
المســألة بقولــه [الغريــب -مقدمــة الطريقــة:]67 :

اختــاف اجتهــاد كمــا يقــع لــه فــي بعــض المســائل
العقديــة .فهنــا؛ ال شــك أنــه إذا ثبــت لنــا أن
اإلمــام قائــل بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم علــى
وفــق التقريــر التيمــي بنصــوص صحيحــة الثبــوت
وقطعيــة الداللــة= فعنــد ذلــك؛ لــن يســع القــارئ
إال التســليم بــأن ممارســة الشــيخ فــي هــذه
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المســألة هــي إرجــاع المذهــب العقــدي للحنابلــة

المذهــب الحنبلــي فــي تشــكالته األولــى ومــدى

إلــى جــذوره األولــى فــي هــذه المســألة.

حضــور القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم فــي

لكــن المحقــق لــم يــول مشــكالت البحــث
التاريخــي لهــذه القضيــة الكبيــرة أي اهتمــام يُذكــر،
وإن كان أشــار إشــارة عابــرة [الغريــب -مقدمــة
الطريقــة ]70 :إلــى مقولــة منســوبة لإلمــام ،وهــي
[أحمــد -الــرد« :]276 :إن هللا لــم يــزل متكلمً ــا إذا
شــاء» .وهــذه المقولــة هــي إحــدى النصــوص
المركزيــة التــي يســتند عليهــا الشــيخ فــي
مشــروعه فــي بــاب صفــات األفعــال ،أو القــدم

مجتمعهــم؟ لمــاذا يحكــي متكلمــو المذهــب
االتفــاق علــى أزليــة القــرآن ،وال يشــار لوجــه أو
قــول بــأن القــرآن حــادث؛ حتــى مــع جدالهــم مــع
األشــعرية فــي إثبــات الحــرف والصــوت؟ ومــاذا
عــن حضــور القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم
فــي عمــوم مصنفــات المتكلميــن؛ فلمــاذا أغفــل
هــؤالء اإلشــارة للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة
الــكالم؟

النوعــي للصفــات الذاتيــة الفعليــة [ابــن تيميــة-

فهــذه أســئلة جوهريــة فــي ســبيل إثبــات أن

المجمــوع]160-159/6 :؛ لكــن مــاذا عــن قضيــة صحــة

قــراءة الشــيخ لصفــة الــكالم هــي (تصحيــح)

نســبة هــذه المقولــة ابتــداء لإلمــام؛ فهــل كتــاب

لمذهــب الحنابلــة لــم يلــق لهــا المحقــق بــا ًلا!

الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة -المصــدر التــي
وردت فيــه هــذه المقولــة -ثابــت النســبة لإلمــام؟
ومــاذا -علــى فــرض تحقــق النســبة -عــن تحليلهــا
علــى قواعــد النقــد الداخلــي اإليجابــي فــي منهــج
البحــث التاريخــي؛ فمــا معنــى هــذه المقولــة
الحقيقــي الــذي أراده صاحبهــا؟ وهــل تــدل علــى
التقريــر التيمــي؟ ومــا مســتوى داللتهــا؟ فهــل تــدل
علــى أن الــكالم قديــم النــوع حــادث اآلحــاد؟ أو تــدل
علــى أن أزليــة الــكالم هــي أزليــة القــدرة علــى الــكالم؟
وهــل تعليــق الــكالم بالمشــيئة يــدل علــى الحــدوث
فــي الــذات؟ أو تجــدد التعلــق؟ أو مشــيئة إســماع
الــكالم األزلــي؟ أم أنهــا محتملــة لــكل هــذا؟ وهــل
مســألة القــدم النوعــي للصفــات الذاتيــة الفعليــة
حاضــرة فــي زمــن صاحــب هــذه المقولــة؟ ومــاذا
عــن أقــوال اإلمــام ومواقفــه التــي تعــارض القــول
بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم؟ ومــاذا عــن واقــع

إال أنــه يبــدو لنــا بــأن المحقــق ،كغيــره مــن
عمــوم باحثــي بيئتــه المذهبيــة؛ واقــع تحــت تأثيــر
ســطوة الســردية التيميــة فــي الخــاف العقــدي
مــع الكالبيــة ،وتأثــر بعــض متأخــري الحنابلــة بهــم
فــي بــاب صفــات األفعــال [ابــن تيميــة -الــدرء.]6/2 :
ً
باحثــا؛ محاكمــة هــذه
وكان األجــدر بــه ،بصفتــه
الســردية للنصــوص المتقدمــة؛ فهــل حــدث فعـ ًلا
تســرب آلراء الكالبيــة داخــل المذهــب الحنبلــي؟
ومــا الدليــل علــى ذلــك؟ فهــل تــرك حنابلــة مــا قبــل
الشــيخ أصــ ًلا كليًــا ،وهــو القــول بالقــدم النوعــي
لصفــة الــكالم؛ اســتجابة للضغــط الكالبــي؟ وكيــف
حــدث ذلــك؟ ولمــاذا لــم نجــد معارضــة تذكــر داخــل
صفــوف الحنابلــة قبــل الشــيخ لهــذه االســتجابة؟
ولمــاذا كانــت هــذه االســتجابة مقتصــرة علــى نفــي
القــدم النوعــي لصفــة الــكالم ،أو لعمــوم قيــام
الصفــات االختياريــة بــذات هللا ،ولــم تتجاوزهــا إلــى

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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االســتجابة لنفــي الجهــة ونفــي الحــرف والصــوت

الــكالم ،والتــي تجاوزهــا المحقــق ولــم يشــر لهــا

وتأويــل الصفــات الخبريــة وكــون اإليمــان هــو

بأدنــى إشــارة ،وإنمــا اكتفــى باإلشــارة لمقولــة

التصديــق وغيرهــا مــن مســائل الخــاف بيــن

ُتنســب لإلمــام يمكــن أن يفهــم منهــا القــول

الحنابلــة وبيــن األشــعرية؟

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم ،ثــم ناقــش قضيــة

فالباحــث العلمــي هــو الــذي يتعامــل مــع
هــذه اإلشــكاالت التاريخيــة تعامــ ًلا علميًــا بغيــة

ثبوتهــا فــي الحاشــية باختصــار [الغريــب -مقدمــة
الطريقــة.]71-70 :

الوصــول للحقيقــة التاريخيــة .وال يمكــن الوصــول

• •( )5-2/3-1اإلشــكال التاريخــي في
حضــور مســألة القــدم النوعــي
لصفــة الــكالم فــي زمــن أحمــد
ابــن حنبــل:

مجمــل وفــي ثبــوت نســبته إشــكال= هــي قــراءة

إن مــن أهــم مــا ينبغــي أن يتنبــه لــه الباحــث

مذهبيــة مختصــرة لهــذه القضايــا الشــائكة

فــي ســبيل نســبته قــو ًلا إلحــدى الشــخصيات

فــي تاريــخ العقائــد.

التاريخيــة :قضيــة مــدى حضــور هــذا القــول

لهــذه الحقيقــة ،أو ألقــرب صــورة منهــا وفــق مــا
لدينــا مــن نصــوص علــى أقــل تقديــر؛ إال بمعالجتها
علــى أســس البحــث العلمــي .وإن تجــاوز مثــل هــذه
اإلشــكاالت لتقريــر نتيجــة مســبقة بنــاء علــى نــص

( )5-2القــدم النوعــي لصفة الكالم
عنــد أحمــد ابــن حنبل:
إن تقريــر قــول اإلمــام فــي القــدم النوعــي
لصفــة الــكالم ال ينبغــي أن يقتصــر علــى مقولــة
واحــدة ،علــى ثبــوت صحتهــا لــه إشــكال ،وليســت
مــع ذلــك ذات داللــة قطعيــة علــى المســألة .إن
هــذا مــن أســوأ االختصــار الــذي يمارســه الباحــث
فــي قــراءة األفــكار وتحليلهــا تحليــ ًلا تاريخيًــا.
فالــذي ينبغــي علــى الباحــث أن يكــون ذا نظــرة
شــمولية ،ال لنصــوص العالــم المــراد دراســة رأيــه
فحســب؛ بــل لســياقه التاريخــي وبيئتــه العلميــة
وظرفــه االجتماعــي كذلــك .لــذا؛ فإننــا ســنذكر فــي
هــذه الفقــرة الرئيســة ( )5-2اإلشــكاالت التــي تعكــر
علــى جعــل اإلمــام قائــ ًلا بالقــدم النوعــي لصفــة

فــي الحقبــة التاريخيــة التــي عاشــت فيهــا هــذه
الشــخصية المعنيــة بالبحــث .وتتأكــد العنايــة
بهــذا الجانــب فــي المســائل الغريبــة علــى بعــض
المجتمعــات الدينيــة ،مثــل حالتنــا هــذه؛ فمعلــوم
أن تقريــر القــدم النوعــي لبعــض الصفــات تســبقه
مقدمــات كالميــة وفلســفية شــائكة ،هــي غريبــة
علــى مجتمــع أهــل الحديــث فــي منتصــف القــرن:
(3هـــ9/م) ،الذيــن كانــت تنــزع تقريراتهــم فــي بــاب
الصفــات إلــى اإلطالقــات الكليــة دون االسترســال
فــي التفريعــات .وبمــا أن القــول بالقــدم النوعــي
للصفــات الذاتيــة الفعليــة هــو مــن األصــول التــي
ركــز عليهــا الشــيخ فــي مشــروعه النقــدي ،وظهــر
أثــر ذلــك فــي صفــة الــكالم علــى نحــو محــدد؛
مســتندً ا علــى مقولــة تنســب لإلمــام= فإننــا
يجــب أن نفحــص عــن مــدى حضــور هــذا القــول
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فــي المجتمــع اإلســامي فــي زمــن اإلمــام.
وال يمكننــا التأكــد مــن مســتوى حضــور هــذا

العدد  | 15خريف  2021م

محمد بن شجاع الثلجي:

القــول إال بالنظــر فــي المصنفــات العقديــة

نقــل أبــو القاســم البلخــي عــن مؤلفــه كتــاب

المتقدمــة .وال شــك أن تتبــع عامــة هــذه

الطبقــات الســبع ،وهــو كتــاب فــي بيــان اختــاف

المصنفــات ،مــن مختلــف الطوائــف ،فيــه

أقــوال مــن نفــى خلــق القــرآن ،فممــا ذكــر أنهــم

قــدر مــن الصعوبــة ،وال يتســع المجــال لــه؛

اختلفــوا علــى ســبعة أقــوال ،ولــم يشــر للقــول

لكــن ليقتصــر تتبعنــا اآلن علــى المصنفــات

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم .فهــذا المصــدر

التــي تعتنــي بذكــر الخــاف العالــي بيــن عمــوم

المفقــود يكتســب أهميــة بالغــة؛ فمؤلفــه معاصر

الطوائــف .لــذا؛ ســوف نســتعرض هنــا بعــض

لمحنــة القــول بخلــق القــرآن ،وهــو صاحــب مواقــف

المصنفــات المخصصــة فــي الملــل والنحل ،أو

ســلبية تجــاه اإلمــام [الذهبــي -الميــزان،]577/3 :

مــا يعبــر عنــه بكتــب تاريــخ المذاهــب العقديــة،

ً
واقعــا شــاهده .قــال أبــو القاســم
فهــو يحكــي

وســنحرص فــي هــذه الفقــرة ( )5-2/3-1علــى

البلخــي [البلخــي -المقــاالت:]272-271 :

اســتعراض المصنفــات المتقدمــة منهــا التــي
كانــت قريبــة مــن زمــن اإلمــام.

«وذكــر محمــد بــن شــجاع الثلجــي فــي
كتابــه الــذي ســماه كتــاب الطبقــات الســبع

المتكلميــن

التــي انتحلــت أن القــرآن ليــس بمخلــوق،

الذيــن يعتنــون برصــد الخــاف العقــدي فــي

وأنهــم افترقــوا بســبع فــرق :فقالــت فرقــة:

مصنفاتهــم فــي تاريــخ المقــاالت والفــرق ،فــي

إن القــرآن هــو الخالــق .وقالــت فرقــة :إنــه

القرنيــن4-3( :هـــ10-9/م)= فإننــا ال نجــد ذكـ ًر ا لهذا

بعضــه .وقالــت فرقــة :بــل هــو بمنزلــة بيــاض

القــول ،وليــس لــه ذلــك الحضــور الــذي نــراه مع

اللؤلــؤ مــن اللؤلــؤ ،وســواد القــار مــن القــار.

األقــوال األخــرى فــي صفــة الــكالم ،فأيــن أثــر

وقالــت فرقــة :إنــه أزلــي قائــم باللــه لــم

أهــل الحديــث فــي تلــك الحقبــة -وهــم مجتمــع

يســبقه .وقالــت فرقــة :إنــه صفــة مــن ذات

واســع وحضورهــم فــي تلــك الحقــب مؤثــر-

هللا ،كالعلــم والقــدرة والســمع والبصــر،

فــي تجلــي رأيهــم هــذا لــدى مؤرخــي المقــاالت

وليــس يقــول هــؤالء :إن القــرآن غيــر التــوراة

والفــرق قبــل أن يتأثــروا بالكالبيــة فيمــا بعــد

واإلنجيــل .وهــو قــول ابــن كالب .وهــم

القــرن4( :هـــ10/م) فيقــرروا قــدم القــرآن كمــا

يزعمــون أن كالم هللا ال يســمع فــي الحقيقــة

تحكيــه الســردية التيميــة؟ وســنكتفي فــي

وال يــرى وال يكتــب وال يحفــظ ،وأن الــكالم

العــرض هنــا علــى أربعــة كتــب منهــا؛ حتــى

يفهــم بالقــرآن ،وهــو يزعــم أن هللا يبصــر

نــرى مــدى حضــور هــذا القــول فــي تلــك الحقبــة

بعيــن ويخلــق بيــد ،وليســت العيــن غيــره وال

التار يخيــة:

هــي هــو ،وال بعضــه ،وكذلــك اليــد .وقالــت

فعندمــا

نتصفــح

كتــب

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

فرقــة بمثــل ذلــك ،غيــر أنهــا زعمــت أن القرآن
غيــر التــوراة ،والتــوراة غيــر اإلنجيــل .وقالــت
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فرقــة :إن هللا بعــض ،وذهبــت أنــه مســمى

ذكــر موافقــة ابــن كالب ألهــل الحديــث فــي

فيــه ،فلمــا كان اســم هللا فــي القــرآن،

ً
وصفــا ذاتيًــا ،ونســب هــذا لجميــع
كــون الــكالم

واالســم عندهــم هــو المســمى ،كان هللا فــي

أهــل الحديــث ،مــع العلــم أنــه يذكــر مخالفــة ابــن

القــرآن .قــال أبــو عبــد هللا (= الثلجــي) :وكل

كالب ألهــل الحديــث فــي الحكايــة ،ومــع ذلــك؛ فلــم

الفــرق الخمــس التــي قدمنــا ذكرهــا تنكــر أن

يشــر للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم .قــال

يكــون القــرآن كالمً ــا ،إال الطبقــة التــي زعمــت

[القالنســي -المقــاالت:]32 :

أنــه حــروف».

أبو القاسم البلخي:

«عبــد هللا بــن كالب وكل أهــل الحديــث
موافقــون للصــدر األول مثــل علــي بــن أبــي
طالــب وابــن عبــاس والتابعــون مثــل علــي

ذكــر فــي مقدمــة كتابــه المقــاالت أنــه

بــن الحســين والمشــايخ؛ عمــرو بــن دينــار

شــرع فــي تأليفــه فــي عــام290( :هـــ) ،وذكــر فيــه

[وعمــر بــن ديــار] ،وغيرهــم ،ثــم مالــك بــن أنــس

مقالــة أهــل الحديــث فــي القــرآن .قــال [البلخــي-

والثــوري وجعفــر بــن محمــد وغيرهــم مــن

المقــاالت:]271-270 :

الناقلــة والمتفقهــة أن كالم هللا غيــر مخلــوق

«وقــال الحشــو المنتســبون إلــى الحديــث
وهــم النابتــة :إن القــرآن كالم هللا -عــز وجــل.-

وغيــر محــدث وأنــه صفــة للــه فــي ذاتــه ليــس
بغيــره وال بســواه».

وزعمــوا أنــه غيــر مخلــوق وال محــدث ،واحتــج

فجميــع أصحــاب هــذه المصــادر المتقدمــة،

جمهورهــم بأنــه صفــة هللا ،وأن هللا بجميــع

وأحدهــا كتــاب مخصــص فــي فــرق القائليــن بنفــي

صفاتــه قديــم خالــق .قالــوا وزعمــوا :إن

خلــق القــرآن؛ لــم يذكــروا القــول بالقــدم النوعــي

صفات هللا ليست هللا وال غيره وال بعضه».

لصفــة الــكالم ،بــل نســب بعضهــم ألهــل الحديــث

أبو الحسن األشعري:

القــول بقــدم القــرآن ،أو نفــي حدوثــه ،أو بكــون
ً
وصفــا ذاتيًــا دون تفصيــل.
الــكالم

لمــا اســتعرض األقــوال فــي القــرآن لــم يشــر

وإن مــن أهــم مــا يــدل علــى غيــاب هــذا القــول

علمــا
البتــة للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم؛
ً

فــي تلــك الحقبــة ،أو علــى أقــل تقديــر؛ يكشــف

أنــه انتســب ألهــل الحديــث فــي هــذا الكتــاب

عــن القــول الســائد بيــن مجتمــع أهــل الحديــث=

[األشــعري -المقــاالت.]587-582 :

خطــاب المأمــون فــي االمتحــان فــي خلــق القــرآن
الــذي حفظــه لنــا ابــن جريــر الطبــري فــي تاريــخ
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الرســل والملــوك ،حيــث ورد فــي هــذا الخطــاب

الحديــث -الذيــن قصــد امتحانهــم -بــأن القــرآن

قــول المأمــون [الطبــري -التاريــخ:]632/8 :

حــادث ،وليــس مســاويًا للــه فــي األزليــة؛ لكــن لــم

«وقــد عــرف أميــر المؤمنيــن أن الجمهــور
األعظــم والســواد األكبــر مــن حشــو الرعيــة
وســفلة العامــة؛ ممــن ال نظــر لــه وال رويــة
وال اســتدالل لــه بداللــة هللا وهدايتــه
واالســتضاءة بنــور العلــم وبرهانــه فــي جميــع

ينقــل شــيء مــن هــذا ،بــل فيمــا حــدث فــي مناظــرة
اإلمــام فــي مجلــس المعتصــم مــا يزيــد تأكيــد
نفــي هــذا األمــر ،وســتأتي اإلشــارة إلحــدى مواقــف
اإلمــام التــي حدثــت فــي مجلــس المناظــرة فــي
فقــرة (.)5-2/3-3

األقطــار واآلفــاق= أهــل جهالــة باللــه وعمــى

فمــا الــذي يمكــن أن يخــرج بــه الباحــث مــن

عنــه ،وضاللــة عــن حقيقــة دينــه وتوحيــده

مالحظــة مجمــوع هــذه النصــوص؟ لــن يخــرج إال

واإليمــان بــه ،ونكــوب عــن واضحــات أعالمــه

بــأن هــذا القــول لــم يكــن لــه ذلــك الحضــور الــذي

وواجــب ســبيله ،وقصــور أن يقــدروا هللا حــق

يتخيــل فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة فــي مجتمــع

قــدره ويعرفــوه كنــه معرفتــه ويفرقــوا بينــه

أهــل الحديــث .مــع أننــا ال نملــك الحــق فــي النفــي

وبيــن خلقــه؛ لضعــف آرائهــم ونقــص عقولهــم

المطلــق لحضــوره؛ لعــدم االســتقراء التــام

وجفائهــم عــن التفكــر والتذكــر؛ وذلــك أنهــم

لمصنفــات تلــك الحقبــة التاريخيــة؛ لكننــا نملــك

ســاووا بيــن هللا -تبــارك وتعالــى -وبيــن مــا أنــزل

الحــق ،بمــا لدينــا مــن نصــوص؛ فــي إثــارة اإلشــكال

مــن القــرآن؛ فأطبقــوا مجتمعيــن واتفقــوا غيــر

العلمــي علــى الســردية التيميــة لصفــة الــكالم ،وأن

متعاجميــن علــى أنــه قديــم أول لــم يخلقــه هللا

األمــر أعقــد مــن تفســيره بتأثــر حنابلــة أواخــر القــرن:

ويحدثــه ويخترعــه».

(4هـــ10/م) بالكالبيــة.

فهــذه الوثيقــة التاريخيــة -التــي نقلهــا ابــن جريــر

• •( )5-2/3-2اإلشــكال العلمــي فــي
البنــاء علــى مقولــة« :إن هللا لــم
يــزل متكلمً ــا إذا شــاء»:

التيميــة بــأن أهــل الحديــث فــي تلــك الحقبــة

تعــد هــذه المقولــة ،التــي وردت فــي كتــاب الــرد

التاريخيــة يعتقــدون بحــدوث القــرآن ،وأنــه ليــس

علــى الزنادقــة والجهميــة [أحمــد -الــرد]276 :؛

للــه كالم معيــن أزلــي= فلمــاذا لــم ينقــل توضيــح

إحــدى المرتكــزات األساســية فــي نســبة القــول

هــذه اإلشــكالية فــي نظــر المأمــون الــذي هالــه

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم إلــى اإلمــام ،أو إلــى

مســاواة القــرآن باللــه فــي األزليــة مــن قبلهــم؟

عامــة أهــل الحديــث مــن قبــل الشــيخ وأتباعه [ابن

فــإذا كانــت مشــكلة المأمــون هــو كــون القــرآن

تيميــة -المجمــوع ،]588 ،173/12 :وهــم يرفضــون

قديمــا ،فيمكــن دفــع هــذا اإلشــكال مــن قبــل أهــل
ً

توجيــه عامــة فقهــاء المذهــب لهــا بــأن المشــيئة

الطبــري وجــادة -تكتســب أهميــة بالغــة في كشــف
ً
شــائعا بيــن مجتمــع
الموقــف العــام الــذي كان
أهــل الحديــث .فلــو كان األمــر كمــا تصــور الســردية

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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1.1اختــاف أســلوب الكتــاب ومنهجــه عمــا عــرف

[ابــن تيميــة -التســعينية .]334/1 :واألمــر الالفــت

عــن اإلمــام فــي النصــوص الثابتــة عنــه.

للنظــر أن هــذه المقولــة هــي محــل قبــول داخــل

2.2ضعــف ســنده ،فقــد انفــرد بروايتــه الخضــر

المذهــب الحنبلــي إلــى زمــن الشــيخ ،إال أن الخــاف

بــن المثنــى عــن عبــد هللا عــن اإلمــام ،وهــو

وقــع فــي تفســير متعلــق المشــيئة ،هــل هو الكالم

مجهــول ينفــرد بروايــة المناكيــر عــن عبــد هللا

نفســه أم إســماعه؟ ويبــدو أن الخــاف فــي هــذا

[ابــن رجــب -التقريــر.]293/2 :

قديــم قبــل الشــيخ؛ بحســب بعــض النصــوص
[ابــن المبــرد -التحفــة .]105 :وســوف نتنــاول تحليــل
مدلــول هــذه النصــوص فــي موضعــه مــن هــذه
المراجعــة ،ونــرى هــل يتطابــق موقفهــم مــع تقريــر

3.3عــدم حضــور الكتــاب فــي نصــوص اإلمــام
األخــر ى.
4.4اختــاف بعــض مــا ُذكــر فــي الكتــاب مــن أخبــار

الشــيخ للقــدم النوعــي لصفــة الــكالم أم ال؟ لكــن

عمــا روي عــن اإلمــام ،مثــل قصــة ســبب

يجــب أو ًلا ممارســة النقــد التاريخــي علــى المقولــة

انحــراف الجهــم بــن صفــوان؛ فقــد ورد فــي

نفســها؛ للتأكــد مــن مــدى ثبــوت نســبتها لإلمــام

الكتــاب أن ســبب انحرافــه مناظــرة الســمنية

أو ًلا ،ومــا يمكــن أن تــدل عليــه ثان ًيــا.

لــه ،بينمــا ورد فــي مصدريــن آخريــن تبريــر
مختلــف النحــراف الجهــم بــن صفــوان غيــر

|

|( )5-2/3-2/2-1اإلشكال الثبوتي
على هذه المقولة:
فــي البحــث التاريخــي يتقــدم النقــد الخارجــي

علــى النقــد الداخلــي ،وإثبــات النســبة يعــود إلــى
القســم الثانــي مــن النقــد الخارجــي ،الــذي هــو (نقــد
المصــدر) ،بينمــا تفســير عبــارات الكاتــب يعــود
إلــى القســم األول مــن النقــد الداخلــي ،الــذي هــو
(النقــد اإليجابــي) [بــدوي -المناهــج.]188-187 :
لــذا؛ ال بــد مــن بحــث صحــة نســبة هــذه المقولــة
لإلمــام قبــل بحــث داللتهــا.
وهــذه المقولــة وردت -كمــا أســلفنا -فــي كتــاب
الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة [أحمــد -الــرد،]276 :
ونســبة هــذا الكتــاب إلــى اإلمــام محــل شــك؛
لعــدة اعتبــارات علميــة:

الــوارد فــي الكتــاب [أحمــد -الــرد198-196 :؛ أبــو
نعيــم -البيــان/13 :و؛ الذهبــي -التاريــخ.]390/3 :
5.5عــدم حضــور هــذا الكتــاب فــي كتــاب الســنة
لعبــد هللا -ابــن اإلمــام -وال فيمــا وصــل إلينــا
مــن كتــاب الســنة ألبــي بكــر الخــال -جامــع
علــوم اإلمــام -الــذي وجــدت فيــه أبــواب
تتعلــق بالجهميــة وخلــق القــرآن ،ممــا يوحــي
بعــدم حضــور الكتــاب فــي مجتمعهــم فــي
تلــك الحقبــة.
6.6أن أقــدم المنقــوالت عــن هــذا الكتــاب وردت
منســوبة إلــى مقاتــل بــن ســليمان البلخــي.
وقــد ورد هــذا فــي مصــدر حنبلــي متقــدم ،بــل
لعلــه أقــدم مصــدر حنبلــي ينقــل عــن هــذا
الكتــاب؛ لكــن مــع نســبته إلــى غيــر اإلمــام
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[أحمــد -الــرد207-196 :؛ ابــن بطــة -اإلبانــة:
.]89-86/3/2

الكتــاب لإلمــام ،وال بــد مــن مناقشــتها
والبحــث عــن أجوبــة لهــا قبــل االعتمــاد علــى
تلــك المقولــة الــواردة فيــه ،وعــدم االكتفــاء
بتلقــي فقهــاء المذهــب الحنبلــي للكتــاب؛
فــإن هــذا ال يكفــي بمجــرده لتصحيــح
النســبة.

|( )5-2/3-2/2-2اإلشكال المدلولي
على هذه المقولة:

|

فهــذه االعتبــارات ُتشــكل علــى نســبة

العدد  | 15خريف  2021م

النظــر إلــى نصــوص العلمــاء لتحديــد آرائهــم
فــي المســائل يجــب أن يلحــظ -بعــد التأكــد مــن
ثبــوت هــذه النصــوص عنهــم -مســتوى داللتهــا،
وهــل هــي ال تــدل إال علــى معنــى واحــد؟ أم هــي
محتملــة؟ وهــذا أمــر لــم يتنبــه لــه المحقــق؛ إذ
يبــدو أنــه يظــن أن مجــرد تعليــق الــكالم األزلــي
بالمشــيئة اإللهيــة كاف لدعــوى أن اإلمــام يقــول

وقــد اكتفــى المحقــق بمناقشــة االعتبــار

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم .وهــذا غيــر الزم؛

الثانــي -وهــو جهالــة الخضــر بــن المثنــى -فــي

ألن هــذه المقولــة« :إن هللا لــم يــزل متكلمً ــا إذا

مقــام الــرد علــى أحــد الباحثيــن .وقــد افتــرض

شــاء» يمكــن أن تفســر بـــ:

المحقــق بــأن زيــن الديــن ابــن رجــب ذكــر
تضعيــف الخضــر بــن المثنــى فــي مســألة
فقهيــة ،بينمــا نســب لإلمــام بــأن هللا
متكلمــا إذا شــاء ،ممــا يــدل علــى
لــم يــزل
ً
تفرقتــه بيــن هــذا الكتــاب الــذي رواه الخضــر
بــن المثنــى وبيــن بقيــة مروياتــه فــي الفقــه
[الغريــب -مقدمــة الطريقــة .]71-70 :وهــذا
ال يرفــع اإلشــكال؛ ألنــه مــا دام أن الخضــر

أ -أن األزليــة هنــا هــي أزليــة القــدرة علــى الــكالم ،ال
أزليــة نــوع الــكالم المتجــددة آحــاده ،فيكــون القــرآن
ً
حادثــا؛ لكــن ال يســبقه كالم حــادث ال أول لــه.
هنــا
وهــذا يقــرب مــن رأي داود األصفهانــي [األشــعري-
المقــاالت ،]583 :والكراميــة [الجوينــي -الشــامل:
 ،]530وهــو مــا فهمــه بهــاء الديــن اإلخميمــي؛
فنســبه لإلمــام [اإلخميمــي -المنقــذ.]327/2 :

بــن المثنــى مجهــول انفــرد بروايــة المناكيــر

ب-

عــن عبــد هللا فهــذا ســيجعلنا فــي قلــق مــن

بالــكالم ،كمــا فهــم ذلــك عــدد مــن فقهــاء المذهب

صحــة مروياتــه التــي انفــرد بهــا ،ال ســيما إذا

الحنبلــي المتقدميــن [أبــو يعلــى -اإلبطــال.]547 :

كانــت بهــذا المســتوى مــن الخطــورة فــي
البحــث التاريخــي؛ فكيــف إذا انضمــت قرائــن
أخــر ى تشــكل علــى نســبة الكتــاب لإلمــام
غيــر جهالــة الخضــر بــن المثنــى؟

أن المشــيئة هنــا متعلقــة باإلســماع ال

فهنــا يمكننــا أن نقــول ،فــي ســياق تحليــل
النصــوص العقديــة؛ يجــب علينــا أن نفــرق بيــن
مقاميــن اثنيــن:
 -1بنيــة الــكالم نفســه مــن غيــر مالحظــة أي شــيء
آخر.

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

 -2بنيــة الــكالم بمالحظــة ســياقه الــوارد فيــه ،أو
بمالحظــة الســياق المذهبــي لصاحبــه.
أمــا المقــام األول؛ فكمــا ذكرنــا أن مجــرد هــذه
المقولــة ال يــدل داللــة قطعيــة علــى أن صاحبهــا
يقــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم؛ وذلــك ألن
متعلــق المشــيئة لــم يُذكــر؛ فيحتمــل أن يكــون
متعلــق المشــيئة:
—الــكالم؛ فيكــون التقديــر« :إن هللا لــم يــزل
متكلمً ــا إذا شــاء الــكالم» ،أو:
—اإلســماع؛ فيكــون التقديــر« :إن هللا لــم يــزل
متكلمً ــا إذا شــاء اإلســماع».
ً
وأيضــا؛ فاالحتمــال األول قــد يفســر بمذهــب
داود األصفهانــي والكراميــة وتفســير بهــاء الديــن
اإلخميمــي ،ال بمذهــب الشــيخ .ويتأكــد بُعــد
التفســير الثانــي لالحتمــال األول فــي ظــل غيــاب
حضــور مســألة القــدم النوعــي لصفــة الــكالم فــي
عصــر اإلمــام؛ فكيــف مــع معارضــة نصوصــه
ومواقفــه لهــذا التفســير؟!
وأمــا المقــام الثانــي؛ فمالحظتــه تؤكــد مــن
اإلشــكال المدلولــي علــى تفســير هــذه المقولــة
بالتفســيرين؛ التيمــي واإلخميمــي .فعندمــا نتمعن
فــي الســياق الــذي وردت فيــه هــذه المقولــة نجــد
صاحبهــا ،فــي الكتــاب نفســه؛ ال يســلم بحــدوث
القــرآن! وهــذا يشــكل بــكل تأكيــد علــى حمــل
مقولتــه علــى أن الــكالم قديــم النــوع حــادث اآلحــاد،
أو حمــل أزليــة الــكالم علــى أزليــة القــدرة علــى
ً
حادثــا ،بمعنــى أن هللا تكلــم
الــكالم؛ فيكــون القــرآن
بــه فــي لحظــة زمنيــة معينــة علــى كال التفســيرين.
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الحتجــاج الجهميــة علــى خلــق القــرآن بآيــةَ ﴿ :م ــا
يَأۡتِي ه ــم ّ ِم ــن ذ ِۡك ـ ّ
ُّ ۡ َ
َّ ّ
ث﴾ ،وهــي أشــهر
ـر ِم ــن رب ِ ِه ــم م ح ــد ٍ
ِ
ٖ

دليــل ســمعي يحتــج بــه القائلــون بخلــق القــرآن
[الخوارزمــي -الفائــق =]181 :نجــده يفســر الحــدوث
بحــدوث علــم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
علمــا أن الشــيخ
بــه ،ال أن القــرآن نفســه حــادث!
ً
ُ
فســر الذكــر الــوارد فــي اآليــة بالقــرآن الــذي أنــزل؛
فهــو يجيــز أن يقــال عــن القــرآن بأنــه محــدث بنــاء
علــى هــذه اآليــة [ابــن تيميــة -المنهــاج،]256/2 :
وهــذا متســق مــع قولــه بالقــدم النوعــي لصفــة
الــكالم .فــاآلن؛ لــو كان صاحــب هــذه المقولــة
يعتقــد بحــدوث القــرآن ،بنــاء علــى مقولتــه تلــك؛
فمــا الــذي يجعلــه يجيــب علــى اآليــة بهــذا الجــواب؟
أليــس المفتــرض بصاحــب هــذه المقولــة أن
يســلم بــأن الحــدوث متعلــق بالقــرآن؛ لكــن ليــس
ً
مخلوقــا ،وتكــون منازعتــه للجهميــة فــي
كل حــادث
تــرادف الحــدوث والخلــق ،ال أن يصــرف الحــدوث
الــوارد فــي اآليــة عــن القــرآن ،وهــي دليــل علــى أن
القــرآن حــادث ال قديــم؟! قــال صاحــب المقولــة
[أحمــد -الــرد:]247-242 :
«بــاب آخــر :ثــم إن الجهمــي ادعــى أم ـ ًر ا آخــر،
فقــال :أنــا أجــد آيــة فــي كتــاب هللا تــدل علــى أن
القــرآن مخلــوق! فقلنــا :فــي أي آيــة؟ فقــال:

ۡ
قــول هللا -تبــارك وتعالــىَ ﴿ :-م ــا يَأتِي ِه ــم ّمِــن
ذ ِۡك ـ ّ
ُّ ۡ َ
َّ ّ
ث﴾ .فزعــم أن هللا -تعالــى-
ـر ِم ــن رب ِ ِه ــم م ح ــد ٍ
ٖ

قــال :إن القــرآن محــدث ،وكل محــدث مخلــوق.
فلعمــري! لقــد شــبه علــى النــاس بهــذا ،وهــي
آيــة مــن المتشــابه .فقلنــا فــي ذلــك قــولًا،
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واســتعنا باللــه ،ونظرنــا فــي كتــاب هللا ،وال

ولــذي القرنيــن ،وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي

حــول وال قــوة إال باللــه .اعلــم أن الشــيئين إذا

-رضــي هللا عنهــم -ومــن كان علــى مثالهــم ممــن

اجتمعــا فــي اســم يجمعهمــا فــكان أحدهمــا

بســط هللا لــه فلــم يبــغ .وإذا انفــرد اســم الكافر

أعلــى مــن اآلخــر ،ثــم جــرى عليهمــا اســم مــدح
فــكان أعالهمــا أولــى بالمــدح وأغلــب عليــه ،وإن
جــرى عليهمــا اســم ذم أو اســم دنــيء فأدناهما
أولــى بــه .ومــن ذلــك قــول هللا -تبــارك وتعالــى-

َ َُ ٞ
َ
فــي كتابــه﴿ :إ َّن َّ َ
وف َّرحِي ـ ٞ
ٱلل ب َّ
ٱلن ـ ِ
ـاس ل ــرء
ـم﴾ ﴿ع ۡي ٗن ــا
ِ
ِ
َ ُ َّ
ـر ُ
ي َ ۡش ـ َ
ب ب ِ َه ــا عِب ــاد ٱلل﴾ .فــإذا اجتمعــوا فــي اســم

اإلنســان واســم العبــاد ،فالمعنــى فــي قــول

ُ َّ
ــر ُ
هللا -تعالــىَ ﴿ :-ع ۡي ٗن ــا ي َ ۡش َ
ب ب ِ َه ــا ع َِب ــاد ٱلل﴾،

يعنــي :األبــرار دون الفجــار ،لقولــه إذا انفــرد

َّ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ
ِيــم﴾ وإذا انفــرد
األبــرار﴿ :إِن ٱل أب ــرار ل ِف ــي ن ع ٖ

َ َّ ۡ ُ َّ َ َ
َّ
َ
يــم﴾ .وقولــه{ :إِن
الكفــار﴿ :وِإن ٱل ف ج
ــار ل ِف ــي ج ِ
ح ٖ
َ َُ ٞ
َّ َ
وف َّرح ٞ
ٱلل ب َّ
ٱلن ِ
ــاس ل ــرء
ِيــم} ،فالمؤمــن أولــى بــه،
ِ
وإن اجتمعــا فــي اســم النــاس؛ ألن المؤمــن
إذا انفــرد أعطــي المدحــة ،لقــول هللا -تعالــى:-

ََ َ
ان ب ٱل ۡ ُم ۡؤ ِم ن َ
َ َّ َّ َ ُ ۡ َ َ ُ َّ ٞ
ٞ
ِيــن
﴿وِإن ٱلل ب ِك ــم ل ــرءوف رحِيــم﴾﴿ ،وك ِ
َرح ٗ
ِيم ــا﴾ .وإذا انفــرد الكفــار جــرى عليهــم اســم
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ
َّ
َ
الــذم فــي قولــه﴿ :أل ا ل ع ن ــة ٱللِ عل ــى ٱلظٰ ل ِ ِم يــن﴾،
َۡ َ
ـذاب ُه ـ ۡ
وقولــه﴿ :أَن َس ــ ِ َ َّ ُ َ َ ۡ ۡ َ
ـم
خ ط ٱلل ع ل ي ِه ــم وف ِــي ٱل ع ـ ِ
َخ ٰل ُ
ِــدونَ﴾؛ فهــؤالء ال يدخلــون فــي الرحمــة.
َ َ ْ
َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ ّ َ
ـرِ ۡزق ل ِع َِب ــادِه ِۦ ل َب غ ۡوا ف ِي
وفــي قولــه﴿ :ول ــو ب س ــط ٱلل ٱل ـ
ۡ َ
ٱل أ ِ
ۡرض ﴾ ،فاجتمــع الكفــار والمؤمنــون فــي اســم
العبــاد ،فالكفــار أولــى بالبغــي مــن المؤمنيــن؛
ألن المؤمنيــن انفــردوا ومدحــوا فيمــا بســط
هللا لهــم مــن الــرزق ،وهــو قولــه -تعالــى:-

َّ

َٓ َ َ ُ ْ َ

ُۡ

ُ ْ َ

ۡ ُ

ْ

ـم ي س ــرف وا َول ـ ۡ
ـن إذا أنف ق ـوا ل ـ ۡ
ـم َي ق ت ـ ُ
َ
َ
ـروا﴾ ،وقولــه:
﴿وٱلذِي ـ ِ
ِ
َۡ َ

ُ

َ

﴿ َوم َِّم ــا َرزق نٰ ُه ـ ۡ
ـم يُن فِق ــون﴾ .وقــد بســط هللا الــرزق

لــداود ،وســليمان بــن داود -عليهمــا الســام-

َّ
وقــع عليــه اســم البغــي فــي قولــه لقــارون﴿ :إِن
َٰ ُ َ َ َ
َ
ـى َع لَ ۡي ه ـ ۡ
ان ِم ــن قَ ـ ۡ
ـى َف َب َغ ـ ٰ
وس ٰ
ـو ِم ُم ـ
ق ــرون ك
ـمۖ﴾ ونمــرود
ِ
بــن كنعــان حيــن آتــاه هللا الملــك فحــاج ربــه؛

َ َّ َ ٓ َّ َ
ـك َء َات ۡي ـ َ
ـت
وفرعــون حيــن قــال موســى﴿ :رب ن ــا إِن ـ
ۡ َ ۡ َ َ َ َ َُ َ ٗ َ َ ۡ َ ٗ
ــو ٰا﴾ .فلمــا اجتمعــوا
ف ِرع ــون وم ــلأهۥ زِين ــة وأم ل

فــي اســم واحــد فجــرى عليهــم اســم البغــي

كان الكافــر أولــى بــه ،كمــا أن المؤمــن أولــى

بالمدحــة .فلمــا قــال هللا -تبــارك وتعالــىَ ﴿ -م ــا
يَأۡتِي ه ــم ّ ِم ــن ذ ِۡك ـ ّ
ُّ ۡ َ
َّ ّ
ث﴾ ،فجمــع بيــن
ـر ِم ــن رب ِ ِه ــم م ح ــد ٍ
ِ
ٖ

الذكريــن :ذكــر هللا ،وذكــر نبيــه .فأمــا ذكــر هللا إذا
انفــرد لــم يجــر عليــه اســم الحــدث ،ألــم تســمع

َ َٰ َ
َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ
ـذا ذ ِۡك ـ ٞ
ك بَ ـ ُ
إلــى قولــه﴿ :ولذِك ــر ٱللِ أ
ـر ُّم َب َار ٌك
ـر ۗ﴾﴿ ،وه ـ
أَ َ ۡ َ ُ
ــه﴾ .وإذا انفــرد ذكــر النبــي صلــى هللا عليــه
نزل نٰ ۚ

وســلم جــرى عليــه اســم الحــدث ،ألــم تســمع

َّ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ
إلــى قولــهَ﴿ :ٱلل خ ل ق ك
ــم َوم ــا ت ع َم ل ــون﴾ .فذكــر

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــه عمــل ،وهللا
لــه خالــق ومحــدث .والداللــة علــى أنــه جمــع بيــن

ۡ
ذكريــن هــو قولــهَ ﴿ :م ــا يَأۡتِي ه ــم ّ
ــر ّمِــن
ِك
ذ
ِــن
م
ِ
ٖ
ُّ ۡ َ
َّ ّ
ث﴾ فأوقــع عليــه الحــدث عنــد إتيانــه
رب ِ ِه ــم م ح ــد ٍ

إيانــا ،وأنــت تعلــم أنــه ال يأتينــا باألنبــاء إال مبلغ

َ َ ّ ۡ َ َّ ّ ۡ َ ٰ َ َ
ى ت نف ُع
ومذكــر .وقــال -تعالــى﴿ :-وذكِ ــر ف ـإِن ٱلذِك ــر
ّ
ّ
َ
َ
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِم ن َ
ِيــن﴾﴿ ،فَ َذ ّك ۡ َّ َ َ
ى﴾﴿ ،ف ذك ۡ
ٱلذ ِۡك َ
ــر ٰ
ِــر
ــت
ِــر إِن ن ف ع ِ
إ َّن َم ــا ٓ أَ َ
نــت ُم َذ ّك ٞ
ِــر ﴾ .فلمــا اجتمعــوا فــي اســم
ِ
الذكــر جــرى عليهــم اســم الحــدث؛ وكان النبــي

صلــى هللا عليــه وســلم إذا انفــرد وقــع عليــه
اســم الخلــق ،وكان أولــى بالحــدث مــن ذكــر هللا
-عــز وجــل -الــذي إذا انفــرد لــم يقــع عليــه اســم

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

خلــق وال حــدث ،فوجدنــا داللــة مــن قــول هللا

َ َۡ
ۡ
ّ
ـر ّ ِم ــن َّر ّب ِ ِه ــم
تبــارك وتعالــى﴿ -م ــا ي أتِي ِه ــم ِم ــن ذِك ـ ُّٖ ۡ َ
ث﴾} إنمــا هــو محــدث إلــى النبــي صلــى هللا
م ح ــد ٍ

عليــه وســلم؛ ألن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
كان ال يعلــم فعلمــه هللا -تعالــى ،-فلمــا علمــه
هللا -تعالــى -كان ذلــك محدثًــا إلــى النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم».
فــاآلن؛ كيــف لنــا أن نجمــع هــذا التوجيــه لآليــة
مــع حمــل تلــك المقولــة علــى القــدم النوعــي لصفة
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لصفــة الــكالم .وبنــاء علــى هــذا؛ فكيــف يذكــر
المحقــق أن هــذه المقولــة المنســوبة لإلمــام
توافــق كالم الشــيخ [الغريــب -مقدمــة الطريقــة:
]79؟!

• •( )5-2/3-3أقــوال أحمــد ابــن حنبــل
ومواقفــه المعارضــة لقــراءة
تقــي الديــن ابــن تيميــة للقــدم
النوعــي لصفــة الــكالم:

الــكالم؟ فهــل يســتقيم أن تفســر النصــوص بــا

إن حديــث اإلمــام عــن مســألة خلــق القــرآن،

مالحظــة لســياقاتها؟ إذ إن هــذا التوجيــه لآليــة

والمســائل المرتبطــة بهــا؛ ليــس قليــ ًلا ،وإنمــا

يتســق مــع مذهــب القائليــن بقــدم القــرآن .ويتأكــد

لــه نصــوص ومواقــف متكاثــرة ،وعــدد منهــا

اإلشــكال علــى التفســير التيمــي عندمــا نلحــظ

يعــارض تقريــر الشــيخ .وبنــاء علــى هــذا؛ فــإن مــن

عبــارة أخــرى لصاحــب المقولــة فــي أن جميــع

القصــور البحثــي :عــدم محاكمــة التفســير التيمــي

الصفــات أزليــة بــا تفرقــة بيــن ذاتيــة وفعليــة .قــال

لهــذه المقولــة إلــى األقــوال والمواقــف األخــرى

صاحــب المقولــة [أحمــد -الــرد:]282 :

لإلمــام المعارضــة لهــذا التفســير؛ فالباحــث هــو

«فقلنــا :نحــن نقــول :قــد كان هللا وال
شــيء؛ ولكــن إذا قلنــا :إن هللا لــم يــزل بصفاتــه
كلهــا؛ أليــس إنمــا نصــف إلهً ــا واحــدًا بجميــع
صفاتــه؟!».
فالمحقــق اكتفــى بإحــدى تفســيرات هــذه
المقولــة ،وتعامــل مــع المقولــة نفســها كمــا لــو
أنهــا ثابتــة ،وداللتهــا صريحــة ،ومتســقة مــع بقيــة
تقريــرات صاحبهــا فــي الكتــاب نفســه ،وموافقــة
كذلــك -علــى فــرض صحــة النســبة -ألقــوال اإلمــام
ومواقفــه التــي ســتأتي اإلشــارة لهــا فــي الفقــرة
التاليــة ( .)5-2/3-3وقــد تبيــن أنهــا غيــر كافيــة البتــة
للداللــة علــى أن اإلمــام قائــل بالقــدم النوعــي

الــذي ينتظــر منــه معالجــة اإلشــكاالت العلميــة
للوصــول إلــى الحقيقــة.
نعــم! يذكــر الشــيخ أنــه لــم ينقــل عــن الســلف
القــول بقــدم القــرآن [ابــن تيميــة -المجمــوع:
 ،]54/12ومــع التســليم بصحــة هــذا النفــي؛ فــإن
اســتنباط قــدم القــرآن مــن نصــوص الســلف
ً
متوقفــا علــى ورود لفظــة (قديــم) فــي
ليــس
نصوصهــم؛ فهنــاك جانــب اســتداللهم علــى نفــي
خلقــه وحدوثــه وقياســه بصفــات أخــرى ،وهــذه
كلهــا يمكــن أن نســتنبط منهــا موقفهــم مــن
قــدم القــرآن .وإننــا هنــا سنســتعرض جملــة مــن
أقــوال اإلمــام ومواقفــه التــي تشــكل حقيقــة علــى
التفســير التيمــي لهــذه المقولــة ،ومنهــا:
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—أن أبــا بكــر المــروذي روى عــن اإلمــام أنــه قــال

القــرآن« :بــأن هللا كان وال قــرآن»؛ فيكــون

[الخــال -الســنة ..« :]36/6/3 :فأخبــر [هللا]

ً
مخلوقــا ،فأجــاب اإلمــام بـــ« :كان هللا وال

أنــه خلــق الخلــق ،واألمــر غيــر الخلــق ،وهــو

علــم؟!» [صالــح -المحنــة151 :؛ حنبــل -المحنــة:

كالم هللا ،وأن هللا -عــز وجــل -لــم يخــل مــن

 !]102أي مماثلــة حكــم القــرآن ،أو صفــة الــكالم،

العلــم وقــال{ :إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه

لصفــة العلــم .فــإن كان القــرآن غيــر أزلــي -كمــا

لحافظــون} ،والذكــر هــو القــرآن ،وأن هللا لــم

يعتقــد مناظــروه -فكذلــك حــال العلــم .ولــو

يخــل منهمــا ،ولــم يــزل هللا متكلمً ــا عالمً ــا.

كان اإلمــام ،فــي هــذا النقــل ،ال يعتقــد بأزليــة

وقــال فــي موضــع آخــر :وأن هللا لــم يخــل مــن

القــرآن؛ لمــا كان لجوابــه مــن معنــى حينئــذ!

العلــم والــكالم وليســا مــن الخلــق؛ ألنــه لــم

ويؤيــد هــذا حكايــة الجاحــظ هــذا الموقــف عــن

يخــل منهمــا؛ فالقــرآن مــن علــم هللا وهــو

اإلمــام فــي مجلــس المناظــرة .قــال [الجاحــظ-

كالمــه» .وهــذا يــكاد يكــون تصريحً ــا مــن اإلمــام

الخلــق« :]295-294/3 :وزعــم (= اإلمــام) يومئــذ

بأزليــة القــرآن؛ لعــدم خلــو هللا منــه ،وجعلــه

أن حكــم كالم هللا كحكــم علمــه ،فكمــا ال
ً
ومخلوقــا
يجــوز أن يكــون علمــه محدثًــا

الــكالم وآحــاده!
—أنــه روي عــن اإلمــام أنــه قــال فــي مجلــس

ً
مخلوقــا
فكذلــك ال يجــوز أن يكــون كالمــه
محدثًــا .فقــال لــه :أليــس قــد كان هللا يقــدر

المناظــرة وغيــره [حنبــل -المحنــة102 :؛ الخــال-

أن يبــدل آيــة مــكان آيــة ،وينســخ آيــة بآيــة،

الســنة36/6/3 :؛ غــام الخــال -الجــزء:]300/1 :

وأن يذهــب بهــذا القــرآن ،ويأتــي بغيــره ،وكل

«لــم يــزل هللا متكلمً ــا عالمً ــا» .فهنــا اإلمــام

ذلــك فــي الكتــاب مســطور؟ قــال :نعــم.

قــرن صفــة الــكالم بصفــة العلــم فــي حكــم

قــال :فهــل كان يجــوز هــذا فــي العلــم ،وهــل

القــرآن مــن علــم هللا ،وعــدم تفرقتــه بيــن نــوع

األزليــة ،وال يمكــن أن يُقــال بــأن العلــم صفــة
اختياريــة تتعلــق بالمشــيئة ،بمعنــى إن شــاء

ً
جائــز ا أن يبــدل هللا علمــه ،ويذهــب بــه،
كان
ويأتــي بغيــره؟ قــال :ليــس».

هللا علــم وإن شــاء لــم يعلــم؛ فلــم ينقــل

—أن اإلمام كان ينفي خلق القرآن بوجود أسماء

متقدمــو الحنابلــة -حســب اطالعنــا -عــن اإلمــام

ً
مخلوقــا فســتكون
هللا فيــه؛ فــإن كان القــرآن

أنــه يقــول بتجــدد العلــم ،أو بتعلقــه بالمشــيئة.

أســماؤه مخلوقــة كذلــك .وهــذه الحجــة ومــا

—أن اإلمــام كان يقيــس القــرآن علــى العلــم،

ســبقها قــد عنــون لهــا أبــو بكــر الخــال بعنــوان

وهــذا كثيــر فــي نصوصــه ،ومــن أشــهر نصوصــه

مســألة فــي كتابــه الســنة [الخــال -الســنة:

التــي يُفهــم منهــا اعتقــاده بأزليــة القــرآن رده في

 ،]29/6/3ونقلهــا عبــد هللا عــن اإلمــام كاملــة

مجلــس المناظــرة علــى اســتدالل عبــد الرحمــن

[عبــد هللا -الســنة .]102/1 :فــاآلن كيــف يســتقيم

بــن إســحاق -قاضــي أهــل الــرأي -علــى خلــق

هــذا االحتجــاج لــو كان اإلمــام يعتقــد بحــدوث
حــروف القــرآن؟ فلــو كان يعتقــد هــذا لمــا كان
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مــن اســتدالله مــن معنــى ،بــل ُ
لعكــس عليــه!

قديــم [ابــن تيميــة -المجمــوع !]589/12 :ولمــاذا

—أن اإلمــام ألــزم مــن قــال بخلــق القــرآن بــأن

اإلمــام يهجــر داود األصفهانــي مــع نفيــه بأنــه

ً
مخلوقــا [الخــال -الســنة!]25/6/3 :
يكــون هللا

يقصــد بحــدوث القــرآن أنــه مخلــوق؟ بــل فــي

وكيــف يتأتــى صحــة هــذا اإللــزام لــو كان ال

روايــة عنــه ،ذكرهــا أبــو بكــر الخــال؛ يظهــر

يعتقــد بأزليــة القــرآن؟!

تفرقتــه بيــن المحــدث وبيــن المخلــوق [الذهبــي-

—لــم ينقــل عــن اإلمــام أنــه وصــف القــرآن
بالحــدوث ،بينمــا روي عنــه القــول بقــدم القــرآن
[ابــن أبــي يعلــى -الطبقــات438/1 :؛ ابــن بــدران-
األســئلة]407-406 :؛ لكــن يجــب أن نكــون حذريــن
فــي قبــول هــذه الروايــة ،فمصطلــح «القــدم»
غيــر دارج فــي نصــوص اإلمــام .ونلحــظ فــي
مجلــس المناظــرة أن اإلمــام كان يصــرف

َ َۡ
ۡ
ّ
ـر ّ ِم ــن
الذكــر الــوارد فــي آيــة﴿ :م ــا ي أتِي ِه ــم ِم ــن ذِك ـ ٖ
ُّ ۡ َ
َّ ّ
ث﴾ عــن القــرآن [صالــح -المحنــة152 :؛
رب ِ ِه ــم م ح د ٍ

حنبــل -المحنــة116 ،104 ،103 :؛ ابــن بطــة -اإلبانــة:
 !]251/3/2فلــو كان يعتقــد بحــدوث القــرآن وأنــه
ليــس بأزلــي؛ فلمــاذا يكــون جوابــه علــى اآليــة
هكــذا؟ كمــا روي عنــه أنــه هجــر داود األصفهانــي
لوصفــه القــرآن بالحــدوث [الذهبــي -الســير:

التاريــخ !]330/6 :فهــل يجــوز هجــر مســلم ألجــل
توهــم مــع االتفــاق فــي المعتقــد ذاتــه؟ أســئلة
كثيــرة تشــكل علــى قــراءة الشــيخ التأويليــة.
فهــذه بعــض نصــوص اإلمــام ومواقفــه التــي
نــرى فيهــا معارضــة للتقريــر التيمــي ،ويُفهــم منهــا
القــول بأزليــة القــرآن .وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل:
هــل كان تفســير القاضــي للمقولــة الســالفة
المنســوبة لإلمــام« :إن هللا لــم يــزل متكلمً ــا
إذا شــاء» بــأن المشــيئة متعلقــة باإلســماع ال
بالــكالم= «بعيــدً ا» كمــا ذكــر المحقــق [الغريــب-
مقدمــة الطريقــة]78 :؟ أم أن القاضــي اضطــر لــه؛
لمــا تــدل عليــه بقيــة نصــوص اإلمــام ومواقفــه
مــن أزليــة القــرآن؟

 !]99/13وقــد مــارس الشــيخ قراءة تأويلية لهذا

( )5-3القــدم النوعــي لصفــة
الــكالم فــي األدبيــات الكالميــة
والحنبليــة قبــل تقــي الديــن ابــن
تيميــة:

بعبــارة واضحــة تزيــل االشــتباه؟ ال ســيما مــع

عندمــا يقــرر باحــث أن معتقــدً ا (مــا) كان

اللبــس -حســبما يذكــر الشــيخ -الــذي أوقعــه

تقريــره متجليًــا فــي نصــوص إمــام مذهــب (مــا)،

إطــاق القــول بـــ«أن القــرآن غيــر مخلــوق»

واســتمر تجليــه لعقــود كثيــرة حتــى تأثــر هــذا

فجعــل طائفــة -وهــم مــن أهــل الحديــث -تعتقد

المذهــب بمذاهــب أخــرى؛ فحــدث تغيــر لهــذا

أن مــراد الســلف مــن هــذه العبــارة أن القــرآن

المعتقــد= فعلــى هــذا الباحــث أن يفســر للقــارئ

الموقــف مــن اإلمــام [ابــن تيميــة -التســعينية:
]344/1؛ لكــن مــن حــق الباحــث أن يتســاءل :إذا
كان القــول بحــدوث القــرآن هــو الحــق فــي نظــر
اإلمــام؛ فلمــاذا لــم يبيــن هــذا المعتقــد «الحــق»

ســبب تجاهــل علمــاء المذهــب المتأخريــن ذكــر
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هــذا المعتقــد واإلشــارة لــه ،ولــو بأدنــى إشــارة!
وهنــا؛ فلمــاذا نظــر الحنابلــة للقــول بقــدم
القــرآن علــى أنــه هــو القــول المعبــر عــن المذهــب؟
لمــاذا لــم نجــد أحــدً ا منهــم أشــار للقــول بالقــدم
النوعــي لصفــة الــكالم كقــول وجــد فــي حقبــة زمنيــة
مــا فــي تاريــخ المذهــب؟ مــا معنــى حكايــة االتفــاق
علــى قــدم القــرآن وأن الــكالم صفــة ذاتيــة داخــل
المذهــب ،ومــا معنــى الحكــم بالشــذوذ علــى مــن
حمــل المقولــة الســالفة المنســوبة لإلمــام علــى
الحــدوث! فهــل ُطمــس هــذا القــول وكتــم مــن
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علمــاء األشــعرية الذيــن مالــوا إلــى التأويــل فــي كل
الصفــات الخبريــة أنهــم ال ينفــون القــول بإثبــات
زيــادة الصفــات الخبريــة عــن أئمتهــم المتقدميــن؛
بــل يذكرونــه ويرجحــون القــول اآلخــر [المقتــرح-
الشــرح .]481/1 :فلمــاذا لــم نــر مثــل هــذه الحالــة
عنــد الحنابلــة فــي موضــوع القــدم النوعــي لصفــة
الــكالم؟

القول بأن هللا جسم وصورة
عند اإلمامية:

قبــل الحنابلــة التقليدييــن؟ هــل هنــاك مؤامــرة؟

ً
شــائعا لــدى عــدد مــن متكلمــي الطبقــة
كان

ولمــاذا لــم يشــر المتكلمــون المتقدمــون لهــذا

المتقدمــة مــن اإلماميــة القــول بــأن هللا ذو جســم

القــول فــي مصنفاتهــم الكالميــة؟ أســئلة كبيــرة

وصــورة ،ثــم إلــى نهايــة القــرن3( :هـــ9/م) مالــت

جــدً ا بحاجــة إلــى مناقشــة منهجيــة قبــل التعجــل

طائفــة منهــم إلــى قــول المعتزلــة فــي التوحيــد كما

وادعــاء أن قــراءة الشــيخ لصفــة الــكالم عنــد

تــدل عليــه بعــض المصــادر المتقدمــة [الخيــاط-

اإلمــام هــي (تصحيــح)!

االنتصــار ،]144 ،127 ،6 :وهــو مــا اســتقر عليــه

لنقــارن -مثــ ًلا -بيــن حالتيــن قريبتيــن بعــض
الشــيء مــن حالتنــا هــذه -علــى وفــق الســردية
التيميــة -وجدتــا عنــد مذاهــب أخــرى:

تأويل الصفات الخبرية عند
األشعرية:
الغالــب علــى الطبقــة المتقدمــة مــن علمــاء
األشــعرية أنهــم يثبتــون الصفــات الخبريــة،
هــذا مــع وجــود قــول فــي تلــك الطبقــة يميــل
إلــى التأويــل ،أو تأويــل بعــض هــذا النــوع مــن
الصفــات [ابــن مهــدي -التأويــل72 :؛ ابــن أبــي يعلــى-
الطبقــات .]230/3 :ونــرى عنــد المتأخريــن مــن

المذهــب مــع القــرن5( :هـــ11/م) .ومــع هــذا؛ فلــم
ينكــر متكلمــو اإلماميــة هــذا القــول عــن أســافهم
علــى شــناعته وفــق األدبيــات الكالميــة التقليديــة؛
بــل ورد فــي أصــول الكافــي للكلينــي روايــات
تفيــد وقــوع بعــض متكلمــي اإلماميــة القدامــى
فــي القــول بالجســم والصــورة [الكلينــي -الكافــي:
 .]106-104/1والقــول بالتشــبيه والجبــر هــو مــا ينســبه
الشــريف المرتضــى -المتكلــم اإلمامــي -لعامــة
أهــل مدينــة ُقــم [المرتضــى -المســألة.]310/3 :
فتصويــر موقــف عامــة الحنابلــة مــن قــدم
القــرآن بأنــه تأثــر بالكالبيــة هــو اختصــار لهــذه
القضيــة الشــائكة؛ فمــاذا نصنــع بمواقــف
الســابقين علــى أبــي الحســن التميمــي والقاضــي،
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اللذيــن ينســب لهمــا الشــيخ موافقــة الكالبيــة

ً
شــائعا
القــرآن وكــون الــكالم صفــة ذاتيــة -كان

فــي نفــي الصفــات االختياريــة [ابــن تيميــة -الشــرح:

فــي مجتمــع أهــل الحديــث مــا قبــل القاضــي ،بــل

]393؟ ومــاذا نصنــع بمواقــف أهــل الحديــث مــن

إن جــذوره قــد تعــود إلــى مرحلــة ســابقة علــى ابــن

غيــر الحنابلــة؟ فهــل تســربت إليهــم آراء أبــي

كالب؛ فلدينــا -مثــ ًلا -مــن النصــوص ذات الداللــة

الحســن التميمــي والقاضــي؟ وهــم مجتمــع

علــى قــدم هــذا الــرأي مــا روى عبــد هللا فــي كتــاب

واســع ،وبعضهــم عــاش قبلهمــا أو معاصــر

الســنة عــن وكيــع بــن الجــراح -وقــد توفــي قبــل

لهمــا؛ لكــن فــي مجتمــع آخــر؛ كالاللكائــي الطبــري

محنــة خلــق القــرآن -أنــه علــل كفــر مــن قــال بخلــق

الــذي يجعــل القــرآن صفــة ذات لــم يــزل هللا

ً
محدثــا [عبــد هللا -الســنة!]115/1 :
القــرآن بأنــه جعلــه

متكلمــا [الاللكائــي -الشــرح ،]364/2/1 :وأنــه
بــه
ً

أي أنــه وجــد بعــد أن لــم يكــن موجــودً ا .وال يمكــن

مــن صفــات هللا القديمــة [الاللكائــي -الشــرح:

هنــا توجيــه كالمــه بــأن يريــد بالمحــدث المخلــوق؛

 ،]249/2/1مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أنــه صاحــب تتبــع

ألنــه ســيغدو تعليلــه ركيـ ً
ـكا؛ فكأنــه يعلــل الشــيء

لنصــوص المتقدميــن مــن أهــل الحديــث ،كمــا

بنفســه!

يــدل عليــه جمعــه أســماء مــن كفــر القائليــن بخلــق
القــرآن ،الذيــن بلغــوا -حســب إحصائــه -خمســمائة
ً
شــخصا [الاللكائــي -الشــرح!]344/2/1 :
وخمســين
ومــاذا عــن حكايــة غــام الخــال -وهــو متقــدم
علــى أبــي الحســن التميمــي والقاضــي -أن مــن
أصحابــه مــن جعــل صفــة الــكالم كصفــة العلــم
[ابــن تيميــة -الــدرء]74/2 :؟ مــع مالحظــة أنــه تلميــذ
أبــي بكــر الخــال جامــع علــوم اإلمــام .فلــو كان اآلن
القــول الســائد فــي طبقــة أبــي بكــر الخــال ،ومــن
ســبقه مــن الحنابلــة؛ هــو القــول بالقــدم النوعــي
لصفــة الــكالم= فهــل كان غــام الخــال ســيعرض
الخــاف بهــذه الصــورة؟ أليــس األولــى أن يشــير
إلــى هــذا االختــراق الكالبــي للمذهــب مــا دام أنــه
أدرك الطبقــة التــي ســلمت مــن أثــر هــذا االختــراق
حســب الســردية التيميــة؟!

• •( )5-3/3-1حضــور القــدم النوعــي
لصفــة الــكالم فــي المصنفــات
الكالميــة:
تعــد كتــب المتكلميــن ،مــن مختلــف المذاهــب؛
مهمــا لرصــد االتجاهــات واألقــوال
مصــد ًر ا
ً
العقديــة التــي كانــت شــائعة فــي عصورهــم .وهــذه
الكتــب تتفــاوت مــن جهــة مــدى تتبــع مؤلفيهــا
لهــذه االتجاهــات واألقــوال ،ومــن جهــة دقتهــا فــي
عرضهــا .وإننــا هنــا -لطبيعــة الحــال -لــن نتمكــن
مــن رصــد وعــرض جميــع هــذه المؤلفــات ،وإنمــا
ســنكتفي بنماذج من الكتب الكالمية المتوســطة
والكبيــرة؛ لنــرى مــدى حضــور القــول بالقــدم النوعي
لصفــة الــكالم قبــل زمــن الشــيخ ،مــع مالحظــة
موقــع صفــة الــكالم فــي البحــث العقــدي فــي

ال نملــك أن نقــول ،فــي ظــل مــا لدينــا مــن

اإلســام ،وأنهــا مــن المســائل الكبــرى التــي وقــع

نصــوص؛ أننــا أمــام رأي -نعنــي :القــول بقــدم

فيهــا امتحــان ،وهــذا ممــا يســتدعي رصــد عامــة
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االتجاهــات حولهــا .ومــن هــؤالء المتكلميــن:
1.1القاضــي عبــد الجبــار فــي المغنــي فــي أبــواب
التوحيــد والعــدل [عبــد الجبــار -المغنــي:
 .]5-3/7وهــي موســوعة كالميــة كتبهــا مــا
بيــن360( :هـ380-هـــ).

العدد  | 15خريف  2021م

فــكل هــؤالء لــم يشــيروا إلــى القــول بالقــدم
النوعــي لصفــة الــكالم ،وكتبهــم تعــد مــن الكتــب
المتوســطة أو المطولــة فــي العقائــد ،التــي هــي
مظنــة تتبــع األقــوال .وحتــى بهاء الديــن اإلخميمي،
وهــو أحــد المتأثريــن بالشــيخ والناقليــن عنــه؛ ال
ينســب لإلمــام القــول بالقــدم النوعــي لصفــة

2.2أبــو طالــب الهارونــي فــي زيــادات شــرح

الــكالم ،وإنمــا يفســر قولــه بتفســير مختلــف

األصــول [الهارونــي -الزيــادات.]169 :

يقــرب مــن مذهــب داود األصفهانــي والكراميــة

3.3أبــو المعيــن النســفي فــي التبصــرة فــي
أصــول الديــن [النســفي -التبصــرة،259/1 :
.]299 ،284

والشــيخ نفســه أدرك هــذا اإلشــكال التاريخــي
علــى تقريــره ،فذكــر أن المتكلميــن ال يعرفــون قــول

4.4ركــن الديــن الخوارزمــي فــي كتــاب المعتمــد
فــي أصــول الديــن [الخوارزمــي -المعتمــد:
 .]558وإن كانــت عبارتــه مشــعرة بــأن
القائليــن بقــدم القــرآن مــن أهــل الحديــث هــم
طائفــة منهــم.
5.5تــاج الديــن الشهرســتاني فــي نهايــة اإلقــدام
فــي علــم الــكالم [الشهرســتاني -النهايــة:
 .]313وقــد أطــال فــي عــرض مناقشــة
افتراضيــة

[اإلخميمــي -المنقــذ.]327/2 :

بيــن

المعتزلــة

واألشــعرية

والحنابلــة فــي صفــة الــكالم.

الســلف! قــال [ابــن تيميــة -الــدرء:]307/2 :
«ولهــذا يوجــد كثيــر مــن المتأخريــن
المصنفيــن فــي المقــاالت والــكالم يذكــرون
فــي أصــل عظيــم مــن أصــول اإلســام (=
صفــة الــكالم) األقوال التــي يعرفونها ،وأما
القــول المأثــور عــن الســلف واألئمــة الــذي
يجمــع الصحيــح مــن كل قــول فــا يعرفونــه
وال يعرفــون قائلــه ،فالشهرســتاني صنــف
الملــل والنحــل وذكــر فيهــا مــن مقــاالت
األمــم مــا شــاء هللا ،والقــول المعــروف عــن

6.6فخــر الديــن الــرازي فــي الريــاض المؤنقــة

الســلف واألئمــة لــم يعرفــه ولــم يذكــره،

فــي آراء أهــل العلــم [الــرازي -الريــاض-117 :

والقاضــي أبــو بكــر وأبــو المعالــي والقاضــي

.]120

أبــو يعلــى وابــن الزاغونــي وأبــو الحســين

7.7ســيف الديــن اآلمــدي فــي أبــكار األفــكار فــي
أصــول الديــن [اآلمــدي -األبــكار.]355-353/1 :
ومــع مالحظــة أنــه كان حنبل ًيــا قبــل أن ينتقــل
إلــى الشــافعية األشــعرية.

البصــري ومحمــد بــن الهيصــم ،ونحو هؤالء
مــن أعيــان الفضــاء المصنفيــن= تجــد
أحدهــم يذكــر فــي مســألة القــرآن أو نحوهــا
عــدة أقــوال لألمــة ،ويختــار واحــدًا منهــا،
والقــول الثابــت عــن الســلف واألئمــة؛

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

كاإلمــام أحمــد ونحــوه مــن األئمــة ،ال يذكــره
الواحــد منهــم».
وهــذه دعــوى ال يمكــن قبولهــا هكــذا

• •( )5-3/3-2حضــور القــدم النوعــي
لصفــة الــكالم فــي المصنفــات
الحنبليــة:

بإطــاق؛ فنحــن نتحــدث عــن مجتمعــات
متداخلــة ،وإن افترضنــا جهــل معرفــة قــول
فرعــي ،فكيــف بأصــل كلــي؛ كالقــدم النوعــي
لصفــة الــكالم ،وفــي مســألة ذات وزن فــي علــم
العقائــد؟! فهــذا أبــو الحســين البصــري يســأل
عــددً ا مــن أهــل الحديــث عــن مســألة متعلقــة
بالتحســين والتقبيــح العقلييــن لكــي يســتخدم
جوابهــم فــي الــرد علــى منكريــه مــن األشــعرية
[الخوارزمــي -المعتمــد .]844-843 :ثــم لمــاذا لــم
تغــب عقائــد الباطنيــة ،التــي تتميــز بالســرية،
عــن مؤرخــي المقــاالت والفــرق ،وغابــت عنهــم
عقيــدة الســلف فــي صفــة الــكالم ،وهــم
مجتمــع واســع فــي القرنيــن3-2( :هـــ9-8/م)؟
مــع قناعتنــا التامــة بمــا يحــدث مــن خلــل فــي
كتــب المذاهــب عنــد نقــل مذاهــب الغيــر؛ لكــن
هــذا الغيــاب التــام يســتدعي منــا إعــادة النظــر
فــي طــرح القضيــة.
وإن جاوزنــا هــذا القــدر مــن التبريــر الــذي
يذكــره الشــيخ ،فمــاذا عــن مجتمــع الحنابلــة
نفســه؟ غايــة مــا وجــد أقــوال شــاذة غيــر
واضحــة ،إمــا تقــرر الحــدوث ،وإمــا تقــرر تعلــق
الــكالم بالمشــيئة مــع عــدم التــزام القــول
بحــدوث القــرآن ،مــع غيــاب ذكــر القــول بالقدم
النوعــي لصفــة الــكالم .وســيأتي اســتعراضها
فــي الفقــرة (.)5-3/3-3
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ال يمكــن للباحــث فــي تاريــخ مذهــب الحنابلــة
العقــدي أن يتجــاوز تــراث فقهــاء المذهــب
فــي أصــول الديــن لرصــد اآلراء العقديــة التــي
كانــت شــائعة بينهــم .فمــن هنــا؛ فــإن غيــاب
القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم فــي هــذه
المصنفــات قبــل الشــيخ؛ ســواء مــن جهــة التبنــي
أم مــن جهــة الحكايــة؛ لهــو مــن أظهــر اإلشــكاالت
علــى الســردية التيميــة؛ فــإن الحنابلــة هــم ورثــة
أهــل الحديــث األوائــل ،وال يُعقــل أن يكــون هنــاك
قــول شــائع لــدى طبقــات متعــددة مــن العلمــاء
مــن الربــع األول مــن القــرن2( :هـــ8/م) إلــى نهايــة
القــرن (4هـــ10/م) ،الــذي حــدث فيه -حســب الســردية
التيميــة -التأثــر الحنبلــي بالكالبيــة= ثــم ال نجــد لــه
ذكــ ًر ا فــي مصنفــات ورثتهــم ،بــل نجــد حكايــة مــا
يناقــض هــذه الســردية!

|

|( )5-3/3-2/1-1االتفــاق علــى أزليــة
القــرآن:
مــن القضايــا التــي تؤكــد مــا ســبق :حكايــة

االتفــاق داخــل المذهــب الحنبلــي علــى كــون الــكالم
صفــة ذاتيــة ،وأن القــرآن قديــم [ابــن الزاغونــي-
اإليضــاح433 :؛ ابــن المبــرد -التحفــة]94 :؛ حتــى
إن القاضــي فــي كتابــه الروايتيــن والوجهيــن
لــم يشــر ألي وجــه داخــل المذهــب فــي أن القــرآن
حــادث ،مــع أنه أشــار للخــاف في مخلوقية حروف
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المعجــم فــي كالم البشــر [أبــو يعلــى -الروايتيــن:

لصفــة الــكالم أو حتــى إشــارة ،بــل نــراه يقــرن

 .]84بــل إنــه أشــار لوجــه تبنــاه شــيخه ابــن حامــد

صفــة الــكالم بصفــة القــدرة والعلــم ،وينفــي

البغــدادي فــي تفســير الصفــات الخبريــة ،وعــدم

حــدوث الــكالم .وإن كان الشــيخ مــارس قــراءة

تفويضهــا [أبــو يعلــى -الروايتيــن ،]60 ،52 :وكذلــك

تأويليــة لكالمــه! مــع أن جمــال الديــن ابــن المبــرد

فعــل أبــو الوفــاء ابــن عقيــل -تلميــذ القاضــي -فــي

نقــل عنــه -فيمــا يظهــر مــن الســياق -أنــه ذكــر أن

بــاب عقــده فــي تبايــن الروايتيــن والوجهيــن فــي

قــول اإلمــام ال يختلــف فــي قــدم القــرآن وتكفيــر

أصــول الديــن مــن كتابــه اإلرشــاد فــي االعتقــاد

مــن قــال بحدوثــه [ابــن المبــرد -التحفــة !]105 :ولــو

[ابــن عقيــل -اإلرشــاد .]544-531 :وابــن حامــد

كان األمــر كمــا تــدل عليــه قــراءة الشــيخ التأويليــة؛

البغــدادي علــى طريقــة الحنابلــة فــي تقريــر قــدم

فلمــاذا لــم يذكــر القاضــي -وهــو تلميــذ ابــن حامــد

صفــة الــكالم وجعلهــا نظيــر العلــم والقــدرة ،وقــد

البغــدادي -رأيــه فــي القــول بالقــدم النوعــي لصفــة

نقــل الشــيخ عــن كتابــه المفقــود فــي أصــول

الــكالم ،أو فــي حــدوث القــرآن ،وقــد حكــى رأيــه فــي

الديــن مــا يفيــد ذلــك .قــال ابــن حامــد البغــدادي

تفســير الصفــات الخبريــة؟

[ابــن تيميــة -الــدرء:]75/2 :

وهنــا يحــق للباحــث أن يتســاءل :إذا كان القــول

«وممــا يجــب اإليمــان بــه والتصديــق أن هللا

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم هــو قــول وجــد فــي

متكلــم ،وأن كالمــه قديــم ،وأنــه لــم يــزل متكلمً ــا

طبقــة مــا عنــد الحنابلــة فلمــاذا ال نجــد إشــارة

ً
موصوفــا بذلــك وكالمــه قديــم
فــي كل أوقاتــه

لهــذا الــرأي فــي مصنفــات المتأخريــن؟ ولمــاذا

غيــر محــدث؛ كالعلــم والقــدرة ..وقــد يجــيء على

لــم يتوقــف المحقــق مــع قــول ابــن الزاغونــي بــأن

المذهــب أن يكــون الــكالم صفــة المتكلــم ،لــم

أصحابــه اتفقــوا علــى أن حــروف القــرآن قديمــة

ً
موصوفــا بذلــك ومتكلمً ــا كمــا شــاء وإذا
يــزل

[ابــن الزاغونــي -اإليضــاح ،]433 :وقــول أبــي يعلــى

شــاء ،وال نقــول :إنــه ســاكت فــي حــال أو متكلــم

الصغيــر بــأن أصحابــه ال يختلفــون فــي أن الــكالم

فــي حــال ،مــن حيــث حــدوث الــكالم ..وال خــاف

صفــة ذاتيــة [ابــن المبــرد -التحفــة]94 :؟ فهــذان

عــن أبــي عبــد هللا أن هللا كان متكلمً ــا قبــل أن

حنبليــان كانــا يعيشــان فــي مجتمــع أهــل الحديــث

يخلــق الخلــق وقبــل كل الكائنــات ،وأن هللا كان

فــي العــراق فــي القرنيــن6-5( :هـــ12-11/م) ،فهمــا

فيمــا لــم يــزل متكلمً ــا كيــف شــاء وكمــا شــاء،

ً
واقعــا .حتــى إن جمــال الديــن ابــن المبــرد
يحكيــان

وإذا شــاء أنــزل كالمــه وإذا شــاء لــم ينزلــه».

لــم يشــر لشــيء مــن هــذا مــن نصــوص متقدمــي

فهــذا ابــن حامــد البغــدادي ،وهــو ممــن ينســب
لــه الشــيخ إثبــات الصفــات االختياريــة [ابــن تيميــة-
الــدرء ]19/2 :ال يخالــف فــي أن كالم هللا قديــم ،وال
نــرى فــي النقــل الســابق أي تقريــر للقــدم النوعــي

الحنابلــة فــي الفصــل الــذي عقــده لصفــة الــكالم
فــي كتابــه تحفــة الوصــول إلــى علــم األصــول
[ابــن المبــرد -التحفــة ،]114-94 :مــع أن هــذا الكتــاب
يتميــز بتتبــع أقــوال الحنابلــة والتوســع فــي ذكــر

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

183

الخــاف داخــل المذهــب ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار

كان يســتحضر مذهــب الحنابلــة التقليــدي فــي

أنــه أحــد المتأثريــن بالشــيخ والمعظميــن لــه.

قــدم القــرآن ،وينقــل نصــوص الحنابلــة وأصحابــه

وســتأتي معنــا اإلشــارة لبعــض األقــوال الشــاذة

األشــعرية الدالــة علــى هــذا فــي رده علــى الشــيخ

داخــل المذهــب الحنبلــي التــي قــد يُفهــم منهــا

[ابــن المعلــم -النجــم!]357-356/2 ،98-95/1 :

القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم فــي الفقــرة
(.)5-3/3-3

|

|( )5-3/3-2/2-2محــل بحث الحنابلة
مــع األشــعرية فــي صفــة الكالم:
مــن األمــور التــي تلفــت انتبــاه الباحــث فــي

تاريــخ العقائــد :أن محــل الجــدل الواقــع فــي صفــة
الــكالم بيــن حنابلــة مــا قبــل الشــيخ مــع األشــعرية
لــم يكــن فــي تعلــق صفــة الــكالم بالمشــيئة ،بقــدر
مــا هــو متعلــق بحقيقــة الــكالم ،هــل هــو حــرف
وصــوت أو معنــى نفســي [ابــن عقيــل -الجــزء:
53 ،50؛ ابــن الحنبلــي -الرســالة475-474/2 :؛ ابــن
قدامــة -الصــراط]50 :؟ بخــاف الحــال مــع الشــيخ
الــذي أقحــم هــذا البحــث فــي جدلــه مــع األشــعرية
وذكــر أن مســألة الــكالم متعلقــة بمســألة قيــام
األفعــال بــذات هللا المتعلقــة بمشــيئته [ابــن
تيميــة -الشــرح .]499 :وهــذا االختــاف مــرده
بطبيعــة الحــال -إلــى االختــاف فــي االعتقــادفــي صفــة الــكالم بيــن الحنابلــة التقليدييــن وبيــن
الشــيخ ،ولــم نــر -فيمــا وقفنــا عليــه مــن النصــوص
المتقدمــة فــي الجــدل الحنبلــي األشــعري -مــن
أشــار إلــى هــذا القــول بالقــدم النوعــي لصفــة
الــكالم ،أو أورده كــرأي ثــان لــدى الحنابلــة عنــد
مناقشــة األشــعرية؛ بــل حتــى فخــر الديــن ابــن
المعلــم القرشــي ،وهــو أحــد معاصــري الشــيخ،

ومحــل الجــدل هــذا فــي حقيقــة صفــة الــكالم
بيــن حنابلــة مــا قبــل الشــيخ مــع األشــعرية نــراه
كذلــك مــع أهــل الحديــث مــن غيــر الحنابلــة؛ كمــا
فــي كتــاب غايــة المــرام فــي مســألة الــكالم
لفخــر الديــن األرمــوي الشــافعي ،وقــد قــرر قــدم
ً
خالفــا لألشــعرية ،ونســب مــا قــرره
حــروف القــرآن؛
للســلف [النــووي -الجــزء!]29-28 ،17-16 :

• •( )5-3/3-3إشــكالية مطابقــة
األقــوال الشــاذة لتقريــر تقــي
الديــن ابــن تيميــة:
مــع حكايــة االتفــاق علــى قــدم القــرآن عنــد
حنابلــة مــا قبــل الشــيخ ،واشــتهار هــذا القــول
عنهــم فــي الكتــب الكالميــة إال أنــه توجــد بعــض
اآلراء قــد يفهــم منهــا مخالفــة هــذا الــرأي
المشــهور .وبغــض النظــر عــن كــون هــذه اآلراء
تخالــف فــي قــدم القــرآن وتقــرر حدوثــه؛ إال أن
مــا يهمنــا هنــا أنهــا ال تــدل داللــة صريحــة علــى
القــدم النوعــي لصفــة الــكالم ،وهــذا بــا شــك
ســيزيد مــن اإلشــكال علــى دعــوى (التصحيــح)
التــي ذكرهــا المحقــق دون أن يثبتهــا .ومــع ذلــك؛
فيجــب أو ًلا أن ننظــر إلــى مســتوى حضــور هــذه
اآلراء داخــل المذهــب الحنبلــي ،ثــم ننظــر إلــى
مدلــول كل رأي منهــا.
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فلدينــا -حســب اطالعنــا -قــوالن مذكــوران عنــد
الحنابلــة الســابقين علــى الشــيخ يفهــم منهــا
القــول بحــدوث القــرآن ،وهمــا:
األول :ذكــر غــام الخــال أن الحنابلــة اختلفــوا
فــي توجيــه القــول بـــ«أن هللا لــم يــزل متكلمً ــا»
علــى قوليــن ،فقــال لمــا ســئل :بأنكــم إذا قلتــم :لــم
متكلمــا؛ كان ذلــك ً
عبثــا .فأجــاب غــام الخــال
يــزل
ً
[ابــن تيميــة -الــدرء:]74/2 :
«ألصحابنــا قــوالن :أحدهمــا :أنــه لــم يــزل
متكلمً ــا كالعلــم؛ ألن ضــد الــكالم الخــرس،
كمــا أن ضــد العلــم الجهــل .ومــن أصحابنــا
مــن قــال :قــد أثبــت -ســبحانه -لنفســه أنــه
ً
خالقــا فــي كل حــال،
خالــق ،ولــم يجــز أن يكــون
بــل قلنــا :إنــه خالــق فــي وقــت إرادتــه أن يخلــق،
ً
خالقــا فــي كل حــال ،ولــم يبطــل أن
وإن لــم يكــن
ً
خالقــا ،كذلــك وإن لــم يكــن متكلمً ــا فــي
يكــون
كل حــال لــم يبطــل أن يكــون متكلمً ــا ،بــل هــو
ً
خالقــا فــي كل حــال
متكلــم خالــق ،وإن لــم يكــن
وال متكلمً ــا فــي كل حــال».
وقــد أشــار القاضــي للقــول الثانــي ،وذكــر أنــه
يــؤدي إلــى القــول بحــدث القــرآن .قــال القاضــي
[أبــو يعلــى -اإلبطــال:]548-547 :
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القــرآن ،وبينــت الفــرق بيــن الــكالم والخلــق».
وهنــا يجــب أن نتوقــف مــع مــا ذكــره القاضــي
مــن جهتيــن:
الجهــة األولــى :فــي عــدد القائليــن بهــذا
القــول ،فيظهــر أنــه قــول شــخص معيــن مــن
قدامــى الحنابلــة ،وليــس اتجاهً ــا داخــل المذهــب.
الجهــة الثانيــة :فــي معنــى القــول ،فمــن خالل
مناقشــة القاضــي لصاحــب هــذا القــول يبــدو لنــا
أنــه ال يصــرح بحــدوث القــرآن ،ويــدل علــى هــذا
قــول القاضــي« :وقــد حكيــت كالم هــذا القائــل
فــي مســائل القــرآن وبينــت أن هــذا قــول يــؤدي
إلــى حــدث القــرآن» ،فلــو كان قائــل هــذا القــول
يصــرح بحــدوث القــرآن؛ لكانــت مناقشــة القاضــي
لــه متوجهــة إلــى إبطــال حــدوث القــرآن نفســه،
وتبييــن مخالفــة هــذا التفســير لنصــوص اإلمــام،
ال أن يبيــن مــا يــؤدي إليــه قولــه .مــع العلــم أن
الشــيخ نقــل عــن القاضــي مــا يُوحــي بتصريــح
صاحــب هــذا القــول بحــدوث القــرآن .قــال الشــيخ
[ابــن تيميــة -المجمــوع:]159-158/6 :
«قــال القاضــي أبــو يعلــى فــي كتــاب إيضــاح
البيــان فــي مســألة القــرآن ،لمــا أورد عليــه هــذا
الســؤال؛ فقــال( :نقــول إنــه لــم يــزل متكلمً ــا،

«وقــد حكــى أبــو بكــر (= غــام الخــال) فــي

وليــس بمكلــم وال مخاطــب وال آمــر وال نــاه؛

الســنة مــن المقنــع عــن بعــض أصحابنــا أنــه

نــص عليــه أحمــد فــي روايــة حنبــل) .وســاق

يتكلــم إذا شــاء ،كمــا نقــول يخلــق إذا شــاء.

الــكالم إلــى أن ذكــر عــن أبــي بكــر مــا حــكاه فــي

ولعلــه تعلــق بظاهــر كالم أحمــد فــي روايــة عبــد

المقنــع ،ثــم قــال( :لعــل هــذا القائــل مــن

هللا .وقــد حكيــت كالم هــذا القائــل فــي مســائل

أصحابنــا يذهــب إلــى قــول أحمــد بــن حنبــل فــي

القــرآن ،وبينــت أن هــذا قــول يــؤدي إلــى حــدث

روايــة عبــد هللا« :لــم يــزل متكلمً ــا إذا شــاء»).

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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قــال( :والقائــل بهــذا قائــل بحــدوث القــرآن،

أدخــل عليــه المشــيئة ،وهــي إنمــا تدخــل فــي

وقــد تأولنــا كالم أحمــد« :يتكلــم إذا شــاء»

المحــدث .قــال (= أبــو يعلــى الصغيــر) :وهــذا

فــي أول المســألة ،وال يشــبه وصفــه بالخلــق

يحــل ذكــره».
غلــط علــى أحمــد ال
ّ

والــرزق؛ ألن تلــك الصفــات يجــب أن نقــدر فيهــا
ذلــك؛ وذلــك ألننــا لــو قدرنــا وجــود الفعــل فيمــا
لــم يــزل أفضــى إلــى قــدم العالــم؛ فأمــا الــكالم
فهــو كالعلــم)».

وظاهــر أن هــذا التفســير أقــرب للشــذوذ
داخــل المذهــب؛ إذ إن أبــا يعلــى الصغيــر نســبه
إلــى شــخص واحــد مغمــور ،ولهــذا داللتــه
فــي ســبيل مــا نــروم تقريــره ،هــذا إذا ثبــت لنــا

وليــس فــي هــذا النقــل تصريــح صاحــب هــذا

أن صاحبــه ينتمــي فعــ ًلا للحنابلــة .ثــم يبقــى

القــول بأنــه يقــول بحــدوث القــرآن؛ ال ســيما

معنــى قــول صاحــب هــذا التفســير .فعنــد

إذا ضممنــا هــذا النقــل إلــى مــا ورد فــي كتــاب

التأمــل فيــه ســنجد أنــه ليــس فيــه مــا يــدل علــى

القاضــي اآلخــر إبطــال التأويــات؛ فقــد تكــون

القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكالم؛ غايــة

المســألة غيــر متحــررة لــدى صاحــب هــذا القــول.

مــا فيــه حمــل الــكالم علــى الحــدث ،وقــد يتأتــى

وحتــى لــو ثبــت بأنــه يعتقــد بحــدوث القــرآن؛ فــا

هــذا علــى مذهــب داود األصفهانــي والكراميــة

يــدل هــذا داللــة قطعيــة علــى أنــه قائــل بالقــدم

وتفســير بهــاء الديــن اإلخميمــي لهــذه المقولــة

النوعــي لصفــة الــكالم؛ لمــا يحتملــه قولــه« :وإن

المنســوبة لإلمــام= مــن أن األزليــة هنــا هــي

ً
خالقــا فــي كل حــال وال متكلمً ــا فــي
لــم يكــن

أزليــة القــدرة علــى الــكالم؛ ال تسلســل الــكالم

كل حــال» مــن أن اتصــاف هللا بالخلــق والــكالم

الحــادث ال إلــى أول.

هــو بالقــوة ال بالفعــل.

والــذي يبــدو لنــا أن صاحــب هــذا التفســير

الثانــي :نقــل جمــال الديــن ابــن المبــرد عــن

الــذي نقلــه أبــو يعلــى الصغيــر هــو غيــر الــذي

ً
شــخصا -ولــم
أبــي يعلــى الصغيــر أنــه ذكــر أن

ناقشــه القاضــي؛ ألن القاضــي لــم يذكــر أن

يذكــر اســمه -حمــل المقولــة المنســوبة لإلمــام:

صاحــب هــذا القــول« :أنــه يتكلــم إذا شــاء ،كما

«إن هللا لــم يــزل متكلمً ــا إذا شــاء» علــى

نقــول يخلــق إذا شــاء» اســتند علــى المقولــة

الحــدث .قــال جمــال الديــن ابــن المبــرد [ابــن

المنســوبة لإلمــام ،وإنمــا رجــح ذلــك؛ حيــث قــال

المبــرد -التحفــة:]105 :

القاضــي« :ولعلــه تعلــق بظاهــر كالم أحمــد

«ونقــل عبــد هللا عــن أحمــد أنــه قــال:
«لــم يــزل متكلمً ــا إذا شــاء» .قــال القاضــي
الصغيــر :قــال بعــض مــن ال يُعتــد بقولــه:
هــذا مــن أحمــد يــدل علــى الحــدث؛ ألنــه

فــي روايــة عبــد هللا» .بينمــا أبــو يعلــى الصغيــر
ينقــل صراحــة تفســيره لهــذه المقولــة؛ فهــذا
الشــخص المغمــور هــو فــي مقــام تفســير
المقولــة المنســوبة لإلمــام.
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• •( )5-4/2-1ســؤال القيمــة المذهبيــة
لكتــاب الطريقة األثرية والعقيدة
السنية:
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لصفــة الــكالم علــى مســتوى االنتمــاء المذهبــي
حينئــذ؟ هــذا مــع التســليم بكــون تأثــر المؤلــف
بالشــيخ فــي صفــة الــكالم يتطابــق مــع قولــه
فــي كل أبعــاده؛ ألننــا إذا أردنــا أن نحلــل كالم
المؤلــف ،بعيــدً ا عــن دوافــع وأغــراض مســبقة
مــن أجــل جعلــه ضمــن ســياق مذهبــي محــدد؛

ترتكــز فكــرة المحقــق علــى أن للشــيخ تأثيــ ًر ا

فإنــه ال يســعنا إال أن نصــف كالمــه بالتضــارب ،أو

وحضــو ًر ا لــدى الحنابلــة الذيــن أتــوا مــن بعــده.

علــى األقــل بعــدم التحريــر الــذي هــو أحــد خصائــص

وقــد أصــاب المحقــق -فــي الجملــة -فــي إبــراز هــذا

المتــون المدرســية ،ومــا ذلــك إال لجعلــه هللا

القــدر مــن البحــث ،ورصــده مفيــد لدراســة تطــور

متكلمــا بــكالم قديــم قائــم بذاتــه .قــال المؤلــف
ً

األفــكار الحنبليــة؛ لكــن الســؤال المؤثــر ،بحكــم أننــا

[البصــري -الطريقــة:]152 :

أمــام متــن مذهبــي :مــا قيمــة مجــرد هــذا التأثــر
والحضــور علــى مســتوى االنتمــاء العقــدي
المميــز؟ نعنــي :هــل يمكــن عــد هــذا النــوع مــن
مصنفــات الحنابلــة العقديــة علــى أنهــا ممثلــة
لالتجاه الســلفي الذي يرتكز على تحريرات الشــيخ

«ومنهــا الــكالم؛ لــم يــزل -ســبحانه وتعالــى-
متكلمً ــا بــكالم قديــم قائــم بذاتــه ،تكلــم بــه
بقدرتــه ومشــيئته ،كيــف شــاء وإذا شــاء ،بــا
كيــف».

ومالحظــة تفصيالتــه واحترازاتــه؟ هــل يمكــن

فهــو هنــا ،لظاهــر عبارتــه؛ يثبــت وجــود صفــة

أن يتعامــل «الســلفي» مــع هــذه المصنفــات

قديمــة قائمــة بــذات هللا وهــي( :الــكالم) ،وهــو

الحنبليــة «التلفيقيــة» بأريحيــة دون تعقيــب مبنــي

فــي هــذا المقــدار مخالــف للشــيخ الــذي ال يثبــت

علــى اختــاف عقــدي يُفســر بأنهــا آراء تســربت إلــى

وجــود صفــة معنــى قديمــة للــكالم ،بــل هــو يــرى

المذهــب مــن مذاهــب بدعيــة؟ ألــم يتعقــب علمــاء

أفــراد الــكالم كلهــا حادثــة ،ومــع ذلــك فــا أول

الدعــوة الســلفية شــمس الديــن الســفاريني فــي

لهــذا الحــدوث ،وهــذا التسلســل الحدوثــي للــكالم

شــرحه علــى منظومتــه العقديــة؛ متهميــن إيــاه

هــو مــا يجعلهــا ذاتيــة عنــد الشــيخ؛ لكــن ال يعنــي

بمخالفة الســلف [الســفاريني -اللوامع]130 ،115/1 :؟

هــذا وجــود كالم معيــن قديــم؛ فــإن هــذا التعبيــر

ومــا ذاك إال لتميــز تحريــرات الشــيخ لديهــم بمــا

ً
وصفــا ذات ًيــا بإطــاق،
دارج عنــد مــن يجعــل الــكالم

يغلــب علــى ظننــا أنــه لــم يقــع مثلــه عنــد شــمس

وهــذا مــا يشــترك فيــه الحنابلــة مــع األشــعرية،

الديــن الســفاريني وغيــره مــن بعــض حنابلــة مــا

مــع اختالفهــم فــي حقيقــة الــكالم [أبــو يعلــى-

قبــل الدعــوة الســلفية.

المعتمــد.]49 :

فمــا قيمــة هــذا التأثــر فــي القــدم النوعــي

فحينئــذ؛ هــل كان المؤلــف متفط ًنــا ألصــول

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

الشــيخ؟ أم كان كعبــد الباقــي البعلــي الــذي
نفــى حــدوث القــرآن فــي أول متنــه العيــن واألثــر
ّ
وكفــر القائليــن بــه ،ثــم مــا
فــي عقائــد أهــل األثــر
لبــث فــي آخــر هــذا المتــن أن قــرر تقريــر الشــيخ
نفســه [البعلــي -العيــن !]73-72 ،44 :وبنــاء علــى
هــذا؛ فكيــف يدعــي المحقــق أن مــن علــق الــكالم
بالمشــيئة ،مــن هــؤالء الحنابلــة؛ فهــو قائــل بــأن
صفــة الــكالم هــي صفــة اختياريــة قائمــة بــذات هللا
هكــذا بإطــاق [الغريــب -مقدمــة الطريقــة]67 :؟
ولمــاذا -مــن بــاب محــاكاة المحقــق فــي معالجتــه-
ال ندعــي فــي عبــد الباقــي البعلــي -مث ـ ًلا -أنــه قائــل
بقــدم القــرآن بداللــة مــا ذكــره فــي أول متنــه؟ مــع
مالحظــة تكفيــره مــن قــال بــأن القــرآن مخلــوق أو
محــدث أو حــادث ونفيــه حلــول الحــوادث ،ويكــون
تأثــره بالقاضــي ال بالشــيخ؛ فيحــق اآلن لباحــث
آخــر أن يكتــب عــن حضــور القاضــي وأثــره فــي
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هــو :األثــر التيمــي فــي تقريراتهــم».
فهــذا ال يكفــي فــي معالجــة إشــكالية هــذه
النصــوص الحنبليــة «المتناقضــة»؛ ألننــا ،فــي مثــل
حالــة عبــد الباقــي البعلــي ،لســنا أمــام مخالفــة
ظاهــر عبــارة فحســب ،يمكــن توجيههــا بنحــو أو
آخــر؛ بــل إننــا أمــام تقريــر عقائــد متناقضــة فيمــا
ً
تناقضــا صريحً ــا ال يمكــن الجمــع بينهــا فــي
بينهــا
كتــاب واحــد ،مــع الحكــم علــى القــول اآلخــر -الــذي
هــو قــول الشــيخ -بالكفــر! والحقيقــة إن مثــل هــذه
النصــوص المتناقضــة ،التــي توحــي بــأن كاتبهــا غيــر
واع بمــا يكتــب؛ ال تعالــج بالطريقــة التــي ســلكها
المحقــق ،مــع إقرارنــا بصحــة الفكــرة العامــة،
وهــي( :حضــور الشــيخ عنــد متأخــري الحنابلــة)؛
لكــن مــا قيمــة هــذا الحضــور فــي ســبيل االنتمــاء
المذهبــي ،ومــا مســتوى أثــره فيهــم؟

عبــد الباقــي البعلــي ومــن جــرى علــى طريقتــه مــن

ثــم إذا ســلمنا للمحقــق أن المؤلــف كان

الحنابلــة المتأخريــن؛ متجــاو ًز ا حضــور الشــيخ

ً
موافقــا للشــيخ فــي كل أبعــاد القــول بالقــدم

عنــد هــؤالء ،كمــا فعــل المحقــق عندمــا تجــاوز،

النوعــي لصفــة الــكالم؛ فمــاذا عــن صفــة اإلرادة

عنــد عرضــه قــول عبــد الباقــي البعلــي ،عــن عــرض

-وهــي مــن الصفــات الذاتيــة الفعليــة عنــد الشــيخ-

ومناقشــة كالمــه فــي أول متنــه العيــن واألثــر

التــي قــال فيهــا المؤلــف [البصــري -الطريقــة:]151 :

الــذي يناقــض تقريــر الشــيخ مناقضــة صريحــة
ويوافــق تقريــر القاضــي [الغريــب -مقدمــة
الطريقــة !]87-85 :وإن اعتــذر المحقــق عــن فعلــه
هــذا بمــا ذكــره فــي بدايــة المطلــب األول [الغريــب-
مقدمــة الطريقــة:]67 :
« ..وإن وجــد فــي كالم بعــض الذيــن
ســنذكرهم مــا يخالــف ظاهــره تقريراتهــم فــي
صفــة الــكالم فــإن هــذا ال يؤثــر فــي بحثنــا والــذي

«ومنهــا اإلرادة؛ مريــد علــى اإلطــاق بــإرادة
قديمــة واحــدة»؟
فهــذا المعتقــد مخالــف لتقريــر الشــيخ؛ إذ
هــو ال يثبــت إرادة قديمــة ،وإنمــا يقــول بــأن آحــاد
اإلرادات حادثــة ال إلــى أول [ابــن تيميــة -المجمــوع:
.]303/16
فهــل نحــن اآلن أمــام متــن تلفيقــي يجمــع بيــن
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مذاهــب شــتى مــن غيــر وعــي مــن المؤلــف

-باســتثناء بعــض طــاب الشــيخ المقربيــن

بأصولهــا؟ وهنــا ســتتبادر لنــا أســئلة مهمــة،

وبضعــة آخريــن -تبنــى الســردية التيميــة وســار

وهــي :هــل كان الشــيخ «الواقعــي» حاضــ ًر ا

مــع مشــروع الشــيخ إلــى آخــر أبعــاده قبــل

فــي أذهــان هــؤالء الحنابلــة المتأخريــن أم هــو

ظهــور الدعــوة الســلفية؟

الشــيخ «المتخيــل»؟ هــل هــؤالء فقهــوا
مشــروع الشــيخ النقــدي كمــا هــو وتبنــوه
بحذافيــره وســاروا معــه إلــى آخــر الــدرب؟
أم أنهــم كانــوا أصحــاب انتقائيــة وإن أدت
إلــى الوقــوع فــي التضــارب المنهجــي؟ وهــل
مــا تأثــروا بــه مــن تقريــرات الشــيخ وافقــوه
فيــه تمــام الموافقــة؟ أم هــي مجــرد عبــارات
نقولهــا دون التفطــن لملزوماتهــا فوقــع لهــم
مــا يناقضهــا أو يشــكل عليهــا فــي الكتــاب
نفســه؟

هــذا الســؤال ،ومــا ســبقه مــن أســئلة؛
هــي أســئلة جوهريــة يجــب علــى الباحــث الــذي
يســعى إلــى التأريــخ لســياقات المذهــب
الحنبلــي العقــدي= أن يجيــب عليهــا وفــق
مســتوى داللــة النصــوص الثابتــة؛ ال أن
يتجاوزها ،أو يجيب عليها استجابة لمتطلبات
المجتمــع والمذهــب! ألن إثبات مجرد الحضور
ومطلــق التأثــر -ورصــده ال يخلــو مــن أهميــة-
ً
شــيئا فــي ســبيل االنتمــاء المذهبــي
ال يفيــد
وتحريــره علــى مقتضيــات اإليمــان االعتقــادي؛

ثــم المشــكلة األخــرى -وهنــا الجانــب

ألننــا فــي هــذه الحالــة أمــام نصــوص متضاربــة

المؤثــر -أن الســلفية ال يتعاملــون مــع هــذه

أو متناقضــة ال يمكــن االســتناد عليهــا فــي

األقــوال ،التــي ســنفترض أن بعــض الحنابلــة

الــدرس العقــدي والدعــوة لمــا نعتقــد أنــه

خالــف الشــيخ فيهــا عــن وعــي؛ كقــدم اإلرادة

حــق .وأزعــم أن هــذا مــا يهــم المحقــق والجهــة

الواحــدة عنــد المؤلــف= على أنها خالف ســائغ

الناشــرة لتحقيقــه.

داخــل مذاهــب أهــل الحديــث ،كمــا نظــر زيــن
الديــن ابــن رجــب -الــذي نقــل المحقــق قولــه
[الغريــب -مقدمــة الطريقــة ]72 :بــا انتبــاه
منــه بمــا يتضمنــه مــن إشــكال علــى غايتــه-
إلــى مســألة إثبــات األفعــال االختياريــة علــى
أنهــا خــاف بيــن المتأخريــن مــن أهــل الحديــث
[ابــن رجــب -الذيــل ،]35/3 :وإنمــا ينظــرون لهــا
علــى أنهــا بــدع تســربت إلــى الحنابلــة وغيرهــم
مــن المحدثيــن عبــر مذاهــب الكالبيــة! إذا كان
عالمــا
األمــر هكــذا فــي واقعــه ،فلمــاذا لــم نجــد
ً

• •( )5-4/2-2نحــو ســلوك المنهــج
العلمــيفــيبحــثالتاريــخالعقــدي:
يذكــر عبــد الرحمــن بــدوي ،مــن ضمــن
األخطــاء

فــي

النقــد

اإليجابــي

لتفســير

النصــوص ،فــي منهــج البحــث التاريخــي :تنزيل
كالم قديــم علــى كالم حديــث؛ لمحاولــة
تفســير الــكالم المتقــدم علــى نحــو يتفــق
مــع قناعاتنــا! قــال [بــدوي -المناهــج:]208-207 :

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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«ومــن الخطــأ البيــن أن نقتبــس ً
نصــا

وال يمكــن أن نخــرج مــن هــذه المعضلــة إال

لمؤلــف قديــم ونولجــه فــي نــص حديــث؛

بــأن نتعامــل مــع النصــوص وفــق مــا تقتضيــه

محاوليــن بهــذا أن نفســر عبــارة المؤلــف

داللتهــا ،بنظــرة شــمولية لهــا ولســياقها

القديــم علــى نحــو يتفــق وأقوالنــا نحــن؛ فــإن

التاريخــي؛ بعيــدً ا عــن أي اعتبــار آخــر ال يــؤدي

ً
ً
شــنيعا لفكــر المؤلــف،
تزييفــا
فــي هــذا

إلــى االرتقــاء بمخرجــات البحــث العلمــي.

فضــ ًلا عمــا يجــر مــن مغالطــات عديــدة،

وفــي ســبيل ذلــك يجــب علينــا أن نطــوّ ر مــن

ً
خصوصــا في األبحاث
وهــذا أظهــر مــا يكون

أدواتنــا النقديــة ،ســواء فــي تتبعنــا للمصــادر

الدينيــة واألبحــاث ذات الطابــع الدفاعــي،

األصليــة ،أم فــي تحليلنــا التاريخــي للمعلومــات

فهنــا نكتفــي أحيانًــا بإيــراد عبــارة لمؤلــف

الــواردة فيهــا ،والمقارنــة بينهــا .وإن اعتمــاد

قديــم قــد ذكرهــا فــي ســياق مختلــف تمامً ــا

أي باحــث علــى مصــادر معينــة -كمصــادر

عــن الســياق الــذي نكتــب فيــه ،ثــم نحــاول

طائفتــه -ال يخدمــه فيمــا يــروم الوصــول إليــه،

أن نفســرها بطريقــة أخــرى تتفــق مــع مــا

بــل لــن يخــرج منهــا إال بقــراءة مذهبيــة متخيلــة

نقصــد إليــه».

للتاريــخ العقــدي.

إن هــذه الممارســة مــن أكثــر المعضــات

وأن يكــون الباحــث موضوع ًيــا فــي معالجته

ظهــو ًر ا فــي األبحــاث العقديــة فــي مجتمعنــا

لمثــل هــذه القضايــا ال يعنــي -بحــال -تخليــه

العربــي ،فبعــض الباحثيــن ال يتعامــل مــع

عــن قناعاتــه الخاصــة ،بــل إن التجــرد التــام

النصــوص وفــق مقتضيــات البحــث العلمــي

والموضوعيــة المطلقــة ال يمكــن تطبيقهــا

وقواعــد النقــد التاريخــي ،بقــدر مــا يتعامــل

عمليًــا [طــه -األصــول .]37 :لكــن الممارســة

معهــا تحــت ضغــط االنتمــاءات المذهبيــة

الموضوعيــة شــيء وحيــازة الموضوعيــة

والواقــع االجتماعــي! مــع أن طبيعــة نشــأة

شــيء آخــر ،واألولــى يمكــن تطبيقهــا بخــاف

اآلراء وتطورهــا تفــرض علينــا أن ننظــر فــي

الثانيــة .فمــن هنــا؛ كان للذاتيــة حضــور فــي

مــدى تجلــي هــذا الــرأي أو ذاك فــي الحقــب

عمــل الباحــث مهمــا كان موضوع ًيــا [جمعــة-

التاريخيــة المتقدمــة؛ مســتعينين فــي ذلــك

المركبــات]83 :؛ لكــن علــى أي مســتوى لهــذا

بالمناهــج البحثيــة المعروفــة .مــع المالحظــة

الحضــور يمكــن قبولــه فــي البحــث العلمــي؟

هــذه

هــل علــى مســتوى أن نجعــل قناعاتنــا الخاصــة

النصــوص ،والتأكــد مــن واقعيــة انتمائهــا

تصنــع التاريــخ كمــا يحلــو لهــا؟! إن هــذا األمــر

لمــن ُتنســب لــه ،قبــل الشــروع فــي تفســيرها

مرفــوض [الجابــري -التاريــخ .]101 :وال نظــن

والتأكــد مــن مصداقيــة مــا تتضمنــه إذا كانــت

ً
باحثــا جــادً ا يقبــل بهــذه الممارســة ،أو
أن

حكايــة عــن الغيــر.

يجعــل مــن اســتحالة تحقــق التجــرد التــام

المســبقة

بقضيــة

صحــة

ثبــوت
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والموضوعيــة المطلقــة ذريعــة لقــراءة
التاريــخ قــراءة عبثيــة!
وفــي ختــام هــذه المراجعــة؛ فــإن كــون
همــا احتســابيًا فــي الدعــوة
الباحــث يحمــل
ً
للحــق والخيــر والــرد علــى المخالــف لهــو أمــر
شــريف فــي ذاتــه؛ لكــن أن يحملــه هــذا الهــم
فــي مقــام البحــث العلمــي علــى نحــو التحديــد-على أن يسطح القضايا التاريخية ويختصرها،
أو يحمــل النصــوص علــى غيــر مــا تــدل عليــه؛
فيُحرف داللتها وســياقها ،أو يقطع في مقام
الظــن ،أو يتــرك تتبــع مــا أمكنــه مــن المصــادر
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( )5-5الببليوغرافيا:
• •( )5-5/2-1المصادر القديمة:
[1.1اآلمــدي -األبــكار] :أبــكار األفــكار فــي
أصــول الديــن ،ســيف الديــن اآلمــدي
(تـ631هـــ1233/م) ،تحقيــق :أ .د .أحمــد
محمــد المهــدي ،دار الكتــب والوثائــق
القوميــة -القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة:
1424هـــ2004 -م.
[2.2أحمــد -الــرد] :الــرد علــى الزنادقــة

والمقارنــة بينهــا وممارســة التحليــل التاريخــي

والجهميــة ،أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل

لهــا فــي ســبيل تقريــر مــا يتفــق مــع قناعاتــه

(تـ241هـــ855/م) ،دراســة وتحقيــق :دغــش

المســبقة وواقعــه المذهبــي واالجتماعــي=

بــن شــبيب العجمــي ،دار اإلمــام البخــاري-

فمــا هــذا إال عبــث فــي قــراءة التاريــخ .ومــا

الدوحــة ،الطبعــة األولــى1429 :هـــ =( .نــص

تبريــر الباحــث قراءتــه العبثيــة هــذه لقضايــا

مشــكوك فــي نســبته).

التاريــخ بأنــه( :صاحــب رســالة أو ذو هــم

[3.3اإلخميمــي -المنقــذ] :المنقــذ مــن

رســالي) إال إضفــاء صبغــة تحســينية علــى

الزلــل فــي العلــم والعمــل ،بهــاء الديــن

عملــه مــن أجــل دغدغــة العواطــف بإعطــاء

اإلخميمــي

دراســة

ً
وصفــا شــرعيًا وبعــدً ا
ممارســته البحثيــة

وتحقيــق :علــي محمــد يســري ،دار اليســر

ً
جميعــا ،إذا كان
دينيًــا .وينبغــي أن نســعى

للنشــر والتوزيــع -القاهــرة ،الطبعــة

تطويــر المخرجــات البحثيــة ذا أهميــة بالنســبة

األولــى1442 :هـــ2021-م.

لنــا؛ إلــى تطهيــر ســاحة البحــث العلمــي مــن
تأثيــر هــذه المبــررات؛ إذ إن تأثيرهــا فــي عمــل
الباحــث ال يزيدنــا إال جهـ ًلا بتاريخنــا الــذي ينبغــي
أن نجتهــد بأنفســنا -كوننــا باحثيــن -للكشــف
عنــه ،ال أن ننتظــر ذلــك مــن اآلخريــن؛ الذيــن ال
ينتمــون إلــى ديننــا وال إلــى لغتنــا.

(تـ764هـــ1363/م)،

[4.4األشــعري -المقــاالت] :كتــاب مقــاالت
اإلســاميين

واختــاف

المصليــن،

أبــو الحســن األشــعري (تـ336هـــ947/م)،
عنــي بتصحيحــه :هلمــوت ريتــر ،المعهــد
األلمانــي لألبحــاث الشــرقية -بيــروت،
الطبعــة الرابعــة2005 :م.

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا
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[5.5البصــري -الطريقــة] :الطريقــة األثريــة

[9.9ابــن تيميــة -التســعينية] :التســعينية،

والعقيــدة الســنية ،عبــد القــادر بــن

تقــي الديــن ابــن تيميــة (تـ728هـــ1328/م)،

يحيــى أغــا الضريــر البصــري الحنبلــي (تـــ:

دراســة تحقيــق :د .محمــد بــن إبراهيــم

ق11هـــ/ق17م) ،تحقيــق ودراســة :أحمــد

العجــان،

للنشــر

الغريــب ،دار مــدارج للنشــر -الدمــام،

والتوزيــع -الريــاض ،الطبعــة األولــى:

الطبعــة األولــى1443 :هـــ2021-م.

1420هـــ1999-م.

مكتبــة

المعــارف

[6.6ابــن بطــة -اإلبانــة] :اإلبانــة عــن شــريعة

[1010ابــن تيميــة -الــدرء] :درء تعــارض

الفــرق

العقــل والنقــل ،تقــي الديــن ابــن تيميــة

المذمومــة -الــرد علــى الجهميــة ،ابــن

(تـ728هـــ1328/م) ،تحقيــق :د .محمــد رشــاد

بطــة العكبــري (تـ387هـــ997/م) ،حقــق

ســالم ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود

(جــزء  :)2 ،1د .يوســف بــن عبــد هللا الوابــل،

اإلســامية -الريــاض ،الطبعــة األولــى:

الطبعــة الثانيــة1418 :هـــ ،حقــق (جــزء :)3

1401هـــ1981-م.

الفرقــة

الناجيــة

ومجانبــة

الوليــد بــن محمــد نبيــه بــن ســيف النصــر،
الطبعــة األولــى1418 :هـــ ،دار الرايــة للنشــر
والتوزيــع -الريــاض.
[7.7البعلــي -العيــن] :العيــن واألثــر فــي
عقائــد أهــل األثــر ،عبــد الباقــي البعلــي
(تـ1071هـــ1661/م) ،اعتنــاء :مبــارك بــن راشــد
الحثــان ،دار الرياحيــن -بيــروت ،الطبعــة
األولــى1441 :هـــ2019-م.

[1111ابن تيمية -الشــرح] :شــرح األصبهانية،
تقــي الديــن ابــن تيميــة (تـ728هـــ1328/م)،
تحقيــق :د .محمــد بــن عــودة الســعوي،
مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع-
الريــاض ،الطبعــة األولــى1430 :هـــ.
[1212ابــن

تيميــة-

الفتــاوى،

تقــي

المجمــوع]:
الديــن

ابــن

مجمــوع
تيميــة

(تـ728هـــ1328/م) ،جمــع وترتيــب :عبــد

[8.8البلخــي -المقــاالت] :كتــاب المقــاالت

الرحمــن ابــن قاســم ،وســاعده ابنــه:

ومعــه عيــون المســائل والجوابــات،

محمــد ،مجمــع الملــك فهــد لطباعــة

أبــو القاســم عبــد هللا بــن أحمــد بــن

المصحــف الشــريف -المدينــة المنــورة،

محمــود البلخــي (تـ319هـــ931/م) ،حققــه:

1424هـــ2003 -م.

أ.د .حســين خانصــو وأ.د .راجــح كــردي ود.
عبــد الحميــد كــردي ،دار الفتــح للدراســات
والنشــرّ -
عمــان ،الطبعــة األولــى1439 :هـــ-
2018م.

[1313ابــن

تيميــة-

المنهــاج]:

منهــاج

الســنة النبويــة ،تقــي الديــن ابــن تيميــة
(تـ728هـــ1328/م) ،تحقيــق :د .محمــد رشــاد
ســالم ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
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اإلســامية -الريــاض ،الطبعــة األولــى:

علــي بــن عبــد العزيــز الشــبل ،مجموعــة

1406هـــ1986-م.

التحــف النفائــس الدوليــة -الريــاض،

[1414الجاحــظ -الخلــق] :خلــق القــرآن (=

الطبعــة األولــى1420 :هـــ1999-م.

ضمــن :رســائل الجاحــظ) ،عمــرو بــن بحر

[1818الخــال -الســنة] :الســنة ،أبــو بكــر

الجاحــظ (تـ255هـــ868/م) ،تحقيــق وشــرح:

الخــال (تـ311هـــ923/م) ،دراســة وتحقيــق:

عبــد الســام محمــد هــارون ،دار الجيــل-

عطيــة الزهرانــي ،دار الرايــة للنشــر

بيــروت ،الطبعــة األولــى1411 :هـــ1991-م.

والتوزيــع -الريــاض ،الطبعــة األولــى:

[1515الجوينــي -الشــامل] :الشــامل فــي

1410هـــ1989 -م.

أصــول الديــن ،أبــو المعالــي الجوينــي

[1919الخوارزمــي -الفائــق] :كتــاب الفائــق فــي

(تـ478هـــ1085/م) ،حققــه وقــدم لــه :علــي

أصــول الديــن ،ركــن الديــن ابــن المالحمــي

ســامي النشــار وفيصــل بديــر عــون

الخوارزمــي

تحقيــق:

وســهير محمــد مختار ،منشــأة المعارف-

ويلفــرد مادلونــك ومارتيــن مكدرمــت،

اإلســكندرية1969 ،م.

ش
مؤسســه
پژوهــی

[1616حنبــل -المحنــة] :كتــاب المحنــة :ذكــر
محنــة أبــي عبــد هللا أحمــد بــن محمــد
بــن حنبــل الشــيباني -رضــي هللا عنــه،

(تـ536هـــ1141/م)،

فلســفه
حكمــت و
ٔ

ایــران و مؤسســه مطالعــات اســامی

دانشــگاه

ازاد -برلیــن ،الطبعــة األولــى:

1386هـــ.ش2007-م.

روايــة :حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل

[2020الخوارزمــي -المعتمــد] :كتــاب المعتمــد

مصطفــى

فــي أصــول الديــن ،ركــن الديــن ابــن

القبانــي ،مركــز الملــك فيصــل للبحــوث

المالحمــي الخوارزمــي (تـ536هـــ1141/م)،

المملكــة

مادلونــغ،

(تـ273هـــ886/م)،
والدراســات

تحقيــق:
اإلســامية-

تحقيــق

وتقديــم:

ويلفــرد

العربيــة الســعودية ،الطبعــة األولــى:

ميــراث مكتــوب -تهــران ،الطبعــة األولــى:

1440هـــ2019-م.

1390هـــ.ش2012-م.
الرســالة

[2121الخيــاط -االنتصــار] :االنتصــار والــرد

[1717ابــن

الواضحــة فــي الــرد علــى األشــاعرة (=

علــى ابــن الرونــدي الملحــد مــا قصــد بــه

ضمــن :ابــن الحنبلــي وكتابــه الرســالة

مــن الكــذب علــى المســلمين والطعــن

الواضحــة فــي الــرد علــى األشــاعرة)،

عليهــم ،أبــو الحســين عبــد الرحيــم بــن

شــرف اإلســام ابــن الحنبلــي الشــيرازي

محمــد الخيــاط (تـــ :ق3هـــ/ق10م) ،تقديــم

(تـ536هـــ1141/م) ،دراســة وتحقيــق وتعليــق:

وتحقيــق وتعليــق :د .نيبــرج ،مطبعــة دار

الحنبلــي-

الرســالة]:
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الكتــب المصريــة -القاهــرة1344 ،هـــ1925-م.
[2222الذهبــي -التاريــخ] :تاريــخ اإلســام

والتوزيــع -الريــاض ،الطبعــة األولــى:
1440هـــ2019-م.

ووفيــات المشــاهير واألعــام ،شــمس

[2727ابــن رجــب -الذيــل] :الذيــل علــى طبقــات

الديــن الذهبــي (تـ748هـــ1347/م) ،حققــه

الحنابلــة ،زيــن الديــن ابــن رجــب البغــدادي

وضبــط نصــه وعلــق عليــه :د .بشــار عــواد

(تـ795هـــ1393/م) ،تحقيــق وتعليــق :د .عبــد

معــروف ،دار الغــرب اإلســامي -بيــروت،

الرحمــن العثيميــن ،مكتبــة العبيــكان-

الطبعــة األولــى1424 :هـــ2003-م.

الريــاض ،الطبعــة األولــى1425 :هـــ2005-م.

[2323الذهبــي -الســير] :ســير أعــام النبــاء،

[2828ابــن الزاغونــي -اإليضــاح] :اإليضــاح فــي

شــمس الديــن الذهبــي (تـ748هـــ1347/م)،

أصــول الديــن ،أبــو الحســن ابــن الزاغونــي

حقــق (جــزء  :)13علــي أبــو زيــد ،مؤسســة

(تـ527هـــ1132/م) ،دراســة وتحقيــق :عصــام

الرســالة -بيــروت ،الطبعــة األولــى1403 :هـــ-

الســيد محمــود ،مركــز الملــك فيصــل

1983م.
[2424الذهبــي -الميــزان] :ميــزان االعتــدال
فــي نقــد الرجــال ،شــمس الديــن الذهبــي

للبحــوث

والدراســات

اإلســامية-

الريــاض ،الطبعــة األولــى1424 :هـــ2003-م.
[2929الســفاريني-

اللوامــع]:

لوامــع

(تـ748هـــ1347/م) ،تحقيــق :علــي محمــد

األنــوار البهيــة وســواطع األســرار

البجــاوي ،تصويــر :دار المعرفــة -بيــروت.

األثريــة ،شــمس الديــن الســفاريني

[2525الــرازي -الريــاض] :الريــاض المؤنقــة

(تـ1188هـــ1774/م) ،المكتــب اإلســامي-

فــي آراء أهــل العلــم ،فخــر الديــن الــرازي
(تـ606هـــ1210/م) ،تحقيــق :أســعد جمعــة،

د مشــق .
[3030الشهرســتاني-

النهايــة]:

نهايــة

مركــز النشــر الجامعــي ،كليــة اآلداب

اإلقــدام فــي علــم الــكالم ،تــاج الديــن

والعلــوم اإلنســانية -القيــروان ،مــارس

الشهرســتاني

حــرره

2004م.

وصححــه :الفــرد جيــوم ،تصويــر :مكتبــة

[2626ابــن رجــب -التقريــر] :تقريــر القواعــد

(تـ548هـــ1153/م)،

الثقافــة الدينيــة -القاهــرة.

وتحريــر الفوائــد ،زيــن الديــن ابــن رجــب

[3131صالــح -المحنــة] :كتــاب المحنــة :محنــة

البغــدادي (تـ795هـــ1393/م) ،تحقيــق :أ.د.

أبــي عبــد هللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبل

خالــد بــن علــي المشــيقح ود .عبــد العزيــز

الشــيباني -رضــي هللا عنــه ،-روايــة:

بــن عدنــان العيــدان وأنــس بــن عــادل

ولــده أبــي الفضــل صالــح (تـ265هـــ879/م)،

اليتامــى ،دار أطلــس الخضــراء للنشــر

أروقــة

تحقيــق:

مصطفــى

القبانــي،
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للدراســات والنشــر -عمــان ،الطبعــة

مكتبــة دار الســام -الريــاض ،الطبعــة

األولــى1441 :هـــ2020-م.

األولــى1413 :هـــ.

[3232الطبــري -التاريــخ] :تاريــخ الرســل

[3737غــام الخــال -الجــزء] :جــزء فــي الســنة

والملــوك ،محمــد بــن جريــر الطبــري

(= ضمــن :زاد المســافر) أبــو بكــر

أبــو

غــام الخــال (تـ363هـــ974/م) ،تحقيــق:

الفضــل إبراهيــم ،دار المعــارف -القاهــرة،

مصطفــى القبانــي ،دار األوراق الثقافيــة-

الطبعــة الثانيــة1975 :م.

جــدة ،الطبعــة األولــى1437 :هـــ2016-م.

(تـ310هـــ923/م)،

تحقيــق:

محمــد

[3333عبــد الجبــار -المغنــي] :المغنــي فــي

[3838ابــن

قدامــة-

الصــراط]:

الصــراط

أبــواب التوحيــد والعــدل -خلــق القــرآن

المســتقيم فــي إثبــات الحــرف القديــم،

(ج ،)7القاضــي عبــد الجبــار (تـ415هـــ1024/م)،

موفــق الديــن ابــن قدامــة (تـ620هـــ1223/م)،

األبيــاري،

تحقيــق وتعليــق :د .محمــد بــن عبــد

إشــراف :طــه حســين ،وزارة الثقافــة

الرحمــن الخميــس ،مكتبــة الفرقــان-

واإلرشــاد القومــي -القاهــرة ،الطبعــة

عجمــان ،الطبعــة األولــى1419 :هـــ1999-م.

قــوّ م

نصوصــه:

إبراهيــم

األولــى1380 :هـــ1961-م.
[3434عبــد هللا -الســنة] :كتــاب الســنة ،عبــد

[3939القالنسي -المقاالت]:
Akl, Z, Une doxographie Sunnite du

هللا بــن أحمــد (تـ290هـــ903/م) ،تحقيــق

IVe/Xe siècle, Kitāb al-maqālāt, d’Abū

ودراســة :د .محمد بن ســعيد القحطاني،

al-ʿAbbās al-Qalānisī, Walter de Gruyter

رمــادي للنشــر -الدمــام ،الطبعــة الثالثــة:

GmbH, Berlin, 2021.

1416هـــ1995-م.
[3535ابــن عقيــل -اإلرشــاد] :اإلرشــاد فــي
االعتقــاد ،أبــو الوفــاء ابــن عقيــل
(تـ513هـــ1119/م) ،دراســة وتحقيــق :هشــام
محمــد محمــد غنيــم ،كليــة دار العلــوم-
قســم الفلســفة اإلســامية1429 ،هـــ-
2008م =( .رســالة علميــة غيــر منشــورة).
[3636ابــن عقيــل -الجــزء] :جــزء فــي األصــول،
أبــو الوفــاء ابــن عقيــل (تـ513هـــ1119/م)،
تحقيــق :د .ســليمان بــن عبــد هللا العميــر،

[4040الكلينــي-

الكافــي]:

الكافــي،

أبــو

جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكلينــي
(تـ328هـــ940/م) ،صححــه وعلــق عليــه :علــي
أكبــر الغفــاري ،مكتبــة الصــدوق -طهــران.
[4141الاللكائــي -الشــرح] :شــرح أصــول
اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة ،هبــة
هللا الطبــري الاللكائــي (تـ418هـــ1027/م)،
تحقيــق :د .أحمــد بــن ســعيد الغامــدي،
دار طيبــة -الريــاض ،الطبعــة الثامنــة:
1423هـــ2003-م.

دقعلا خيراتلل ةيبهذملا ةءارقلا

[4242ابــن المبــرد -التحفــة] :تحفــة الوصــول
إلــى علــم األصــول ،جمــال الديــن ابــن
المبــرد (تـ909هـــ1503/م) ،تحقيــق :لجنــة
مختصــة مــن المحققيــن بإشــراف نــور
الديــن طالــب ،دار المقتبــس -دمشــق،
الطبعــة األولــى1439 :هـــ2018-م.
[4343المرتضــى -المســألة] :مســألة فــي
إبطــال العمــل بأخبــار اآلحــاد (= ضمــن:
رســائل الشــريف المرتضــى) ،الشــريف
المرتضــى (تـ436هـــ1044/م) ،إعــداد :مهــدي
الرجائــي ،دار القــرآن الكريــم -قــم1405 ،هـــ.
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الطبعــة األولــى1436 :هـــ2015-م.
[4747النســفي -التبصــرة] :تبصــرة األدلــة فــي
أصــول الديــن ،أبــو المعيــن النســفي
(تـ508هـــ1114/م) ،تحقيــق وتعليــق :كلــود
ســامة ،المعهــد العلمــي الفرنســي
للدراســات العربيــة -دمشــق ،الطبعــة
األولــى1990 :م.
[4848أبــو نعيــم -البيــان] :بيــان شــبهة
الحروفيــة

وإعــان

مــا

انتحلتــه

الجهميــة

وجليــان

مــا

اعتقدتــه

المباحيــة

الحلوليــة،

أبــو

نعيــم

[4444ابــن المعلــم -النجــم] :نجــم المهتــدي

األصفهانــي (تـ430هـــ1038/م) ،مخطــوط

ورجــم المعتــدي ،فخــر الديــن ابــن

فــي المكتبــة الظاهريــة -دمشــق ،رقــم:

المعلــم القرشــي (تـ725هـــ1325/م) ،حققــه

[( .]10896أنــا مديــن لعبد هللا الســليمان

وعلــق عليــه :بــال محمــد حاتــم الســقا،

الــذي أوقفنــي علــى هــذا المصــدر).

دار التقــوى -دمشــق ،الطبعــة األولــى:

[4949النــووي -الجــزء] :جــزء فيــه ذكــر مــا

1441هـــ2019-م.

يجــب اعتقــاده عنــد علمــاء الســلف

[4545المقتــرح -الشــرح] :شــرح اإلرشــاد فــي

فــي الحــروف واألصــوات ،محيــي الديــن

أصــول االعتقــاد ،تقــي الديــن المقتــرح

النــووي (تـ676هـــ1277/م) ،تحقيــق :أحمــد

(تـ612هـــ1215/م) ،دراســة وتحقيــق :د .نزيهــة

بــن علــي الدمياطــي ،مكتبــة األنصــار

امعاريــج ،مركــز أبــي الحســن األشــعري

للنشــر والتوزيــع -جيــزة ،الطبعــة األولــى:

للدراســات والبحــوث العقديــة -تطــوان،

2003م.

الطبعــة األولــى1435 :هـــ2014-م.

[5050الهارونــي -الزيــادات] :زيــادات شــرح

[4646ابــن مهــدي -التأويــل] :تأويــل اآليــات

األصــول ،أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين

المشــكلة الموضحــة وبيانهــا بالحجــج

الهارونــي (تـ424هـــ1033/م) ،تحقيــق :كاميــا

والبرهــان ،أبــو الحســن ابــن مهــدي

آدانــغ وولفــرد مادلنــغ وزابينــا اشــمدتكه،

الطبــري (تـ380هـــ990/م) ،تحقيــق :ناصــر

دار بريــل للنشــر -ليــدن2011 ،م.

محمــدي ،دار اآلفــاق العربيــة -القاهــرة،
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[5151ابــن أبــي يعلــى -الطبقــات] :طبقــات
الحنابلــة ،أبــو الحســين ابــن أبــي

العدد  | 15خريف  2021م

• •( )5-5/2-2المراجع الحديثة:

يعلــى الفــراء (تـ526هـــ1131/م) ،حققــه

[1.1ابــن بــدران -األســئلة] :ســؤاالت عالمــة

وقــدم لــه وعلــق عليــه :د .عبــد الرحمــن

الكويــت عبــد هللا بــن خلــف الدحيــان

بــن ســليمان العثيميــن ،األمانــة

لعالمــة الشــام عبــد القــادر ابــن بــدران،

العامــة لالحتفــال بمــرور مائــة ســنة

اعتنــى بــه :د .الطاهــر األزهــر خذيــرى ،وزارة

علــى تأســيس المملكــة -الريــاض،

األوقــاف والشــؤون اإلســامية -الكويــت،

الطبعــة األولــى1419 :هـــ1999-م.

الطبعــة الثانيــة1431 :هـــ2010-م.

[5252أبــو

يعلــى-

إبطــال

[2.2بــدوي -المناهــج] :مناهــج البحــث العلمــي،

الصفــات،

عبــد الرحمــن بــدوي ،وكالــة المطبوعــات-

اإلبطــال]:
ألخبــار

التأويــات

القاضــي أبــو يعلــى ابــن الفــراء
(تـ458هـــ1066/م)،

تحقيــق

ودراســة:

محمــد بــن حمــد الحمــود النجــدي،
غــراس للنشــر والتوزيــع والدعايــة
واإلعــان -الكويــت ،الطبعــة األولــى:
1434هـــ2013 -م.
[5353أبــو يعلــى -الروايتيــن] :المســائل
العقديــة مــن كتــاب الروايتيــن
والوجهيــن،

القاضــي

أبــو

يعلــى

ابــن الفــراء (تـ458هـــ1066/م) ،تحقيــق:
ســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف،
أضــواء الســلف -الريــاض ،الطبعــة
األولــى:
[5454أبــو

يعلــي-

كتــاب

المعتمــد في أصول الدين ،القاضي
أبــو يعلــى ابــن الفــراء (تـ458هـــ1066/م)،
حققــه وقــدم لــه :وديــع زيــدان حــداد،
دار المشــرق -بيــروت1986 ،م.

[3.3بالثيــوس -ابــن عربــي] :ابــن عربــي حياتــه
ومذهبــه ،آســين بالثيــوس ،ترجمــه عــن
اإلســبانية :عبــد الرحمــن بــدوي ،مكتبــة
األنجلــو المصريــة -القاهــرة1965 ،م.
[4.4الجابــري -التاريــخ] :التاريــخ والمؤرخــون
فــي المغــرب المعاصــر ،محمــد عابــد
الجابــري ،دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع -القاهرة،
الطبعــة األولــى2021 :م.
[5.5جمعــة -المركبــات] :مركبــات التفكيــر
ومناهــج البحــث العلمــي ،د .زكــي حســين
جمعــة ،دار الفارابــي -بيــروت ،الطبعــة

1419هـــ1999-م.
المعتمــد]:

الكويــت ،الطبعــة الثالثــة1977 :م.

األولــى2015 :م.
[6.6طــه -األصــول] :أصــول البحــث التاريخــي،
د .عبــد الواحــد ذنــون طــه ،المــدار اإلســامي-
بيــروت ،الطبعــة األولــى2004 :م.
[7.7الغريــب -مقدمــة الطريقة][ = :البصري-
الطريقة].
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نرحــب بكــم حضــرة األســتاذ الدكتــور عبــد اللطيــف البوعزيــزي
فــي دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية فــي هــذا
الحــوار ،الــذي نتطــرق فيــه إلــى بعــض المواضيــع المرتبطــة بالتعليــم
الجامعــي والمكانــة الدوليــة والتاريخيــة للجامعــات العربيــة.

 - 1يالحــظ المتابــع للتاريــخ اإلســامي وجــود جامعــات
للتعليــم العالــي تعــد مراكــز روحيــة وتعليميــة ذات أثــر
حضــاري ال ينكــره أحــد؛ ونذكــر مــن هــذه الجامعــات
جامعــة القروييــن وجامعــة األزهر وجامعــة الزيتونة...
ً
رئيســا لجامعــة الزيتونــة مــا تقييمكــم
وبصفتكــم
لتدريــس الديــن والثقافــة اإلســامية فــي الوقــت
الراهــن؟ ومــا هــي شــروط المنافســة الحضاريــة فــي
عصــر الحداثــة؟
تجــدر اإلشــارة عنــد الحديــث عــن الجامعــة الزيتونيــة إلــى ّأنــه منــذ
تأسيســها فــي مطالــع القــرن األول للهجــرة إلــى اليــوم ظلــت علــى
امتــداد  14قر ًنــا مــن نشــاطها المعرفــي المتصــل بــا انقطــاع مدرســة
علــم وســلوك ،وقلعــة حصينــة للغــة العربيــة يشــهد بذلــك تاريخهــا
المكتــوب ،وكذلــك تاريخهــا المعمــاري.
لقــد طبــع جامــع الزيتونــة شــخصية الشــعب التونســي بطابــع
ّ
والتفتــح ،وعلــى االتصــال
خــاص قائــم علــى التســامح واالعتــدال
المباشــر بمهبــط الوحــي :مكــة والمدينــة المنــورة ،وعلــى الموازنــة
بيــن متطلبــات الدنيــا والتحضيــر لآلخــرة .ونحــاول فــي الزمــن الراهــن
وفــي ســياق المحافظــة علــى الســند العلمــي التونســي الموصــول،
والتفاعــل مــع المناهــج الحديثــة وبرامــج التدريــس المتطــورة ْ
أن
درســا شــرعيًا يوائــم بيــن األصالــة والمعاصــرة ،ويجعــل مــن
نقــدم
ً
الديــن فــي كمالــه ووضوحــه ويســره سـ ً
ـلوكا يوم ًيــا للتونســي عامــة
ولطلبــة الزيتونــة مــن مختلــف القــارات علــى وجــه الخصــوص ،بمعنى
ً
جميعــا.
ثقافــة حيــاة لهــم
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مــا بشــأن المنافســة الحضاريــة فــي عصــر

عــن فكــرة إســامية ذات صلــة بحديثنــا هــي

الحداثــة فلعلــه لــم يبــق لنــا نحــن العــرب فــي

فكــرة وجــود مجــدّ د علــى رأس كل مائــة عــام

ظــل التقــدم المذهــل للغــرب الــذي يســير

وتبعــا لذلــك ّ
ً
فإنــه
يجــدّ د للمســلمين دينهــم.

فــي ابتكاراتــه ونجاحاتــه وفتوحاتــه العلميــة

منــذ العقديــن األوليــن مــن القــرن العشــرين

والتكنولوجيــة المطــردة بســرعة مكوكيــة إال

للميــاد تعالــى صــوت الشــيخ محمــد الطاهــر

أن نســابقه فــي المجاليــن األخالقــي والروحــي،

ابــن عاشــور داعيًــا إلــى المســارعة بتجديــد

ّ
المفكــر
وهــذا مــا نبّــه إليــه منــذ عقــود مضــت

التعليــم فــي العالميــن العربــي واإلســامي،

الالمــع روجــي غــارودي الــذي دعــا إلــى اختــراع

وإلــى إصــاح الزيتونــة ضمــن ذلــك ،األمــر

مســتقبل مشــترك للبشــرية يســوده التفاهــم

الــذي نجــد تفاصيلــه الدقيقــة والرائعــة فــي

المتبــادل بيــن الحضــارة الغربيــة وبيــن حضارات

كتابــه المخصــص إلصــاح التعليــم العربــي

الشرق...مســتقبل جديــد يتخلــى فيــه الغربيــون

اإلســامي« :أليــس الصبــح بقريــب» .ثــم

عــن عقــدة االســتعالء ليســتفيدوا مــن

بــادر بتطبيــق رؤيتــه اإلصالحيــة تلــك حالمــا

المســلمين والصينييــن فــي مســتوى الحكمــة

بُســطت يــده فــي النهــوض بجامــع الزيتونــة

والروحانيــات ،ويســتعيد خاللــه المســلمون

الــذي صــار شــيخه األكبــر ،وقــد نــوّ ه بذلــك

ثقتهــم فــي أنفســهم ،وحماســتهم علــى

الشــيخ محمــد عبــده الــذي رأى حلمــه يتجســد

اإلضافــة النوعيــة لحضــارة عصرنــا التــي طغــى

فــي الزيتونــة دون األزهــر ،رغــم أنــه كان يــردّ د:

عليهــا الجانــب المــادي.

«إمــا أن يُصلــح األزهــر أو أن يســقط» .كمــا
أشــاد عميــد األدب العربــي طــه حســين

 -2يرتكــز التعليــم فــي الجامعــات ســالفة

خــال زيارتــه لجامــع الزيتونــة ســنة 1958م

الذكــر علــى العلــوم الشــرعية واللغويــة

بإصالحــات ابــن عاشــور فــي هــذه الجامعــة

واألدبيــة والتاريخيــة؛ فمــا تصوركــم لتحديث

العريقــة وذلــك فــي مقالــة نشــرها للعمــوم

مناهــج التعليــم وتطويــر آليــات التدريــس

بجريــدة الجمهوريــة المصريــة ،داعيًــا األزهــر

فــي هــذه الجامعــات؟

إلــى االقتــداء بالزيتونــة .ودارت األيــام وبقيــت

ّ
ً
جميعــا
إن قــدر الجامعــات اإلســامية
وفــي طليعتهــا الزيتونــة أن تكــون فــي قلــب
ّ
تمثــل المحــرّك األســاس
التجديــد ،وأن
ّ
فــإن ذلــك مــن جوهــر اإلســام،
لــكل إصــاح.

الزيتونــة بتونــس والقروييــن بفــاس واألزهــر
ّ
بالقاهــرة منــارات علميــة ُتعــدّ
بحــق مرفــع
رأس العــرب والمســلمين فــي العراقــة
وريــادة الفكــر الدينــي المتجــدّ د.

وجامعتنــا ُتع ّلــم اإلســام ،ذلــك هدفهــا

لقــد ظ ّلــت الــروح واحــدة فــي هــذه

وذلــك قدرهــا منــذ انبعاثهــا .وال نغفــل هنــا

الجامعــات ،لكــن تنوّ عــت مضامينهــا وتجدّ دت

زيزعوب فيطللادبع /روتكدلا ذاتسألا راوح
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مناهجهــا وطــرق التدريــس بهــا .اليــوم نحــن

ّ
فإنــه فــي إطــار تنويرهــا للعقــول وجعلهــا

نعتمــد عنــد الضــرورة الــدرس عــن بُعــد،

مواكبــة للعصــر فــي ســياق جمعهــا بيــن

كمــا نســتعين بجهــاز العــرض (الداتشــو)،

الثابــت والمتحــوّ ل قــد أخــذت بحـ ّ
ـظ وافــر من

ونـ ّ
ـوز ع الــدروس الرقميــة ،ونســتقبل البحــوث

علــوم العصــر االجتماعيــة واإلنســانية ،التــي

الطالبيــة عبــر اإليميــل والماســينجر ،ونقــدم

ال ريــب فــي تكاملهــا مــع العلــوم الدينيــة

عبــر

مضمونيًــا؛ إذ تنــدرج ضمــن وســائلها

التلفــزات ،وننــزل الــدروس المتلفــزة فــي

شــكليًا ومنهج ًيــا ،وتتمحــور مجتمعــة حــول

اإلنترنــت .أليــس هــذا مــن مظاهــر االنخــراط

اإلنســان بصفتــه هــدف التنميــة الدينيــة

فــي تطــورات العصــر؟ والشــيء نفســه

والمعرفيــة وأداتهــا.

الــدروس

والفــروض

وإصالحاتهــا

فــي طريقــة تقســيم الــدرس إلــى نظــري
وتطبيقــي ،واالســتعانة باألســاليب الكميــة

-4

يــرى البعــض ضــرورة الفصــل بيــن

والكيفيــة ،وبالنظريــات التعليميــة الحديثــة

تدريــس العلــوم اإلســامية بوصفهــا علومً ا

الســلوكية والنفســية المعرفيــة والبنائيــة

ذات منحــى عقلــي محــض وبيــن تدريــس

واالجتماعيــة

والتجريبيــة...

التديــن بوصفــه ســلو ًكا؟ فمــا هــو مســلك
الزيتونــة تجــاه هــذا األمــر؟

 -3مــا تقويمكــم لجهــود الزيتونييــن
المعاصريــن فــي مجــال العلــوم الشــرعية،
وكيــف تــرون آفــاق الــدرس الشــرعي اليــوم
فــي جامعــة الزيتونــة؟

الديــن

واحــد

فــي

االعتقــاد

واآلداب

والمعامــات والعبــادات مــع اختالفــات غيــر
جوهريــة ســببها الفهــم الحــ ّر للمتدينيــن ،وهــو
مــا نعرّفــه بالفهــم المذهبــي ،وهــو فهــم تقليــدي

ّ
إن مؤ ّلفــات أســاتذة الزيتونــة تشــهد لهــم

أو اجتهــادي داخــل المذهــب .وفــي جانــب ّ
متصــل

بالنجاعــة فــي بحوثهــم ودراســاتهم وانفتاحهــا

أشــير إلــى ّ
أننــا ال نفــ ّر ق بيــن اإليمــان والعمــل

علــى محيطهــا االجتماعــي واالقتصــادي وحتــى

والنيــة ،لكننــا نف ـ ّر ق بيــن الديــن والتديــن؛ فــاألوّ ل

السياســي والثقافــي والصحــي والبيئــي ،ال ســيما

مقــدّ س؛ ّ
رب العبــاد ،بينمــا الثانــي
ألنــه صــادر عــن ّ

ّأنهــا مرتبطــة بالقضايــا الحارقــة لعصرهــم

هــو تطبيقــات بشــرية للديــن ،وهــي ليســت

وتحوالتــه ،كمــا ّأنهــا تحــاول اإلجابــة عــن مختلــف

مقدســة أو خالــدة ،تختلــف بســبب التأثــر بعــادات

الجديــدة

وأعــراف وســلوكيات أهــل المــدن والبلــدان

األســئلة

الحضاريــة

والمجتمعيــة

المطروحــة أمامهــم.
وإذا كانــت العلــوم اإلســامية ذات
أصــول وفــروع ،وذات مقاصــد ووســائل،

المتباعــدة واختــاف ذهنياتهــم ونفســياتهم
ومناخهــم وظروفهــم الطبيعيــة.
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 -5كثيــ ًر ا مــا نســمع عــن مســألة التكامــل

ّ
العــزة برفعــة األخــاق مــن خــال
شــهد لــه رب

بيــن العلــوم والمعــارف؛ مــن بينهــا التوافــق

ّ
«وإنــك لعلــى خلــق عظيــم» (القلــم:
قولــه تعالــى:

بيــن الروحانيــة والعلــم ،وبيــن الفقــه

 ،)4ودعــا جــل جاللــه المســلمين إلــى التأســي بــه

والمقاصــد ،وبيــن القانــون واألخالق...إلــخ،

عبــر قولــه« :لقــد كان لكــم فــي رســول هللا أســوة

كيــف تنظــرون لهــذه المســألة؟ وهــل مــن

حســنة لمــن كان يرجــوا هللا واليــوم اآلخــر وذكــر هللا

اقتراحــات عمليــة ترونهــا فاعلــة بوســعها

كثيــرا» (األحــزاب ،)21 :فاألخــاق ليســت فطريــة

الســير ُقدمً ــا بمســار التعليــم فــي الوطــن

بالتأســيّ ،
وإنمــا األمــم
ّإنمــا هــي كســبيةُ ،تكتســب
ّ

العربــي؟ وفــي إطــار التجســير بيــن العلــوم

كمــا قــال الشــاعر أحمــد شــوقي« :األخــاق مــا

مــا مــدى حضــور العلــوم اإلنســانية فــي

بقيــت ...فــإن هــم ذهبــت أخالقهــم ذهبــوا ...صــاح

مقــررات التدريــس وتطويــر البحــث العلمــي

أمــرك لألخــاق مرجعــه ...فقــوّ م النفــس باألخــاق

فــي جامعــة الزيتونــة حاضــ ًر ا ومســتقب ًلا؟
الزيتونــة هــي حاملــة لــواء الفكــر المقاصــدي،

تســتقم ...إذا أصيــب القــوم فــي األخــاق ...فأقــم
مأتمــا وعوي ـ ًلا».
عليهــم
ً

ومــن أعالمهــا فــي هــذا االختصــاص كمــا تعلمــون

ّ
فإنهــا تترجــم
وبشــأن العلــوم اإلنســانية

فســر
الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ،الــذي ّ

االســتجابة لقــول هللا تعالــى« :وفــي أنفســكم

فــي كتابــه «مقاصــد الشــريعة اإلســامية» ّ
أن

أفــا تبصــرون» (الذاريــات .)21 :ولهــذا قــد تكــون

ســبب تحجّ ــر العقــل المســلم يرجــع إلــى ربــط

العلــوم اإلنســانية تعبي ـ ًر ا عــن المهــارات النقديــة

«األحــكام بالعلــل التــي تســتنبط مــن األلفــاظ

والتحليليــة التــي قــد نعايــن مــا يشــبهها فــي علــوم

ال المعانــي» .وجعــل مــن علــم المقاصــد أداة

الديــن اإلســامي التــي ال تتضــاد مــع الســؤال،

لتفكيــك التعصــب المذهبــي ،وأداة فضلــى فــي

ّ
وإنمــا تشــجع عليــه وتنمــو بــه وتتغــذى معرفيــا

أيــدي المســلمين «يرجعــون إليهــا للفصــل فــي

علــى نتائجــه .فاإليمــان فــي اإلســام ال يرهــب

اختالفاتهــم شــأنهم فــي ذلــك شــأن أهــل العلــوم

مــن العقــل وال يحجّ ــر اعتمــاد أســلوب النقــاش

العقليــة».

والجــدال .والقــرآن هــو بــا شـ ّ
ـك أول علــم يــدرس

أمّ ــا األخــاق ّ
فإنهــا مفتــاح كل نجــاح ،وهــي إن
كانــت مــن مــواد التدريــس فدعنــي أقولهــا بحــروف
غليظــة أو بصــوت عــالّ :
إن األخــاق ال ُتــدرّس بقــدر
مــا ُتــزرع عــن طريــق االقتــداء وبواســطة التأثــر
بممارســات اآلخــر المثالــي .فالرســول األكــرم صلــى
ّ
ليتمــم مــكارم األخــاق
هللا عليــه وســلم المبعــوث

اإلنســان منــذ  14قــرن ونصــف القــرن ،وقــد أفــرد
لــه ســورة كاملــة وبمنتهــى الوضــوح عنوانهــا
«اإلنســان».
 -6عندمــا يتعلــق األمــر بالبحــث العلمــي
بوصفــه أحــد أهــم ثمــار الــدرس الجامعــي
المالحــظ اليــوم تدنــي مســتوى البحــوث

زيزعوب فيطللادبع /روتكدلا ذاتسألا راوح
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العلميــة فــي جامعاتنــا العربيــة مقارنــة

وكيــف كان تجــاوب جامعتكــم مــع تلكــم

بالجامعــات الغربيــة؟ أيــن يكمــن الخلــل

الظــروف االســتثنائية؟

برأيكــم ومــا هــي ُ
ســبل تجــاوزه؟ ومــاذا عــن
مســارات البحــث التــي تشــجعها جامعــة
الز يتونــة؟

ّ
أثمــن حرصكــم علــى تأميــن العلــم لطالبــه
عــن طريــق التكنولوجيــات الحديثــة فــي ظــل
الحجــر الصحــي الشــامل ومقتضيــات التباعــد

ال أشــاطر الــرأي الــذي يحكــم علــى البحــوث

الجســدي للتوقــي مــن جائحــة كورونــا والحــدّ مــن

العلميــة فــي الجامعــات العربيــة بالتدنــي فــي

ســرعة انتشــارها ،واجتهادكــم فــي تنويــع محامــل

مقابــل نظيراتهــا الغربيــة .ذلــك ّ
أنــه إذا كانــت

التدريــس وطرقــه الحديثــةّ .
أمــا فــي تونــس فقــد

شــروط العلــم واحــدة ،فــا بــدّ أن تكــون أيضــا

انخرطــت مؤسســات التعليــم بمختلــف مراحلها

النتائــج وبشــكل حتمــي واحــدة ،باعتبــار ّ
أنهــا

وبالخصــوص منهــا المرحلــة العليــا فــي سياســة

أيضــا نتائــج علميــة مثــل شــروطها العلميــة

الدولــة لضمــان ســامة الشــعب وفــي اآلن

المتبعــة منــذ البدايــة ،فخاتمــة الشــيء نظيــر

نفســه عــدم حرمــان األجيــال الجديــدة مــن حقهــا

ـل مكمــن االختــاف -إذا كانــت
بدايتــه .لكــن لعـ ّ

فــي الدراســة واالرتقــاء فــي ســلم التحصيــل

المناهــج المطبقــة هــي ذاتهــا -نقــدره ليس في

ّ
ســخرت الدولــة كل اإلمكانــات
العلمــي .ولذلــك

المجــاالت اإلنســانية واالجتماعيــة ّ
وإنمــا فــي

التكوينيــة والتكنولوجيــة والتشــريعات المؤقتــة

جانــب االختراعــات واالبتــكارات واالكتشــافات.

المالئمــة بهــدف ضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن

ففــي هــذا المجــال ال وجــه آلي مقارنــة بيــن

كافــة الطلبــة.

مخابــر بحثنــا ومخابــر بحثهــم ،وبيــن إضافاتهــم
اليوميــة للحضــارة البشــرية وبيــن إســهاماتنا

ً
رئيســا
 -8مــن جهــة أخــرى وبصفتكــم

الســنوية الطفيفــة.

لجامعــة الزيتونــة مــاذا عــن المكانــة
الدوليــة

للجامعــات

العربيــة،

وجــودة

 -7فــي ظــل الظــروف التــي يعيشــها العالــم

مخرجــات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

تبنــت مجموعــة مــن الكليــات والجامعــات

التــي تقدمهــا ،ومــدى اتســاقها مــع

عالميــا ومــن بينهــا أكاديميــة نمــاء للعلــوم

منظــور التحــوالت الثقافيــة واالجتماعيــة

اإلســامية واإلنســانية -التابعة لمركز نماء

و ا لسيا ســية ؟

للبحــوث والدراســات -مســالك ومناهــج
وتقنيــات جديــدة للتدريــس والتواصــل مــع
الطــاب؟ فكيــف تقومــون هــذه التجــارب؟

ال يمكــن أن نأخــذ مثــل تلــك الجامعــات
نموذجً ــا يحتــذى ،وال مؤسســات قيــس جــودة
الجامعــات وترتيبهــا مرجعــا لنــا ،فالمســألة
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متصلــة بحجــم المشــاركات الماليــة المرصــودة

علمــاء عصــر النهضــة اإلســامية حتــى ينتبــه

ســنويًا كمعالــم انخــراط فــي مؤسســات

فــي يســر إلــى ّ
أن المســلم العالــم فــي ذلــك

التصنيــف الدولــي ،وأيضــا بحجــم الميزانيــات

ومفســ ًر ا
الزمــان كان حافظــا للقــرآن ،مرتــ ًلا
ّ

التــي ترصدهــا الــدول المتقدمــة وعناصرهــا

ّ
ً
ً
وعارفــا بعلــوم
للســنة النبويــة
حافظــا
لــه،

الصالحــة مــن أهــل المبــرات للبحــث العلمــي

ملمــا
الحديــث وكتبــه روايــة ودرايــة ،كمــا كان
ً

وللجامعــات .لكــن أشــير هنــا إلــى ّ
أنــه علــى الرغــم

بالطــب والصيدلــة وماهــ ًر ا فــي الرياضيــات

مــن ضعــف ميزانيــة البحــث العلمــي فــي الــدول

وعلــوم

للفلســفة

العربيــة واإلســامية ،وعلــى الرغــم مــن تدنــي

ملهمــا فــي الشــعر واألدب،
والكيميــاء ،وكات ًبــا
ً

ّ
فــإن
تصنيــف جامعاتنــا العربيــة واإلســامية؛

ً
وحاذقــا للغــة العربيــة ...فــإذا انتهــى عصــر

أدمغتنــا المهاجــرة هــي التــي تصنــع المعجــزات

وحــل فــي محلهــم
العلمــاء الموســوعيين
ّ

فــي مخابــر بحــث كبــرى الشــركات الغربيــة

ّ
ّ
انفكــت
التخصــص الدقيــق ،وإذا
علمــاء

ووكاالت الفضــاء ،وتســاهم بالتالــي فــي خدمــة

الرابطــة الوثيقــة بيــن علمــاء الشــرع وعلــوم

البشــرية وتطويــر حياتهــا فــوق األرض.

الكــون علــى أرض الواقــع ،فليــس لنــا فــي أدنــى

 -9مــا هــي رؤيتكــم حــول آثــار الجامعــات
ً
تدريســا وبحثًــا علــى المجــال الجمعــي
واالنبعــاث
ّ
إن

الحضــاري؟

الــدارس

للعلــوم

الفلــك،

ومســتوعبًا

المســاعي مــن خيــار إال تنميــة الوعــي بأهميــة
توســيع فهمنــا ألهــداف العلــوم الشــرعية فــي
حياتنــا اليوميــة ومــدى صلتهــا بدائــرة التطويــر
واإلصــاح والتجديــد فــي أبعادهــا الشــاملة؛

الشــرعية

فــي

قالعهــا التاريخيــة المجيــدة المذكــورة فــي
ّ
يتمكــن أوّ ًلا مــن
ســؤالك األول ال بــدّ أن
مبــدأ العمــل بمــا يعلــم ،وثانيًــا مــن الترابــط
الوثيــق بيــن العلــوم األساســية فــي اإلســام
ً
وثالثــا أن
وبيــن علومهــا اآلليــة المســاعدة،
يســتوعب التكامــل المعرفــي الــذي ال فــكاك
فيــه بيــن العلــوم الشــرعية وبيــن العلــوم
الكونيــة .فهــذان النوعــان مــن العلــوم يؤلفــان
العلــوم اإلســامية وجناحــا تحليــق الحضــارة
اإلســامية فــي ســماء العالميــة خــال العصــر
الوســيط .ولينظــر الواحــد منــا فــي تراجــم

ذلــك ّ
أنــه ال يمكــن رفــع صــروح الحضــارة إال
علــى أرضيــة تربويــة أخالقيــة وتعليميــة متينــة.
شــك ً
أيضــا فــي ّ
ّ
أن التعليــم الدينــي هــو
وال
الرافعــة األخالقيــة لــكل مجتمــع حــرّ ،كمــا ّ
أن
ّ
فإنــه
البحــث الدينــي مــا لــم ينهــض بالدنيــا
عقيــم.

