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 جداًال أطول وال أعمق من ذاك الذي دار وما يزال يدور بني مسمَّى العقل نساينمل يعرف الفكر اإل
أقرُّوا  -وهم حياولون إنكاره-لكنهم  وليس معىن ذلك أن سائر املفكرين قالوا بذاك الصراع، .ينومسمَّى الدَّ 

إن الشرع عقل من  :قال هـ)505، والغزايل (هـ) مثًال قال بالعقل عن اهللا243(سيب به دون أن يشعروا، احملا
يف وهو ما كان جداًال  ، ألن مصدرمها واحدوال يتناقضان ، ومها يتكامالنمن داخل ، والعقل شرعٌ خارج

التجربة  يأتـي منحيث اعترب األول أن العقل  ،سعيد الكدمي ابن بركة وأيببني القرن الرابع  ُعمان خالل
ى من مقولة ويف حني انطلق الفالسفة واملفكرون القدام ،نه فيض رباينإ :بينما الثاين قال ،واالكتساب

حمدوديته َأو  القول بتصاغر العقلإَىل  هين أصًال ووظائفانصرف املفكرون املؤمنون بالدَّ  - )يالعقل الكلِّ (
يتجاوز لين الدَّ إَىل  يةنسانومن هنا تأيت احلاجة اإل ،)نسانحاطة بالعامل األكرب (اإلوعدم قدرته على اإل

َأو  كالعقل احملصنالقدمية تفرعت املقوالت احلديثة   )العقل الكلي(ومتفرعاته، وعن مقولة  التدبرييَّ  الشأن
 عزَّ -اهللا  مقوالت العناية، ورعاية، تفرعت ته لدى املؤمننييبري تدَأو  العقل اجملدَّد، وعن مقولة حمدودية العقل

واجملتمعات البشرية له على الرؤية الصحيحة للكون والعامل  ، وإقداراً يتهنسانإكماًال إل نسانلإل -وجلَّ 
  .والتصرف فيها

ا على اعتبار العقل قوة عليافومت )يالعقل الكلّ (تنطوي مقولة  بنو البشر  تقامسهُ جوهرًا فرداً، يَأو  رعا
ا ذلك يتجلَّ  خمصوصةٌ  بٌ خنُ َأو  زونمبقادير غري متساوية؛ ولذلك فهناك أفراٌد مميَّ  ى يف رؤاها وتدبريا

 ليا خالقةعُ  واستنادًا لذلك ال تعود هناك ضرورة لذاتٍ  ،ردات واملاديات يف الوقت نفسهاالنكشاف على اجمل
ا ال تكون فضابطة، وحىت إن وُ َأو  املزودة بالقدرات العقلية  يةنسانعلة خارج مدارك النخبة اإلاجدت فإ

هذا املفهوم للعقل  ب يف ظلّ خَ من طبائع النُ  يكونُ ، نسانالوجود واإل فبغض النظر عن أصل ة،اخلاص
وده باجتاه اكتشاف مصائره ومصاحله والسلوك فكراً وعمًال مبقتضى تدابري احلكمة التحكم يف هذا الوجود وقَ 

االعقلية  نظاماً أَو  ارياً سروحًا َأو  الرؤية فتعترب الدين عقًال كلياً هذه أما الفئة املؤمنة من ضمن  .وانتظاما
 ،فيه مبهامها على هذه األرض يف الوقت الذي تقومُ  ،تلك القوة اجملددة الثقة واألمن بُ هِ فطريًا يَ َأو  طبيعياً 

مؤسسٍة َأو  قوة اإلميان واليقني، وهي قد تتمثل يف فردٍ و هفالدين لدى هذه الفئة من املؤمنني بالعقل الطبيعي 
  .تكون هي عقل العامل



جوهرًا فرداً، َأو  جوهرًا كلياً َأو  أما كثرة أهل الدين، وخباصة ديانات التوحيد فال ترى العقل شيئًا خارجياً 
وظيفة ضمن القوى غريزة َأو  ه وقواه، وكما لكل دافععودواف نسانبل تعتربه غريزة من ضمن غرائز اإل

 نسانية وتدبريها مبا تقتضيه استمرارية اإلنساناحلياة اإل ؛ فإن وظيفة تلك الغريزة (العقل) ضبطيةنساناإل
فهذه الكثرة من أهل اإلميان الديين تتفق مع القائلني  ،مراتب الكمال والسعادةإَىل  والوصول بوجوده

  .بني البشر هِ عِ وزُّ ف معهم يف أصل ذاك العقل وطبيعته، وتَ بالوظيفية الضبطية والتدبريية للعقل، لكنها ختتل
 قوةٌ َأو  نه دافعٌ ، وألنضباط وتدبري) لكنه من داخلا( : شرعٌ كما قال الغزاليالعقل لدى أهل اإليمان  

عن آخر فيأيت بالتعلم  إنسانلدى بين البشر بالتساوي يف األصل، أما ما يتميز به  يٌة فهو موجودٌ إنسان
، ومن الرتاكم الذي يتم يف أعمار رة وباإلفادة من البيئات احمليطةوالنمّو واالزدياد باملعارف وبالذاكوالتجارب 

بل له أصل  ؛ليس فكراً وجتربة وتراكمًا وحسب نساناإل العامل وقرونه ويبدو يف األفكار ويف التدبريات، وألنّ 
باعتباره شرعًا من خارج، وهذا هو اجلزء اآلخر من ، يأيت اإلميان يف املرئي وغري املرئي لٌ وأصو  ،أول يف اخللق

  .مقولة الغزايل السالفة الذكر
ا؟ احملصلة تتمثل يف أن الاجلدليةما حمصلة هذه  أدياٍن وعقائد إَىل  كان توزعهاشرية ما  ب، وما هي مآال

د معىن ال ومذاهب من أجل إجياد وسائل لالجتماع والتماسك، بل ألن اإلميان الديين يهُب هذا الوجو 
اتصنعه تدبريات العقول وحكمتها  : أفق وز ذلك بالقطع باجتاه ثالثة آفاق يتجانساين، بل إّن األمر اإلوجتار

أصل اخللق والوجود، وأفق التوق والشوق الداخلي الكتساب القدرة على االستمرار، وأخريًا أفق القيم غري 
، لكن أيضًا عمًال وتدبرياً مبا اقعي مساته الباقية ضبطًا وربطاً لو  انساينالوجود اإلاملادية (األخالق) واليت تُعطي 

  .ز األنا املادي والطبيعي والذايتيتجاو 
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: تقدم علمي وتكنولوجي ، ميكن مجعها يف ظاهرتني بارزتنيلعامل املعاصر متغريات شىت عاصفةيشهد ا
وثوران ديين كبٌري وهائٌل أيضاً،  )العوملة(سم احتت  عُ يوضَ  هواختالالتهائل، صار احلديث عنه وعن انتظاماته 

االتغري َأو  التقدميستطيع بعد يوحي ببحث كبري عن مستقرات واهتمامات ما  َأو  التكنولوجي استيعا
، هؤالء عًا بني العقل واإلميانا، ويريد كثريون من املفكرين واملراقبني أن يفهموا ذلك باعتباره صر إرضاءها

) يعتربون أن 2006ه يف سبتمرب عام تيبدو من حماضر  توس السادس عشر كمايك(ومن ضمنهم البابا بند
يضعها يف خدمة  ، الذي مل يستطع رغم تفوقه أننساينلكربى هي من نتاج العقل اإلهذه املنجزات العلمية ا

يف  باشرة احللول السليمة يتمثلمل، ولذلك فهم يقرتحون منهجًا شكالت البشرية الكربى واملتفاقمةحل امل
الفهم الكثري من ، وقد يكون يف هذا الديين اإلميانإَىل  ، أي العودةية الفطريةنسانالطبيعة اإلإَىل  ةالعود

 نسانية اإلإنسانخارج فإن احلل املقرتح لن يستقيم - الرؤية هذه ، لكننا حىت لو قلنا بسالمةاالختزال



ية يعرض هلا اخلطأ إنسانأصل أم أنه قوة تدبريية ، فاملسألة تبدأ من مفهوم العقل، وهل هو جوهر و وأخالقياته
، وتعين االكتفاء، وتعين التجاهل ، والعصمة تعين االستغناءفالقول باجلوهرية هو قول بالعصمة والصواب؟!

  .س لإلميان فقط؛ بل ولألخالق أيضالي
- سبحانه- يف مثل قوله ولنا وليس ألهوائنالعق مَ كِ يف القرآن الكرمي أن حنتَ  -جلعز و -اهللا  طلب إلينالقد 

َا﴿:  َا فَِإنـََّها ال تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن َأو  أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ
 )43(العنكبوت:﴾اْلَعاِلُمونَ  ِإال َوَما يـَْعِقُلَها﴿: -تعاىل–، وقال )46احلج:(﴾ُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ تـَْعَمى الْ 
ُر ِإال أُوُلو َوَما َيذَّ ﴿ما،  نسانألن كمال اإل العقل بالعلم كما ربط العلم بالعقل؛ -تعاىل-اهللا  فقد ربط كَّ
  .)269(البقرة:﴾األَْلَبابِ 

حيح الفهم الصإَىل  أرشدنا -وعال جلّ -، فإنه ر بتحديد االجتاه وطلب االستقامةعندما يتعلق األمو 
  .)282(البقرة:﴾اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ اتـَُّقوا اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّه وَ ﴿ية بقوله: نسانللمسألة اإل

ا، ويف هذا اإلحساس األخالقي اإلمياين ، وسؤال هلا، التماس للعناية، و لو ألصاإَىل  فالتقوى عودة وثقة 
  .والعواقبعن املآالت  نسانيكمن حبث اإل



  ية القديمةسالمسألة العقل وسلطته في النقاشات اإلم
  *السيدرضوان 

  أوًال: العقل والتعقُّل
مث يعمـد  .)1()هـ) الفيلسوف العقل بأنه (جـوهٌر بسـيٌط ُمـدرٌك لألشـياء حبقائقهـا252 -يُعرِّف الكِنْديُّ (
جلميـــع املعقـــوالت والعقـــول  وهـــو علـــهِّ  -): العقـــل األول2أربعـــة أقســـام(إَىل  تقســـيمهإَىل  يف رســـالته يف العقـــل

ــا عاقلــًة بــالقوة ــا عاقلــًة بالفعــلإَىل  الثــواين، وهــو الــذي ُخيــرُج الــنفَس مــن حالــة كوِ ويعــين ذلــك أّن  .حالــة كو
 .عنـدما تُفارقُـُه الـروح أيضـاً  نسـانتـرك اإلإَىل  هُ لُـمآمن خـارج، و  نساناإلإَىل  العقل جوهٌر غري مادي، وأنه آتٍ 

إن مهمتَــه أن يــدبِّرها مــن فــوق؛ مــن  .يُّ مســتفاداً، أي أنــه مل يكــن للــنفس مث صــار هلــاولــذلك يســميه الكنــد
ا عاقلًة بالقوة ا عاقلًة بالفعلإَىل  خارج، أن يسوَسها عن طريق إخراجها من حالة كوِ أمـا األقسـام  .حالة كو

ا) تدخل يف العقـل اإلهالثالثة األُخرى للعقل ف ورمبـا أمكـن اعتباُرهـا مـن ضـمن  اجلّزئـي، نسـايني (رغم جوهر
أمــاّ  .)3قــوى الــنفس عنــده، وإن يكــن اختصــار كــالم الكنــدي جيعــُل األمــر مّتســماً بــبعض الُعْســر واالبتســار(

هــو العقــُل األوُل عنــد الكنــدي، وهــو يقــوُم بالوظــائف نفِســها  ههـــ) فــإّن العقــل الفّعــاَل عنــد339-الفــارايب (
ُه العنايــــُة بــــاحليوان النــــاطق، والتمــــاُس تبليغــــه أقصــــى مراتــــب الكمــــال الــــذي ): (فْعلُــــ4فالعقــــل الفعــــّاُل( .تقريبــــاً 
ُلَغُه وهو السعادُة القصوى؛ وذلـك بـأن يعـرب اإل نسانلإل وإمنـا يكـوُن ذلـك  .يف مرتبـة العقـل الفعـّال نسـانأن يـَبـْ

 )..َعـَرضَأو  مـادةٍ َأو  شـيٍء آخـر ممـا هـو دونـه مـن جسـمٍ إَىل  بأنه ْحتُصَل مفارقاً لألجسام غري حمتـاٍج يف قوامـه
منزلــة الشــمس مــن  نســانومنزلــُة العقــل الفّعــال مــن اإل..): (5وكأمنــا يريــد الفــارايب زيــادة األمــر وضــوحاً فُيتــاَبع(

البصر؛ فكما أن الشمَس تُعطي البصر الضوَء فيصري البصُر بالضوء الذي استفادُة من الشمس مبصـراً بالفعـل 
شــيئاً يرمسُــُه يف قوتــه الناطقــة منزلــُة ذلــك الشــيء مــن  نســانالعقــُل يفيــُد اإل كــذلك  ..بعــد أن كــان مبصــراً بــالقوة

هكــذا يكــون العقــُل الفعــّال عنـد الفــارايب قائمــاً بذاتــه (أي جــوهراً)  .)..الـنفس الناطقــة منزلــُة الضــوء مــن البصـر
ــُه يف العــاملَ  وق، ومــن خــارج، دون أن ا مــن فــموسياســتـُهُ  نســان تــدبُر الــنفس وبالتــايل اإلنســاين اإلمفارقــاً مهمُت

  .جوهريَتُه اجلزئيات متسَّ َأو  ُتدنَِّسُه املادةُ 
هـــ) أن (وجــوَد الــنفس مــع البــدن، ولــيس حــدوثها عــن جســٍم بــل عــن جــوهٍر هــو 428-ويــرى ابــن ســينا (
ن ه الشـيَء ال خيـرج مـوذلـك ألنـَّ ..الفعـلإَىل  إّن القـوة النظريـة فيـه أيضـاً ختـرج مـن القـوة ...صورٌة غري جسـمية

فــإذن هــا هنــا شــيء ال  .الفعــل إّال بشــيٍء يفيــُد الفعــل، وهــذا الفعــُل الــذي يفيــُدُه هــو ُصــَوُر املعقــوالتإَىل  ذاتــه
ُصــَوُر املعقــوالت،  هعنــد الــنفس، ويطبــُع فيهــا مــن جــوهره صــور املعقــوالت فلــذَّات هــذا الشــيء ال حمالــةَ  حمالــةَ 

الفعـل عقـًال إَىل  العقول اليت بالقوة وخترج منـهإَىل  قياسوهذا الشيء ُيسمَّى بال ..وهذا الشيء إذن بذاته عقل
عقـــالَّ مـــنفعًال، وُيســـمَّى العقـــُل الكـــائُن فيمـــا بينهمـــا عقـــال  إليـــه فعـــّاًال، كمـــا ُيســـمَّى العقـــُل اهليـــوالينُّ بالقيـــاس



معقولــة، فتجعلــه  األشــياء املتخيلَّــة الــيت هــي بــالقوةإَىل  وهــذا العقــُل الفعــّاُل تفــيُض منــه قــوٌة تســيح ..مســتفاداً 
وبــذلك تــربز عنــد ابــن ســينا القضــايا الــثالث الــيت  .)6()...معقولــًة بالفعــل، وجتعــُل العقــل بــالقوة عقــًال بالفعــل
  .هاري تدبَأو  وسياسة النفس، واملفارقة، برزت عند سابقيه فيما يتعلُق بالفعل: اجلوهرية

  ثانياً: السياسُة والتدبير
بل هو حبكم جوهريته وبساطته (ال ماديتـه) شـامٌل، وهـو يـدبّر  .جزئياً َأو  ياً إّن العقل الفعال ليس عقًال فرد

 نسـانومهـمٌّ انطالقـاً مـن هـذا األمـر أن يكـوَن واضـحاً مـا يـراه الفالسـفُة وهـو أّن اإل .(النفس والبدن) نساناإل
ارج من أجـل ضـبطها من خارج، وليس من القوى النفسانية الداخلية اليت ُيصارُعها عقُل اخل )املاديَّ (مضبوط

غايتــُه أن يبلــغ بــالنفس والبــدن مبلــغ االعتــدال فالســعادة مــن َأو  وهدفُــه حبســب أفالطــون وأرســطو .وسياســتها
ْحَدثة فاإلشراقية قُـُدماً يف جمـال رفـض املـاّدة  .طريق التوسُّط الذي هو فضيلٌة بني رذيلتني

ُ
ومتضي األفالطونية امل

فقــط، بــل هــو شــرٌّ مــن الشــر البــد مــن جتــاوزه لتعــوَد الــنفُس فتتجــوهر، ويعــوَد  واجلســد؛ فــإذا اَألْمــُر لــيس رذيلــةً 
فارقُ 

ُ
وهـي مـن لـوازم العقـل  -ووسط التأكيدات املستمرة على اجلوهريـة والبسـاطة واملفارقـة  .عاملهإَىل  العقُل امل

هــو املباشــُر لتــدبري ل الــذي يكتســُب صــفاٍت (بالفعــل) ملالمســته املــاّدة إذ إنــه فعــجيــري احلــديُث عــن العقــل بال
إنـه  .لكْن على الرغم من تلك املالمسة ال تتغري حقيقُة العقل بالفعـل .النفس، بل لقواها ذات الظهور املاّديّ 

  .أداُة العقل بالقوة يف التبلور والظهور املادي -بدوره–فقط أداُة العقل الفّعال، والبدُن 
 .تـــائُج علـــى املســـتوى االجتمـــاعي والسياســـي واضـــحةهـــذه الرؤيـــة لطبيعـــة العقـــل ووظيفتـــه ُتصـــبُح معهـــا الن

مدينة االجتماع البشري، وفكرة تقسيم العمل اليت يقوُم عليها اجملتمع، هي نتيجٌة ملفهوم إَىل  فالنظرة الفلسفيةُ 
 –اسطيوس، والرئيس عند الفارايب، والشـارُع عنـد ابـن سـينا ثسانُّ عند لفال .)7العقل ووظائفه وليس العكس(

فكما أنَّ السبَب األوَل (اهللا)  .على املستويني االجتماعي والسياسي هيعاً هم العقل املدبِّر من خارجهؤالء مج
متقدٌم على الوجود، وكما أّن العقل الفّعـال متقـدٌم علـى الـنفس طبعـاً؛ فكـذلك الـرئيس متقـدٌم علـى االجتمـاع 

 يكـــون هـــو الســـبب يف أن حتصـــل املدينـــُة ، مث): (فـــرئيُس املدينـــة ينبغـــي أن يكـــوَن هـــو أوالً 8البشـــري (املدينـــة)(
فمثـاُل  .)9كما أّن القلَب يكوُن أوًال (مث يكون هو السبب يف أن يكوَن سائر أعضـاء البـدن)(  .)...وأجزاؤها

وامللـُك يف اجملتمـُع كـالرأس يف اجلسـد، ويف الرعيــة  .)10((مثـاُل الــنفس الناطقـة)امللـك املتـويل علـى اجملتمـع هـو 
 .)12على العقل الذي هو الرئيُس على الـنفس( -كما يرى مسكويه-ومداُر األمر  .)11بدن(كالروح يف ال

قــوٍة سائســٍة هــي العقــل؛ فــإّن اجملتمــع البشــري يفــرتُض سائســاً حــىت قبــل حتولــه مــن إَىل  وكمــا أّن الــنفس حتتــاج
كـٍن بـدون الســائس؛ إذ بـل إّن التحـول ذاك غــري مم .اجتمـاٍع كامـل (مدينــة)إَىل  اجتمـاٍع نـاقص (قريـة، عشــرية)

ذلـــك أّن مثـــاَل امللـــك هـــو مثـــاُل الـــنفس  .ية بغـــري القـــوة الناطقـــةإنســـانال مدينـــة بغـــري رئـــيس، كمـــا أنـــه ال نفـــس 
  .)13(الناطقة) اليت تسوُس مجيَع البدن(



تمـع وألنَّ وظيفـَة الـرئيس يف اجمل .والرئيُس هـو عقـُل اجملتمـع .إّن العقل املستفاَد إذن هو رئيُس النفس والبدن
ـــة ـــنفس؛ فإنـــه يّتســـُم بالِســـماِت نفِســـها، وهـــي بعـــد األولي الضـــرورة َأو  (القيـــادة والضـــبط) كوظيفـــة العقـــل يف ال

َأو  ): إّن الشــــقاَء ال يــــزوُل مــــا مل حيكــــم الفالســــفة14وقــــْدِ◌ماً قــــال أفالطــــون( .احلكمــــةَأو  املنطقيــــة: النطــــق
فلـذلك  ..وليس ميكن ذلك إّال بعَظم قوة املعرفة ..دارفاسُم امللك يدلُّ على التسلُّط واالقت .يتفلسف احلّكام

وهلــذا (فمعــىن اإلمــام والفيلســوف وواضــع  .صــار امللــُك علــى اإلطــالق هــو بعينــه الفيلســوف وواضــع النــواميس
 وهكذا يصبُح التملُُّك أمراً ذاتّياً فوقّياً يتصُل بالعقل الفّعال ال باجملتمع احملكوم .)15)(..النواميس معًىن واحد

سوسَأو 
َ
املدبَّر: (امللُك هو ملٌك باملهنة امللكيـة وبصـناعة تـدبري املـدن، وبالقـدرة علـى اسـتعمال الصـناعة َأو  امل

ا، وجد آالٍت يسـتعمُلهاَأو  امللكية أيَّ وقٍت صادف رئاسًة على مدينة، سواٌء أشتهر بصناعته َأو  مل يشتهْر 
  .)16()..مل ُيَطْع؛ كما أنَّ الطبيَب باملهنة الطبيةَأو  مل جيد، وجد قوماً يقبلون منه َأْوال، أُطيع

وعلــى  .خــريه وســعادتهإَىل  فالرئاســُة منحــٌة مــن فــوق، مــن العقــل الفّعــال، وهــي آتيــٌة لَقــود اجملتمــع البشــريّ 
أمـر فيلسـوٌف يسوُسـها ويـدبّر َأو  َتسامى عليهـا حكـيمٌ َأو  اجلماعة يف املدينة أن تعترب نفسها حمظوظًة إن تنزَّلَ 

ــا الثابتــة واهلرميــة حبســب القــرب ِ بــل إّن مهمــَة الــرئيس  .الُبعــد مــن عقــل اجملتمــع وّحمــدد مصــائرهَأو  بقــاء ترتيبا
اُألوىل هي احلفاُظ على اهلرمية االجتماعيَّة لكي ال يلتحَق األسـافُل باألعـايل، فيبقـى احلـراُس حراسـاً، والصـّناع 

ومثـــاُل  ..فمثـــاُل الـــنفس الناطقـــة مثـــاُل امللـــك املســـتويل .خـــدماً وعبيـــداً صـــناعاً، والـــزراع زراعـــاً، واخلـــدم والعبيـــد 
  .)17ومثاُل النفس الشهوية مثاُل رعيته( ..النفس الغضيَة مثاُل اجلند الذين يُسدُّون ثغوره
  ثالثًا: الرؤية اُألخرى في العقل والتعقُّل

ر أبـو يعلــى الفـرّاء يف كتــاب (الُعـّدة) مــا فــذك .نسـاناختلَـف الفقهـاء واحملــّدثون يف (حمـّل العقــل) مـن بــدن اإل
وسأل رجٌل اإلمام أمحـد عـن  ..ذكره أبو احلسن التميمي يف كتاب العقل .وحملُّ العقل القلب ..): (18يلي(

إّن يف ذلـــك ﴿: -تعـــاىل-وهـــذا غـــري صـــحيح لقولـــه  ..العقـــل أيـــن منتهـــاُه مـــن البـــدن؟ فقـــال: العقـــُل يف الـــرأس
والقلــُب (ويُــروى عــن النــيب (ص):  ..اَد بــه العقــل فــدلَّ علــى أّن القلــَب حملّــهوأر  .﴾لــذكرى ملــن كــان لــه قلــب

هكــذا خيتلـُف أكثــُر فقهــاء املــذهب احلنبلـي مــع شــيخ املــذهب  .)وعــن علـي: العقــُل يف القلــب .مسـكُن العقــل
واحـٌد لـدى  ويسـتمرُّ االخـتالُف لكـّن األسـاسَ  .أنَّ حملَّ العقل القلبإَىل  أمحد فيذهبون خمتلفني يف ذلك معه

معه وينتهي معه، مل يبـدأ مـن خـارج، وال ينتهـي نسانالفقهاء واحملّدثني فهم يرون أّن العقل مستقرٌّ يف اإل  يبدأ ُ
إذ يف  .والشكَّ أّن االختالف يف حمّل العقل بني الرأس والقلب؛ إمنا هو خالٌف حول ماديته أيضاً  .خارجإَىل 

علــى أّن هــذا االخــتالف يف حمــّل  .حــني ال ميكــُن قــوُل ذلــك عــن القلــب الــرأس ميكــن اعتبــاُر الــدماغ ماديــاً؛ يف
  .حقيقتهَأو  العقل أشعر اجلميع أّن البحث ينبغي أن يبدأ من مكاٍن آخر، من ماهية العقل



أّن العقـل غريـزة وصـفها اهللا إَىل  هـ) والراّد عليه، يذهب252-هـ) معاصر الكندي (243-فاحملاسيب ( -أ
َخْلقه، مل يطّلع عليها العباُد بعضـهم مـن بعـض، وال اطّلعـوا عليهـا مـن أنُفسـهم برؤيـٍة وال  يف أكثر -سبحانه-

  .حبسٍّ وال ذوٍق وال َطعًم فهو ال يُعرُف إالّ بفعاله يف القلب واجلوارح
العقــُل غريــزة، واحلكمــُة فطنــة، والعلــُم مســاٌع، والرغبــُة يف الــدنيا (هـــ) يقــول: 241-وأمحــد بــن حنبــل ( -ب
ومعــىن قولــه غريــزة أنــه َخْلــٌق هللا ابتــداًء، ولــيس باكتســاب العبــد، خالفــاً ملــا ُحكــي  ..والزهــُو فيهــا عفــاف هــوى،

  .)19)(..عن بعض الفالسفة أنه اكتساب
هـــ) يؤلّــف كتابــاً يف العقــل يقــوُل فيــه: العقــل لــيس جبســٍم وال صــورٍة وال 371-وأبــو احلســن التميمــي ( -ج

  .)20لم(فهو كالع، جوهر، وإمنا هو نورٌ 
): (واختلــف النــاس يف العقــل ويف صــفته علــى مــذاهب شــىت؛ فقــال 21هـــ) يقــول(450-واملــاورديُّ ( -د

وهذا القـوُل يف العقـل أنـه جـوهٌر لطيـٌف فاسـٌد مـن  ...قوٌم: هو جوهٌر لطيٌف يـُْفَصُل به بني حقائق املعلومات
والثاين أّن اجلـوهر قياُمـُه  .ماال يوِجُب سائُرها وجهني؛ أحدمها أّن اجلواهر متماثلة فال يصحُّ أن يُوجَب بعُضها

وقـال  ..بذاته فلو كان العقُل جوهراً جلاز أن يكـوَن عقـٌل بـدون عاقـل، كمـا جـاز أن يكـوَن جسـٌم بـدون عقـل
  .)..أّن العقل هو العلُم باملدركات الضرورية -وهو الصحيح-آخرون 
، ومـا حـوَّم عليـه ): (فإن قيل: فما العق22هـ)(478-وقال اجلويين ( -هـ ل؟ قلنـا: لـيس الكـالُم فيـه بـاهلنيِّ

ــا َدْرُك العلــوم، وليســت منهــا فالقــْدُر  .أحــٌد مــن علمائنــا غــري احلــارث احملاســيب؛ فإنــه قــال: العقــل غريــزٌة يتــأثّر 
ا مـن اإَىل  الذي حيتمُل هذا اجملموع ذكره أنه صفٌة إذا ثبتت تأّيت التواصُّـلُ  لضـروريات العلـوم النظريـة، ومقـدما

  .)اليت هي مستنُد النظريات
وهــو أقــدُم –واحملاســيبُّ  .ُيصــرُّ احملــدِّثون والفقهــاء إذن علــى نفــي ماديــة العقــل، كمــا ينفــون جوهريتــه ومفارقتــه

إنـه يقصـُد الكنـديَّ، كمـا يقصـد  .َمـْن يقصـد بـردوده (مائيـة العقـل)واضـٌح يف رسـالته عـن  -َمْن ألَّف يف ذلـك
ووْعــُي احملاســيب هــذا ينتحــُب علــى أمحــد بــن حنبــل وأىب يعلــى واملــاوردي واجلــويين  .صــرين لــهرجــاَل الرتمجــة املعا

ــدوا بينــه  .الــذين صــرحوا بــنقض اجلوهريــة واملاديــة واملفارقــة بــل إّن الــذين مــن بيــنهم أثبتــوا للعقــل حمــالًّ عــادوا فوحَّ
قُل جوهراً أثبَت حملَُّه يف القلب ألنَّ القلَب وبني العلم لنفي املادية واجلوهرية عنه: (فكلُّ َمْن نفى أن يكون الع

ــا﴿: -تعــاىل–حمــّل العلــوم كّلهــا، قــال اهللا  فــدلَّت هــذه  .﴾أفلــم يســريوا يف األرض فتكــوَن هلــم قلــوٌب يعقلــون 
  .)23()..اآليُة على أمرين أحدمها أّن العقل علم، والثاين أّن حملَّه القلب

إَىل  خلالَف بني الفالسفة والفقهاء يف موضـعه الصـحيح حـني ينبّـههـ) أخرياً هذا ا728-ويضُع ابن تيمية (
أّن لفـــظ العقـــل يف لغـــة املســـلمني  -أي الفالســـفة-) فيقـــول: (وســـبب غلطهـــم 24أصـــول وأهـــداف الـــرؤيتني(
 ..﴾نعقــُل مــا كنــا يف أصــحاب الســعريَأو  وقــالوا لــو كنــا نســمع﴿كمــا يف القــرآن:   -مصــدر عقــل يعقــُل عقــًال 



ــا نســانيف اإل -تعــاىل-الغريــزة الــيت جعلهــا اهللاُ  ويُــراُد بالعقــل وأّمــا أولئــك فالعقــُل عنــدهم جــوهٌر قــائٌم  .يعقــُل 
  .)..بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن

  رابعاً: الرؤيُة اُألخرى في التدبير والسياسة
كسـائر الـدوافع والغرائـز   نسـاننا الشيوع يف اإلمادام العقُل ليس مادًة وال جوهراً مفارقاً؛ فإّن معىن الغريزة ه 

ويظهــُر هــذا املعــىن يف اللســان العــريب مــن  .وحيمــُل الفــرُد عنــد العــرب معــىن الكــبح والــرّد واملنــع والتقييــد .والقــوى
والواجـــُب أن يكـــوَن املـــرُء لرأيـــه  .ذلـــك أّن العقـــل واهلـــوى متعاديـــان .التقابـُــل الـــذي يقيمونـــه بـــني العقـــل واهلـــوى

مـــا .وهلـــواه مســـوِّفاً  مســـعفاً  هـــواه؛ ألّن يف جمانبتـــه اهلـــوى إصـــالح الســـرائر، إَىل  فـــإذا اشـــتبه أمـــران اجتنـــب أقر
كمـا   -أي اهلـوى-أنـه َأو  )،26وكما يرى الطرطوشي فإّن اهلوى عدوُّ العقل( .)25وبالعقل َتْصُلُح الضمائر(

 .نسـان، وامليولـة دون سـيطرة غريـزٍة مـا تُـردي اإلفهو يُدبـُِّر من طريـق املوازنـة .): صدأ العقل27يقول املاوردي(
اً ال خيلـو إنسـانوالشـيوع، أي أّن  .فيبقى يف العقـل وللعقـل معنيـان رئيسـيان: التسـاوي، فسـائُر البشـر فيـه سـواء

 أما التفاوُت فيه بني البشر فيأيت الحقاً مـن طريـق العلـم والتجـارب؛ فكـلُّ شـيٍء حيتـاجُ  .منه يف األغلب األعمّ 
  .التجاربإَىل  العقل، والعقل حيتاجُ  إَىل 

إّن هذه السمات الثالث للعقل: الغرزيـة، والتسـاوي، والشـيوع (وهـي مسـاٌت تُنـاقض رؤيـة الفالسـفة متامـاً)، 
، تُنــتج رؤيتــني متــواجهتني ملعــىن الســلطة ووظائفهــا لــدى -بوظيفــة التــدبري -كالفالســفة -مــع التســليم للعقــل 

فـألّن العقـل شـائٌع يف النـاس بالتسـاوي فمعـىن ذلـك أّن السـلطة  .جهـْة ُأخـرى الفالسفة من جهة والفقهاء من
التدبريية شائعٌة فيهم أيضاً، مادام العقُل هو الذي يتوىل التدبري، وهو يف هذه الرؤية ال يتفاوُت فيه الناس، وال 

ـا؛ كمـا أّن إمجاَعهـا  وهكـذا فـإّن األمـة هـي الـيت متلـُك السـلطة باجتمـاع عقوهلـا .خيتصُّ به فـرٌد دون فـْرد وإرادا
): (ليس التنصـيُص علـى َمـْن ُعقـدْت 28يُّ(ديقول اآلم .يعطيها الشرعيةَأو  السياسيَّ هو الذي يُنتج اإلمامة

وقـد يقـاُل: إنـه مـن  .له اإلمامُة باالختيار شرطاً يف طاعته؛ فإّن طاعتـه بعـد ذلـك إمنـا صـارت واجبـًة باإلمجـاع)
مـــا يصــــالناجلهـــة السياســــية ال فـــرَق  َأو  الســــلطةَأو  القـــول بوجــــوب اإلمامـــةإَىل  يف النتيجــــة بـــني الطــــرفني أل

فبينمــا  .لكــّن الواقــع أّن هنــاك اختالفــاً شاســعاً يف رؤيــة االجتمــاع البشــري، ويف وظــائف الســلطات فيــه .الدولــة
ــم القــائلون بعصــمة اإلمــام) أّن النــاَس ال يصــلحون أمــرهم بــل و  ال تقــوُم اجملتمعــاُت يــرى الفالســفُة (ويلتحــق 

بــدون ســاٍن حاضــٍر دائمــاً هــو بطبيعتــه إمــاٌم ورئــيس وال يســتطيع الرئاســة غــريه؛ يــرى الفقهــاُء وجــوَب اإلمامــة 
ــــّو الوقــــت عــــن خليفــــٍة  ..بالشــــرع، واملعــــينُّ بالشــــرع (مــــا ثبــــت بــــالتواتُر مــــن إمجــــاع املســــلمني علــــى امتنــــاع ُخُل

  .لةأي ضرورة وجود السلطة والدو ، )29)(...وإمام
*  *  *  



) للخوارزمي أّن العقل والدولة تناظرا (فقال العقل: معي اخلطاب! وقالت الدولـة: 30جاء يف مفيد العلوم(
سـليمان النـيب فقـال: إّن إَىل  العيُش معي! فقال العقل: أنا حجة اهللا! فقالـت الدولـُة: أنـا عطـاُء اهللا! فتحاكمـا

فحلفـــت  .ُســـُن أحـــُدُمها إّال مـــع اآلَخـــرحيالـــروح واجلســـد، ال  العقـــل ال يطيـــب إالّ مـــع الدولـــة، فمثالكمـــا مثـــالُ 
ــا ال تســُكُن األرض، وال حتُصـــُل بكْســب آدمــي فــذهب الســـماء، فالدولــُة مساويــة، والعقــُل نـــوٌر إَىل  تالدولــُة أ

اســـة أّمـــا املـــاورديُّ فيقـــول يف األحكـــام الســـلطانية: (اإلمامـــُة خالفـــٌة عـــن النبـــوة، وهـــي موضـــوعٌة حلر  .)...ربّـــاين
  .)31)(...ا باالختيار من األمةإليه واملصري ...الدين وسياسة الدنيا

ـــــه  ـــــة في  -يف نظـــــر أصـــــوليي الفقهـــــاء، واحملـــــّدثني-إّن هـــــذا التأصـــــيل ملعـــــىن العقـــــل، ومـــــآل الســـــلطة التدبريي
ـــٍل آخـــر لعالئـــق العقـــل بالـــدين لـــدى الفقهـــاء ولـــدى املتكلمـــني ويشـــّكل ذلـــك  .واملتكلمـــني، يفـــتح اجملـــال لتأمُّ

بيـد أّن  .مدخًال لفهٍم جديٍد للتوافقات واالختالفات بني الفقهاء واملتكلمني أنفسهم، وبينهم وبـني الفالسـفة
  .األمر حيتاج أيضاً لقراءٍة جديدٍة ألفهام الفريقني بشأن طبيعة الدين ووظائفه
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  ّيةسالمسلطاُن العقِل وَدْورُُه في المذاهِب اإل
  *حممود هرموش

يَّة جيدها جممعًة على أمهيَِّة العقـِل ودوره، وأنـَّه معـرٌِّف حلكـم اهللا ولـيس مثبتًـا سالمإنَّ املستقري للمذاهِب اإل
وسـوف نعـرض هلـذه املـذاهب  .-عليهم الصالة والسـالم-ا بعد بعثة الرُّسل له وال حاكًما على األشياء، سيَّم

  .يَّة، مع بيان دور العقل فيها ومدى سلطانه لديهاسالماإل
  أهُل السُّنَِّة ودوُر العقل عندهم

ــنَّة مل جيــد العقــل مصــدرًا مــن مصــادر التشــريع، بــل هــو كاشــٌف  مــن تصــفَّح كتــب األصــول لــدى أهــل السُّ
م اهللا، وأنَّه ال حكم إالَّ هللا، والعقل ليس حاكًما وال ُمَشرًِّعا وال آمـًرا وال ناهيًـا، بـل األمـر والنَّهـي ومعرٌِّف حلك

ـــــــال -تعـــــــاىل–والتشـــــــريع هللا  ـــــــَو َأْســـــــرَُع إَىل  ُمثَّ ُردُّوا﴿: -تعـــــــاىل–، ق ـــــــُه احلُْْكـــــــُم َوُه اللَّـــــــِه َمـــــــْوَالُهُم احلَْـــــــقِّ َأَال َل
  .)1(﴾اْحلَاِسِبنيَ 

 لهم:وهذه أقاوي

  المذهب الشافعيّ 
وهو إمام األصول جيعُل األصول جمموعة يف: الكتاب، والسُّنَّة،  -رمحه اهللا-هـ) 204فاإلمام الشافعّي (ت

 .واإلمجاع فيما ليس يف كتاٍب وال سنٍَّة، وأقوال الصحابة إذا مل يـُْعَرْف هلم خمالٌف منهم، والقياس

هـــ)، فاألصــُل األوَّل عنــده هــو مــا 478ني اجلــويين (ت وهــذا مــذهب أصــحابه مــن بعــده ومــنهم إمــام احلــرم
ذا االعتبار يدخل القرآن؛ ألنـَّه ُمتَـَلقًّـى عـن رسـول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلَّم-نطق به الشَّارع  صـلى اهللا –و

وا كتاب اهللا، قلنا: هو ممـَّا تـُُلقِّـَي مـن رسـ-رمحه اهللا-قال  -عليه وسّلم ول اهللا، فكـلُّ مـا : (فإْن قيَل: ِملَ ْمل تعدُّ
  .)2فمن اهللا)( -صلى اهللا عليه وسلَّم–يقوله الرَّسول 

  .مثَّ جعل اإلمجاع تالًيا بعد نطق الشَّارع؛ ألنَّه دليُل إثبات اإلمجاع، مثَّ يليه خرب الواحد، والقياس ثالثًا
  .مل جيعل العقل بني األدلَّة -رمحه اهللا-واملالحظ أنَّ إمام احلرمني 

مل يتعـرَّض يف كتابــه القـيِّم يف أصـول الفقـه الــذي  -رمحـه اهللا-هــ) 476اإلمـام الشــريازي (ت وكـذلك شـأُن 
ــا: خطــاب اهللا  )اللَُّمــع(أمســاه  َّ ــة، بــل ذكــر أ ، وخطــاُب رســوله -عــزَّ وجــلّ -لــذكر العقــل يف أثنــاء ســرده األدّل

 .ع األصحابوعلى هذا الّنمط سار مجي .)3وأفعاله وتقريراته، وإمجاع األّمة، والقياس(

  المذهب الحنفي
هـ) 344وهكذا أئّمة احلنفّية، فقد صرَّح اإلماُم أمحد بن حممد بن إسحاق، أبو علي الشاشي احلنفي (ت 

وأمَّـا  .)4وإمجـاع األمَّـة، والقيـاس( -صـلى اهللا عليـه وسـلم-بأنَّ أصول الشريعة أربعـة: كتـاب اهللا، وسـنَّة رسـوله



هـ) فإنَّه يرى أنَّ أصول الشَّرع ثالثة: الكتاب، والسنَّة، واإلمجاع، وأمَّا 482البزدوي احلنفي (ت سالمفخُر اإل
وعلـى هـذا املنـوال مشـى صــدر الشـريعة عبيـد اهللا بـن مسـعود احملبــويب  .القيـاس فإنـَّه مسـتنبٌط مـن هـذه األصــول

اس، وإن كـان ذا أصول الفقه: الكتـاب، والسـنَّة، واإلمجـاع، والقيـ(هـ) حيث يقول: 747الكناين احلنفي (ت 
  .)5()فرًعا للثالثة

  .فهؤالء مل جيعل واحٌد منهم العقَل مصدرًا للتشريع
  المذهب المالكي

وإذا تصـــفّحنا كتـــب املالكّيـــة فإنَّنـــا جنـــدهم علـــى هـــذا املنـــوال، حيـــث مل جيعلـــوا العقـــل مصـــدرًا مـــن مصـــادر 
وأيب علـي شـقران بـن علـي القـريواين، فلـم يـرد عـن اإلمـام مالـك وال أحـد مـن تالميـذه كـابن القاسـم،  .الشريعة

وال مـــن  .وأســـد بـــن الفـــرات، وابـــن غـــامن، وأيب خارجـــة عنبســـة بـــن خارجـــة الغـــافقي، وعبـــد الـــرَّمحن بـــن أشـــرس
  .املتأخرين الذين أصَّلوا مذهب مالك أنَّ أحًدا منهم جعل العقل مصدرًا من مصادر التشريع

األدلّــة الشــرعيَّة: الكتــاب، (هـــ)، يقــول: 631(ت -رمحــه اهللا-فمــن املتــأخرين مــنهم اإلمــام ابــن احلاجــب 
  .)6(إليه ، ويعترب أنَّ الكتاب هو األصل، وأنَّ اجلميع يرجع)والسنَّة، واإلمجاع، والقياس، واالستدالل
هـ) فريى أنَّ ما يتمسَّك بـه املسـتدلُّ علـى حكـٍم مـن األحكـام يف 771أمَّا الشريف التلمساين املالكي (ت

ٌن للدليلاملسائل الفقهيَّ    .ة منحصٌر يف جنسني: دليٌل بنفسه و متضمِّ
  الدَّليل بنفسه، يتنوَّع نوعني: الجنس األول:

  أصٌل بنفسه -أ
 الزٌم عن أصل -ب

  والّنوع األول (األصل بنفسه) صنفان:
  أصٌل نقليّ  -
  أصٌل عقليّ  -

  .ويعين باألصل النقلي هنا الكتاب والسّنة، وباألصل العقلي االستصحاب
  .نوع الثاين ما كان (الزًما عن أصل) وهو القياس بأنواعهوال

  .)7املتضمِّن للدليل، وهو اإلمجاع وقول الصحايب( الجنس الثاني:
أنّـه أراد باألصـل العقلـي االستصـحاب، وهـو الـرباءة األصـلّية، مبعـىن أنَّ  -رمحـه اهللا–واملالحظ من الشريف 

وهـذا جمـاٌل صـحيٌح للعقـل، فالعقـل يقضـي بأنـَّه  .قٌل مـن الشَّـرعاألصل اإلباحة ما مل ينقل عن هذه اإلباحة نا
ال تكليــف قبــل ورود الشــرع؛ ألنَّ اجلميــع متفــٌق علــى أنَّ العلــم بعــدم الــدليل دليــٌل علــى الــرباءة مــن التكــاليف، 

أي لـيس  والعلم بعدم الدليل سبيله العقل، وال طريق له إالَّ العقل، ولكنَّ العقل هنـا لـيس منشـًئا حلكـٍم جديـدٍ 



ـا العقـل ولكنَّـه يعـرف احلكـم بعـدم احلكـم الـذي يغريهـا فـنحكم  حاكًما، فالرباءة األصـليَّة موجـودٌة ال حيكـم 
  .)8ا مستصحبني حلكمها األصلي(

 المذهب الحنبلي

 واحلنابلـة متفقــون علـى أنـّـه ال ســلطة للعقـل وال جمــال لـه يف التشــريع وال يف إنشــاء األحكـام الشــرعيَّة، ولكــنَّ 
ا جاريـٌة علـى وفـق العقـول الرَّاجحـة،  َّ ٌق ألحكام الشرع مبعىن أ دوره يف معرفة األحكام واستنباطها، وأنَّه مصدِّ

  .وأنَّه ال تناقض بني صحيح املنقول وصريح املعقول، وأنَّه ال تضارب بني العقل والنَّقل
أمَّـا األدلـَُّة فهـي: (هــ) يقـول: 510(ت -رمحه اهللا-فاإلمام أبو اخلطَّاب احلنبلي حمفوظ بن أمحد بن احلسن

ـــا األصـــل: فهـــو الكتـــاب والســـّنة واإلمجـــاع وقـــول واحـــٍد مـــن  .أصـــٌل، ومعقـــول أصـــل، واستصـــحاب حـــال فأمَّ
ــــا معقــــول أصــــل فهــــو: حلــــن اخلطــــاب ودليــــل اخلطــــاب ــــا  .الصــــحابة، يف إحــــدى الــــرِّوايتني عــــن أمحــــد، وأمَّ وأمَّ

  .)9()حاب حال اإلمجاعاستصحاب حال: فاستصحاب حال العقل، واستص
مـن أهـمِّ العلمـاء الـذين نبَّهـوا علـى دور العقـل، وأنـَّه يتمحـوُر حـول دالالت الـنّص، وهـو  -رمحه اهللا-وكان 

وهـو مـا يـذكره عاّمـة علمـاء  .ما عّرب عنه بلحـن اخلطـاب، وفحـوى اخلطـاب، ودليـل اخلطـاب، ومعـىن اخلطـاب
وسـوف أعـرض لبيـان  .وداللة االقتضاء، وإبراز دور العقل فيهـااألصول حول املنطوق واملفهوم وداللة اإلشارة 

  .ذلك إن شاء اهللا
وعلـــى ذلـــك مشـــى املتـــأخِّرون مـــن احلنابلـــة، فهـــذا ابـــن اللحـــام احلنبلـــي، وهـــو مـــن علمـــاء بعلبـــّك مـــن القـــرن 

 أنَّ األصـل فهو يبـنيِّ  .)األدلَّة الشرعيَّة هي: الكتاب، والسنَّة، واإلمجاع، والقياس(هـ) يقول: 803التاسع (ت
   .)10ما، والقياُس مستنبٌط منهما(إليه الكتاب، والسنَّة خمربٌة عن حكم اهللا، واإلمجاع مستندٌ 

 مذهب أئمَّة المعتزلة

وقــالوا عــنهم: إنَّ حكــم  .لقــد شــاع عنــد علمــاء الســّنة أنَّ املعتزلــة حيّكمــون العقــل، وأنَّ للعقــل جمــاًال عنــدهم
  . املضارِّ التحرميالعقل يف املنافع اإلباحة، ويف

ـا ال تثبـت إالَّ (احملصول:  يقول الفخر الرَّازي يف ّ أمَّا األدّلة العقلية فال جمال هلا عندنا يف األحكام ملـا بيَّنـا أ
  .)احلظرَأو  بالشَّرع، وأمَّا عند املعتزلة فلها جماٌل ألنَّ حكم العقل يف املنافع اإلباحة، ويف املضاّر التحرمي

، ويعلِّـق عليـه جـالل الـدين احمللّـي َشـِارُحُه فيقـول: )ال حكـم إال هللا(م السبكي يف مجـع اجلوامـع ويقول اإلما
  .)فال حكم للعقل بشيء مما سيأيت عن املعتزلة املعربَّ عن بعضه باحلسن والقبح(

قلــي، مثَّ يعــود الســبكي ويقــرر بــأنَّ احلســن والقــبح مبعــىن مالءمــة الطبــع ومنافرتــه وصــفة الكمــال والــنقص ع
  .ومبعىن ترّتب الثواب والعقاب شرعي، خالفًا للمعتزلة

  .ويبني الشارح املراد بقوهلم: إنَّه عقلي، أي حيكم به العقل



  .هذا ما شاع من عبارات أهل السنة، وهم يتكلمون يف مبحث احلاكم يف أصول الفقه
َمــِت املعتزلــة العقــل، ورتَّبــوا علــى ومــن العبــارات املشــهورة عنــدهم، وقــال أهــل الســنَّة: احلــاكم هــو اهللا، وَحكَّ 
آخـر مـا ألزمـوا إَىل  بالعقـل،َأو  ذلك أمورًا منها أنَّه ال تكليف قبل البعثة، ومسألة شكر املنعم هل هي بالشـرع

  .به املعتزلة من إلزامات قد ال ختلو من نظر
  موقف المعتزلة أنفسهم من العقل

  هـ):415 قول اإلمام القاضي عبد اجلبَّار املعتزيل (ت -
، وهــو كتــاٌب مفقــوٌد، ولكــنَّ أبــا )العمــد(القاضــي عبــد اجلّبــار مــن أبــرز علمــاء املعتزلــة وهــو صــاحب كتــاب 

ينقــل أقــوال شــيخه عبــد اجلبَّــار، فــأبو احلســني تلميــذه وهــو أحــد أعمــدة  )املعتمــد(احلســني البصــري صــاحب 
وهــو أحــد األصــول الــيت بــين عليهــا   ،اء بعــدهاملعتزلــة، وكتــاب املعتمــد أليب احلســني البصــري يعتــرب إماًمــا ملــن جــ

  .لإلمام الرازي )احملصول(كتاب 
وهــو  )املغــين(القاضــي عبــد اجلبَّــار وهــو يقــول يف كتــاب إَىل  وقبــل بيــان أقــوال أيب احلســني البصــري، نســتمع

ة فقـال: فقد ذكر يف هـذا اجلـزء األدلـة الشـرعيَّ  .وإن كان يف العقائد لكن جعل منه اجلزء السابع يف الشرعيات
ـا نـذكر اآلن مجـل األدلـة الشـرعيَّة لوقـوع احلاجـة( مثَّ بـنيَّ األصـول يف  .)ا يف بـاب معرفـة أصـول الشـرائعإليهـ وإمنَّ

  .أثناء اجلزء السابع، وإذا هي ال خترج عن الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
  هـ)436وأمَّا اإلمام أبو احلسني البصري (ت -

 .الــذي بــىن عليــه مــا بعــده، أي مــن اإلمجــاع والقيــاس )األصــل(ســّنة مًعــا، وجيعلهمــا فإنَّــه يقــدِّم الكتــاب وال
صـــحته، وألنَّ إَىل  وإّمنـــا قـــّدمنا مجلـــة أبـــواب اخلطـــاب علـــى اإلمجـــاع ألنَّ اخلطـــاب طريقنـــا(ويعلـــل ذلـــك بقولـــه: 

  .)تقدمي كالم اهللا وكالم رسوله أوىل
ـــا اآلحـــاد لكنَّـــه يعـــود فيقـــول: إنَّـــه يقـــدِّم اإلمجـــاع علـــى األ خبـــار ألنَّ األخبـــار منهـــا آحـــاد ومنهـــا متـــواتر، أمَّ

ـا وإن كانـت  َّ فاإلمجاع أحد ما يعلم به قبوهلا، وهي أيًضـا أمـارات فجاورنـا بينهـا وبـني القيـاس، وأمَّـا املتـواتر فإ
ــا نــتكّلم يف  معرفــة اإلمجــاع فإنـَّـه جيــب تأخريهــا عــن اخلطــاب ملّــا وجــب أن نعــرف األدلــة وفوائــدها مثَّ إَىل  طريًق

ا أخَّرنا القياس عن اإلمجاع ألنَّ اإلمجاع طريقٌ  ا، وإمنَّ   .صحَّة القياسإَىل  طريق ثبو
ــر  ــذا يتضــح أنـَّـه مسـَّـى الكتــاب والســنَّة باخلطــاب ومجــع بينهمــا، مثَّ خــصَّ األخبــار بفصــٍل خــاّص، مثَّ أخَّ و

)، الكتــاب والســنَّة 11فهــذه أصــول الشــرع عنــده(صــحَّة القيــاس، إَىل  القيــاس عــن اإلمجــاع ألنَّ اإلمجــاع طريــقٌ 
  .واإلمجاع، والقياس

  .فلم يرد يف كتاب هذين العلمني تصريٌح وال إمياٌء بأنَّ العقل مصدٌر من مصادر التشريع
  .)12وممن حقق يف هذه القضّية عبد العظيم الديب(



نَّ املعتزلــة ال حيكمــون العقــل يف فقــد عــرض لكــالم أيب احلســني البصــري، وأثبــت مبــا ال يــرتك جمــاًال للشــكِّ أ
األشـياء ســّيما بعــد ورود الشــرع، وال جيعلــون العقــل مصــدرًا مــن مصــادر التشــريع، بــل العقــل معــرٌِّف للحكــم ال 

  .حاكم
إنـَّه (ويسوق كالم أيب احلسني البصري، وهو يبني رأي املعتزلـة الصـحيح حيـث يقـول أبـو احلسـني البصـري: 

وقلــتم أيًضــا: إنَّ األحكــام  .باالســتنباط أحكــاٌم شــرعيةَأو  املعلومــة بــنصِّ الشــريعة قيــل إذا قلــتم: إنَّ األحكــام
وإذا قلـتم ذلـك فكيـف  .فقد قلتم: إنَّ األحكـام كلهـا شـرعيَّة -العقلية إذا مل تنقلها الشريعة هي شرعّية أيًضا 

ه شـرعي يكـون علـى وجهـني: تقولون: إنَّ األحكام منها عقلية ومنها شرعية؟، اجلـواب: إنَّ وصـف احلكـم بأنـَّ
باسـتنباٍط مـن ذلـك فقـط؛ واآلخـر أنـَّه َأو  بأفعـال حاصـلٍةٍ◌ فيهـا،أَو  أحدمها يراد به أنّه حصل بنصِّ الشـريعة،

فــإذا قلنــا: إنَّ األحكــام منهــا شــرعية، ومنهــا  .بإمســاك الشــريعة عــن نقلــه عــن مقتضــى العقــلَأو  حصــل بــذلك
حاصٌل بدليٍل عقلّي، ومنها ما حصـل َأو  ي منها عقلّي إما مركوٌز يف العقلفإننا نريد الوجه األول، أ -عقليَّة 

وإذا قلنا: إنَّ أصـول الفقـه  .باستنباٍط، وكّل واحٍد من هذين القسمني مقابل لآلخرَأو  بفعلٍ َأو  بنصِّ الشريعة
ــا طــرق َأو  اصــلة بــنصِّ الشــريعةاألحكــام احلإَىل  هــي طــرق األحكــام الشــرعيَّة فإنـَّـا نريــد الوجــه الثــاين، وهــو أ

  .)بإمساك الشريعة عن نقله عن مقتضى العقلَأو  باستنباط منهاَأو  بأفعال
ــى مــع كــالم أئمــة الســنَّة يف أنَّ مــا أمســكت الشــريعة عــن نقلــه وأبقتــه علــى حكــم العقــل فإنــه  وكالمــه يتمشَّ

وأنَّ ذلــك يصــحُّ أن يطلــق عليــه بأنَّــه معرفــة أحكــام الشــرع وهــو املعــربَّ عنــه بــالرباءة األصــلية، إَىل  طريــق صــحيحٌ 
  .من األحكام الشرعيَّة

،  اسـتنباٍط،َأو  هكذا يقرر أبو احلسني البصري بأنَّ األحكام كّلها شرعّية، سواٌء ما كـان منهـا بـدليٍل شـرعيٍّ
، مــا كــان منهــا بإمســاك الشــريعة عــن نقلــه عــن مقتضــى العقــل، وهــذا ال معــىن لــه إال أنَّــه ال حــاكم إال اهللاَأو 

  .وذلك أنَّ إمساك الشريعة عن نقل احلكم عن مقتضى العقل هو حكٌم شرعيٌّ كما قرر
ــا بــأن  ،الشــريعةإَىل  وأشــرنا بقولنــا: (حكــٌم شــرعّي) هــو مــا رجــع أهــل الشــريعة يف العلــم بــه(وقــال أيًضــا:  إمَّ

ا سـلك فيــه الفقهـاء هــذا املســلك يسـتدّلوا عليــه بأدلـٍَّة شــرعيٍَّة مبتـدأٍة، وإمــا بإمسـاك الشــريعة عـن نقلــه، فكـلُّ مــ
  .)13()فهو حكٌم شرعّي، وما مل يسلكوا فيه هذا املسلك ال يسمَّى حكًما شرعيًّا

ٌة كباٌر من أهل السنَّة، فهذا حّجـة اإل هــ) 505الغـزايل (ت سـالموما قاله أبو احلسني البصري قال مثله أئمَّ
  .)14سنَّة، واإلمجاع، ودليل العقل(األدلَّة فيذكر الكتاب، وال )املستصفى(يذكر يف كتابه 

-واعلـم أنَّنـا إذا حققنـا النظـر بـأنَّ أصـل األحكـام واحـٌد وهـو قـول اهللا، إذ قـول الرسـول(: -رمحه اهللا–قال 
أنّــه حكــم كــذا وكــذا، فــاحلكم هللا وحــده،  -تعــاىل–لــيس حبكــٍم، بــل هــو خمــرب عــن اهللا  -صــلى اهللا عليــه وســلم

ظهــور احلكــم يف حقِّنــا فــال إَىل  إنَّــا إذا نظرنــا(، مثَّ يقــول: )الســنَّة علــى حكــم اهللاواإلمجــاع يــدلُّ علــى الســنَّة، و 



؛ ألننــا ال نســمع الكــالم مــن اهللا وال مــن جربيــل، فالكتــاب -صــلى اهللا عليــه وســلم–يظهــُر إال بقــول الرســول 
م استندوا   .)قولهإَىل  يظهر لنا بقول الرسول، إذ اإلمجاع يدّل على أ

اعلـم أنَّ األحكـام السـمعيَّة ال (: -رمحـه اهللا–ن األصل الرابع وهو العقل مبيـًِّنا دوره حيث يقـول مثَّ تكلَّم ع
ــــة عــــن الواجبــــات، وســــقوط احلــــرج عــــن اخللــــق يف احلركــــات  تــــدرك بالعقــــل، لكــــن دلَّ العقــــل علــــى بــــراءة الذمَّ

ام معلـوٌم بـدليل العقـل قبـل وتأييدهم باملعجزات، وانتفاء األحكـ -عليهم السالم-والسكنات قبل بعثة الرسل 
فتبقـى  ،أن يـرد السَّـمع، فـإذا جـاء نـيبٌّ وأوجـب مخـس صـلواتٍ إَىل  ورود السمع، وحنـن علـى استصـحاب ذلـك

ـا منتفيًـا، إذ ال مثبـت للوجـوب فتبقـى  الصالة السادسة غري واجبٍة، ال بتصـريح النـيبِّ بنفيهـا، ولكـن كـان وجو
اب مقصوٌر علـى األحكـام اخلمسـة، فبقـي علـى النفـي يف حـق السادسـة، على النفي األصلّي ألنَّ نطقه باإلجي

وكـــذلك إذا أوجـــب صـــوم رمضـــان بقـــي صـــوم شـــّوال علـــى النفـــي األصـــلي، وإذا أوجـــب  .وكـــأنَّ الســـمع مل يـــرد
  .)15()عبادًة يف وقٍت بقيت الذّمة بعد انقضاء الوقت على الرباءة األصلية

مـــا أمســـكت (مـــا قصـــده أبـــو احلســـني البصـــري نفســـه بقولـــه:  فـــانظر مـــا قصـــده الغـــزايل بداللـــة العقـــل، هـــو
ــة مــن مجيــع )الشــريعة عــن نقلــه عــن مقتضــى العقــل ، وهــو الــرباءة األصــلية، وهــو مــا دلَّ العقــل علــى بــراءة الذمَّ

ــة، وال )األصــل بــراءة الذّمــة(احلقــوق والتكــاليف، وهــذا معــىن قــوهلم:  ، وهــو مــا يقــول بــه مجيــع الفقهــاء واألئمَّ
  .للمعتزلةخصوص فيه 

ــم مل يقولــوا بــأنَّ العقــل هــو احلــاكم مــن دون اهللا  َّ ، وإن -تبــارك وتعــاىل-ويشــهد ملــا قلنــاه عــن املعتزلــة مــن أ
قــالوا بالتحســني والتقبــيح العقليــني، الــذي قصــدوا بــه أنَّ العقــل قــادٌر علــى كشــف ُحْســِن اَحلَســِن وقــبح القبــيح، 

ًدا ملا اقتضى العقل حسنه    .وقبحهوجييء الشرع مؤكِّ
  .يؤكِّد ذلك ما نصَّ عليه كثريون من أهل السنَّة

لـيس مـراد املعتزلـة بـأنَّ األحكـام عقليـة أنَّ األوصـاف مسـتقلٌَّة (هــ): 771قال ابن قاضي اجلبل احلنبلي (ت
تـــه حبكم -تعـــاىل-احملـــرِّم، بـــل مبعنـــاه عنـــدهم أنَّ العقـــل أدرك أنَّ اهللا َأو  باألحكـــام، وال أنَّ العقـــل هـــو املوجـــب

  .)16()البالغة كلَّف برتك املفاسد وحتصيل املصاحل، فالعقل أدرك اإلجياب والتحرمي ال أنَّه أوجَب وحرَّم
ـا يقولـون: (: -رمحـه اهللا–وقال ابن السُّـبكي  واعلـم أنَّ املعتزلـة ال ينكـرون أنَّ اهللا هـو الشـارع لألحكـام، وإمنَّ

إَىل  سب ما يظهر من مصاحلها ومفاسدها، فهي طريٌق عندهمإنَّ العقل يدرك أنَّ اهللا شرع أحكام األفعال حب
  .)17()العلم باحلكم الشرعيّ 

بإمجــاع األمَّـــة، ال كمــا يف كتـــب  -تعـــاىل–ال حكـــم إال مــن اهللا (هـــ): 118وقــال نظـــام الــدِّين احلنفـــي (ت
أحـــٌد ممـــن يـــدَّعي  بعـــض املشـــايخ أنَّ هـــذا عنـــدنا، وعنـــد املعتزلـــة احلـــاكم العقـــل، فـــإنَّ هـــذا ممـــا ال جيـــرتئ عليـــه

ا يقولون: إنَّ العقل ُمَعرٌِّف لبعض األحكام اإلهليَّة سواٌء ورد به الشرع أم ال)( .سالماإل   .)18بل إمنَّ



ـا حمـّل النـزاع (وقال البنـاين:  املعتزلـة ال جيعلـون العقـل هـو احلـاكم، بـل يوافقوننـا علـى أنَّ احلـاكم هـو اهللا، وإمنَّ
ال؟، فعنـدهم نعـم لقـوهلم: إنَّ األفعـال َأو  الشـرعإَىل  ل يدرك احلكم من غري افتقارٍ بيننا وبينهم يف أنَّ العقل ه

ا  ا جييء الشرع  -بقطع النظر عن أوامر الشرع ونواهيه  -يف حدِّ ذا يدرك العقل أحكامها وتستفاد منه، وإمنَّ
ًدا لذلك، فهو كاشٌف لتلك األحكام اليت أثبتها العقل   .)19()مؤكِّ

جنحوا بالعقل جنوًحا خيرجه يف بعض املواضع عن كونه كاشًفا لألحكام، وذلك حتت تأثري  ومع ذلك فقد
العقائد اليت تستويل على العقول واأللباب، فجعلـوا العقـل ميزانًـا لقبـول األحاديـث وردِّهـا وإْن كانـت صـحيحًة 

كم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا إذا احتجُّوا علي(ولذلك قال املريسي:  .وثابتة، وهذا مورٌد تزلُّ فيه العقول
  .)20()احتجُّوا باألخبار فادفعوها بالتكذيب

  .)21()إنَّ جهة العقل قد تنسخ األخبار(وقال النظَّام: 
ومـــع ذلـــك فإننـــا نقـــول: إنَّ املعتزلـــة مل جيعلـــوا العقـــل مصـــدرًا مـــن مصـــادر التشـــريع، وإْن جنحـــوا بـــه جنوًحـــا 

  .كاشًفا ألحكام اهللا، وأمارًة عليهاأخرجوه يف بعض املواطن عن كونه  
  مذهب اإلباضيَّة

هــ)، 362مل أقف على أصول السادة اإلباضيَّة إال ما ذكـره اإلمـام العالَّمـة ابـن بركـة السـليمي البهلـوي (ت
ٌم يف علمــي الفقــه واألصــول، وكتابــه  مــن عيــون كتــب اإلباضــيَّة، وقــد ذكــر مقّدمــًة يف  )اجلــامع(فهــو إمــاٌم متقــدِّ

  .إلباضيَّة ال ختتلف يف شيٍء عمَّا ذكره فقهاء املسلمني من أهِل السنَّة واملعتزلةأصول ا
مــة اجلـامع عــن خصــائص   فقـد بــنيَّ اإلمـام ابــن بركــة بـأنَّ القــرآن الكــرمي هـو مصــدر األحكـام، وتكلَّــم يف مقدِّ

باطــل مــن بــني يديــه وال مــن كتــاب اهللا بأنـَّـه الكتــاب الــذي تكفَّــل اهللا حبفظــه، وأنـَّـه الكتــاب الــذي ال يأتيــه ال
خلفــه، مثََّ◌ تكلَّــم عــن احملكــم واملتشــابه، والعمــوم واخلصــوص، والناســخ واملنســوخ، علــى غــرار مــا ذكــره علمــاء 

ـا يف املرتبـة الثانيـة مـن القـرآن الكـرمي، وهـي عنـده أصـٌل مسـتقلٌّ قـائٌم بنفسـه   .األصول َّ مثَّ تكلَّـم عـن السـنَّة، وأ
ـــه -والســـنَّة عمـــٌل بكتـــاب اهللا، وبـــه وجـــب اتباعـــه، وقولـــه (قولـــه:  كـــالقرآن الكـــرمي، ومـــن ذلـــك صـــلى اهللا علي

إذ (: -رمحــه اهللا-وذكــر بــني األدلَّــة اإلمجــاع، واعتــربه األصــل الثالــث قــال .)هــو اَحلَكــُم بــني املســلمني -وســلم
  .)22()اإلمجاع حجَّة اهللا، وحجج اهللا ال يلحقها الفساد

وإذا ورد (، ومنهـا قولـه: )ال حـظَّ للنظـر مـع التوقيـف(عباراتـه الرشـيقة:  عنـده القيـاس، فمـن :واألصل الرابـع
ال اجتهـاد يف مـورد (والنظر هو القياس، وهذا معىن قول األصوليني:  .)23()التوقيف مل يكن معه للنظر حظٌّ 

م خيصصون به عموم السنَّة( .)النصّ  َّ   .)24واستعمال القياس يف فقه اإلباضية شائٌع حىت إ
  هو االستصحاب، ومن أمثلة ذلك:  :ل اخلامسواألص

  .استصحاب الطهارة الرافعة للحدث املبيحة للصالة ملن كان متوضًِّئا ومل يعلم حبدوث ما يفسد وضوءه



االستحســان، ذكــره ابــن بركــة يف أثنــاء كالمــه عــن املنبــوذ، وهــو اللقــيط، فلــو وجــده اثنــان  :واألصــل الســادس
مـــا يعطيانـــه مًعـــا إْن تقاربـــت دورمهـــا، فـــإْن تباعـــدْت يستحســـن أن يقـــرع  وأراد كـــلُّ واحـــٍد منهمـــا القيـــام َّ بـــه فإ

  .)25بينهما(
ومــن أمثلــة ذلــك النهــي عــن بيــع  .املصــاحل املرســلة، فهــو مــن األدلــة التبعيــة عنــد ابــن بركــة :واألصــل الســابع

  .املنعَأو  فليس يف بيعهنَّ نصٌّ باإلجياب .)26أمهات األوالد زمن عمر(
ــة زواج ســيِّدنا  :لثــامنواألصــل ا هــو شــرع مــن قبلنــا، ومــن أمثلتــه جــواز عقــد النكــاح بالصــداق اجملهــول بقصَّ

برعي غنم شعيب مثـاين سـنوات، وهـذا عمـٌل ال خيلـو  -عليه السالم–من ابنة شعيب  -عليه السالم–موسى 
  .من جهالة

  .أخذه بالعرف، واألميان عنده مبنيٌة على العرف :واألصل التاسع
أنَّ اإلشـهاد علـى الـدَّين  -رمحـه اهللا–األخذ بداللة االقرتان، ومن أمثلته ما ذكره ابـن بركـة  :لعاشرواألصل ا

ـــه  ـــَدْينٍ  يَـــا﴿: -تعـــاىل–لـــيس بواجـــب، ودليلـــه قول ـــوا ِإَذا تَـــَدايـَْنُتْم ِب ـــا الَّـــِذيَن َءاَمُن ـــاْكُتُبوُه إَىل  أَيـَُّه َأَجـــٍل ُمَســـمًّى َف
ــَنُكْم َكاتِــٌب  بِاْلَعــْدِل َوَال يَــْأَب َكاتِــٌب َأْن َيْكُتــَب َكَمــا َعلََّمــُه اللَّــُه فـَْلَيْكُتــْب َوْلُيْمِلــِل الَّــِذي َعَلْيــِه اْحلَــقُّ َوْلَيْكتُــْب بـَيـْ

ــِه احلَْــقُّ َســِفيًها ــِإْن َكــاَن الَّــِذي َعَلْي ــُه َشــْيًئا َف ــْبَخْس ِمْن ِطيُع َأْن ميُِــلَّ ُهــَو َال َيْســتَ َأو  َضــِعيًفاَأو  َوْلَيتَّــِق اللَّــَه َربَّــُه َوَال يـَ
فَــِإْن ملَْ َيُكونَــا َرُجَلــْنيِ فـََرُجــٌل َواْمَرأَتَــاِن ِممَّــْن تـَْرَضــْوَن ِمــَن  فـَْلُيْمِلــْل َولِيُّــُه بِاْلَعــْدِل َواْسَتْشــِهُدوا َشــِهيَدْيِن ِمــْن رَِجــاِلُكمْ 

َر ِإْحَداُمهَا اْألُْخرَ   ى َوَال يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغريًاالشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتَذكِّ
ـَهاَدِة َوأَْدَىن َأالَّ تـَْرتَـابُوا ِإالَّ َأْن َتُكـوَن ِجتَـاَرةً إَىل  َكِبريًاَأو    َحاِضـَرًة تُـِديُرونـََها َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسـُط ِعْنـَد اللَّـِه َوأَقْــَوُم لِلشَّ

ـــْيُكْم ُجَنـــاٌح َأالَّ َتْكتُُبوَهـــا َوَأْشـــِهُدوا ِإَذا تـََبـــايـَْعُتْم َوَال ُيَضـــارَّ َكاتِـــٌب َوَال َشـــهِ  ـــَنُكْم فـََلـــْيَس َعَل يٌد َوِإْن تـَْفَعُلـــوا َفِإنَّـــُه بـَيـْ
اإلمجــاع واقــٌع علــى أنَّ الكتابــة للــدين ، و )27(﴾َواتـَُّقــوا اللَّــَه َويـَُعلُِّمُكــُم اللَّــُه َواللَّــُه ِبُكــلِّ َشــْيٍء َعِلــيمٌ  ُفُســوٌق ِبُكــمْ 

  .)28ليست واجبة فكذلك األمر باإلشهاد ليس بواجٍب، بل هو على الندب(
وهكــذا مل أجــد نصًّــا البــن بركــة، وهــو َمــْن هــو يف الفقــه واألصــول، يقــول فيــه بــأنَّ العقــل هــو مصــدٌر مــن 

أنَّ الشـرع مل ينقـل احلكـم عـن مقتضـى مصادر التشريع، لكن ذكـر االستصـحاب وهـو جمـاٌل للعقـل، إذ مـؤدَّاه 
ومل أقــف علـى أقــوال غـريه، فعســى حتقيــق ذلـك أن يكــون عنــد  .الـرباءة األصــليَّة، وهـذا قــول مجــاهري أهـل العلــم

ولكـن مـع قـراءيت الواسـعة لعشـرات اجمللَّـدات يف الفقـه اإلباضـي وأنـا أقـوم  .غريي ممن اطلـع أكثـر علـى أصـوهلم
دت نصًّـا يقضـي حباكميَّـة العقـل وأنـَّه مصـدٌر ألحكـام الشـريعة، بـل احلـاكم عنـدهم بتقعيدها، مل أذكر أينِّ وج

هـو اهللا، والّرســول مبــني عنـه، واإلمجــاع والقيــاس كاشــفان عـن حكــم اهللا، والعقــل معـرٌِّف حلكــم اهللا، إذ إنَّــه آلــة 
م يف ذلك شأن مجيع املذاهب اإل   .ّيةسالمالفهم واالستنباط، شأ

  مّية من العقلموقف الشيعة اإلما



ومما شاع أيًضا على ألسنة كثٍري من أهل العلم أنَّ فقهاء الشيعة يعتربون العقل مصدرًا للتشريع، ومن هؤالء 
ـم ينتهجـون مـنهج املعتزلـة يف العقائـد اعتـربوا (الشيخ اإلمام حممد أبـو زهـرة حيـث يقـول:  والشـيعة اإلماميَّـة ألَّ

النصـــوص، ومجهـــور الفقهـــاء حيـــث ال ينهجـــون مـــنهج املعتزلـــة مل العقـــل مصـــدرًا حيـــث ال يكـــون مصـــدٌر مـــن 
   .)29()يعتربوه أصالً 
   .مصادر الشيعة جند خالف ما ذكَر عنهمإَىل  وبالّرجوع

وقـد عقـدت يف كتـب بعـض (: )األصـول العامَّـة يف الفقـه املقـارن(يقول الشـيخ حممـد تقـي احلكـيم يف كتابـه 
ليل العقــل، وعنــد فحــص هــذه األبــواب، جنــد املعــروض فيهــا التمــاس العقــل  الشــيعة والســنَّة أبوابــاً ملــا أمســوه بــد

كـدليل علـى مـا ينـتج، الوظــائف أواألحكـام الظاهريـَّة، أي أنـَّك جتـده دلــيًال علـى األصـل املنـتج، ال أنـَّه بنفســه 
  .)30()أصٌل منتٌج هلا

ــُب عليــه قــائًال:  )املستصــفى(مثَّ يــذكر كــالم الغــزايل يف  ــ(ويعقِّ مــن األدلَّــة علــى  -أي الغــزايل -دهفالعقــل عن
  .)الرباءة، وهي أصٌل منتٌج للوظيفة، فهو دليٌل على األصل ال دليٌل على الوظيفة مباشرة
ويف (احلـدائق الناضـرة)، (مثَّ يستشهد أيًضا مبا جاء يف أحد كتـب الشـيعة للشـيخ يوسـف البحـراين، فيقـول: 

ــره بعــٌض بــا لرباءة األصــليَّة واالستصــحاب، آخــر قصــره علــى الثــاين، وآخــر املقــام الثالــث، يف دليــل العقــل، وفسَّ
مـــة  ـــالتالزم بـــني احلكمـــني املنـــدرج فيـــه مقدِّ ـــره بلحـــن اخلطـــاب وفحـــوى اخلطـــاب ودليـــل اخلطـــاب، ورابـــع ب فسَّ

  .)31()الواجب، واستلزام األمر بالشيء النَّهَي عن ضدِّه اخلاص، والداللة االلتزاميَّة
  .، فإنَّه يوضح دور العقل وجماله الصحيحويف احلقيقة هذا نصٌّ عزيز

  مجال العقل ومدى سلطانه
، -جــلَّ وعــال-لــيس حاكًمــا علــى أفعــال العبــاد، ولــيس مشــرًِّعا، فاحلــاكم هــو الــربُّ  -كمــا قــدَّمنا-فالعقــل 

هــا دوٌر واملشــرُِّع هــو اهللا وحــده، وأمَّــا العقــل فهــو معــرٌِّف حلكــم اهللا، وســوف أتنــاول املــواطن الــيت كــان للعقــل في
  صحيٌح ضمن هذه املسائل:

مبعـــىن مالءمــة الطبـــع ومنافرتـــه، فالعقـــل عنـــد اجلميــع يـــدرك حســـن الصـــدق وقـــبح  التحســـين والتقبـــيح: -أ
الكذب بالبداهة، وقد يدرك ذلك بنوٍع من التأمُّل كحسن الكـذب النـافع حيـث جـوَّزه الشـرع، وقـبح الصـدق 

وهــو مقبــوٌل عنــد  -رمحــه اهللا–أبــو منصــور املاتريــدي  إليــه مــا جــنحالضــاّر، فهــذا ال بــدَّ فيــه مــن التأمُّــل، وهــذا 
  .األشاعرة من هذا الوجه، أمَّا من وجه الثواب والعقاب، فالعقل ليس له جماٌل يف ذلك

 -واجلميع متفٌق على أنَّ ما ال يدرك حسنه عقًال كصوم أوَّل يوٍم من رمضـان، وإفطـار أوَّل يـوٍم مـن شـوَّال 
  .وليس للعقل فاحلكم فيه للشرع



: -تعـاىل–وهي داللـة اللفـظ علـى الزٍم غـري مقصـوٍد للمـتكلِّم أصـالًة وال تبًعـا، كقولـه داللة اإلشارة:  -ب
َنا اْإل ﴿ ــيـْ ــُه َوِفَصــالُُه َثَالثُــوَن َشــْهًرا َحــىتَّ  نســانَوَوصَّ ــُه ُكْرًهــا َوَوَضــَعْتُه ُكْرًهــا َوَمحُْل ــُه أُمُّ ــِه ِإْحَســانًا َمحََلْت ــَغ ِبَواِلَدْي ِإَذا بـََل

ُه َوبـََلَغ أَْربَِعَني َسـَنًة قَـاَل َربِّ َأْوزِْعـِين َأْن َأْشـُكَر نِْعَمتَـَك الـَِّيت أَنـَْعْمـَت َعلَـيَّ َوَعلَـى َوا لِـَديَّ َوَأْن َأْعَمـَل َصـاِحلًا َأُشدَّ
َنا اْإل ﴿مـع قولـه: ، )32(﴾ِلِمنيَ تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإينِّ تـُْبـُت ِإلَْيـَك َوِإينِّ ِمـَن اْلُمْسـ ِبَواِلَديْـِه  نسـانَوَوصَّـيـْ

، فقـد دلَّ العقـل هنـا )33(﴾َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهـٍن َوِفَصـالُُه ِيف َعـاَمْنيِ َأِن اْشـُكْر ِيل َوِلَوالِـَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصـريُ 
شاري غري مقصوٍد للشارع من سوق الكالم، والـذي يـدلُّ على أنَّ أقلَّ مّدة احلمل ستَّة أشهر، فهذا الالزم اإل
أن يبقــى للحمــل ســـتَّة  -وهــي عامـــان مــن جممــوع املـــدَّتني-عليــه هــو العقــل، إذ يلـــزُم مــن طَــرِْح مـــدَّة الفصــال 

، وهــذا هــو املــراد ســالمأشــهٍر، وهــي أقــلُّ مــدَّة احلمــل، وهــذا مــا أنتجــه العقــل، وهــذا دوٌر مقبــوٌل للعقــل يف اإل
  .)34(﴾أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَءاَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا﴿: -تعاىل–بُِّر يف قوله بالتَّدَ 
ـا  داللة االقتضاء: -ج َّ داللـة (وهي وداللة اإلشارة من املنطـوق غـري الصـريح عنـد املتكلِّمـني، وعرَّفوهـا بأ

فـالالزم االقتضـائي مقصـوٌد للشـارع  .)شـرًعا وال عقـالً اللفظ على الزٍم مقصوٍد للمـتكلِّم لـواله ملـا صـحَّ الكـالم 
ُرِفــَع عــن أّمــيت اخلطــأُ (: -صــلى اهللا عليــه وســّلم-خبــالف الــالزم اإلشــاري فإنَّــه غــري مقصــود، ومثَّلــوا هلــا بقولــه 

، )إمث(كلمـة   ، وملَّا كـان اخلطـأ والنِّسـياُن واقَعـني مـن األمَّـة قـدَّروا لتصـحيحه شـرًعا)والنِّسياُن وما استكرهوا عليه
، واحلامل على تصحيح الكالم هو االقتضـاء، -بفتح الضاد–أي رفع عن أمَّيت إمث اخلطأ، فاإلمث هو املقتَضى 

  .-بكسر الضاد–وتصحيح الكالم هو املقتِضي 
عِـَري الـَِّيت أَقْـبَـْلَنــا َواْسـَأِل اْلَقْريَـَة الـَِّيت ُكنَّـا ِفيَهـا َوالْ ﴿: -تعــاىل–ومثـال مـا يتوقـَّف عليـه صـحَّة الكـالم عقـًال قولـه 

، )أهــل القريــة(ومعلــوٌم أنَّ اجلــدران ال ُتْســأل، فاقتضــى ذلــك عقــًال تقــدير كلمــة ، )35(﴾ِفيَهــا َوِإنَّــا َلَصــاِدُقونَ 
  .وهذا دوٌر صحيٌح للعقل

وعرَّفه االصولّيون بأنَّه داللة اللفظ علـى حكـٍم يف  ومن مجاالت العقل االحتجاج بمفهوم الموافقة: -د
ِإنَّ ﴿: -تعــاىل–، كقولـه )مفهــوم املوافقـة املسـاوي(ملسـكوت عنـه موافـٍق للمنطـوق، فــإْن كـان مسـاويًا لـه ُمسـَِّي ا

ـَـا يَــْأُكُلوَن ِيف ُبطُــوِِْم نَــارًا َوَسَيْصــَلْوَن َســِعريًا )، ويســتوي مــع أكــل 36(﴾الَّــِذيَن يَــْأُكُلوَن أَْمــَواَل اْلَيَتــاَمى ظُْلًمــا ِإمنَّ
، )مفهـوم املوافقـة األوىل(وإن كان املسكوت عنـه أوىل بـاحلكم مـن املنطـوق مسُـَِّي  .إغراقهَأو  رقهمال اليتامى ح

ــَر ﴿: -تعــاىل–وذلــك كداللــة قولــه  ُلَغنَّ ِعْنــَدَك اْلِكبَـ ــا يـَــبـْ َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ تـَْعُبــُدوا ِإالَّ ِإيَّــاُه َوبِاْلَوالِــَدْيِن ِإْحَســانًا ِإمَّ
َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًاِكَال َأو   َأَحُدُمهَا الداّل مبفهومه على حرمة الشتم  .)37(﴾ُمهَا َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

والــذي أعــان علــى فهــم ذلــك هــو العقــل؛ ألنــه إذا حــرَّم اهللا أقــلَّ أنــواع اإليــذاء، دلَّ  .والضــرب مــن بــاب أوىل
  .ذاء واإليالم أوىل باحلرمةالعقل على أنَّ ما هو أشدُّ يف اإلي



داللــة (وهــو مــا يســّمونه بــدليل اخلطــاب، وعرَّفــوه بأنَّــه  ومــن مجاالتــه االحتجــاج بمفهــوم المخالفــة: -هـــ
 )مطـل الغـينِّ ظلـمٌ (: -صـلى اهللا عليـه وسـلم-، كداللـة قولـه)اللفظ على حكٍم يف املسكوت خمـالف للمنطـوق

قـاال: إنَّ تقييـد الظلـم بوصـف الغـىن يـدلُّ علـى  –بيد القاسـم بـن سـالَّم فإنَّ أئمَّة اللغة ومنهم الشافعيُّ وأبو ع
علــى رســوله:  -تعــاىل–ولــذلك ملَّــا أنــزل  .العقــل إليــه وهــذا املعــىن قــاد .أنَّ مطــل املقــرت وهــو الفقــري لــيس بظلــم

ــيًال َوْلَيْبُكــوا َكِثــريًا َجــَزاًء ِمبَــا َكــانُوا َيْكِســُبونَ ﴿ ألزيــَدنَّ (: -صــلى اهللا عليــه وســلَّم-ال )، قــ38(﴾فـَْلَيْضــَحُكوا َقِل
، فقـد فهـم رسـول اهللا أنَّ مـا زاد علـى السـبعني خمـالٌف للسـبعني بداللـة العقـل، حـىت بـنيَّ اهللا لـه )على السـبعني

ــا خرجــت خمــرج التفخــيم والتهويــل، وبــذلك يتعطَّــل العمــل مبفهــوم املخالفــة؛  أنَّ الســبعني هنــا ليســت قيــًدا، وإمنَّ
ُر بقــدرها، وقــد بانــت فائــدة غــري املفهــوم، وهــي أنَّ العــدد ألنَّ العمــل بــ املفهوم موضــع ضــرورة، والضــرورة تتقــدَّ

  .خرج خمرج تفخيم األمر ألنَّ السبعني يف ُعْرِفِهْم عدٌد كبري
 وقد ذهب فريٌق مـن علمـاء األصـول: )األمر بالشيء نهٌي عن ضدِّه والعكس(ومن مجاالته قاعدة  -و
، ولكــن يســتلزمه عقــًال، فــإنَّ العقــل دالٌّ علــى أنَّ مــن أمــر أنَّ األمــر بالإَىل  شــيء لــيس نفــس النهــي عــن الضــدِّ

  .باجللوس فال بدَّ لتحقيق األمر من ترك ضده، وهو الوقوف
كلُّ ما ال يـتمُّ الواجـب إال (وهي  ومن مجاالت العقل عند علماء األصول قاعدة مقدِّمة الواجب، -ز

مـة)به فهو واجب الواجـب تـارًة تكـون شـرطًا كالوضـوء للصـالة، وتـارًة تكـون سـبًبا َكِمْلـِك النصـاب  ؛ ألنَّ مقدِّ
عقليـني، ومثَّلـوا للشـرط العقلـي بـرتك أضَّـاد املـأمور بـه َأو  للزكاة، وكلٌّ من السـبب والشـرط قـد يكونـان شـرعيني

ســبحانه -لعلــم بوجــود البــارئ فمــن أمــر بشــيٍء اشــرتط أن يــرتك ضــدَّه، ومثَّلــوا للشــرط العقلــي بــالنَّظر احملصِّــِل ل
  .-وتعاىل
وهــو جمــال رحــٌب للعقــل ألنَّــه يعتمــد علــى الــرَّأي واالعتبــار، واالعتبــار مناطــه  ومــن مجاالتــه القيــاس، -ح
والقياس محل الفرع على األصل الشرتاكهما يف معىن جامٍع، وال يستطيع هـذا احلمـل إال قـائٌس موفـور  .العقل

  .اقبالعقل، له عقٌل راجٌح وبصٌر ث
: ومـن أهـمِّ جمـاالت العقـل يف بـاب القيـاس العقــل اســتنباُط العلــلإلَــى  ومن المواضع التــي يلجــأ فيهــا -

  هو العلَّة اليت هي الركن الركني يف القياس، ال سيَّما مسالك العلَّة اليت تعتمد على االجتهاد مثل:
دفـع مفسـدة، وكـلُّ َأو  يـق مصـلحةٍ وهي وصٌف ظاهٌر منضبٌط يصـلح مـن ترتـُِّب احلكـم عليـه حتق المناسبة:

مصـلحة ضـروريَّة وهـي حفـظ إَىل  ذلك بشهادة العقل، فـإنَّ العقـل قـاٍض بـأْن ترتـَّب القطـع علـى السَّـرقة يـؤّدي
، وهكـذا يقـال يف نسـانمصـلحٍة ضـروريٍَّة وهـي حفـظ اإلإَىل  املال، وهو قاٍض بأنَّ ترتُّب احلدِّ علـى الزِّنـا يـؤّدي

  .بقيَّة املصاحل



ومـــن جمـــال العقـــل يف بـــاب العلَّـــة الســـرب والتقســـيم، واملـــراد بالســـرب اختبـــار األوصـــاف،  ّســـبر والتقســـيم:ال
مثالـــه: مـــا روي أنَّ رجـــًال أعرابيًّـــا نـــاثر الـــرَّأس يلطـــم خّديـــه يقـــول: يـــا رســـول اهللا  .والتقســـيم حصـــر األوصـــاف

، فيــأيت )أعتــق رقبــة(: -وســّلم صــلى اهللا عليــه–هلكــُت وأهكلــت، واقعــُت زوجــيت يف رمضــان، فيقــول الرســول 
اجملتهُد فيحصـر األوصـاف غـري املناسـبة، مثَّ إذا بقـي وصـٌف مل يسـتطع إلغـاءه لكونـه مناسـًبا فيعتـربه هـو العلَّـة، 
وينيط احلكم به، فيقول مثًال: كونه أعرابيًّا وصٌف غري مناسٍب لإلعتاق، وال كونه نـاثر الـرَّأس، وال كونـه يلطـم 

ــْهِر، فينــاُط احلكــم بالوقــاع، خّديــه، بقــي وصــف ال ــارة ألنَّــه بــه اعتــدى علــى حرمــة الشَّ وقــاع فإنَّــه مناســٌب للكفَّ
  .له: (واقعَت فأعتْق رقبة) -صلى اهللا عليه وسلَّم–فكأنَّه قال 

أي دوران احلكم مع علَّتـه وجـوًدا وعـدًما، فإنـَّه مـن أقـوى  :)الدَّوران(ومن مجاالته في باب القياس  -ط
ا حرمت لإلسكارم .األدلَّة َّ   .ثل اخلمر إذا ختلَّلت طهرت، واخللُّ إذا ختمَّر حرم، فإنَّ ذلك دليٌل على أ

  .ومواطن العقل يف أصول الفقه كثرية، وحسيب ما ذكرت
  دور العقل في باب اإليمان

ل مــن خــالل صــفحات هــذا الكــون اهلائــل، ومــن خــال -جــلَّ وعــال-إنَّ للعقــل دورًا عظيًمــا يف معرفــة الــربِّ 
الكتــاب الكــوين الــذي يقــرؤه العــامل وغــري العــامل، الفــاهم واألعــرايبُّ اجللــف، إنَّــه كتــاٌب نــاطٌق بعظمــة اهللا وقدرتــه 

  .وعلمه وحكمته وعظمته
  تدلُّ على أنَّه الواحدُ      ويف ُكلِّ شيٍء له آيةٌ 

ولــوال  .ء الكــونوقــد نــدب اهللا العقــل والفكــر ألن ينظــر ويــدرس ويكتشــف آثــار عظمــة هــذا اخلــالق يف أرجــا
أنَّ العقل ينتج املعرفة لكان طلب النظر منه يف الكون عبًئا عاريًا عن الفائدة، ولكان اجلاهل كالعـامل، والعاقـل  

  .ومن هنا استقام عقًال وشرًعا طلب النظر وتقليبه يف السماء واألرض .كاجملنون، واملكلَّف كالعجماوات
ـــــــْوٍم َال قُـــــــِل اْنظُـــــــُروا َمـــــــاَذا ِيف ﴿: -تعـــــــاىل–قـــــــال  ـــــــَمَواِت َواْألَْرِض َوَمـــــــا تـُْغـــــــِين اْآليَـــــــاُت َوالنُّـــــــُذُر َعـــــــْن قـَ  السَّ
َناَهــا َوَزيـَّنَّاَهــا َوَمــا َهلـَـا ِمــْن فـُــُروجٍ إَىل  أَفـََلــْم يـَْنظُــُروا﴿)، وقــال: 39(﴾يـُْؤِمنُــونَ  ــْوقـَُهْم َكْيــَف بـَنَـيـْ ــَماِء فـَ َواْألَْرَض ، السَّ

َنـــا ِفيَهـــ ِـــيجٍ َمـــَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ َنـــا ِفيَهـــا ِمـــْن ُكـــلِّ َزْوٍج َ َونـَزَّْلَنـــا ِمـــَن ، تـَْبِصـــَرًة َوِذْكـــَرى ِلُكـــلِّ َعْبـــٍد ُمِنيـــبٍ ، ا َرَواِســـَي َوأَنـَْبتـْ
َنــا بِــِه َجنَّــاٍت َوَحــبَّ احلَِْصــيدِ  ــَماِء َمــاًء ُمَبارًَكــا َفأَنـَْبتـْ َنــا بِــِه رِْزقًــا لِْلعِ ، َوالنَّْخَل بَاِســَقاٍت َهلـَـا طَْلــٌع َنِضــيدٌ ,السَّ َبــاِد َوَأْحيَـيـْ

ففي هذه اآلية دليالن: األوَّل هـو االسـتقراء لصـفحات هـذا الكـون ليسـتدلَّ  .)40)(بـَْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اْخلُُروجُ 
مـــن جمموعهـــا علـــى حمـــلِّ النـــزاع، وهـــو قـــدرة اهللا يف إحيـــاء املـــوتى يـــوم القيامـــة، فمـــن خـــالل إحيـــاء اهللا النبـــات 

م، فقال: كذلك اخلروج يا كفَّار مكَّـة!واألحياء يف الكون ا  .ستدلَّ على حملِّ النزاع وهو إحياء النَّاس بعد مو
بعد موته فرًعا، والعلَّة كمـال قـدرة  نسانالدليل الثاين وهو القياس، حيث جعل إحياء النبات أصًال وإحياء اإل

  .الربِّ على اإلحياء يف األصل ويف الفرع



خصــٌب، ومــن هنــا جــاء الرتكيــز علــى العقــل يف اخلطــاب القــرآين، مــن ذلــك قولــه والعقــل يف كــلِّ ذلــك جمــاٌل 
َــا قَــْد بـَيـَّنَّــا َلُكــُم اْآليَــاِت َلَعلَُّكــْم تـَْعِقلُــونَ ﴿تعــاىل:  َوِيف ﴿)، وقولــه: 41(﴾اْعَلُمــوا َأنَّ اللَّــَه ُحيِْيــي اْألَْرَض بـَْعــَد َمْوِ

ـــُل  اْألَْرِض ِقَطـــٌع ُمَتَجـــاِورَاٌت َوَجنَّـــاٌت ِمـــنْ  َواٍن ُيْســـَقى ِمبَـــاٍء َواِحـــٍد َونـَُفضِّ ـــُر ِصـــنـْ َواٌن َوَغيـْ َأْعَنـــاٍب َوَزرٌْع َوخنَِيـــٌل ِصـــنـْ
  .)42(﴾بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

التفكــري فيهــا ليقــودهم إَىل  لواآليــات هــي العالمــات والــدالالت الــيت بثَّهــا اهللا يف هــذا الكــون، ونــدب العقــ
معرفـة  إَىل  التأمُّـل الـذي يقـودإَىل  والقـرآن دعـا العقـل .-جلَّ جاللـه-معرفة الربِّ اخلالق إَىل  عقلهم وتفكريهم

فهـذا  -أمَّـا مـا ال جيـوز التفكـري فيـه كجملـة مـا اسـتأثر اهللا بـه كحقـائق ذاتـه وصـفاته  .كلِّ ما جاز التفكري فيه
ـروا يف (: -صلى اهللا عليه وسـلم–معرفته وال جمال للتفكري فيه لقوله إَىل  مما ال سبيل تـََفكَّـروا يف اخلَْلـِق وال تـََفكَّ

  .)اخلالق، فإنَّكم لن تقدروا قدره
*********************  
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  العقل والدين في النسق الكالمي
 *(جب سيديبمجال ر 

متثل إشكالية العقل والنص، حجـر الزاويـة يف النسـق الكالمـي، ولـيس أدل علـى هـذا، مـن تـأرجح املـذاهب 
لقــد انطلقــت كــل فرقــة كالميــة حتــدد مكانــة العقــل وغاياتــة داخــل نســقها، ممــا جعــل  .الكالميــة بــني هــذا وذاك

يضـا خلطـاب العقـل املقدمـة الضـرورية عنـد األفكار تتوتر وتتصارع داخل املـذهب الواحـد أحيانـا!، وممـا جعـل أ
تبقـى جمـرد فـرض علمـي حـىت  -إذا زعمنـا صـحتها-جل املـذاهب الكالميـة لفهـم الـنص، ورغـم هـذه الفرضـية 

 .يتم الربهنة عليه يف مضمار الواقع

ونــتج عنهــا الوســائل املختلفــة ليــتم ، لقــد ارتبطــت إشــكالية العقــل والــدين بالعديــد مــن املوضــوعات األخــرى
تساق بينهما، مثل ضرورة األخذ بالتأويل ليتم االتساق بني النظر العقلي واإلميان الشـرعي، وقيـاس الغائـب اال

علــى الشــاهد الــذي طبقــه علمــاء الكــالم ووقــع مــنهم مــن وقــع يف أخطــاء يف ميــدان التطبيــق وخاصــة أن هــذا 
 تلـك إقامـة يف تعادليـةَأو  درسـةالقياس يف أصله قياس أصويل، كما ارتبط موضـوع دراسـتنا مبـدى جنـاح هـذه امل

 .بني العقل والنص -إن صح التعبري-متزنة 

حـول هـذه اآلراء و األفكـار الـيت يفجرهـا هـذا الطـرح لنـتمكن مـن معاجلـة هـذة  -إذن–فال بد أن نتمحـور 
   .القضايا بطريقة موضوعية ونقدية يف آن واحد

 يسالممكانة العقل في النظر اإل -1 

ي، ســيما أن احملافظــة علــى العقــل مــن املقاصــد ســالميف النظــر اإل -بإجيــاز-يــه العقــل أمهإَىل  نــود أن نشــري
العظيمـة لالحتفـاء بـه يف مواضـع عديـدة مـن  سالمية الغراء وهلذا جند دعوة اإلسالموالغايات العليا للشريعة اإل

نبـذ إَىل  ) كمـا دعـا1ي(مسـالحتطيم كل العوائق أمام العقل اإلإَىل  سالمومن أجل هذا دعا اإل .القرآن الكرمي
خطورة هذا املسـلك، يقـول إَىل  التقليد الذي يعطل العقل عن أداء وظيفته وهذا ما جاء به القرآن الكرمي ونبه

نَـا َعَلْيـِه آبَاءنَـا﴿: -تبارك وتعاىل-وىل امل َأَولَـْو َكـاَن آبَـاُؤُهْم  َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
 .)2(﴾َال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوَال يـَْهَتُدونَ 

- 450الغـــزايل ( ســـالموقـــد اهـــتم الفالســـفة وعلمـــاء الكـــالم بالتأكيـــد علـــى هـــذا األمـــر، فـــريى حجـــة اإل
إنـه وكيـل اهللا عنـد  :هجـري)250وقال عنه اجلـاحظ (تـويف عـام  .)3()هـ) إن العقل(أمنوذج من نور اهللا505

 .)4(نسانإلا
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عـن العقائـد اإلميانيـة باألدلـة  ف علم الكالم بأنه علم يتضمن احلجـاجمن املعلوم أن ابن خلدون ذهب يعرِّ 
وميكننـا أن نسـتنطق ، العقلية والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقاد عن مذاهب السلف وعقائد أهـل السـنة



ن علــم الكــالم ينطلــق يف األصــل مــن الــنص الــديين مث يــتم تعقــل الــنص الــديين مــن خــالل الــدليل التعريــف بــأ
جدليـة الـنص والعقـل إَىل  ذاك؛ ومـن هنـا ذهبنـاَأو  العقلي وبني الدليل النقلـي والعقلـي كـان اجتـاه هـذا املـذهب

جــه وغاياتــه عــن املــتكلم، فالفيلســوف ينطلــق مــن  العقــل ويــرى أن هــذا خبــالف الفيلســوف الــذي خيتلــف يف 
القــول (فصــل املقــال إَىل  هــو غايتــه ويــتم التوفيــق أحيانــا بــني العقــل والــنص، ويبــدو أن هــذا مــا دفــع ابــن رشــد

الفصل بني منهج الفيلسوف والطريق الشرعي فكالمها فصل علـى مسـتوى َأو  )احلكمة والشريعة من االتصال
 .املنهج واتصال على مستوى اهلدف والغاية

وقت الذي نرى املتكلم يوازن بني العقل والنص وأحيانا يتوقف عنـد حـدود الـنص كمـا هـو احلـال هذا يف ال
حد كبري رغم أخذها بالتأويـل أحيانًـا لعـالج الصـفات اخلربيـة خبـالف املـدارس األخـرى نـرى إَىل  عند الظاهرية

ما معا مع مالحظـة أن هـذه اجلدلَأو  جدلية الدليل النقلي والعقلي يـة هـي الـيت أفـرزت االجتاهـات االستفادة 
 .الكالمية املختلفة والنتائج املرتتبة أيضا على معاجلة القضايا واملشكالت
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ــا للعقــل املكانــة الالئقــة يف املعرفــة والتــدليل علــى األصــول  أعطــت املــدارس الكالميــة علــى اخــتالف توجها
 ،والعقل حيكم االسـتقراء، واخلرب الصادق، علم ثالثة: احلواس السليمةاالعتقادية، فريى التفتازاين أن أسباب ال

كــان آلــة غــري مــدرك، فــاحلواس والعقــل   نســانووجــه الضــبط أن الســبب إن كــان مــن خــارج فــاخلرب الصــادق واإل
املاتريديــه قــد أعطــت للعقــل جمــاال فســيًحا، فــأبو املعــني  .)5وإمنــا احلــواس واألخبــار فطــرق للعقــل يف اإلدراك(

لنسفي، خري مناصر للمذهب املاتريدى يعتمد يف منهجـه علـى العقـل واحلـواس السـليمة واخلـرب الصـادق طرقـا ا
  .)6للمعرفة ويرفض استحسان القلب واإلهلام(

إَىل  قاعــدة أساســية يف معرفــة اهللا، وهــي أنــه أول مــا أوجــب اهللا علينــا هــو النظــر املــؤديإَىل  وانتهــت املعتزلــة
مبعىن أنه ليس على  ،يفرتق عنهم األشاعرة الذين أوجبوا هذا النظر بعد املعرفة السمعية وهنا .-تعاىل-معرفته 

املكلف أي واجب ألداء النظر إال بعد أن يبعث اهللا الرسول مبعجزاته، فيجـب علـى املكلـف عندئـذ النظـر يف 
   .)7هذه املعجزة مث حتصل له املعرفة باهللا بالضرورة و العادة(

واجـب إمجـاال، واختلـف يف طريـق ثبوتـه عنـد أصـحابنا السـمع  -تعـاىل-ظـر يف معرفـة اهللا يقول اإلجيي: (الن
القضـايا واملشـكالت فالعقـل عنـد األشــاعرة ال إَىل  اخــتالف النظـرإَىل  وهـذا مـا أدى .)8وعنـد املعتزلـة العقـل(

كمـا   ،9بح العقليـنيحيسن وال يقبح، فال ثبوت وال عقاب قبل ورد الشرع يف حني آمنـت املعتزلـة باحلسـن والقـ
أن املاتريديــة اقرتبــت مــن املعتزلــة يف هــذا الصــدد بقــدر مــا ابتعــدت عــن األشــعرية يف منهجهــا الشــرعي للحســن 

ورغم هذا االقرتاب نظن أن ما يفرق املاتريدية عن املعتزلـة يف هـذا الصـدد هـو أن العقـل عنـد  .والقبح العقليني
 حســن وقــبح مجيــع األفعــال بعبــارة أخــرى، مفهــوم العقــل عنــد املاتريديــة يــدرك حســن بعــض األفعــال وقبحهــا ال



املاتريديــة خيتلــف عــن مفهــوم العقــل عنــد املعتزلــة، فاملعتزلــة يقولــون: إن العقــل بذاتــه مســتقل بوجــوب املعرفــة يف 
 وإن كانــت معرفــة اهللا واجبــة بالعقــل ففــي .حــني أن املاتريديــة يقولــون إن العقــل آلــة لوجــوب املعرفــة مبعونــة اهللا
يبدو أن الشيخ حممد عبده اقـرتب كثـريا مـن  .األمور التكليفية األخرى اليستقل العقل بنفسه بل مبعونة الشرع

املاتريديــة يف هــذا الصــدد، بــل أصــبح ماتريــديًا أكثــر مــن املاتريــديني أنفســهم، فهــو يعقــب علــى اآليــة القرآنيــة 
ـــوَن الرَُّســـوَل النَّـــِيبَّ اُألمِّـــيَّ ﴿ ـــاْلَمْعُروِف  الَّـــِذيَن يـَتَِّبُع َـــْأُمُرُهم ِب ـــْورَاِة َواِإلجنِْيـــِل ي ـــَدُهْم ِيف التـَّ َـــُه َمْكُتوبًـــا ِعن الـَّــِذي جيَُِدون

َهاُهْم َعِن اْلُمنَكرِ  وترتـاح القلـوب الطـاهرة لـه لنفعـه ، )؛ (واملعروف ما تعـرف العقـول السـليمة حسـنه11(﴾َويـَنـْ
يعــرتض عليــه إذا ورد الشــرع بــه واملنكــر هــو مــا تنكــره  َأو أن يــرده وموافقــة للفطــرة واملصــلحة حبيــث ال يســتطيع

وتنفر منه القلوب وتأباه على الوجه املذكور أيضا، وأما تفسري املعروف مبـا أمـرت بـه الشـريعة ، العقول السليمة
ت عنه  فهو من قبل تفسري املاء باملاء وكون ما قلناه يثبت مسألة التحسـني و التقبـيح العقليـني  -واملنكر مبا 

وفاقًـا للمعتزلـة وخالفًــا لألشـعرية مــرود إطالقـه بأننــا نوافـق كــال منهمـا مــن وجـه وخنالفــه مـن وجــه اتباًعـا لظــواهر 
الكتاب والسنة وفهم السلف هلما فال ننكـر إدراك العقـول حلسـن األشـياء مطلقـا وال نقيـد الشـرع بعقولنـا، وال 

ن لشـيء عليـه فهـو الـذي يوجـب علـى نفسـه مـا نوجب على اهللا شيئا من عند أنفسنا، بل نقـول إنـه ال سـلطا
شاء إن شاء كما كتب على نفسه الرمحة ملن شاء، وأن الشرع ما مل تعرف العقول حسنه قبل شرعه، وأن كل 

إذن مل ختـرج املـذاهب الكالميـة عـن هـذا املنـزع العقلـي مـع  .)12قيـد (َأو  يطاع بـال شـرط -تعاىل–ما شرعه 
بينهم حول حدود العقل وضوابطه لدرجـة أن ابـن حـزم املعـروف بظاهريتـه يؤكـد االختالف إَىل  ضروره اإلشارة

جه يف إثبات العقيدة هو العقل يقول: املبادئ العقلية املقررة يف براءة العقول يعتمد عليها يف تقرير أصل  أن 
ا بالدليل العقلي ويف إثبات النبوة وداللة املعجزات( هذه احلقيقـة بوضـوح  إَىل  وقد أشار .)13الوحدانية وإثبا

كور بقولـــه: أخـــذ باملـــذهب الظـــاهري وطبقـــه علـــى الفـــروع واألصـــول يقبـــل نصـــوص القـــرآن د إبـــراهيم مـــ وجـــالء
ــا علــى ظاهرهــا، وال يصــرفها عــن ذلــك إال اذا اقتضــت ضــرورة عقليــة حســية وهنــا ال َأو  واألحاديــث املوثــوق 

     .)14مناص من التأويل(
  قياس الغائب على الشاهد -4
وكـان مـا كـان مـن ، تبين قياس الغائـب علـى الشـاهدإَىل  عا إلميان املذاهب الكالمية بالعقل ذهب البعضتب

وهـذا القيـاس يف أصـله مفهـوم أصـويل فقهـي وظفـه األئمـة  .نتائج غري موضعية يف معاجلة املشـكالت الكالميـة
األصـــل للتســـاوي يف علـــة إَىل  ويعـــّرف األصـــوليون القيـــاس بأنـــه (إســـناد حكـــم الفـــرع ،بـــه ااجملتهـــدون واشـــتغلو 

ولكــن اخلطــورة أن علمــاء الكــالم أخــذوا القيــاس مبعنــاه األصــلي وطبقــوه علــى جمــال الصــفات  ،)15()احلكــم
ويبـدو أن  .واإلهليات يف علم الكالم ونشأ ما نشأ من مشكالت جرت العديد من االنتقادات ملسلكهم هـذا

د علمـاء الكـالم فنظريـة الصـالح واألصـلح عنـد املعتزلـة أن قياس الغائب على الشاهد كان له نتـائج مغاليـة عنـ



 .صالح األصلحإَىل  غاية وهي نفع العباد، فاهللا يقصد يف أفعالةإَىل  اهللا ملا كانت أعمالة معللة، ويقصد منها
خـري العبـاد وصـالحهم، علـى كـل حـال فاملعتزلـة إَىل  فكل عمل من أعمـال اهللا علـى رأيهـم البـد أن يقصـد بـه

ال يفعـــل إال لغايـــة، وأن النـــاس يتفـــاوتون يف الغايـــات  نســـان، فـــرأوا أن اإلنســـانا يف قيـــاس اهللا علـــى اإلأخطـــؤو 
فـاهللا البـد أن  .هذه الغايـةإَىل  وكان أصح توجيًها ألعماله .أعدل وأحكم كان أصح غاية نسانوكلما كان اإل

م أن هـذا القيـاس لـيس ب، اإليهـ تكون له غاية، وأن يوجه أعماله ولـو   .علـى األقـل لـيس بـالزمَأو  صـحيحوفـا
كانت له غاية كما يفعلون فكيف جيرؤ على القول بأن غايته من أفعالـه هـي الغايـة الـيت ختضـع هلـا عقولنـا، مث 

ذا التفسري اإل   .)16(نسايننفسر غاياته من أعماله 
عدم قبول قياس الغائب  فاإلباضية ترى ،ومل يسلم هذا القياس من النقد عند العديد من املذاهب الكالمية

جهــا فالشــيخ نــور الــدين الســـاملي ، وأنــه قيــاس قــام علــى غـــري صــحيح مــن العقــل والشــرع، علــى الشــاهد يف 
  يقول:

  جـاز عليه وصـف خملـوقاتـه    ِه لو أنـه مشـابه فـي ذاتـ
  فـي الكل ما لذلك الوجـه انتمى     إذ كـل شبـيهني بوجه لزما
املصرح به يف قولـه لـيس لـه شـبه وال نظـري، وصـورة الربهـان لـو أن للمـوىل  -ىلتعا–ويعلق: نفي األشباه عنه 

ا يف ذاتــه جلــاز عليــ -عــز وعــال- ه، وبيانــه أنــه مــىت كــان الشــبه متصــفاً  همجيــع مــا جيــوز عليــ همشــا  ةبصــف مشــا
ه فيهــا غــريه اتصــف ذلــك الغــري مبــا يــالزم تلــك الصــفة( ــذا   .)17وشــا املشــكل كمــا أن ابــن حــزم كــان واعًيــا 

ولــذا قــدم نقــده لقيــاس الغائــب علــى الشــاهد ألنــه كــان: لــه منطقــة الــداخلي، واخلــاص بــه كنســق، مبــا يســتلزم 
أال  ..قصــد الوقــوف علــى مــا يســمح بوحــدة النســق يف الفقــه والكــالم والفلســفة ؛التأكيــد علــى طبيعتــه املعرفيــة

وهــي مفــاهيم متــد هــذا األخــري بأســس وهــو صــدوره عــن مفــاهيم أساســية يقــوم عليهــا النظــام الفكــري احلزمــي، 
أم الطبيعــة والشــريعة مــع  ةأم حنويــ ةا طريقتــه يف تنــاول كــل القضــايا: كالميــة كانــت أم فقهيــإليهــ منهجيــه تســتند

  .)19رفض تسوية اخلالق باخللوق والشريعة بالطبيعة وبالتايل إبطال القياس الغائب على الشاهد(
  التأويل -5

ظهور التأويل كنزعة عقليـة وخاصـة كمـا يقـول الـدكتور النشـار: ظهـر أصـحاب إَىل  هناك عوامل كثرية أدت
التفسري العقلي، لقد راعهم هذا احلشو الكبري الذي دخل احلـديث، ضـاقوا ذراعـا مبـنهج السـلف يف حماولـة رد 
هــذا احلشــو عــن طريــق صــحة الســند فقــط، بينمــا هــذا احلشــو ال يعــارض الســمع فقــط بــل يعــارض العقــل، مث 

وعــدم التأويــل ولــو كــان التأويــل جتيــزه  ،مــنهج الســلف أنفســهم، مــنهج التمســك بالظــاهرإَىل  املعارضــةامتــدت 
ـــــذا ظهـــــرت االصـــــطالحات الفنيـــــة(العقل التوفيق (للتقليـــــد )مقـــــابال(والتأويل )مقابال(للنقـــــل )قواعـــــد اللغـــــة، و

  .مقابال للرواية )والدراية(للتوفيق )مقابال



فاملعتزلـــة قـــد  .التأويـــل يف نســـقها الكالمـــي للتوفيـــق بـــني العقـــل والـــدينلقـــد تبنـــت جـــل املـــذاهب الكالميـــة 
الـوحي وهلـذا رأوا وجـوب تأويـل  ىمتسكوا بالقول بأن العقل قادر علـى فهـم النصـوص القرآنيـة، واسـتبطان مرمـ

ة وإقامــة اإلميــان علــى أســس عقليــة  هزيــدليــل التنإَىل  ولقــد اســتندوا يف مــنهج التأويــل .واضــحة اآليــات املتشــا
 الذي آمن به السلف أيضا، ولكن السـلف وقفـوا عنـد حـدوده الـدنيا بينمـا جعـل املعتزلـة التنزيـه نقطـة انطـالق

عـن  يالتأويل، فإذا كان القرآن يصف اهللا بأنه ليس كمثله شيء، فإنه بناء على هذا التوجيه يتعـني أن ننفـإَىل 
تأويل اآليات الدالة على هذه األمور، فقول القـران  ذاته: اجلسمية واجلهة واملكانية، ومن مث كان من الضروري

) إمنـا 23()(الرمحن على العـرش اسـتوىَأو  .)22()هو القاهر فوق عباده(َأو  )21()أن (يد اهللا فوق أيديهم
مسـيطر ومتسـلط علـى خلقـه ولـه السـلطان املطلـق يف الكـون ال علـى الصـورة امللكيـة  -تعـاىل-تفسر علـى أنـه 

ويسـتدل املعتزلـة علـى أن  .إهليه ال تدرك حقيقتهـا، وتنتفـي معهـا كـل آثـار اجلهـة واجلسـمية البشرية، بل بصورة
األعـراض كـالطول والعـرض واجلهـة، وهـذه كلهـا إَىل  ليس جبسم بقوهلم: إن كل جسـم إمنـا حيتـاج -تعاىل–اهللا 

ن مث فهـو لـيس جبســم، ومـ، غــري حـادث، إذ هـو قـدمي أزيل احلـوادث يعتـرب حادثـا واهللاإَىل  حـوادث، فمـا حيتـاج
وجيــب هلــذا تأويــل كــل اآليــات الــيت تشــعر باجلســمية بالنســبة هللا، فــال يقــال أنــه ميكــن رؤيــة اهللا باألبصــار ألن 
املرئي البد أن تكون له جهـة وأن يكـون يف الضـوء وأن تكـون لـه لـون، واهللا ال يتعلـق بشـي مـن هـذا، فهـو إذا 

  .)25(﴾الَّ ُتْدرُِكُه اَألْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصارَ ﴿ كيموقد جاء يف الذكر احل .)24ال تدركه األبصار(
وإن افرتقـت عنهـا يف الـنهج والتطبيـق، فهـم ، األخـذ بالتأويـلَأو  ولقد التقت املاتريدية مع املعتزلة يف املنحى

ــم قــد يلجــؤونقــد متســكوا  به علــى احملكــم ن حيمــل املتشــاآالتأويــل، ففــي تفســري القــر إَىل  بــالنظر العقلــي إال أ
ولعل الفـرق بـني مـنهج املاتريديـة واملعتزلـة واضـح فاملعتزلـة  .)26احملكم( هفتؤول املتشابه على ضوء ما يدل علي

يقـــرون أصـــوهلم بـــدالئل العقـــل مث يقـــدمون النصـــوص تأييـــداً هلـــا، وإذا تعارضـــت النصـــوص مـــع أصـــوهلم أولـــوا 
و يثبــت عقائــد أهــل الســنة بالنصــوص احملكمــات، مث أمــا املاتريــدي فهــ ،النصــوص ليجعلوهــا موافقــة ألصــوهلم

يــربهن عليهــا بالــدالئل العقليــة علــى وجــه الــدفع والــرد علــى شــبهات املخــالفني، ويــرى أننــا إذا فهمنــا النصــوص 
ولقــد اقرتبــت  .)27حقيقــي بينهمــا وبــني العقــل الســليم ( فعلــى ضــوء اآليــات احملكمــات فلــن يوجــد اخــتال

ة يف هــذا الصــدد، لقــد كــان حــرص املاتريــدي شــديدا خبصــوص عــدم التوســع يف اإلباضــية مــن مــنهج املاتريديــ
احلاجــة، إدراًكــا منــه ملغبــة التوســع فيــه، ومــن بعــده جنــد الغــزايل حيــذر   إليــه التأويــل واســتخدامه حبــذر فيمــا تــدعو

  .)28(وأن هناك مواضع ال وجه للتأويل فيها ،تأويالت بعيدة تكاد تنبو عن األفهامإَىل  كذلك من الذهاب
كــذلك جنــد اإلمــام احملروقــي مــن شــيوخ املــذهب اإلباضــي يقــول: فاحــذر أن تغــرت بقــول امللحــدين بلفــظ ظــاهر 

يريـد  .)29(﴾َوُحيَـذِّرُُكُم اللّـُه نـَْفَسـهُ ﴿: -تعـاىل–واعلم أن معىن قـول اهللا  ،اآليات بغري معرفة حقيقة اللغة فيها
ـــِه الـــرُّوُح ﴿: -تعـــاىل–الـــروح األمـــني مـــن قولـــه ألنـــه لـــيس لـــه نفـــس كـــنفس املخلـــوقني، ومعـــىن  ؛عقوبتـــه ـــَزَل ِب نـَ



ـــ-يعـــين بـــه جربائيـــل  .)30(﴾اْألَِمـــنيُ  ومـــن مث نســـتطيع القـــول إن اإلباضـــية التقـــت مـــع  .)31(-الســـالم هعلي
  .املاتريدية واألشاعرة يف هذا اجلانب
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  اإليمان والعقل
  هانس كينغ(*

 نسـانألزمنـة احلديثـة؛ فـإّن اإلاملسـيحية واقعـاً مـا عـاد ميكـن جتاُهلُـه؛ وهـو أنـه يف ا هكمـا تواجـ  سالميواجه اإل
يسـتطيع أن  نسـانل اإلهـبيد أنَّ السؤال الذي يطرح نفسـه:  .قد تعّلم على استخدام عقله يف جماالٍت مّتسعة

 نســـاناً، بالنســبة لإلفقــد كـــان حقــاً وضـــرورًة تارخييــًة مبـــدئي .يعــيش بالعقــل وحـــده؟ هنــا وجـــب علينــا أن نـَُفـــرِّق
وذلـــك لكـــي يــتمكن مســـتنرياً بـــالعلم، وبـــدون أحكـــاٍم  .احملــوط بالشـــكوك، أن يـــتعلَّم إحســـاَن اســتخدام العقـــل

  .ه، والظروف االجتماعية بكّل جوانبهاتَ مسبقة، قوانني الطبيعة، وذا
 نســانيــة لتحســني حيــاة اإلبيــد أنــه رغــم التســويغ املبــدئي، والضــرورة التارخييــة، للعقــل املســتقّل واملعرفــة العلم

العقــل، يكــون علينــا أن إَىل  فباإلضــافة .فــإّن العقالنيــة ال ينبغــي اعتبارهــا قيمــًة مطَلقــة -واإلفــادة مــن التنــوير 
ة واملشـــاعر والتصـــورات واملـــزاج والعواطـــف واألحاســـيس، والـــيت ال ميكـــن إلغاؤهـــا لصـــاحل دار نأخـــذ باحلْســـبان اإل

 .العقــالين املنهجــي؛ احلــْدُس والفهــم الشــامل املتصــل باإلحســاس واملشــاعر جانــب التفكــريإَىل  فهنــاك .العقــل
لكــّن الســؤال  .الرياضــية؛ وهــذا أمــٌر جيــد احلتميــةحــدود إَىل  لقــد حاولــت العلــوم الطبيعيــة أن تتقــدم يف املعرفــة

  .!منيِّزالذي يبقى مسوَّغاً هو: أليست هناك حدوٌد للعلم الطبيعي؟ هنا أيضاً يكون علينا أن 
فالبحث الدقيق من الفيزياء الذرية وإىل الفيزياء الفلكية، ومن املايكرو بيولوجي وإىل علم اجلينات والطـب؛  

فـالعلم الرياضـي لـه مسـوِّغاتُُه الكاملـة، واسـتقالليته، وقوانينـه  .أقصى حدود التأكدإَىل  كلُّ ذلك ميكن متابعته
لمية استناداً للذات اإلهلية والرساالت والكتب املقدسة (مثل وال ينبغي ملؤمٍن أن جيادل يف احلقائق الع .الذاتية

ـــاَجل مبناهجهـــا وطرائقهـــا اخلاّصـــة .اإلجنيـــل والقـــرآن) فـــإن  ؛لكـــن إذا كانـــت أســـئلُة العلـــم الطبيعـــي ينبغـــي أن تُع
ية وبـــــاجملتمع، ومشـــــكالت القـــــانون والسياســـــات، والتـــــاريخ، واجلماليـــــات، نســـــاناألســـــئلَة املتصـــــلة بـــــالنفس اإل

ا وأسـاليبها  - خالق، والدينواأل ينبغـي أيضـاً أن خيضـع حبثُهـا للطـرق واملنـاهج املالئمـة والـيت تتفـُق وموضـوعا
ا   .اخلاصة 
اً يكن اتّباُعنا للمنـاهج التجريبيـة، والرياضـيات العقليـة يف قضـايا العلـوم البحتـة والتطبيقيـة؛ يبقـى أنـه مث إنه أيّ 

ال ينبغـي جتاُهـُل الطبيعـة االفرتاضـية لتلـك القـوانني  .وأصول القـواننيليس من حّقنا أن نتجاهل أصول األشياء 
إمكانيــات العلــم الطبيعــي؛ إَىل  وهكــذا فبقــدر مــا نتطلــع .العلميــة، كمــا أّن نتائجهــا ينبغــي أال أن تُعتــرب مطلقــة

ي أن ُنالحـظ أنـه ون التقليل مـن شـأن الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة، ينبغـدوب .رى أيضاً فإّن حدوُدُه ينبغي أال تُ 
الطبيعــــي والرياضــــي، إصــــدار أحكــــاٍم علــــى القضــــايا الالهوتيــــة وامليتافيزيقيــــة،  ال يــــدخل بــــني قــــُدرات العلمــــني

  . عن موضوعات زائفة؛ كما تفعل مدرُسة الوضعية املنطقية الفلسفيةباعتبارها تعّرب 



جيـا والصـناعة؛ كمـا يف قضـايا لقد صـارت العلـوم الطبيعيـة بالفعـل أصـل التقـدم احلـديث يف مسـائل التكنولو 
بيـد أّن العلـوَم الطبيعيـَة تبقـى األسـاس للرؤيـة  .الرؤية العصرية للعامل، والثقافـة والقضـايا احلضـارية بشـكٍل شـامل

ــــة العصــــرية واحلضــــارة والثقافــــة؛ إذا مل تعتــــرب نفَســــها األســــاس الشــــامَل الو  يــــد لكــــل احلقــــول وامليــــادين حالعاملي
 .بـل والالهـوت أيضـاً  ؛خـرى، والفلسـفةية واالجتماعيـة األُ نسـانأيضـاً علـى العلـوم اإلوهذا يصُدُق  .والسياقات

نفســه موضــع الشــكوك  ضــعُ ن يف جمــاٍل حمــدَّد)، يإيعتــرب نفســه يقينيــاً ومعــّرباً عــن احلقيقــة املطلقــة (و  علــمٍ  فكــلُّ 
م ال ميلكون حقـائق مطلقـةكف أرت واليوم يع .والتأمُّل مسـتعدون ملراجعـة مواقـف  فهـم .ثر علماء الطبيعيات أ

ــم مســتعدون يف أحيــانٍ ســبق أن تبنَّ  بيــد أّن املــؤمنني أيضــاً والــذين يطمحــون  .كثــريٍة للرتاُجــع عنهــا  وهــا؛ بــل إ
ــم توصــلوا لــذلك فعــالً إَىل  للوصــول ــم ميلكــون الســعي واجملاهــدة  .احلقيقــة املطلقــة؛ ال ميلكــون أن يقولــوا إ إ

ى، واإلحسـاس بــاالقرتاب أكثـر، واإلفــادة مـن التجربــة واخلطـأ، واالســتعداد ملراجعــة واحملاولـة مث احملاولــة مـرة ُأخــر 
ويف الفلســفة والالهــوت بالــذات، ينبغــي أن تكــون العلميــة البحثيــة والتســاؤلية ممكنــة، ومــن االنتقــاد،  .مــوقفهم

 .العلـم الطبيعـي كـان كارثيـاً وحنـن نعلـم أّن االفـرتاق بـني الـدين و  .هوإىل االنتقاد املضاّد فـإىل التحسُّـن وإمكانياتـ
لكـــْن، هـــل ميكـــن إزالـــُة ســـؤال احلقيقـــة واحلقيقـــة  .لك فـــإن النقـــد الـــذايتَّ مـــن جانـــب أهـــل الـــدين ضـــروريذولـــ

  النهائية، من الوجود؟!
وإذا أراد العلــــم الطبيعــــي أن يبقــــى أمينــــاً ملنهجــــه وطرائقــــه؛ فــــإّن عليــــه أن أال يتعــــدى أفــــق التجربــــة، بأحــــد 

وهنـــاك احلقيقـــة اإلهليـــة  .الـــزعم مبعرفـــة كـــل شـــيءَأو  ّك غـــري املهـــتّم باملعـــارف اجلديـــدة،االجتاهـــات؛ مثـــل الشـــ
ـا الـيت ال ميكـن إخضـاُعها العتبـارات العلـوم الطبيعيـةَأو  الشـاملة الـيت ال ميكـن إدراكهـا مث إّن  .حتليُلهـا، كمـا أ

ن املنفتحة ُجتـاه احلقيقـة ميكنهـا املالءمـة والواقع أن األذها .حقيقًة كاليت نتحدُث عنها ال ميكُن إنكاُرها مسبقاً 
ومــا كانــت هنــاك ضــرورٌة يف املــنهج تــدفع العقــل املســتقّل يف  .بــني التجــربتني: الدينيــة والطبيعيــةَأو  بــني االثنــني،

فــإن اإلجنيــل  .األزمنــة احلديثــة للتعمــيم، حبيــث تنتفــي كــلُّ إمكانيــٍة ألن يكــون هنــاك مكــاٌن لإلميــان وآخــر للعلــم
إلــــه الفلَســــفة َأو  جمموعــــة اآلهلــــة للعــــامل القــــدميَأو  اإللــــه -مــــن حيــــث التصــــور-آن، لــــيس هــــو نفســــه وإن القــــر 
  .اليونانية

ــــــع ــــــدعو يف الواق ــــــدعو إذن؟ حنــــــن ن ــــــا بالفعــــــل ضــــــّد العقالنيــــــة إَىل  إىل أي شــــــيٍء ن ــــــة؛ لكنن ــــــٍة عقالني نقدي
واملفـاهيم والقناعـات ووجـوه الفهـم  واملفهوم من األيديولوجيـة يف هـذا السـياق نظـاٌم مـن األفكـار .األيديولوجية

والـــدوافع واألعـــراف، وكـــلُّ ذلـــك يتكـــون ويلتـــّف مـــن حـــول بعـــض املصـــاحل واالهتمامـــات؛ حبيـــث تنـــتُج صـــورًة 
فحــىت  .مشــوَّهًة عــن حقيقــة العــامل، وتســرت االنتهاكــات احلقيقيــة، وتســتبدُل بــاحلجج العقالنيــة أخــرى عاطفيــة

بعــــض فــــرتات القــــرن العشــــرين باخلضــــوع للــــدوغمائيات ونشــــر ثقافــــة  الالهــــوت العقــــالين يف األصــــل متيَّــــز يف
  .التعصُّب



وهــي أســئلٌة ينبغــي اإلجابــة عليهــا مــن  .لقــد كــان هنــاك رجــاٌل طرحــوا أســئلًة كبــرية تتعلّــق باحلاضــر واملســتقبل
نعـم،  .ةوتنوعت األجوبُة بالفعل عندما طُرحـت أُطروُحـة األُلوهيـ .طبيعتها نفسها، أي يف ضوء سؤال األلوهية

ايةإَىل  لقد تنوعت األجوبةُ  وأحد من الضروري أن أوضح أن اإلجابات تنوعت كثرياً التصـاهلا بوجـود  .ما ال
بيــد أّن اآلمــال  .َمــْن حنــن؟ خملوقــاٌت ضــعيفٌة مــا صــارت مثلمــا كانــت تؤمِّــل دائمــاً  .عدمــهَأو  -عــز وجــلَّ -اهللا 

ـــا إَىل  ن كـــذلك؟ مـــا هـــي هـــذه الغريـــزة الـــيت تـــدُفعنا دائمـــاً لكـــْن: ملـــاذا حنـــ .والطموحـــات مـــا تـــزال تعـــّرب عـــن ذا
كمــــا أّن   .التســــامي؟ وكيــــف ميكــــُن شــــرُحها وإيضــــاُحها؟ إذا كــــان اهللا موجــــوداً فإننــــا نســــتطيع االعتمــــاد والثقــــة

  .اآلخرين يصبحون بالنسبة لنا شركاء وإخوًة ومستقبالً 
الرفــاق مــن الــذين إَىل  حنــن نســتطيع العــودة: مــن حنــن؟ أمــا الثــاين فهــو: مــن أيــن أتينــا؟ الســؤال األول إذن

موجـوداً؛ ففـي ذلـك ضـماٌن لبقـاء البشـرية  -عـّز وجـلّ -وهكذا فإذا كان اهللا  .يأملون، ويرجون ويبحثون دائماً 
  .واستمرارها

إَىل  لكــن مــا أدى يف الســابق .هــذا أمــٌر مقبــول .آخــرإَىل  هــدٍف مثإَىل  مــاذا ســوف نَفعــل؟ نســتطيع االجتــاه
املقصــد النهــائي إذا صــحَّ َأو  لكــْن مــا هــو اهلــدفُ  .يةنســان اإلحاطــة باهلويــة الكــربى واُألخــرى اإلاملســاعدة يف

ذه الطريقـة، هـل  .نكـون بـذلك مـا نـزال يف مرحلـة البـداياتَأو  التعبري؟ إّن العدَم يواُجهنا يف النهاية إذا سْرنا 
كامل، ومها اهلـدفان اللـذان يثـريان شـكوكاً كبـريًة اليـوَم اجملتمع الثوري الَأو  يكون املقصد النهائي التقننة الكاملة

أّن هذا التساؤل غري مسموٍح بـه يف شـىت َأو  أكثر من أي وقٍت مضى؟ وهل يكون ذلك هو اجلواب الوحيد؟
 نسـايناألحوال؟ الوجود اإلهلي هو اجلواب الصـحيح علـى السـؤال الكبـري، وهـو اجلـواب علـى غائيـة الوجـود اإل

  .نساينية والتاريخ اإلاننسواحلياة اإل
 وحْســب، بــل هــو املعــىن نســاين: إّن اإلميــان بــاهللا لــيس أمــراً مــن أمــور العقــل اإلإليــه ولكــي نــوجز مــا نقصــد

، نسـاينية والتـاريخ اإلنسـان، بعقله وجسده، وبعقله وغرائـزه، ومبوقعـه يف سـياق احلالـة اإلنسانالواقعي واحلي لإل
ال  نســانفاإل .عــراف التفكــري، ومــوازين القــيم، ومبصــاحله والتزاماتــه االجتماعيــةوبتعلُّقــه بالتقاليــد واملرجعيــات وأ

منطقـــي علــى حقيقـــة  نولــذا فالـــدين أمــٌر فـــوق طبيعــي، ألنـــه ال برهــا .يســتطيع التحــدث عـــن ذلــك (الشـــيء)
 عالقـة فالعالقـة بـاهللا .فـال برهـان علـى حقيقـة الـذات اإلهليـة هـو َأوىل مـن احلـبّ  .احلقيقة، وال على حقيقة اهللا

 ية، والـدعوةنسـانوهنـاك تأمُّليـٌة يف حقيقـة اهللا ناجتـة عـن التجربـة اإل .بيد أّن اإلميان لـيس أمـراً غـري عقـالين .ثقة
ذلـك أّن جـذره مسـتقرٌّ يف  .وهكذا فاإلميان باهللا ميكن تسويُغُه يف وجه النقـد العقـالين .نسانحرية قرار اإلإَىل 

ــا، والــيت تطــنســانالتجربــة اإل ــاية ذا فاإلميــان لــيس قــراراً أعمــى،  .رُح أول األســئلة وآِخرهــا بشــأن ســياق إمكا
وتـأيت أمهيتُـُه للحاجـات  .وهو مسوٌَّغ يف احلياة العمليـة، خالياً من الواقعية؛ بل هو أمٌر مؤسٌَّس يف الواقع وعليه



يتجلَّـى اإلميـان يف العالقـة  .نسـانالوجودية ولألوضاع االجتماعية، وُتصبُح ظاهرًة من خـالل حقيقـة العـاَمل واإل
  .الواقعية بزمالئنا البشر، واليت تبدو مبثابة الشرط الضروري لتقبلُّ اهللا لنا

داً، ويبقـى حتـت ضـغط الشـكوك، وجيـُب أن يظـلَّ قـابًال للتحقُّـق،  وبالطبع فإّن اإلمياَن بـاهللا يظـلُّ دائمـاً مهـدَّ
يف  نسـانذاتـه يظـلُّ اإل -سـبحانه–وحىت ُجتاه اهللا  .متجدد وجيري اإلصرار عليه، وجيري عيُشه، وكْسُبُه يف قرارٍ 

بـاألحرى مـن هـذا الطريـق؛ فـإّن أَو  لكْن، خالل كّل الشـكوك، .صراٍع بني الثقة وعدمها، وبني اإلميان وعدمه
  .شهود اهللا يأيت من األمانة للقرار املتخذ: يصبُح األمر جتريباً وبرهاناً على اإلميان باهللا(*)

**************  
  الحواشي

  .فيلسوف ومفكر سويسري، جامعة بتوبنغن يف أملانيا*) 
  :ملزيٍد من القراءة يف املوضوع؛ قارن بـ*) 
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  هـ) 595(ت  عند ابن رشد العقل والدين
  عبد اجلليل سامل(*

يني (متكلمــني ســالمبنــا قبــل اخلــوض يف املوضــوع أن منهــد بفكــرة تارخييــة عــن جهــود املفكــرين اإل لعلــه جيــدر
فمــىت وقــع التفكــري جبديــة يف  .وضــع قــانون كلــي حيكــم عمليــة العالقــة بــني العقــل والنقــلإَىل  وفالســفة) الســاعة

  ؟وملاذا وضع ؟سالمهذا القانون عند مفكري اإل
الية التأويـــل وآثارهـــا الســـلبية علـــى العقيـــدة نفســـها دفـــع بالعلمـــاء إن اخلـــوف مـــن شـــيوع الفوضـــى يف إشـــك

ـــه-املســـلمني  ـــة وجينبهـــا الوقـــوع يف  -كـــل مـــن جهت علـــى االجتهـــاد لوضـــع قـــانون كلـــي حيكـــم العمليـــة التأويلي
  .)1الزلل(

ه فقــــد إرشــــادهـــــ) يف  487ولعــــل أوىل احملــــاوالت عنــــد املتكلمــــني األشــــاعرة كانــــت علــــى يــــد اجلــــويين (ت 
هــ) الـذي  505مث جـاء مـن بعـده تلميـذه الكبـري الغـزايل (ت  )بـاب القـول يف السـمعيات(ا أمساه خصص باب

وقـد   .ولعلها من أوىل الرسائل الكالميـة املنهجيـة الـيت وضـعت يف املوضـوع )قانون التأويل(وضع رسالة بعنوان 
هـــ)  606ابقا الــرازي (ت فــالغزايل كــان ســ )القــانون(كانــت هــذه الرســالة حمــورا لكــل األعمــال الــيت تناولــت 

هـــ) الضــخم الــذي  728كمــا أن مشــروع ابــن تيميــة (ت   .وممهــدا لــه يف تدشــني طريقــة املتــأخرين يف التأويــل
  .كان نقضا الرازي املطور واملتجاوز للغزايل أساسا  )درء تعارض العقل والنقل(أودعه كتابه الكبري 

هــ)  428املتوكل كما أن ابن سينا (ت إَىل  رسالتهأما الفالسفة، فقد وضع الكندي نظرية يف املوضوع يف 
فلمــا جــاء أبــو الوليــد بعــد مــا حــدث للفلســفة علــى يــد الغــزايل  .)رســالة أضــحوية(وضــع قانونــا خاصــا بــه يف 

فصـــل (ي (العقـــل والنقـــل) فخصـــص كتابـــه ســـالمحـــاول النهـــوض بأعبـــاء حـــل اإلشـــكالية العالقـــة يف الفكـــر اإل
وهــو بــذلك يعــد أول فيلســوف مســلم يفــرد لإلشــكالية النظريــة كتابــا مســتقال  ،هلــذه القضــية العويصــة )املقــال
 .فهمـا التطبيـق العملـي لإلشـكالية النظريـة )افـت التهافـت(و )الكشف عن منـاهج األدلـة(أما كتاباه  .برأسه

وقبـــل اخلـــوض يف تفاصـــيل موضـــوعنا مـــن خـــالل الرؤيـــة الرشـــدية حيســـن بنـــا أن نـــذكر مبســـألة يف غايـــة اخلطـــورة 
   .واألمهية

عالقـــات الشـــريعة  )) ابـــن رشـــد بشـــأن2نظريـــة(() Léon Gauthierذلـــك أن أطروحـــة ليـــون جوتيـــه (
 .م جعلـت مـن ابـن رشـد، فيلسـوف التوفيـق بـني العقـل والشـريعة بـدون منـازع1909والفلسفة) الصادرة سـنة 

ريبـــا تكـــرارا ممـــال هلـــا فحملـــت بـــذلك صـــاحبها مســـؤولية كبـــرية بإلزامهـــا مجيـــع الدراســـات الرشـــدية طيلـــة قـــرن تق
  .وجلميع عناصرها

فقد قرأ جوتيه الفكر الرشيدي يف ضوء رؤية مدرسية قروسطية مهها الوحيد التوفيـق بـني املسـيحية والفلسـفة 
إجياد هذه القصدية اعتباطا عند ابن رشد فتبعـه يف ذلـك مجيـع مـؤرخي الفلسـفة إَىل  املشائية، ذلك ما أدى به



فقـد  )فصـل املقـال(كما أن جوتيه مل يفهـم عنـوان الكتـاب   .ستشرقني على حد السواءية الشرقيني واملسالماإل
 Traité décisif sur l’accord de la religion et de la( )م بــ1905الفرنسـية سـنة إَىل  ترمجـه

philosophie( )ألنـه حـرف مفهـوم أوال) 3فأخطأ يف أمرين مهمني حبسب أستاذنا عبد احلميد الغنوشي :
ــــــالقول الفصــــــل (الكتــــــا ــــــه وترمجــــــه ب ــــــه Traité décisifب بعكــــــس عنوان فصــــــل املقــــــال () يف حــــــني أن

)Distinction de discoursوترمجهـا  )اتصـال(: ألنـه مل يفهـم كلمـة ثانيا .) الفرق شاسع بني املضـمونني
 )لاتصـــا(فكلمــة ، )4) فأخــذها عنــه مجيـــع املرتمجــني األروبيــني للكتــاب مـــرتكبني اخلطــأ نفســه(Accord(بـــ 

ليست تعين البتة التوفيق وإمنا تفيـد العالقـة والصـلة والنسـبة، فيكـون قصـد ابـن رشـد التمييـز يف القـول والفصـل 
بني األشياء الالمتجانسة أي التمييز بني اخلطـاب الشـرعي واخلطـاب الفلسـفي مـع إثبـات مـا بينهمـا مـن صـلة 

ـا فإذا كان البن رشد من خصوصية وإضافة يف العالق .نسبة ورابطة ة بني احلكمـة والشـريعة (العقل/النقـل) فإ
ذلــك أن مصــدر احلقيقــة الشــرعية خيتلــف عــن مصــدر احلقيقــة الفلســفية  .تتجلــى يف هــذا التمييــز بــني القــولني

مــــا ووســــائلهما، فيرتتــــب عليــــه أن تكــــون احلقيقتــــان خمتلفتــــني مغــــايرتني لبعضــــهما الــــبعض ال  الخــــتالف أدوا
يف حــني أن األمــر علــى عكــس ذلــك متامــا إذ للفلســفة حقلهــا  .م التجــانسإذ التنــاقض مــن صــمي ،متناقضــتني

  .اخلاص، لذلك ال جمال للقول بالتناقض بل جيب الفصل واملغايرة كما أقرمها ابن رشد
فصــل (صــلب اإلشــكالية فــابن رشــد يف كتــاب إَىل  وبعــد هــذا التوضــيح املنهجــي الــذي نــراه ضــروري، نعــود

  لعالقة عن هذه املبادئ:قد صدر يف بيان تلك ا )املقال
  .الشريعة توجب التفلسف -1
الشــريعة هلــا معــان ظــاهرة للعامــة و أخــرى باطنــة للخاصــة، ومعــىن هــذا وذاك وجــوب التأويــل أحيانــا،  -2

 .ولبعض الطبقات من الناس

 .وضع قواعد خاصة بتأويل النصوص -3

 .حتديد مدى قدرة العقل والصلة بينه وبني الوحي -4

  .الدين والفلسفة أختان رضعتا لبانا واحداً َأو  أن احلكمة والشريعة،إَىل  كلهوقد انتهى ابن رشد من ذلك  
  الفلسفة والشريعة والتأويل
ليس شيئا أكثر من النظر يف املوجـودات واعتبارهـا مـن جهـة داللتهـا علـى الصـانع، (الفلسفة عند ابن رشد 

عرفــة صــنعتها وأنــه كلمــا كانــت أعــين مــن جهــة مــا هــي مصــنوعات، فــإن املوجــودات إمنــا تــدل علــى الصــانع مب
  .)5()املعرفة بصنعتها أمت كانت املعرفة بالصانع أمت

 Tou On( فـابن رشـد كمـا تـرى ال يقـدم يف قولـه هـذا التعريـف احلقيقـي للفلسـفة كمـا يقـره أرسـطو أي:

tos E On(  أي)علـى كمـا ألفنـا ابـن رشـد حيـدد بـه الفلسـفة يف مجيـع مؤلفاتـه   )علـم املوجـود مبـا هـو موجـود



إن هـــذه الصـــناعة (أي ( 1395فصـــل الـــالم ص )تفســـري مـــا بعـــد الطبيعـــة(غـــرار أرســـطو فهـــو يقـــول يف كتابـــه 
الفلسفة) ملّا كانت ناظرة يف املوجود مبا هو موجود وذلك يقتضي النظر يف مبادئ املوجـود مبـا هـو موجـود ويف 

  .) من املعرفةاألمور الالحقة إذ كانت كل صناعة نظرية إمنا حتتوي على هذين اجلنسني
إَىل  واضـــح متميـــز وهـــو ال يعـــزى )فصـــل املقـــال(فـــالفرق بـــني هـــذا التعريـــف والتعريـــف الســـابق أي الـــوارد يف 

إَىل  فإذا كان ابن رشد ينظر –الفلسفة إَىل  اختالف الزاوية اليت ينظر منهاإَىل  تناقض يف الفكر الرشدي وإمنا
ن وجهــــة الفلســــفة األوىل أي األنطولوجيــــا فإنــــه ينظــــر يف الفلســــفة يف التعريــــف الثــــاين مــــن منظــــار أرســــطو ومــــ

الفلســفية لكــي نــربر مشــروعية  –التعريــف األول مــن زاويــة املتكلمــني مشــرتطا أن تنطلــق مــن رؤيــتهم الكالميــة 
ـا  فـإن كانـت الفلسـفة كمـا يقـول املتكلمـون هـي النظـر يف املوجـودات واعتبارهـا مـن  –التفلسف فيسمح لنا 

املعرفـــة إَىل  الصـــانع فإنــه يلــزم عــن ذلـــك حســب إقــرارهم أن تكــون املعرفـــة بالصــانع تابعــة حيــث داللتهــا علــى
هــذا األمــر إَىل  أن يــتفطن )ليــون جوتيــه(لــذلك كــان علــى  –بــاملوجودات موظفــة عليهــا توظيفــا وثيقــا متناســبا 

بـني التعـريفني حىت ال خيلـط بـني معتقـد املتكلمـني ومعتقـد ابـن رشـد خبصـوص تعريـف الفلسـفة وحـىت ال خيلـط 
أمـا الفقـرة الثانيـة الـيت  –ليستنتج منهمـا نظريـة التوفيـق بـني الفلسـفة والشـريعة مـن حيـث منطلقهـا وقصـديتهما 

وأقــام عليهــا صــرح أطروحتــه بشــأن التوفيــق هــذا فهــي تتضــمن معــىن دقيقــا ذهــب  )ليــون جوتيــه(توقــف عنــدها 
(وذلــك لــن يتعــرف عليــه  –أن تكــون امللــة حقــا علــى املستشــرق الرائــد إذ هــي تتمثــل يف مجلــة شــرطية تشــرتط 

بعبـارة َأو  ) حـىت تتفـق مـع احلقيقـة الفلسـفية الربهانيـة ألن احلـق ال ينـايف احلـق!منطقيا عن طريق الربهنـة إطالقـا
ـــا تقابـــل إذ ذاك احلقيقـــة الربهانيـــة بـــل  أخـــرى لـــو كانـــت الشـــريعة باطلـــة أي غـــري ثابتـــة ثبوتـــا برهانيـــا منطقيـــا فإ

املعرفـة إَىل  النظـر املـؤديإَىل  وإذا كانـت هـذه الشـريعة حقـا وداعيـة(يستشف من قول ابن رشـد:  تضادها كما
خمالفـة مـا ورد بـه الشـرع فـإن احلـق إَىل  احلق فإن معشر املسلمني نعلم علـى القطـع أنـه ال يـؤدي النظـر الربهـاين

تـدئ بـأداة شـرط وتشـرتط أن ) فهـذه اجلملـة كمـا تـرى تب31(فصـل ص .)ال يضاد احلق بـل يوافقـه ويشـهد لـه
ــذا الشــرط وهــذا الــثمن إَىل  تكــون الشــريعة حقــا وحمرضــة علــى االعتبــار والتفكــري املوصــلني املعرفــة احلقيقيــة إذ 

وحدها لـن يكـون احلـق مضـادا للحـق بـل تكـون احلقيقـة الشـرعية واحلقيقـة الفلسـفية الربهانيـة سـيئني متمـاثلتني 
يظــل جمـرد افـرتاض يتطلــب الربهنـة عليـه وإثباتــه إذ أنـه مـن البــديهي  -رىكمـا تـ  -إال أن هـذا القــول-صـادقتني 

أن ال تضــاد بــني احلقيقــة واحلقيقــة شــريطة أن تكــون احلقيقتــان مــن نفــس اجلــنس ونفــس النــوع وأن تصــدرا مــن 
ـــا غـــري متجانســـتني فتصـــدر  ـــة إذ يكفـــي أن تكون ـــة املنطقيـــة القطعي ـــا مـــن عـــني البني نفـــس املصـــدر أي أن تكون

عــــن الــــوحي واإلهلــــام يف حـــني تكــــون احلقيقــــة األخــــرى مبنيــــة ومقامـــة علــــى الربهــــان واليقــــني العلمــــي  إحـــدامها
بــل مــرتبتني للحقيقــة غــري متســاويتني بــل مهــا مغايرتــان لبعضــهما  )حقيقتــني(والفلســفي لكــي جنــد أنفســنا إزاء 

  .)6()بعضا وهذا ما بينه ابن رشد وبرهن عليه بشأن خلود النفس مثال



حبســب مــا تقتضــيه () وهــي كــذلك النظــر يف األشــياء 7عنــده فهــي املعرفــة باألســباب الغائيــة(أمــا احلكمــة 
  .)8()طبيعة الربهان
ا(وأمــا العلــم  )، وهــو نفــس مــا مســاه العلــم احلــق الــذي هــو معرفــة اهللا تعــاىل 9()فهــو معرفــة األشــياء بأســبا

 .)10()ادة األخروية والشقاء األخـرويالسع(وسائر موجوداته على ما هي عليه وخباصة الشريعة منها ومعرفة 
  .وهو العلم اليقيين الذي عرفه بأنه معرفة الشيء على ما هو عليه

  .وهذه التعاريفات تكاد تكون واحدة فهي تنحصر كلها يف معرفة املوجود ودالالته على اخلالق (الصانع)
ى معزولـة خصوصـا أن ابـن رشـد لكن ابن رشد الذي عرف الفلسفة تعريفا من زاوية كالميـة ال يريـد أن تبقـ

اعتبار الفلسفة من املعارف اليت أكد الشرع عليها، بل رمبا أمهها لذلك فإنه يرى أن الفلسـفة كـذلك إَىل  يرمي
والفلسـفة تفحـص عـن كـل مـا جـاء يف الشـرع، (يقـول ابـن رشـد يف ذلـك  .تفحص عـن كـل مـا جـاء بـه الشـرع

وعلــــى ، ) يبــــد أن الفلســــفة ال تــــدرك كــــل شــــيء11()ملعرفــــةفــــإن أدركتــــه اســــتوى اإلدراك، وكــــل ذلــــك أمت يف ا
 عنــه وأن نســاينوإن مل تدركــه اعلــم بقصــور العقــل اإل(العكــس مــن ذلــك فالشــريعة حتــيط بكــل شــيء يقــول: 

  .)12()يدركه الشرع فقط
  .والنصارى اليهود ولعل هذا املوقف هو نفسه عند الفالسفة

العقل له حد يقف عنـده يف قدرتـه علـى املعرفـة، وحينئـذ ي األندلسي ابن ميمون أن اليهود يرى الفيلسوف
  .)13الوحي(إَىل  العقل إليه جيب اللجوء فيما ال ميكن أن يصل

افتـه إذ يقـول:   نسـاناإل -تعـاىل-كـل مـا عجـز عنـه العقـل أفـاده اهللا(ويؤكد ابن رشـد نفـس هـذا املعـىن يف 
  .)14()من قبل الوحي

قل بنفسه يف معرفتها تتلخص كمـا يـرى فيلسـوف قرطبـة (ابـن رشـد) يف وباجلملة فاألمور اليت ال يكتفي الع
 يف هـذه الـدنيا ويف احليـاة األخـرى أيضـا ووسـائل هـذه السـعادة وأسـباب نسـاينمعرفة اهللا والسعادة والشـقاء اإل

ذلــك أن الشــريعة مــن  .بعضــها إال بــوحيَأو  إن هــذه الفضــائل اخللقيــة والنظريــة ال تعــرف كلهــا .هــذا الشــقاء
يث املوضوع ال ختتلف عن الفلسفة عند ابن رشد فهي أيضـا املعرفـة بـاهللا ومبخلوقاتـه، ولكنهـا أعـم الفلسـفة ح

  .لصالحيتها لكل الفئات االجتماعية
إذ (فهي ختاطـب كـل النـاس والطبقـات علـى تغايرهـا مـن حيـث االسـتعداد النظـري ودرجـة الفهـم واإلدراك: 

نهم من يصدق بالربهان ومنهم من يصدق باألقاويل اجلدليـة تصـديق فم .أن طباع الناس متفاوتة يف التصديق
ومنهم من ال يصدق باألقاويل اخلطابية كتصـديق  .صاحب الربهان بالربهان إذ ليس يف طباعه أكثر من ذلك

وإذا كانــت الشــريعة قــد اســتعملت الطــرق الــثالث الــيت مــن بينهــا  .)15()صــاحب الربهــان باألقاويــل الربهانيــة
فالفلســفة مل تســتخدم غــري الربهــان وهــو اليقــني، وهــو العلــم اليقيــين واحلكمــة فــال فــرق إذا بــني الشــريعة الربهــان 



) وعــن 17وقــد أفــاض ابــن رشــد يف احلــديث عــن عالقــة الشــرع بالفلســفة( .)16واحلكمــة مــن هــذه الناحيــة(
  .وجوب نقلها عن القدماء القادرين على ذلك
حقيقيــة ال ريــب فيهــا ويقينــا ال تشــوبه الظنــون ولــذلك عــدها  وال شــك أن ابــن رشــد جيعــل نتــائج الفلســفة

  .معيارا للحقيقة
قـد رمـى الفلسـفة بالقصـور والعقـل بـالعجز  )الكشـف عـن منـاهج األدلـة(و  )افـت التهافـت(فإذا كان يف 

ة يعطـي الكمـال املطلـق للنظـر العقلـي وسـالمة الطريقـ )فصـل املقـال(يف بعض القضايا اليت أوردها الشرع ففـي 
   .الربهانية

جانـب الربهـان الطـرق الظنيـة مـن خطابـة إَىل  فكيف ميكن حل مشكلة عدم خمالفة الفلسـفة للشـرع اجلـامع
  )؟ 18وجدل(

حتليــل اخلطــاب اإلهلــي وإظهــار مــا فيــه مــن تفــاوت حســب مســتوى إَىل  حلــل هــذا اإلشــكال يلجــأ ابــن رشــد
طن هــو اخــتالف فطــر النــاس وتبــاين قــرائحهم يف والســبب يف ورود الشــرع فيــه الظــاهر والبــا(خماطبيــه فيقــول: 

  .)19()...التصديق
وأما األشياء اليت خلفائها ال تعرف إال بالربهان، فقـد تلطـف اهللا فيهـا لعبـاده (ويشرح ابن رشد ذلك بقوله: 

م وإما مـن قبـل عـدمهم أسـباب الـتعلم  الذين ال سبيل هلم إال الربهان إما من قبل فطرهم، وإما من قبل عادا
التصــديق بتلــك األمثــال إذا كانــت تلــك األمثــال ميكــن أن يقــع إَىل  بــأن ضــرب هلــم أمثاهلــا وأشــباهها ودعــاهم

ظــاهر إَىل  التصـديق هلـا باألدلـة املشـركة للجميـع، أعـين اجلدليــة واخلطابـة وهـذا هـو السـبب يف أن نقسـم الشـرع
ن هـو تلـك املعـاين الـيت ال تتجلـى إال ألهـل فإن الظاهر هو تلك األمثال املضروبة لتلـك املعـاين والبـاط .وباطن
  .)21) وهلذا السبب حّرم ابن رشد التصريح بالتأويل اليقيين ألهل اجلدل فضال عن اجلمهور(20()الربهان

أن الــنص الــديين يتضــمن معــاين ظــاهرة وأســلوب حمكــم، كمــا يتضــمن إَىل  إذن يصــل ابــن رشــد يف النهايــة
ا وبعبارة أخرى: يف القرآن ظاهر وباطلحقائق مل إَىل  مثاالت ورموزا تشري   .)22تأويل(َأو  يصرح 

اليت تعىن عموما الشرح والتفسري، وتعىن خصوصا إظهار باطن العبارة الذي ال يظهـر مـن  )تأويل(إن كلمة 
رمـز يف القـرآن بـل َأو  فليس التأويـل جمـرد إعطـاء معـىن ألي مثـال .اللفظ أصبح هلا عند ابن رشد مفهوما آخر

عـن طريـق الربهـان الفلسـفي وبعبـارة أخـرى فالفلسـفة هـي تأويـل القـرآن، إذ هـي تبحـث يف  إليـه ا يتوصلهو م
هـذا مـا جعلنـا نقـول بـأن غايـة ابـن رشـد  .)23الوجود كما أسلفنا والنص القرآين يبحـث كـذلك عـن الوجـود(

كـان الغـزايل يبحـث عـن ) (األرسـطي) يف الـنص القـرآين ففيمـا  24من التأويل هو البحث عن املعىن الفلسفي(
  .وهذا خالف نوعي يف اعتقادنا يف مسألة التأويل بني الغزايل وابن رشد .املعىن احلقيقي للنص يف حد ذاته



) ال يقـــوم بعمليـــة توفيـــق، ألن التوفيـــق يســـتلزم تقريـــب وجهتـــني 25فـــابن رشـــد يف عرضـــه ملبحـــث التأويـــل(
لكن كل ما يف األمر أن  .جهة الدينية والوجهة الفلسفيةظاهرا، وليس هناك تناقض بني الو َأو  خمتلفتني حقيقة

حقــائق إَىل  الــدين عــرب عــن بعــض احلقــائق يف صــور متثيليــة لتقريبهــا مــن أفهــام أكثــر النــاس، والفلســفة ترجــع بنــا
 )الكشـف(فللخـروج إذا ممـا يبـدو تناقضـا يف مواقـف ابـن رشـد يف  .هذه املثاالت، وهذا بالضبط معـىن التأويـل

افـت التهافـت  )فصـل املقـال(من جهة و  )لتهافتافت ا(و مـن جهـة أخـرى جيـب قـراءة نصـوص املنـاهج و
 االتصـال بـني العقـلأَو  الذي ألف لغرض واحد هو كمـا يـدل عليـه امسـه تبيـني العالقـة )فصل املقال(يف ضوء 

مـن احلــق أن  وإذا كـان األمـر ينبغــي أن يكـون هكـذا كــان(يقـول الباحــث حممـد يوسـف موســى:  .والشـريعةَأو 
إال أنــه يــتحفظ جتــاه هــذا احلكــم العــام  .)26().نقــرر أن ابــن رشــد بقــي أمينــا دائمــا وصــادقا يف نزعتــه العقليــة

ايـــة حبثـــه اعتبـــار ابـــن رشـــد عقـــالين حـــني يتعلـــق األمـــر باخلاصـــة وغـــري عقـــالين إذا تعلـــق األمـــر إَىل  ومييـــل يف 
  .)27بالعامة(

) وهــم الــذين مســاهم اهللا يف حمكــم  28فــأعلمهم بــه هــم الفالســفة( وإذا كــان التأويــل هــو الفلســفة واحلكمــة
ومبــا أن ابــن رشــد جيعــل مــن التأويــل فلســفة وعلمــا خيــتص بفئــة مــن النــاس، فإنــه  )بالراســخني يف العلــم( كتابــه

  .)29على اآلية اليت قبلها وال جيعلها ابتداء( ﴾الراسخون يف العلم﴿ -تعاىل-يعطف قوله
فـإن كنـت مـن أهـل الفطـرة /الفطـر/ املعـدة لقبـول أهـل العيـون (لـم واألحـق بالتأويـل فالربهانيون هم أهـل الع

وكنت من أهـل الثبـات /البيانـات/ وأهـل الفـراغ ففرضـك /فعرضـتك/ أن تنظـر يف كتـب القـوم وعلـومهم لتقـف 
  .)30()...ضدهَأو  على ما يف كتبهم وعلومهم من حق

  .إلشكالية ننظر يف رأي الفالسفةبعد هذا العرض والتحليل لرأي ابن رشد يف هذه ا
  فما هو مفهوم التأويل عند ابن رشد وتصوره لشروطه وضوابطه؟ 

الداللــة احلقيقيــة، مــن إَىل  )31ومعــىن التأويــل: هــو إخــراج داللــة اللفــظ مــن الداللــة اجملازيــة((يعــرف بقولــه: 
َأو  الحقــــهَأو  بســــببه//َأو  غــــري أن خيــــل ذلــــك بعــــادة لســــان العــــرب يف التجــــوز مــــن تســــمية الشــــيء بشــــبيهه

  .)32()...مقارنه
لــذلك نـرى ابــن رشــد يفــرد هلــذه القضــية حبثــا مســتقال يف آخــر  ، لكـن هــذا التأويــل لــه قــانون يضــبطه وحيفظــه

  .)فصل املقال(حتت عنوان "قانون التأويل" كما أنه حبثه يف  )مناهج األدلة(كتاب 
  أصناف:  وملخص هذه القواعد أن املعاين املوجودة يف الشرع مخسة

أن يكــون املعـــىن الظــاهر مـــن الــنص هـــو املــراد حقيقـــة يف نفــس األمـــر، وهــذا الصـــنف ال جيــوز تأويلـــه  -1
 :يقـــول عـــن هـــذا الصـــنف األول يف فصـــل املقـــال .)33مطلقـــا بـــل جيـــب أخـــذه حســـب ظـــاهره للنـــاس مجيعـــا(

  .)34()املتأول كافرَأو  وهذا الصنف من األقاويل الشرعية ليس هلا تأويل، واجلاحد له(



أما األقسام األربعـة الباقيـة فإنـه جيمعهـا القـول بـأن املعـىن املطلـوب هـو غـري املعـىن املصـرح بـه يف الشـرع وإمنـا 
أخــذ بدلــه علــى وجــه التمثيــل وال شــك فــإن الــذي يريــده ابــن رشــد أن صــنفا مــن اخلطــاب اإلهلــي ال يفهــم مــن 

إال مـىت أدركنـا أن  إليـه ال ميكـن التعـرف غـري أنـه .حيث ظاهره بل إن املعىن حمجوب وال بـد مـن الكشـف عنـه
  .اخلطاب اإلهلي جاء يف صورة مثال ويف هذه احلالة نبحث عن معىن املثال

): صــورة اخلطــاب مــن حيــث هــو 35معرفــة شــيئني(إَىل  وعلــى هــذا األســاس يتوجــه التأويــل عنــد ابــن رشــد
  أربعة أقسام:إَىل  وهذا الصنف يتفرغ، املثال، ومعىن هذا املثال

املمثــول الــذي يــدل عليــه املثــال شــديد اخلفــاء ولكنــه ال يعلــم أنــه مثــال، وال ملــاذا َأو  : أن يكــون املعــىنهــاأول
إال مبقــاييس بعيــدة مركبــة، تــتعلم يف زمــان طويــل وصــنائع (اختــري بذاتــه ليكــون بدايــة ورمــزا لــذلك املعــىن اخلفــي 

ثــال الــذي صــرح بــه فيــه هــو غــري املمثــل إال مبثــل مجــة ولــيس ميكــن أن تقبلهــا إال الفطــر الفائقــة، وال يعلــم أن امل
والصــنف الثــاين أن تكــون املقــدمات مــع  ( :)الفصــل() يقــول عــن هــذا النــوع يف 36()هــذا البعــد الــذي وصــفنا

ا مشهورة التأويـل،  إليـه مضنونه يقينية، وتكون النتائج مثاالت لألمور اليت قصـد إنتاجهـا وهـذا يتطـرقَأو  كو
هــذا النــوع مــن التأويــل خــاص بالفالســفة (الراســخون يف العلــم) وال جيــوز التصــريح بــه و  .)37()أعــين لنتائجــه

  .لسواهم
) ويقــول عنــه يف 38()ويعلــم بعلــم قريــب منــه(: أن يكــون املعــىن املطلــوب مــن املثــال يعلــم بســهولة الثــاني

وتكـــون  فصـــل املقـــال: والثالـــث عكـــس هـــذا وهـــو أن تكـــون النتـــائج هـــي األمـــور الـــيت قصـــد إنتاجهـــا نفســـها،
فهـذا  .)39()تأويـل أعـين لنتائجـه وقـد يتطـرق ملقدماتـه إليـه وهـذا ال يتطـرق ...مضـنونةَأو  املقدمات مشهورة

  .الصنف كما يظهر من كالم ابن رشد يؤول للجميع
بسـهولة  إليـه ) ولكن معناه ال يوصل40()بعلم قريب(: أن يكون اخلطاب يعلم أنه مثال بسهولة والثالث

  .)41()ويعلم ملاذا هو مثال بعيد(عن ذلك بقوله:  وقد عرب ابن رشد
، ومل يوضع من أجل أن إفهام اجلمهور ال تدركه لكن تأويلـه خـاص إليه وهذا النوع قصد به حتريك النفوس
  .بالفالسفة ويضع تقريب معناه لغريهم

تأويلـه خـاص : واحلجـر األسـود ميـني اهللا يف األرض وهـذا الصـنف -صلى اهللا عليـه وسـلم -مثال ذلك قوله
بالعلمــاء ويقــال لآلخــرين الــذين يشــعرون أنــه مثــال ولكنــه ليســوا مــن أهــل العلــم: بأنــه مــن املتشــابه الــذي جيــب 

  .)والزندقة سالمفيصل التفرقة بني اإل(عدم البحث فيه كما يرى الغزايل يف كتابه 
والطلــب فــإذا ســلم أنــه  وأخــريا وهــو مقابــل الثالــث، وهــو أن معرفــة اخلطــاب أنــه مثــال ال يكــون إال باجلهــد

مثـــال ظهـــر معنـــاه ومثولـــه بســـهولة ويســـر ودون الرســـوخ يف العنـــوان غـــري أنـــه ال يبـــاح لغـــري الراســـخني تأويلـــه ملـــا 



ينطوي عليه من الصعوبة معرفة كونه مثاال وما ينجر عن ذلك من اعتقادات غريبة وبعيـدة عـن ظـاهر الشـريعة 
  .)42مهور(وقد يكون يف إنشاء تأويلها دفعها من طرف اجل
نقطتني أساسيتني كما يقرر ذلك الدكتور الفقيـه: درجـات إَىل  إن هذا التحليل الذي يقدمه ابن رشد يشري

مستويات الباطن الذي هو املثول بعد إثبات صور اخلطاب وأصناف الناس مـن حيـث قـوة اإلدراك َأو  التأويل
م اجلدليـة الـيت ال أن ابن رشد يف نقده للتأويل عند املتكإَىل  وبعد هذا خنلص لمني ركز على طبيعـة اسـتدالال

تصل حد االستدالل الربهاين حبكـم عـدم امـتالكهم الوسـائل املعرفيـة الكافيـة املتمثلـة يف حـذق املنطـق وحسـن 
  .استعماله يف قضايا التأويل والتبحر يف الفلسفة األرسطية وسرب اغوارها

 -بــال اســتثناء-قــد اعتربهــا كلهــا  )منــاهج األدلــة(كتابــه   إن اســتدالالت الكالميــني الــيت نقــدها ابــن رشــد يف
اسـتدالالت جدليـة شوشـت علـى العامـة عقائـدهم ومل تقنــع الفالسـفة فانتـدب ابـن رشـد نفسـه لنقضـها وبيــان 

افت الفالسفة اإل   .ينيسالمافتها مثل ما انتدب الغزايل نفسه لبيان 
تأويل وانتزاع حق تسليط العقل على النص القرآين مما أثار إقصاء املتكلمني من دائرة الإَىل  ينتهي ابن رشد

) 43حفيظة الفقهاء (املالكية) عليه متثل ذلك يف نقد الشاطيب الشديد له يف موافقاته وقد استمر هذا النقد(
    .)44املشكك يف برهانية ابن رشد مثل قراءة طه عبد الرمحان اليت تستحق الدراسة والتنويه(

***************  
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  التنوير والعقل والدين
 حمسن اخلـوين(* 

1  
  التنوير: مشكل التعريف

واللفظــان يســتعمالن غالبــا كمرتادفــني) جيــد ، مــن يبحــث اليــوم عــن تعريــف للتنــوير (أو التحــديث عمومــاإن 
ممزقــا بينهمــا: إمــا تــوّخي مــنهج الســرد والوصــف األمــني لشــتات مــن اآلراء َأو  أحــد حــدينإَىل  نفســه منجــذبا

َأو  يف الـدفاع عـن هـذا التيـاروالنظريات واملمارسات مبا تتضمنه من اختالفات وتنوع وتناقض، وإما االنسـياق 
   .ذاك بوصفه ميثل التنوير األصيل

قد يكون امليل حنـو احلـد األول مـدفوعا بتـوخي قسـط مـن املوضـوعية، وجيـد صـاحبه نفسـه واقعـا يف سـرد ال 
أمــا احلــد الثــاين الــذي ميكــن أن جيــد دارُس األنــواِر  .)1ينتهــي مــن املتشــابه واملختلــف مــن األخبــار والنصــوص(

فهـــو االنغمـــاس يف التوجـــه املـــذهيب فيعتنـــق مســـلَّمات قـــد تكـــون مـــن األحكـــام املســـبقة  - إليـــه مشـــدوًدانفَســـه 
والتوجــه املـذهيب كمــا هــو معلـوم مفســد للملكــة  .هــي اآلن بصــدد التــّرويج عنــهَأو  الرائجـة خــالل عصــر التنـوير

ا اليت كانت     .خاصية أساسية للعقل التنويري -كما سنرى الحقا-النقدية ذا
ـــذا اإلشـــكال جيعـــل ســـؤالنا املنطلـــق هـــو اآليت: هـــل حنـــن جمـــربون علـــى أن نكـــون مـــع التنـــوير َأو  إن الــوعي 

ضــّده؟ وهــو ســؤال ملــّح خصوصــا عنــدما نطرحــه مــن منطلــق وضــعنا احلضــاري والتــارخيي، املختلــف عــن وضــع 
  .نا منذ اكتملت معامل حداثتهحد كبري يف جمرى تارخيإَىل  أوروبا منذ أن أصبح الغرب الذي أثر وال يزال يؤثر

ويتعلـــق الســـؤال الثـــاين الـــذي يفرتضـــه البحـــث يف مفهـــوم التنـــوير بإمكـــان فصـــل الغايـــات العمليـــة (املتعلقـــة 
بالفعل) عـن الضـرورات النظريـة (املتعلقـة بالبحـث عـن احلقيقـة) عنـدما نشـاء البحـث يف موضـوع مثـل التنـوير؟ 

 ثقافيـةَأو  تـني: األوىل معرفيـة، والثانيـة عمليـة إن مل نقـل إيديولوجيـةفالبحث يف معىن التنوير مدفوع دومـا خبلفي
  .)2حضارية(َأو 

املشـكالت املنبثقـة مـن طـرح هـذا إَىل  وإذا ما تعدينا البحث يف اخللفيـات الـيت يتضـمنها السـؤال عـن التنـوير
  قيق التقدم االجتماعي؟ السؤال جندها تتعلق بإمكان اعتبار األنوار واحدة أم متعددة وبدور األفكار يف حت

يتـداخل  الذي درجة الّتصادمإَىل  وملّا كان الّتنوير يطلق على مجلة من األحداث املتنّوعة واملتعّددة واملختلفة
ـــا ســـنتناول  - واالجتمـــاعيوالثقـــايف  االقتصـــاديفيـــه  بعـــض أهـــّم املبـــادئ الـــيت (يف ســـبيل توضـــيح املعـــىن) فإنّن

احلديثة ومــا لفلســفةدائــم لمســتوى الّشــعارات والــيت مثلــت موضــع اهتمــام إَىل  اعتنقهــا الّتنــوير وارتفعــت خاللــه
ـا دومـا الـدفاع عنهـا .بعد احلديثـة ل أهـّم هـذه املبـادئ علـى اإلطـالق وموضـع قـوميثّـل الع .وال يعـين االهتمـام 



اوهلا هلـذه املقولـة هـو ولكن ما مييز فلسفة التنوير يف تن .ات العقالنية والّالعقالنيةاملشرتك بني الفلسف االهتمام
  .ربطها مبنهج النقد

فهل العقل كما تصوره التنويريون واحد أم متعدد؟ وهل النقد عالمة على قـوة العقـل أم علـى ضـعفه؟ مث مـا 
عالقة السياقات االجتماعية واحلقب التارخيية بالعقل؟ هل هي عوامـل لتغيـريه؟ أم أن العقـل كيـان ال يتغـري وال 

  يتطور؟ 
فكيــف ميكــن للنقــد أن يــربط العقــل بالــدين؟ وهــل ميكــن  .لـــدين موضــوعا جوهريــا لفلســفة التنــويروملــا كــان ا

للعقــل أن يكــون حكمــا علــى الــدين ومــا حــدود حاكميتــه؟ هــل تتطــابق حــدود الــدين مــع حــدود العقــل أم أن 
  أحدمها يتخطى اآلخر؟

وتربيرنـا  .ة ودون التقوقـع داخلهـاسنحاول البحث يف هذا الثالوث من األسئلة انطالقا من الفلسفة الكانطي
ومنــذ جتّســدها   .منعرجــا حامســا يف تــاريخ الفلســفة الكالســيكية األملانيــةمتثــل الفلســفة أن هــذه إَىل  لــذلك يعــود

مـا الكانطيـة التفكـري الفلسـفي عـن تنـاول كحدث حاسم يف تاريخ الفلسفة مل يكـفّ   ،أهـّم مقـولتني عرفـت 
مـــا العقـــل والّنقـــد مـــ .ونعـــين  ّ  ا مـــن أهـــّم املقـــوالت الـــيت تتقـــاطع عربهـــا مجيـــع التيـــارات واملـــذاهب الفلســـفيةإ

  .احلديثة واملعاصرة
2  

  تعريف كانط للتنوير
نشره الفيلسوف يف مقال قصري وجند هذا اجلواب  .إجابة واضحة عن سؤال: ما هو التنوير نشر كانطلقد 

 وجنـد يف هـامش املقـال إحالـة )م1784ة عـدد ديسـمرب سـن( )Berlinische Monatsschrift(جملّـة  يف
  ما هو الّتنوير؟ :فيه سؤاالً  حَ رَ الذي طَ  م1783ة ديسمرب من سن عددإَىل 

غري  تقّدم به شخص بعد أن أثار غضبه اقرتاحٌ  )ZOLLNER(وقد طرح الّسؤال قّديس بروتستانيت امسه 
مــا هــي األنــوار؟ هــذا الّســؤال (األّول  يف املقــالهــذا القــديس مــن بــني مــا كتبــه و  .إللغــاء الــّزواج الــّديين معــروف

مهيّـــة ســـؤال: مـــا هـــي احلقيقـــة؟ جيـــب أن حيصـــل علـــى إجابـــة قبـــل أن نشـــرع يف تنـــوير أالـــذي لـــه أمهّيـــة تضـــاهي 
  .)3()ّي مكانأصادف إجابة يف ألكّنين مل  .الناس

انيـــــــة الكلمـــــــة األملفـــــــإن  -لـــــــو تركنـــــــا مؤقتـــــــا التعريـــــــف الكـــــــانطي للتنـــــــوير، وعرجنـــــــا علـــــــى املعـــــــىن اللغـــــــوي 
)Aufklârung(  ـــــوار .مشـــــكل ترمجـــــةتطـــــرح علينـــــا ـــــان  ،ومـــــن معانيهـــــا اإلضـــــاءة أوتنـــــامي األن وكـــــذلك البي

وقـــد كـــان املصـــطلح يطلـــق علـــى  .وال خيفـــى علينـــا مـــدى حضـــور العقـــل يف املصـــطلحني األخـــريين .واإليضـــاح
األصـل هـم أتبـاع هـذه والنـريون يف  .الغنوصي من أتباع القـّديس مـارتن وشـفيدنربق )Visionnaire( الّرؤوي

 .املعرفـــة العقليـــةإَىل  حتـــّول يف املعـــىن مـــن املعرفـــة الغّنوصـــيةإَىل  وقـــد خضـــع املصـــطلح .البافاريـــة اجلمعيـــة الســـرية



باألملانيــة) ويعتــربه مهوســا  Schwarmer( املتعّصــبَأو  ينقــد الــّرؤويّ  عنــدما ويبــدو ذلــك جليــا مــع كــانط ملـّـا
  .)4(ا بالّلهيرِّ وعدّوا للعقل الّدعائه وصال سَ 

(مرتبطا حبادثة اقـرتاح إلغـاء الـزواج الـديين أوال مث تعليـق القـديس عليـه وطلـب تعريـف لئن كان الّسؤال ظرفيا 
فقــد -ومــن قبــل رجــل ديــن القــراء الواســع مــن مهــور اجل علــى كــانط بالــذات بــل علــىمطروحــا لــيس و لألنــوار) 

لفضـــــاء العمـــــومي املســـــتنري) دون ختصـــــيص، مجهـــــور القـــــراء (اإَىل  الفيلســـــوف كـــــانط متوجهـــــةجـــــاءت إجابـــــة 
والداللـــة العامـــة هلـــذا اجلـــواب هـــي أن صـــاحبه منخـــرط  .)5(النقديـــة عمومـــا تهمنســـجمة مـــع توّجهـــات فلســـفو 

وهـو العصـر الوحيـد الـذي أطلـق علـى نفسـه يف  .يف احلركـة الّتنويريـة للقـرن الثّـامن عشـر مبجموع عمله الفكري
   .فرنسا عصر الفلسفة

خــروج املــرء مــن القصــور الــذي هــو مســؤول (نــه أبمنــذ اجلملــة األوىل مــن املقــال املــذكور نــوير عــّرف كــانط التّ 
  ومن ذلك نستخلص ما يلي: .)6)(عنه
ويتعلـق القصـور  .الّرشـدإَىل  مـن القصـور أخـرى:إَىل  يتم فيهـا التنقـل مـن حالـة يعّرف الّتنوير بأنّه حركة، -أ

ى جممـــوع فلســـفة احلداثـــة هـــو الـــوعي الـــذايت الـــذي جنـــد التعبـــري الـــذي ســـيطر علـــ موالرشـــد بـــالفرد، فـــالرباد يقـــ
أمــا علــى صــعيد فلســفة األخـــالق  .الكــانطي امليتــافيزيقي عنــه يف الكوجيتــو الــديكاريت ويف األنــا الرتنســـندنتايل

ا واملشـرعة ملبادئهـا األخالقيـة واملسـؤولة عـن أفعاهلـا أمـا علـى صـعيد حقـوقي  .فيعين نشـأة الـذات املكتفيـة بـذا
ويعين ذلك يف فلسفة التعاقـد االجتمـاعي  .وسياسي فيعين هذا التحول نشأة القانون النابع من التشريع الذايت

السائدة يف عصر التنوير أن اإلرادة العامة أصبحت تستمد مشـروعيتها مـن إرادات فرديـة لـذوات حقوقيـة هـي 
عليــا يف احليــاة السياســية علــى صــعيد صــنع يف احلقيقــة مواطنــون أحــرار حتــرروا مــن وصــاية األوليــاء، ويشــاركون ف

  .جتسيدهاَأو  اإلرادة
 .هبــيــّتم تعريــف الّتنــوير مــن منظــور فلســفي ال يلغــي املســافة الــيت تفصــله عــن هــذا احلــدث وال يتمــاهى  -ب

بــالقول بأنّــه ومعاصــريه يعيشــون يف ي ويكتفــ ،ر؟ جييــب كــانط بــالّنفيـهــل حنيــا اآلن يف عصــر نيّــ :فعــن ســؤال
وهذه املعاينة تفسح جماال للفيلسوف، بوصفه مواطنا يسهم بقلمه وعن طريق النقـد  .)7(ر لألنوارحقبة انتشا

يف تصويب املسار السياسي ويف فـتح اآلفـاق املمكنـة داخـل الفضـاء العمـومي عـن طريـق االسـتعمال العمـومي 
  .للعقل
نط لــه ضــمن مشــروعه النقــدي ومــن مثّــة يتنــّزل تعريــف كــا) 8(يعــّرف الّتنــوير بأنّــه شــأن الفكــر والعقــل -ج
  وصاية منه: َأو  الّشخصي للعقل دون تبعّية للغري االستعمالفالّتنوير هو  .للعقل
كمـا يؤّكـد هـذه الفكـرة يف   .)9)(لتكن لك الّشجاعة على استعمال عقلك اخلاص ذلك هو شعار الّتنوير(

أن يبحث  أن يفّكر املرء يعين( ما يكتباية مقاله الذي جييب فيه عن سؤال ما هو التّوجه يف الّتفكري؟ عند



 .ات يف كــّل ظــرف هــي الّتنــويرداخــل ذاتــه (أي داخــل عقلــه اخلــاص) عــن حمــّك احلقيقــة، وقاعــدة التفكــري بالــذّ 
  .)10)(وال يلزم عنها بالّتأكيد كّل ما يتخّيله أولئك الذين حيّددون موضع الّتنوير يف املعارف
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ىل حـــاكم فاصـــل يف خمتلـــف القضـــايا املتعّلقـــة إو  ،درجـــة وظيفـــة توليفيـــة عليـــا للمعرفـــةَىل إ كـــانط بالعقـــلمســـا  
وقــد ّمت مــن خاللــه إدراك  ،ميــدان يــرتبط داخلــه الفكــر الفلســفي مبصــري البشــريةإَىل  وأخــريا ،بالّنظريــة واملمارســة

ـــذه الوظيفـــة الـــيت أســـندها .فكـــرة لشـــكل أفضـــل مـــن الوجـــود لتوجـــه العقـــالين لعصـــر العقـــل اإَىل  ويعـــرب كـــانط 
وأّكد الثّقة يف قدرته علـى تطـوير اجملتمـع والتقـّدم بـه  ،درجة أرقى عنصر يف الوجودإَىل  العقلالتنوير الذي رفع 

  .حنو األفضل
فالّتنوير فعل يقوم به العقل الذي حتّرر من قيود الكسـل واخلـوف والوصـاية وتسـّلح بشـجاعة البحـث الـذايت 

 .العصـر املسـتنري وعلـى العقـل الّناضـجاخنـراط معتنقـه يف مـنهج الّنقـد عالمـة علـى مـاد اعتوهكذا يعـّد  .وواجبه
لــذلك ال يكــون امــتالك املعــارف دلــيال علــى اخلــروج مــن القصــور ألّن ذلــك قــد ال يعــّرب إّال علــى رزوح حتــت 

مـا قصـده  وهـذا  .فكثرة املعارف قد تدل على كسل صاحبها وخوفـه مـن اسـتعمال عقلـه بنفسـه ،عبء الّتبعية
ميكــن مــن بعــض (نفــى إمكــان تعّلــم الفلســفة يف الوقــت الــذي أقــّر فيــه إمكــان تعّلــم الّتفلســف:  عنــدماكــانط 

، على من يبتغي أن يصـبح فيلسـوفا ب إذاً ــجي .الوجوه أن حنفظ الفلسفة دون أن نكون قادرين على الّتفلسف
وإّمنـــــا باســـــتعماله استعمــــــاال  -ولإن صـــــّح القـــــ- حّقـــــا العمـــــل ال علـــــى اســـــتعمال عقلـــــه بتقليـــــد ميكـــــانيكي

كـــــانط، بفضـــــل الواجـــــب الـــــذي يضـــــعه علـــــى عـــــاتق الفيلســـــوف أن يتجـــــاوز التّصـــــور ويـــــتمكن   .)11)(حـــــــرّا
 .االكتفــاء بــالتعليق علــى مــا كتــب القــدامىَأو  الــذي حيصــر معــىن الفلســفة يف حفــظ املعــارف سكوالســتيكيال

ور العــام الــذي أنشــأه عصــر التنــوير عــن العقــل والــذي ويعــرب كــانط بتصــويره للعقــل علــى هــذا املنــوال عــن التصــ
هـو  وإّمنـا ،مـن املعـارف واملبـادئ واحلقـائق االعقـل حمتـوى حمـّددليس (حوصله آرنست كاسريار يف القول اآليت: 

ا قيســا تامــا  .ّوة ال ميكــن إدراكهــا بتمامهــا إالّ يف فعلهــا وآثارهــاــــطاقــة، وق وال ميكــن أبــدا قــيس طبيعتهــا وقــدرا
ـذه احلركــة  ...ووظيفتـه اجلوهريـة هــي القـدرة علـى الـّربط والّتفكيـك ،وظيفتـهإَىل  االلتجـاءجيـب  .ائجهـابنت إنّـه 

فعقـل الّتنـوير طاقـة وحركـة وفعـل  .)12)(الفكرية املضاعفة يتميّـز متـام الّتميـز ال كفكـرة كـائن وإّمنـا كفكـرة فعـل
ــة يف تصــّوره للف والّتفلســف الــذي هــو جــوهر الفلســفة فعــل  .لســفةووظيفــة ويعــّرب كــانط عــن ذلــك بصــورة جلّي

كما يّتخذ التفلسف بصفته أرقى فعـل   .وظيفةإَىل  كائن بقدر ما حييلإَىل   عقلي يظهر يف الّنقد الذي ال حييل
عقلي للّتنوير مع كانط شكل حماكمة يقيمها العقل لذاتـه وبذاتـه ليـتفّحص قدراتـه ويتجـاوز العوائـق الـيت منعتـه 



 -النقد كما يبني كانط يف التمهيدات-والعقل قبل  .ه اآلمنة حنو الّتنوير مثلما يراه الفيلسوفمن توّضح طريق
  .)13()ويف مواضيع ال حتصى يهذي طوال عدة قرون وبطرق شّىت (قد ظّل 

ا أهــل املــذاهب مجيعــا دون أن يُ فــوق  ليتقاتــحيــث  )احلالــة الطبيعــة(يف وتبقــى الفلســفة   الّنصــرُ  بَ َتــكْ ميــدا
حالــة مــن السـلم بــني امللكــات حيــث حتــرتم إَىل  وال يشــفى العقــل مــن اهلـذيان وال تنتقــل الفلســفة .)14(ألحـد

  .)15احلدود، وتدرك قدرات العقل إال بواسطة النقد(
أي التســليم األعمــى يف العقــل املطلقــة عــن الوثوقيــة فهــو يبعــد مســتعمله  .الثّقــة بالعقــل مرّكبــةالنقــد  عــلوجي

 والنقــد حيــرر صــاحبه مــن الريبيــة الــيت يــؤدي .وحــدوده العقــل امتحــان قــدراتالنقــد هــي فمهمــة  .مببــادئ عقليــة
َ واإلمربيقيــــني أمثــــال ديفيــــد هيــــوم، وتإليهــــ ــــينيِّ كــــّل أمــــل يف إدراك حقيقــــة كونيــــة   الريبيــــة قــــوضا مــــذهب احلِْسِّ

   .وضرورية
ومصــدر حقيقتــه  لقــد جعــل كــانط مــن النقــد شــعار الفلســفة ومنهجهــا بــل مهّمــة العصــر الــذي وجــدت فيــه

ة حتمــل ملــهــذه اجلإن  .)16()ن خيضــع لــه كــّل شــيءأإّن عصــرنا هلــو حّقــا عصــر الّنقــد الــذي جيــب (وقيمتــه 
صــحة وبعــد أن كــان تقنيــة للتحقــق مــن  .فالعصــر يقتضــيه بصــورة خاّصــة .وعيــا دقيقــا بالقيمــة الّتارخييــة للّنقــد

األشـياء أال وهـو العقـل ومـن  جبـذريتعلـق  - انطمـع كـ - أصبح – أصالة اآلثار الفنيةالنصوص الدينية مث من 
وهــي جــوهر الــدين وتقــديس  - مث يطــول بقيــة امليــادين الــيت هــي مواضــيعه مثــل الــدين والسياســة، فقــوة املقــدس

وكّلمـا اّتسـعت  .ال يصدان نقد العقل لذلك يصبح الّنقد مرادفـا للّتنـوير - كل تشريع  إليه السلطة الذي ينحو
  .هلذا فإّن اعتماد العقل على الّنقد عالمة نضوج وتقّدم .أيضا دائرة الّتنوير دائرة الّنقد اّتسعت

فـإّن عصـور الـّتلّمس العشـوائي لطريـق واثـق حنـو خـالص العقـل قـد ولّـت حسـب   االعتبـاروانطالقا من هـذا 
ّدم تقــ أيَّ  عصــر كــانط بفضــل اكتشــاف طريــق الّنقــد الــذي ال جيــدي معــه أي طريــق آخــر وال حيّقــق بدونــه أيُّ 

وعلـــى افـــرتاض أّن القـــارئ يلتـــزم بقطعـــه ويصـــرب علـــى  .زال مفتوحـــايـــســـبيل الّنقـــد وحـــده هـــو الـــذي ال(فعلـــي: 
إَىل  يف حتويـــل هـــذا الـــّدرب الّضـــيق إســـهامه الشخصـــيفمـــن اجلـــائز لـــه أن حيكـــم، يف حالـــة تقـــدمي  .اصـــطحايب

ايــة هــذا العصــر:  طريــق ملكــي، حــول مــا إذا كــان مــا عجــزت عصــور شــّىت عــن حتقيقــه يهــّم بــأن يكتمــل قبــل 
  .)17)(اآلن مغروراً إَىل  ولكّنه ظلّ  ، بشأن ما شغل فضوله طيلة مجيع األزماننساينإرضاء تام للعقل اإل
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تغذي فلسفات التنوير االعتقاد بـأن العلـم مفيـد للمجتمـع، وأن التقـدم ممكـن لـو مت اسـتعمال سـليم للعقـل 
ويبــــدو ذلــــك يف مفهــــومني  .هــــو أيضــــا عصــــر التحــــوالت العميقــــة املرتبطــــة بــــالفكرفعصــــر التنــــوير  .يف اجملتمــــع



مـــا كـــانط عـــن اســـتعمالني خمتلفـــني للعقـــل يف فضـــاء الدولـــة واجملتمـــع ومهـــا جييبـــان عـــن الســـؤال  أساســـيني عـــرب 
ما االستعمال اخلصوصي واالستعمال العمومي للعقل .اخلاص بعالقة النظرية باملمارسة   . ونعين 

 االســــتعمالأّمــــا  .)18)(وظيفــــة معّينــــةَأو  مــــا نقــــوم بــــه يف خطّــــة مدنّيــــة(األّول  باالســــتعمالكــــانط ويعــــين  
  .)19)(نقوم به كعلماء أمام اجلمهور الذي يقرأ(العمومي للعقل فهو الذي 

اخلصوصــي للعقــل بــبعض الوظــائف الــيت يتوّقــف عليهــا حتقيــق مصــلحة اجملموعــة إذ هــي  االســتعماليتعّلــق 
ــذا تتطلّـب بعــض  خــالل قيـامهم بوظــائفهم جمــّرد  االسـتعمالاآلليـة وتقتضــي أن يكـون ســلوك األفــراد املعنيـني 

مـن َأو  من توجيههم حنو الغايات العموميـة االصطناعيانفعال حّىت تتمّكن احلكومة بواسطة نوع من اإلمجاع 
ــا للعقــل عــن الفــرد التفكــري اخلصوصــي  االســتعمالومينــع كــانط يف جمــال  .مــنعهم، علــى األقــّل، مــن اإلضــرار 

ذلـك هـو شـأن  .احلّر ألّن الطّاعة هي رّد الفعل الوحيد إزاء األوامر حّىت لو كانـت ال تتماشـى مـع الفكـر احلـرّ 
شـــأن املعّلـــم أثنـــاء َأو  ،شـــأن رجـــل الـــّدين الـــذي ينشـــر تعـــاليم كنيســـتهَأو  ،الضـــابط الـــذي يـــأمره قائـــده بعمـــل

ا تتكــّون ًعــطَ قِ كــّل هــؤالء يعــّدهم كــانط   .أمره حكومتــه بــدفع الضــرائبأيضــا شــأن املــواطن الــذي تــأَو  التــدريس
إّن سري هذه اآللة يتوّقف علـى  :نقول االستعارةولو متادينا يف هذه  .منها اآللـة الكربى، أي آلة اجملتمع املدين

يقــوم  عنــدما -) قطــع اآللــة الكــربى(ولــيس ألحــد مــن  .أن تعمــل كــّل قطعــة وفــق اخلطّــة الــيت وضــعت ألجلهــا
 دَّ وإن فعــل ذلــك ُعــ .أن يتصــّرف علــى ضــوء مــا يــرى أنّــه أصــلحَأو  مبهّمتــه داخــل هــذه اآللــة أن يــرفض األوامــر

وهـذا هـو  .ذلك ألّن سري شؤون الّدولة يشرتط أن يتّصرف كّل موظف يف حدود مـا يـؤمر بـه ؛عاصيا ومتمّردا
ايوثق األفراد حىت يتيّسر سري إنه عـقال الدولة يف العقل واجب    .شؤو

واجـب (إذ مـن  ؛أن يتصـّرف كعـامل -ولكّن ذلك ال مينع املرء بوصفه كائنـا عـاقال يتمتّـع حبـق التفكـري احلـر 
ويكون قصده منها حسـنا، حـول كـّل  ،فحصها بدّقة رسالته أن يطلع مجهوره على مجيع أفكاره اليت يكون قد

  .)20)(ما يعتربه غري سليم
 .وحيّقـق هـذا رسـالته باسـتعمال عقلـه العمـومي . احلّر هو الفيلسوفوال شّك أّن املقصود بصاحب التفكري

تتبـــّني لنـــا إذن حمافظـــة كـــانط، مـــن  .د املوّجـــه للقـــرّاء العلمـــاء ميـــارس حريتــه يف التفكـــري والّتعبـــريــــــفعــن طريـــق الّنق
بوصــفه خــالل اســتعمايل العقــل، علــى مســافة واضــحة بــني التفكــري احلــّر وطاعــة الّســلطة إذ علــى الفيلســوف، 

 .، أن يوجـد املعادلـة الّصـعبة بـني اخلضـوع (للقـانون) وحّريـة الّنقـدالسـلطاتمواطنا أعلى سلطة عقله على كّل 
وهـذا مـا جيعــل العقـل العمـومي، وهــو لـيس إّال العقــل الّتنظـريي والّنقـدي، مهــّددا دومـا بـالتهميش مــن قبـل مــن 

 ئونقصد به فضـاء اجلمهـور القـار  ،تحّرك داخلهوحبيس الفضاء الضّيق الذي ي ،)21(بيدهم النفوذ السياسي
   .والنّري 



أّوهلمــا يتعّلــق خبصوصــّية الّتنــوير األملــاين مبــا هــو فعــل خنبــوي ألنّــه  .ويتأّكــد مــع كــانط يف هــذا الّصــدد أمــران
نـا ذلـك فهـو، كمـا رأي .أّما ثانيهما فهو يتعّلق بتصّور كانط للتنوير مبثابة فعل ذايت .خيّص فئة العلماء واملثّقفني

ســـابقا، خـــروج املـــرء مـــن القصـــور الـــذي هـــو مســـؤول عنـــه ويعـــّرف القصـــور بكونـــه يتمثـــل يف عجـــز املـــرء عـــن 
ويعـــين اّتســـاع دائـــرة الّتنـــوير ضـــمن تصـــّور كـــانط تكـــاثر األفـــراد الـــذين يقـــدرون علـــى  .اســـتعمال عقلـــه بنفســـه

إنّـه ال ميكننـا إطالقـا أن نرتقّـب ( :يقـول كـانط يف موضـع آخـر .استعمال عقـوهلم ذاتيـا وبـدون تسـيري مـن الغـري
ألّن  ؛وال حيــّق لنــا أيضــا أن نتمــّىن ذلــك ،مــن الفالســفة أن يصــبحوا ملوكــاَأو  ،مــن امللــوك أن يصــبحوا فالســفة

إنّـه علـى امللـوك والّشـعوب (أعـين الّشـعوب الـيت حتكـم نفسـها  .الّسلطة يفسد حتما احلكم احلّر للعقـل امتالك
 ،أن حيكــــم علــــيهم بالّصــــمتَأو  ) أّال يقبلــــوا فكــــرة انقــــراض طبقــــة الفالســــفةبنفســــها حســــب قــــوانني املســــاواة

إّن فئــة الفالســفة هــذه  .وذلــك كــي تّتضــح للملــوك أمــورهم ؛وعلــيهم أن يرتكــوا هــذه الفئــة تــتكّلم بصــوت عــال
ــ فهــي منّزهــة عــن شــبهة روح  ومــن مث دٍ اوَ هــي مــن جهــة أخــرى حبكــم طبيعتهــا عــاجزة عــن تكــوين جتّمعــات ونـَ

  .)22()ايةالّدع
ولـئن كانـت هـذه الفقـرة  .يقف دور الفالسفة إذن عند الّتنظري ألّن امتالك الّسلطة يفسد حتما حّرية الّنقد

احلّكـام فالسـفة َأو  أفالطون الذي اعتقد أّن حّل املعضلة الّسياسـية يكـون جبعـل الفالسـفة حّكامـاإَىل  موّجهة
ا  ّ  .اإلصالحي يفة الفلسفة على البعدكانط الذي يوقف وظأيضا عن موقف   )تعّرب (فإ

إننّـــا نقــرتب مــن : (روســو يف هــذا املوضــوع حيــث كتــب يف إيـــميلمعاصــره فقــد كــان كــانط خيتلــف مــثال مــع 
مـــع فـــولتري وروبســـبيار مـــثال يف متجيـــد الثـــورة والعمـــل روســـو ويتفـــق  ،)23)(حالـــة األزمـــة ومـــن عصـــر الثـــورات

  .تغيري عنيف لقد كان كانط كفيلسوف تنويري ضد كل .الثوري
5  

  نقـــد الدين
 (ال :فلسـفة األنـواركتابـه رنسـت كاّسـريار يف  أجـاب أ مـا هـو الطّـابع األشـّد متيـزا لعصـر الّتنـوير؟عـن سـؤال: 

ـا  يءش يبدو أيسر من اإلجابـة، تبعـا للفكـرة التقليديـة الرّائجـة والقائلـة بـأّن مـا يتعلّـق جبـوهر فلسـفة األنـوار ذا
ولكن مبجّرد أن نريد عرض هذه الّنظرة الروتينية على األحداث الّتارخيية  .لرّييب من الّدينهلو املوقف الّنقدي وا
وبقـدر  .واإلجنليـزيحرتازات، وذلك على األقل فيمـا يتعلّـق بـالفكر األملـاين رتيابات واالالعينية، تنشأ أخطر اال

ـــا ال  )الفالســـفة(مـــا تـــدافع هـــذه الفكـــرة عـــن نفســـها بشـــأن  ّ متثّـــل بالنســـبة لآلخـــرين إّال خطــــأ الفرنســـيني فإ
ويف هذه اإلجابة حتذير للقـارئ مـن الوقـوع  .ُحتَْوِصُل هذه اإلجابُة منزلَة الديِن يف فلسفة األنوار .)24)(متعّنتا

لكـن األكيـد أن  .فاملوقف التنويري من الدين غري متجانس بني التقاليد التارخييـة األوروبيـة .يف التعميم املتسرع
وعندما نربط التنوير بنقد الـدين (الـذي اختـذ يف  .أحد أهم املواضيع اليت ُيْطرَُح التنويُر من خالهلاالدين أصبح 



الـــدين إَىل  أوروبـــا شـــكل العلمنـــة والالمســـيحية) فـــإن معارضـــة التنـــوير قـــد اختـــذت شـــكل دحـــض النقـــد املوجـــه
فقـد انتشـر اجلانسـيون مـثال  .ويروقد شهد عصر التنـوير انتشـار حركـات أصـولية معاديـة للتنـ .ومتجيد املسيحية

يف فرنســـا، وقـــد كـــانوا يكّفـــرون كـــل البشـــر الـــذين ال يؤمنـــون باملســـيح، بـــل أوصـــدوا أبـــواب اجلنـــة علـــى أغلـــب 
وضــد هــذه األصــولية انتشــر لــدى  .كمــا ســيطر اليســوعيون علــى التعلــيم وكــانوا باملرصــاد للفالســفة  .املســيحيني

ضــي اإلميــان بوجــود إلــه خــالق للكــون دون اإلميــان بــالوحي كمــا انتشــر الفالســفة والعلمــاء املوقــف الربــويب، ويقت
  .اإلحلاد لدى عديد من الفالسفة املاديني مثل ديدرو األخري والبارون هولباخ

ومنــا بدايــة مــن النصــف الثــاين مــن القــرن الثــامن عشــر َعــَداُء الفالســفة التنــويريني لرجــال الــدين املســيحني مث 
  .لدين املسيحيتأصل ليتوجه بالذات ضّد ا

م) 1688أما إجنلرتا فقد شهدت حركات دينية وحروبا دينية نتجت عنهـا الثـورة اإلجنليزيـة الـيت متـت (سـنة 
وقــد أفــرزت نظامــا ملكيــا دســتوريا يقــوم علــى مبــدإ التســامح الــديين للمــواطنني، جنــد صــداها يف رســالة (جــون 

شــأة الدولــة األمــة حيــث مت جتــاوز احلــرب األهلّيــة ومل يصــبح التســامح مبــدأ فــاعال إال مــع ن .لــوك) يف التســامح
ـــة صـــراعات احلـــرب األهليـــة  وذلـــك بإبطـــال ـــاة العموميّـــة ويف إبطـــال فاعلّي  -الدينيـــة-العامـــل الالهـــويت يف احلي

   .العقدية
يصـــبح مـــن  إنـــهف - كاســـرياروفـــق  خصوصـــية عالقتـــه بالـــّدين إَىل  وانتبهنـــا ،الّتنـــوير األملـــاينإَىل  وإذا مـــا عـــدنا

 .وتكون فلسفة كانط مبوقفها من الـّدين وفيّـة هلـذا املسـار .حلركة لوثر اإلصالحية امتداداكن اعتبار التنوير املم
متالزم مع قوله يف مقّدمة نقد العقل احملض بإزاحـة العلـم  - وكّلنا نعلم أّن عدم استثناء كانط للدين من الّنقد

َأو  حلــذرة يف أالَّ ينجــّر وراء مغــاالة املضــادين للتنــويرويف هــذا تظهــر رغبــة كــانط ا .)25(ليفســح جمــاال للعقيــدة
يــوّد الــّدين، عــرب قدســّيته والتشــريع عــرب جاللــه ..( ولــذلك ربــط تناولــه للمســألة الدينيــة بالنقــد .املتحمســني لــه

مــا يثــريان بــذلك ضــّدمها شــكوكا يف حمّلهــا .النقــد عــادة أن يتمّلصــا مــن ّ إَىل  وال يســتطيعان أن يطمحــا ،إّال أ
   .)26)(احلّر والعلين امتحانهمن يفوز يف إَىل  الّصادق الذي يوليه العقل فقط االحرتامذلك 

قابلـــة  - نســـانلقـــد رفـــض كـــانط أن تكـــون املواضـــيع الدينيـــة اجلوهريـــة مثـــل اهللا، وخلـــود الـــنفس، وحريـــة اإل
ـــا غــري خاضـــعِة ُألطُــِر املعرفـــة احلســية ــا ببســـاطة أشــياء يف ذا  .(مـــن زمــان ومكـــان وعليّـــة) للمعرفــة النظريـــة أل

  .وجعلها يف مستوى مسلمات العقل العملي الذي يبين عليَها الواجب اخللقي
موقــف كــانط هــذا َكــوََّن لــه أتباعــا، كمــا أثــار ضــده خصــوما لعــل أمههــم هيجــل الــذي اعتــرب أن (كــانط) قــد 

واملطلـق هـو،  .ز الـديين للمطلـقأَحطَّ من قيمة العقل ملا أنكر قدرته على تكوين معرفـة عـن اهللا الـذي هـو الرمـ
يف نظر هيجل، العقل متسوال أمـام  ،لقد جعل كانط .يف نظر هيجل، موضوع العقل ومن مثة الفلسفة بامتياز



وهكــذا كســر هيجــل احلــدود الــيت بناهــا كــانط بــني العقيــدة والعقــل، وظــّن أنــه قــد أوجــد بــذلك الســلم  .املطلــق
   .النهائي بني ملكات الوعي

أمــام الفلســفة طريــق النقــد ن حكــم هيجــل علــى كــانط فــإن هــذا األخــري قــد فــتح للفلســفة ولكــن مهمــا كــا
فنقــد الــدين بــل نقــد نقــد الــدين الــذي ميكــن أن يكــون منطلقــه مواصــلة الســري يف طريــق  .التنويريــة ومــا بعــدها

تفكـــري  أال وهـــو حريـــة الإنســـاينالســـري علـــى أعقابـــه ال ميكـــن أن يـــتم دون تـــوفر حـــق سياســـي بـــل َأو  التنـــوير
  .والتعبري

 - عقيــدة سياســية متعصــبة)إَىل  وبعيــدا عــن املنطلقــات اإليديولوجيــة (الــيت تكرســت بتحــول فلســفة مــاركس
ويعكـس هـذا الـرتابط خاصـية أساسـية  .نقـده للـدين بالكانطيـة فيلسـوفا تنويريـا؛ ألنـه ربـطمـاركس ميكن اعتبار 

ــاللفلســفة األملانيــة احلديثــة وهــي االرتبــاط الشــديد بــني حل لقــد ربــط مــاركس عملــه النقــدي عامــة بشــعار  .قا
باكتفـــاء (الكـــانطي واهليجلـــي أيضـــا) ّدعـــاء املثـــايل المـــاركس شـــكل جتـــاوز ل يّتخـــذ جتـــذير الّنقـــد مـــعو  .التجـــذير

البحــث يف الشــروط الواقعيــة الــيت جتعــل ذلــك إَىل  العقــل بذاتــه كعقــل حمــض ونقــده لذاتــه قبــل تفّحــص منتجاتــه
  .األشــياء ليصــبح الّنقــد ماديــاإَىل  الّتحــول الــذي أجنــزه مــاركس يف طريقــة الّنظــر د معــاينحــأ اوهــذ .الــوعي ممكنــا

ل مواصــلة مــن جهــة للنقــد الــذي أرســى كــانط دعائمــه بصــورة جــكمــا يبــدو لنــا أيضــا نقــد مــاركس الشــاب هلي
ف مـاركس يعـرّ و  .اًّ ظـّل نقـدها سـطحيَأو  منّسقة ومعّمقا له،ومن جهة أخرى، مالمسة ألشياء ظّلت دون نقـد

) ..ملـس األشـياء نفسـها (إَىل  يهـدف الّنقـد(: اآلتيـة يف معرض نقده هليقل مهّمة الّنقـد بالّنسـبة لـه بالكلمـات
   .)27)(هو اجلذر احلقيقي لكّل من الّسياسة والّدين واحلقوق نسانويبقى اإل .وبلوغ جذر هذه األشياء

وعلــى هــذا األســاس  .ليصــبح الّنقــد ترنســندنتالياويعــين الّتجــذير مــع األّول بلــوغ األســاس الــذي هــو العقــل 
لكن تعميق الّنقد مع ماركس  .ميكن للّنقد أن يشمل مجيع امليادين األخرى مثل األخالق واحلق والّدين والفنّ 

ويـؤّدي ذلـك يف  .بل بلوغ األشياء الـيت ال يتوقّـف وجودهـا ضـرورة علـى العقـل ،العقلإَىل  ليس هو الرتاجع به
ية يف أشــكاله الدنيويّــة نســانتعريــة اغــرتاب الـذوات اإلإَىل  اليســاري، الـذي هــو مــاركس الشـاب، لــيجتصـّور اهلي

  :بعد أن ّمتت تعريته يف شكله املقّدس، ومن مث
ـــــــّدينإَىل  يتحـــــــّول نقـــــــد الّســـــــماء( نقـــــــد إَىل  ونقـــــــد الالهـــــــوت ،نقـــــــد احلقـــــــوقإَىل  نقـــــــد األرض، ونقـــــــد ال

يّتخــذ الّتجــذير معــىن و  .جتــذير لــه س تراجعــا عّمــا أجنــز بــل هــولــيس النقــد كمــا مارســه مــارك .)28)(الّسياســة
األسـاس املـادّي والتّـارخيي الـذي جيعـل إَىل  اخلروج من دائـرة العقـل ومواضـيعه امليتافيزيقـة كمجـال مسـتقّل بذاتـه

أّن  إَىل  وإضـافة...نقـد احلقوقإَىل  ذلك هو املقصود من حتّول النقد من نقد الـّدين .وجود تلك امليادين ممكنا
وترجـع  .بالّنقـد الّســـابق وبلـوغ مــا مل يصـله االحتفـاظالّنقد لـيس غايـة يف حـّد ذاتـه فـإّن فعـل التجـذير يقتضـي 

  .ليةجاجلدلية اهليإَىل  هذه العملية يف احلقيقة



نقـــد إَىل  نقــــد الــّدين مـــن حيــث األســـاس يف تصـــّور مــاركس الشـــاب وضــرورة جتـــاوزه انتهـــاءذلــك هـــو معــىن 
   .حلقوقالّسياسة وا

6 
  مسألة الفلسفة والدين راهنا

انطالقــا مــن الفكــر (املــا بعــد  إليــه ال ميكــن اليــوم ألحــد مــن دارســي التنــوير أن يغفــل عــن النقــد الــذي توجــه
حــداثوي) فمــا بعــد احلداثــة أصــبحت شــعارا أكثــر منــه مقولــة يســتقطب أنصــارا وأعــداء متامــا مثلمــا كــان األمــر 

وتشـرتك مجيـع هـذه املـذاهب (املـا بعـد حداثويـة) يف مراجعـة  .افعون ورافضـونبالنسبة للتنوير الـذي كـان لـه مـد
نــوّد ذكــر منــوذجني مــن الفكــر  .)29التصــورات املتعلقــة بالعقــل والــدين والنقــد ودون التوســع يف هــذا املوضــوع(

ا للفكــر ميثــل امتــداد والثــاني(ب)يواصــل النقــد اجلــذري للتنــوير (ليــو شــرتاوس)  أولهمــا(أ)الــراهن حــول التنــوير 
  .التنويري (هابرماس وراتزنغر)

(أ) لقد انطلق ليو شرتاوس يف مشروعه الفلسفي من التساؤل عن احلداثـة واألنـوار: هـل هـي واحـدة وذات 
ي واسـتهدف اليهـود اجتاه أحـادي أم متعـّددة؟ و اختـار طريقـا واضـحة املعـامل إذ اسـتند علـى التقليـد الفلسـفي

اب الّالهــوت والسياســة مســؤولية إبعــاد الــدين عــن السياســة معتــربا احلــل إذ محّــل صــاحب كتــ .ســبينوزا بنقــده
  .ية والوحي التورايتاليهود الذي اقرتحه سبينوزا والذي كان احلل الليربايل للحداثة قد كان جتنيا على العقيدة

يا بتجديـد ي قد اخنرط منذ شبابه يف الصهيونية السياسية و التزم فكر اليهود ومن املعلوم أن هذا الفيلسوف
واعترب على ضوء ذلـك  .ي وخاض جتربة دينية مكثفة حتتوي كتاباته على سرد لبعض مراحلهااليهود الّالهوت

  .ياليهود أن موسى بن ميمون قد قّدم احلل األفضل اخلاص بالشعب
جمـرد َىل َأو إ متثّــلإَىل  ويعترب (شـرتاوس) أن احلداثـة قـد قامـت علـى أحكـام مسـبقة عديـدة، أمههـا حتويـل اهللا

  .الفلسفة (املا قبل حديثة)إَىل  فكرة واعتقاد استحالة العودة
ا احلداثـة والـيت تشخصـت إليهـ أن املخـرج الوحيـد مـن األزمـة الـيت آلـت سوعلى عكس احملدثني يؤكد شـرتاو 

ني وعلى هذا األساس فقد وضع نفسه بـ .فلسفة ما قبل احلداثةإَىل  يتمثل يف العودة -يف حتطيم العقل لذاته 
ي واســـتعان (بكوهـــان) مث (بكروغـــر) ليـــتخلص مـــن (ســـبينوزا) أوال، مث مـــن اليهـــود الفلســـفة اإلغريقيـــة والـــدين

بليـغ ألنـه عينـة إن مل  سإن مثـال شـرتاو  .ثانيا حبثا عن حداثة يهودية تسري عكس تيـار حداثـة احملـدثني احلداثة
  .يكن مرجعا حملافظة جديدة مرئية يف الغرب كما يف الشرق

أمـا الفيلسـوف األملـاين فهـو (يـورغن  .يتعلق بالتيار احلداثوي، وميثله فيلسـوف ورجـل ديـن ملثال الثاين(ب) ا
األول  .هابرمــاس) ورجــل الــدين هــو الكاردينــال (يوســف راتزنغــر) (الــذي سيصــبح بنــديكت الســادس عشــر)

ذلـــك ليـــو إَىل  يـــدافع عـــن فكـــرة أن احلداثـــة مشـــروع مل يكتمـــل بعـــد ولـــيس مشـــروعا تبـــني فشـــله كمـــا يـــذهب



أمـــا الثـــاين فهـــو راعـــي العقيـــدة املســـيحية كمـــا تتصـــورها الكنيســـة  .وهـــو راعـــي إيتيجــــا احلــــوار .شـــرتاوس مـــثال
 .ومعلـــوم أن اعـــرتاف الكنيســـة جبـــدوى التنـــوير مل يـــتم إال يف العقـــد الســـادس مـــن القـــرن العشـــرين .الكاثوليكيـــة

   .عّدة مكاسب للتنويروعلى هذا األساس جيند هذا الكردينال نفسه للدفاع عن 
م) 2004لقــد مجــع بــني الــرجلني لقــاء مــن أجــل حــوار نظمتــه األكادمييــة الكاثوليكيــة بيافاريــا يف (جــانفي 

والعنــوان الــذي انــدرجت ضــمنه احلــوار هــو اآليت: (األســس اخللقيــة (املــا قبــل سياســية) للدولــة الليرباليــة) ويعــين 
ن خـالل البحـث عـن دور العقيـدة يف جمتمـع ُمَعْلَمـٍن مثـل اجملتمـع قيام هذا احلـوار أن مشـكل العلمانيـة طُـرَِح مـ
  .األملاين، وعن طريق فضاء عمومي دميقراطي

ويـــرى (هابرمـــاس) مـــن منطلـــق الـــدفاع عـــن التعدديـــة أن علـــى اجملتمـــع املعلمـــن والـــدميقراطي أن يـــويل للســـنن 
ا أكثر من جمرد مكانـة يرتكهـا هلـا أدب املعـامالت فمـا يتسـىن لألديـان أن  .احـرتام عراقتهـاَأو  الدينية املعرتف 

  .املعرفة الدنيوية عموماَأو  أمهية من خطاب العلمَأو  ويف اجملتمع ليس أقل قيمة -تقوله للمجتمع 
ويرى (هابرمـاس) أنـه ال حيـّق للمـواطنني املعلمنـني عنـدما حيسـنون القيـام بـوظيفتهم السياسـية إنكـار احلقيقـة 

يف النقاشــات  مة للعــامل، كمــا ال حيــق هلــم أن يرفضــوا حــق املــؤمنني يف تقــدمي إســهاماالكامنــة يف الصــور الدينيــ
أبعــد مــن ذلــك عنــدما يرتقــب مــن املــواطنني املعلمنــني مــن منطلــق ثقافــة إَىل  بــل يــذهب .العموميــة بلغــة دينيــة

لغــة ميكــن أن  إَىل  سياســية ليرباليــة املشــاركة يف بــذل جهــود مــن أجــل حتويــل اإلســهامات القيمــة مــن لغــة دينيــة
  .)30يفهمها اجلميع(

مــن منطلــق يتضــح مــن خاللــه أن الكنيســة أصــبحت تــتعلم مــن النقــد  -ومــن جهــة أخــرى يــتكلم راتغرجنــر
عــن احلــق  -الــذي مــا فتئــت الفلســفة توجهــه هلــا مشــددا علــى دور العقــل بوصــفه مصــححا للباتولوجيــا الدينيــة

 ورغــم اعرتافــه .)جوهر(أكثــر مــن حديثــه عنهــا كـــ )عقل(الطبعــي أكثــر مــن حديثــه عــن الطبيعــة وعــن الطبيعــة كـــ
َهَكــًة  ــة أصــبحت ُمنـْ ا يف إليهــ فهــو يــذَّكر مســتمعيه بــأن رجــال الــدين املســيحيني قــد التجــؤوا -بــأن الطبيعــة ُحجَّ

إجيــاد أرضــية تفــاهم مشــرتك بــني أهــل املــذاهب املتطاحنــة وبــني املتــدينني وغــري  فجــر احلداثــة وغــايتهم مــن ذلــك
  .املتدينني

وال خيفـــي راتزجنـــر اتفاقـــه مـــع (هابرمـــاس) حـــول خصـــائص جمتمـــع (مابعـــد علمـــاين) يقـــرتب فيـــه اإلميـــان مـــن 
العقل، ويقّرب رجل الدين من الفيلسوف، وكالمها حتدوه إرادة الـتعلم املسـتمّر مـن اآلخـر، وكـل طـرف ترتسـم 

  .)31حدوده جبوار اآلخر(
طع النظر عن كونه تصاحلاً بني طـرفني غلـب علـى تـاريخ فبق .إن حوار الفيلسوف ورجل الدين ثري باملعاين

فإنه ميثـل عينـة عـن إمكانيـة تضـافر اجلهـود يف الفضـاء العمـومي احملكـوم بالتعدديـة  -عالقتهما الصراع واجلفاء 



والالختالف واخلالف يف اجملتمعات األوروبية الراهنـة لغايـة بلـوغ توافـق صـعب لكنـه أفضـل مـن التقوقـع داخـل 
  .تنتهي حول معىن مبدإ العلمانية نقاشات ال

********************  
  الحواشي

  .*) باحث وأكادميي من تونس
يغطـي تعريـف األنـوار (كتب ميشيل دوالن يف معجـم القـرن الثـامن عشـر اجلملـة اآلتيـة عـن معـىن األنـوار:   -1

ــا  صــورة، ويســتجيب لشــعار خيصــان حقبــة، ويتضــمن التعريــف ضــبابية ضــرورية وجهــدا تفكريّــا واخنراطــا عاطفّي
 . )مدّونا تارخييا ويتضمن أيضا عمال تارخييا ارجتاعيا مع متنوعات تابعة لأللسن والفضاءات الثقافية
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إذ جنـد اإلشـراقيني الـذين يـّدعون حصـول  .ذين املعنيـني للنّـورومن املعلوم أّن الفلسفة العربيـة حتتـوى علـى هـ

أّما املعىن اآلخر فنجده يف صورة العقـل الفّعـال الـذي  ،املتقّبل نساناملعرفة عن طريق فيض من األنوار على اإل
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إَىل  ؟مـــا هـــو الّتوجـــه يف الفكـــر :حـــّد كبـــري اهلجـــوم الـــذي وّجهـــه كـــانط يفإَىل  علـــى الغـــزايل واملتصـــّوفني يشـــبه
وحصــرها فقــط يف جمــال البحــث  ،احلقيقــة عــن املعرفــة الصــوفية وغايــة ابــن باجــة مــن هجومــه إبطــال .الــّرؤويني
  .العقلي

والبحـث يف عالقتهـا بفلسـفته  رح إجابـة كـانطجنـد هـذه الفكـرة موضـع اّتفـاق بـني مقـالني موضـوعهما شـ -5
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  )كانط(الدين في حدود العقل وحده لـ
  حسن حنفي(*

عتمدوا علـى اكل منهما قد   فمع أن فالسفة التنوير يف، يعترب عصر التنوير يف أملانيا أقل جرأة منه يف فرنسا
ـــم كـــانوا يف  إالومل يقبلـــوا ، العقـــل ، العقـــل التحليلـــيإَىل  اإلميـــان الروحـــي مـــنهمإَىل  قـــربأ أملانيـــاســـلطانه إال أ
والقـائم ، والطبيعـة نسـاناإل اهللا يف الفكـر األملـاين القـابض علـى كـانقـد  و ، الـرفضإَىل  التسليم منهمإَىل  وأقرب

البـد أن يكـون هنـاك ، فـوق السـماء املرصـعة بـالنجوم، نالّ أيها اخلُـ( :كما يقول شيلرو  أَ  األخالقعلى قوانني 
أفكــار يف فلســفة (وقــد ظهــر هــذا الطــابع عنــد أعمــدة فلســفة التنــوير الثالثــة يف أملانيــا: هــردر يف  .)أب رحــيم
الــدين يف (كــانط يف و  ،)تربيــة اجلــنس البشــرى(يف  يســنغول ،)فلســفة أخــرى يف التــاريخ(ويف ، )يةنســانتــاريخ اإل

وأبعــــد عــــن ، احلــــسإَىل  وأقــــرب، اســــتقالالً فقــــد كانــــت الطبيعــــة أكثــــر ، أمــــا يف فرنســــا .)حــــدود العقــــل وحــــده
لــذلك  ؛يتســم بــالرفض أكثــر ممــا يتســم بــالقبول، التربيــرإَىل  التحليــل منــهإَىل  وكــان العقــل أقــرب، اإلشــراقيات

وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح ، وحبيــاة النــاس بــاألرضالرتباطهــا ثــورة اجتماعيــة إَىل  انتهــت فلســفة التنــوير يف فرنســا
يف كتابـات مونتسـكيو َأو  )القـاموس الفلسـفي(ديـدور وداملبـري وفـولتري خاصـة يف  )دائرة املعـارف(عند فالسفة 

جـراء مقارنـه بـني الـدين يف إ يوللتحقيـق مـن صـحة ذلـك يكفـ .وروسو وغريهم من فالسفة القرن الثامن عشـر
 ،لفــولتري لــرتى كيــف ســار كــانط حــىت منتصــف الطريــق )القــاموس الفلســفي(و  )كــانط(حــدود العقــل وحــده 

ــذا املعــىن يكــون كــانط شــبيها بــديكارت مــن حيــث تربيــره للعقائــد الدينيــة ، وكيــف ســار فــولتري حــىت النهايــة و
 ،اهويكـــون فـــولتري شـــبيها بســـبينوزا مـــن حيـــث إثباتـــه لســـلطة العقـــل وحـــده ورفضـــه لكـــل مـــا عـــد، عقليـــا تربيـــراً 

   .لكل مظاهر اخلرافة يف الرتاث القدمي وتصفيته
بعـــد أن اكتملـــت املرحلـــة  م1793ســـنة  )الـــدين يف حـــدود العقـــل وحـــده(ولكـــن مـــا ســـبب تـــأليف كـــانط 

  ؟ هل أراد أن يطبق فلسفته النقدية على موضوع بعينه وهو الدين؟ م1790النقدية سنة 
لســــــفة النقديــــــه أراد دراســــــة الــــــدين الوضــــــعي بعــــــد أن عــــــرض كــــــانط املشــــــكلة الدينيــــــة النظريــــــة ضــــــمن الف

)Religion positiveنـه يف الفلسـفة أأي  .) أي الدين القائم بالفعل بعقائـده وطقوسـه ومؤسسـاته وهيئاتـه
النقدية درس الدين مـن حيـث اتصـاله بـالقيم الـثالث: احلـق (نقـد العقـل النظـري) واخلـري (نقـد العقـل العملـي) 

درس املســـيحية كنقطـــة تطبيـــق للفلســـفة  )الـــدين يف حـــدود العقـــل وحـــده( واجلمـــال (نقـــد ملكـــة احلكـــم) ويف
وقـد  .النقدية مما يدل على أن الدين عند كانط ظل بعد املرحلة النقدية عامال موجهـا حلياتـه الفكريـة والروحيـة

الـــدين يف حـــدود العقـــل (ن إ :عـــرتض علـــى كـــانط قـــائالا) عنـــدما Greifswaldالحـــظ ذلـــك جزيفســـفالد (
ال حيتــاج يف  نســاناإل بــأنّ  االعــرتاض علــىكــانط   جييــبو  .اإلطــالقصــله لــه بالفلســفة النقديــة علــى ال  )وحــده

  .)1الشائعة( األخالقإَىل  الفلسفة النقدية بل حيتاجإَىل  الرجوعإَىل  فهمه له



  الموقف الدينى لكانط قبل المرحلة النقدية -أوال
وبعـد املرحلـة  قبـل املرحلـة النقديـة، الـثالث املعروفـة الديين لكانط يف مراحل حياته املوقفتبدو أمهية عرض 

النقدية يف بيان أن الدين عند كانط كان دائما هو العامل املوجه لـه بـالرغم ممـا يبـدو ظـاهرا مـن اتصـاله بالعـامل 
رفضه للقطعية اليت نشأ فيها واليت كانت سـائدة يف عصـره َأو  احلديث وتتبعه لتطوره وأخذه منوذجا له (نيوتن)

  .فولف) ودعوته إلقامة امليتافيزيقا على التجربة -(ليبنتز
عــــن  األفكــــاربعــــض (عنــــدما كــــان تلميــــذا خملصــــا لليبنتــــز وفولــــف ومــــاير  م1759كتــــب كــــانط يف ســــنة 

ن هذا العلـم هـو أفضـل العـوامل املمكنـة حـال ملشـكلة الشـر إ :) ليعرض تصور ليبنتز املشهود القائل2()التفاؤل
فهــو يــرفض  .هلــا أساســا جديــدا يوليعطــ، ة األوىل الــيت يبــدأ منهــا تفكــري كــانط الــدييناملشــكل يوهــ، يف العــامل

كمــا ،  كمــا هــو احلــال عنــد ليبنتــز  )اهللا(قامــة هــذا التصــور علــى فكــرة الضــرورة الــيت خيضــع هلــا كــل شــيء حــىت إ
ن الضــرورة أل ؛النــزوة واهلــوىإَىل  بوتكــون أقــر ، قامتــه علــى فكــرة مشــيئة إهليــة غــري عاقلــة ال هــدف هلــاإيــرفض 

وال يعمــل شــيئا ، معــه األشــياءلضــرورة خارجــة عليــه تعمــه وتعــم  )اهللا(وال خيضــع ، والفوضــى أساســان خاطئــان
كـانط لتصـور   يوبـذلك يعطـ، يؤثر كانط إرجاع احلريـة هللا بوصـفها إحـدى صـفاته الكاملـة .عن طريق الفوضى

   .ية اهللا وكمال الطبيعةاجلامعة بني حر  ية اهللا همويصبح حك، سبينوزيا ليبنتز أساساً 
ـــة يف  أبيقـــور) والضـــرورة ، هـــي الطريـــق بـــني الضـــرورة املاديـــة (لـــوكريس )ملكـــة احلكـــم(كمـــا أصـــبحت الغائي

يعرضــها كــانط يف إعــالن دروســه عــن اجلغرافيــا الطبيعيــة  الــيت نفســها الفكــرةي ســبينوزا) وهــ، امليتافيزيقيــة (ليبنتــز
كـــم  )3أجنـــاس البشـــرية املختلفـــة((نـــوان بع م1977الـــذي أعـــاد كتابتـــه ســـنة  م1775ســـنة  مبوافقتـــه علـــى 

ليأكــل هــذه  خلــق أيضــا الالبــواين - لــق اهللا الرنــة يف البوانيــا لتأكــل طحالــب املنــاطق املتجمــدةخكمــا (فــولتري 
ويرفض فكـرة اخللـق املتنـاثر املبعثـر الـذي ال  ،ة يف الطبيعة وتسلسل ضروري لعللهايويفسره على أنه غائ ،)الرنة
  .فيه عليه

ردا علــــى ســــؤال  )4()واألخــــالقوضــــوح مبــــادئ الالهــــوت الطبيعــــي (ويف البحــــث الــــذي كتبــــه كــــانط عــــن 
 موجـوداً  وبوصـفه، العلـة األوىل الوحيـدة كمبـدأ واضـح بوصـفه )اهللا(يتحدث عن  م1763أكادميية برلني سنة 

كمـا أعلـن   األولع امليتـافيزيقي وهـو املوضـو  ،أي أن اهللا هو تصور واضح واعتقاد يقيـين، ا كاعتقاد يقيينضروريًّ 
حبث سـنة (يف  )اهللا(وجيعل كانط  .)5()م1765/76برنامج حماضراته يف الفصل الدراسي الشتوي سنة (يف 

يف الزمـــان  األشـــياءيف ذاتـــه الـــذي ينـــد عـــن حـــدس  شـــيءمبـــدأ للمعرفـــة والكمـــال ألنـــه هـــو ال )6()م1775
) ؟خيلق اهللا العامل قبل ذلـك بعـدة قـرون لزمان (مثل: مل التدخله يف ا اليتوالذي يند عن التساؤالت  ،واملكان

يف  يءمثـــل نظريـــات مـــالربانش الـــيت تـــرى كـــل شـــ اإلشـــراقيةيـــرفض كـــانط النظريـــات الصـــوفية  نفســـه ويف الوقـــت
  .)اهللا(



الـيت يعلـن  )7()حماولة لتقدمي تصور املقدار السليب يف الفلسـفة( م1763وكتب كانط رسالته الصغرية سنة 
ولكنــه ميــزج املوجــود ، القبــيح واحلســن)، الشــر واخلــري، واللــذة األملأميــة التعــارض والتضــاد والتنــاقض ( فيهــا عــن
 :)467-556) (شــاعر يونــاين Simonide de ceosمــن هــذا التضــاد ويــذكر قــول ســيمونيد ( األعظــم

أنـه عـن املبـدأ تصـدر  إَىل  ونظـرا .ا عالقتناختالف  باألشياءن عالقة اهللا أل ؛ع مينا ض )اهللا(كلما فكرت يف (
(واقــع)  الشــيء(مشــكلة واقعيــة) ال يكــون صــدور  آخــر شــيءيصــدر  الشــيء وعــن ،النتيجــة (مشــكلة منطقيــة)
ن احملمــول الــواقعي ال يصــدر عــن ولــيس كواقــع نظــرا أل ،ن العــامل يصــدر عنــه كنتيجــةعــن اهللا (فكــر) لناقضــه أل

  .ينطولوجألاه للدليل وهو ما سيقوله كانط بعد ذلك يف رفض، احملمول املنطقي
 .)الوحيــد للربهنــة علــى وجــود اهللا األســاس(يف مقالــه املشــهور عــن  م1763وقــد حــدث هــذا بالفعــل ســنة 

اجملموعــة األوىل هــي الرباهــني القبليــة  .نيِ كــل منهمــا علــى برهــانَ   ياهــني يف جممــوعتني حتتــو رب فقــد صــنف كــانط ال
الــذي  ينطولــوجألاوتشــمل هــذه اجملموعــة الــدليل  ،ة خارجيــةجتربــإَىل  الــيت ال تعتمــد إال علــى العقــل وال حتتــاج

كمــا يشــمل الــدليل الوحيــد ،  وجــوده بالفعــل كمــا هــو احلــال عنــد ديكــارت وليبنتــزإَىل  )اهللا(مكانيــة إينتقــل مــن 
وتشـــمل الـــدليل  ،د علـــى العـــامل اخلـــارجيمـــواجملموعـــة الثانيـــة هـــي الرباهـــني البعديـــة الـــيت تعت .كمبـــدأ  )اهللا(علــى 
كمــا   األلوهيــةعلــى صــفات  يالعلــة األوىل الــيت حتتــو إَىل  الــذي ينتقــل مــن احلــادث الــذي تثبتــه التجربــة الكــوين

وجــود اهللا وصــفات إَىل  احلــادث املــنظم يتشــمل الــدليل الفيزيقــي الالهــويت الــذي ينتقــل مــن وجــود العــامل احلســ
وهـي الرباهـني الثالثـة الـيت سـينقدها والكـوين والفيزيقـي الالهـويت  ينطولـوجألايرفض كانط الدليل  .الكمال فيه

ولكـن  ي،نطولـوجألاالـدليل إَىل  وهـو يرجـع يف احلقيقـة ،وال يعـرتف إال بربهانـه الوحيـد )نقد العقل النظري(يف 
وهو برهان قدمي معروف يف العصر الوسـيط عنـد ، بدل أن جيعل كانط اإلمكانية يف التصور جيعلها يف األشياء

نقـد (ولكـن كـانط يف  .ويف العصـر احلـديث عنـد مـالربانش وفنلـون وبوسـوية وليبنتـز ،كـويينألاوتومـا  أوغسطني
 األفكـاروسـيتحدث عنـه كإحـدى  ،سريفض كل الرباهني علـى وجـود اهللا مبـا فيهـا دليلـه الوحيـد )العقل النظري

 وينتهــي كــانط .كمســلمة مــن مســلماته  )نقــد العقــل العملــي(كمــا ســيتحدث عنــه يف ،  الــثالث اخلاصــة بالعقــل
يف وجــــود اهللا ولكــــن لــــيس مــــن الضــــروري الربهنــــة علــــى  نســــانمــــن الضــــروري أن يتعمــــق اإل( اآلتيــــة:بالعبــــارة 
   .)8()وجوده

لديه حاضرا حىت يف مشـاكله  )اهللا(وكان  ،ففي هذه املرحلة األوىل مل تكن املشكلة الدينية غائبة عن كانط
 .عليه املراهنةوال ميكن  ،جلليل ويف غائية الطبيعةيظهر يف الشعور با، واألخالقفهو مبدأ املعرفة ، املنطقية

  في المرحلة النقدية الموقف الديني لكانط – ثانيا
كـــان هـــدف كـــانط مـــن بنـــاء الفلســـفة النقديـــة هـــو مـــا أعلنـــه صـــراحة يف مقدمـــة الطبعـــة الثانيـــة لنقـــد العقـــل 

املشـكلة الـيت افـرتق  هـذهل يف وبـذلك ميكـن الفصـ ،)هـدم املعرفـة فسـح اجملـال لإلميـان كان لزاما على(النظري 



 )نقـد العقـل النظـري(أن  بعضهمفقد ظن  .عن صلة العمال النقدية الثالث -كانط وشراحه-عليها تالميذه 
نقـد (أن  األخـر بعضـهموظـن ، مـن الفلسـفة النقديـة واألخري األولهو غاية كانط يف بناء نظرية املعرفة وهدفه 

نقـد ملكـة (وظـن فريـق ثالـث أن  ،ءيوقبـل كـل شـ أوالً  األخـالقف فيلسـو ، يهو كانط احلقيق )يالعقل العمل
واحلقيقـة أن كـانط ، عـامل اجلمـال يوهو كانط الغـائ ،هو كانط النهائي الذي بلغ قمة الفلسفة النقدية )احلكم

ومـن تدينـه خرجـت الفلسـفة النقديـة علـى  ،)الـدين يف حـدود العقـل وحـده(هو املتدين القانت كمـا يبـدو مـن 
ن الفلســفة النقديــة كلهــا هــي مراعــاة لوضــع إبــل  .ا أعطــى هلــا مــن طــابع علمــي رياضــي ميتــا فيزيقــيالــرغم ممــ

هـذين  األكـويينفقـد اسـتعمل تومـا  .ي: القبلي والبعـدنفسها هألفاظبمشكلة العصر الوسيط: العقل واإلميان و 
ما على هذ وهـو مـا  واألويلوالشـارط  ،ربةفالقبلي هو السابق على التج، املشكلة التقليدية هاللفظني للداللة 

 يهـو املسـتق يوالبعـد، والشـارط لصـحة املعرفـة والسـابق عليهـا ،الـوحي السـابق علـى التجربـةَأو  يعادل اإلميـان
ويكــون  .العقــل يف مقابــل النقــلَأو  احلــسَأو  يةنســانمــن التجربــة واملشــروط والالحــق وهــو مــا يعــادل املعرفــة اإل

عــن الصــلة بــني  نفســه لســؤال القــدميلحلكــم القبلــي الرتكيــيب ممكنــا إعــادة ســؤال كــانط املشــهور: كيــف يكــون ا
هو املشـروط هـو حـل العصـر  يوالبعد ،ويكون حل كانط هلذا السؤال بأن القبلي هو الشارط، اإلميان والعقل
دف قسـمة كـانط العـ  .كما هو احلال عند أوغسطني وأنسليم  )أتعقل يْ كَ   نُ ومِ أُ (وهو  ،الوسيط ملثيله  املكما 

ية وجعل الشـيء يف ذاتـه موضـوعا للمعرفـة نسانجعل الظاهر موضوعا للمعرفة اإلإَىل  ء يف ذاتهيظاهر وشإَىل 
 :تفســريا لعبــارة املســيح، أولويــة الــذات علــى املوضــوع –وقــد يكــون يف الثــورة الكوبرنيقيــة  .الباطنيــة أي لإلميــان

ويتضـح  .هلـا أيضـا تفسـرياً  جيتـو الـديكاريتوقـد يكـون الكو  )ماذا ستكسب لو أخذت العامل وفقـدت نفسـك(
  .كل على حدة،  النقدية الثالثة األعمالهذا أكثر إذا عرضنا ملوقف كانط الديين يف 
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وهـــو العقـــل  ،فيهـــا اإلجيـــايبفلســـفة كـــانط مبعـــىن أنـــه ميهـــد للجانـــب  ميثـــل العقـــل النظـــري اجلانـــب الســـليب يف
ايل تقسيماته وجدنا أن احلساسية الرتنسندنتانية ال تكون ممكنة بدون املنطق الرتنسندنتإَىل  اوإذا نظرن، يالعمل

أي أن التجربــة  )والتصــورات بــال حــدوس فارغــة ،احلــدوس بــال تصــورات عميــاء(حســب تعبــري كــانط املشــهور 
تكــــن هنــــاك هــــذه ن مل إمعرفتــــه َأو  دراك العــــاملإيســــتحيل  ومــــن مثمســــتحيلة دون شــــرطها القبلــــي يف الفكــــر 

وال تستطيع املعرفـة أن تعطينـا إال مـا  .استحالة املعرفة دون اإلميان - بلغة الدين - وهذا يعين ،القوالب القبلية
مـن خصـائص اإلميـان كمـا  يال تستطيع إدراك املوضوعات النظرية الصرفة اليت هـ يفه ومن هناتعطيه التجربة 

تقــوم املخيلــة بتخزينهــا وأعطائهــا للــذهن إَىل  جــارب احلسســيةعمــل العقــل أساســا علــى التعامــل مــع الت ريقتصــ
   .بأول أوالً 

هـو جـدل كـاذب ال جـدل حقيقـي   يلامن املنطـق الرتنسـندنت األكربالذي يكون اجلزء  يلاواجلدل الرتنسندنت
بد يبني أن العقل بكل ما لديه ال، احلقيقةإَىل  أعىن أنه جدل ال يوصل .وهيجل أفالطونكما هو احلال عند 

الت اجلدلية على مقدمات جتريبيـة بـل جتعلنـا ننتهـي الستدالاوال تقوم  .ن يقع يف متاهات ال خروج له منهاأو 
وهـذه ، ا واقعـا موضـوعياإليهـ ومـع ذلـك ننسـب ،أشياء أخرى ليس لدينا عنها أي تصـورإَىل  من أشياء نعرفها

 ،طبيعــة العقــل نفســهإَىل  فســطة ترجــعوهــي س، الســتداللاإَىل  السفســطة منهــاإَىل  الت هــي أقــربالســتدالا
 )Paralogismeالت الكــاذب (الســتدالا، الت اجلدليــةالســتدالاوتشــمل  .ويقــع فيهــا أكثــر النــاس حكمــة

ــــنفسإَىل  الوصــــول يالــــذي يــــدع (هــــل العــــامل خملــــوق أم ال؟ بســــيط أم  األربعــــةوتناقضــــات العقــــل ، جــــوهر ال
ومثـال العقـل (اهللا) الـذي ال ، هلـا إال يف اإلميـان الًّ  جتد َحـخل) اليت ال يستطيع العقل أمامها شيئا والإ..مركب؟

ألنـــه ال ميكـــن و  بالـــدليل الكـــوينَأو  ن الوجـــود ال يســـتنبط مـــن الفكـــرأل )9ي(نطولـــوجألاميكـــن إثباتـــه بالـــدليل 
   .)10بالدليل الفيزيقي الالهويت الذي يثبت منظما للعامل ال خالقا له(َأو  إثبات الضروري من احلادث

والعقـل ال يســتطيع ، مثـل للعقــل أي موضـوعات لإلميــان )واهللا( ،أن الـنفس والعــاملإَىل  ا ينتهـي كــانطوهكـذ
واجلـــدل الكـــاذب ويـــرفض يف النهايـــة كـــل  اخلـــاطئالســـتدالل انـــه يقـــع حتمـــا يف إن اســـتطاع فإو ، أمامهـــا شـــيئا

   .التأملية للعقل املبادئالهوت يقوم على 
املقـدمات لكـل ميتـا فيزيقــا (ففـي كتابـه ، نفسـها الفــرتة منفصـلة يفوقـد عـرض كـانط موقفـه هـذا يف كتابـات 

ويـرفض انتقـادات هيـوم ، )Deisme( هيـدافع كـانط عـن التأليـم 1783سـنة (ا مستقبلة ميكن أن تصـري علًمـ
وذلــك  ؛نفســه )Theisme( هلــيإلا اإلثبــاتوعلــى التشــبية ولــيس علــى  ،لــه الــيت ال تصــدق إال علــى الرباهــني

ويــرى كــانط أي مثــل  .إليــه ويظــل اهللا غــري حمــدد ال ميكــن النفــاذ ،عــن طريــق التمثيــل هللا تــأيت ن كــل معرفتنــاأل
لعلـم  األوىلامليتافيزيقيـة  ئاملبـاد(ويف  .)11وحتفظه من الوقوع يف املادية والقدريـة( ،العقل هي اليت حترر العقل

عـــدى حـــدود تموضـــوعات ت - أن اهللا واحلريـــة وخلـــود الـــنفس علـــى يؤكـــد كـــانط م1784ســـنة  )12()الطبيعـــة



أن ثبــات وجــود اهللا مــن مهــام العقــل يف  )13؟)(مــا التوجيــه يف التفكــري(التجربــة كمــا يؤكــد يف مقالــه الصــغري 
ـذا املعـىن ال ميكـن تصـور اهللا إال بالعقـل وحـده ال مـن مصـدر  ،استعماله العملي يف تشريعه للقوانني اخللقيـة و

ن تصـــور اهللا هـــو الـــذي يضـــمن تطـــابق الظـــاهر مـــع خصـــائص إبـــل ، تعلـــيم مهمـــا كانـــت ســـلطنهَأو  يخـــارج
والضـامن للمعرفـة كمـا هـو احلـال عنـد ديكـارت يف  ،ألنه جيب إخضـاع الظـواهر لألخـالق عنـد كـانط األلوهية

   .)يهلإلاالصدق (نظريته يف 
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 )14مات العقــل العملــي(مــن مســلَّ  انط مســلمةً عنــد كــ )اهللا(بعــد نقــد كــل الرباهــني علــى وجــود اهللا أصــبح 
ــــنفس ــــود ال مــــن مطالــــب الــــنفس  )Exigenceكمطلــــب (َأو   ى،مســــألاكأحــــد مقتضــــيات اخلــــري َأو   مثــــل خل

األفضــل هــو و فــاهللا ، مة حــال ملتناقضــات العقــل العملــي بــني الســعادة والواجــبوتكــون هــذه املســلَّ ، يةنســاناإل
واهللا بعقله وإرادته علـة الطبيعـة وخريهـا  .حرية والطبيعة على السواءقادر على أن يعمل طبقا لل األعظم الواجد
ن حتقيـق إلذلك ف ؛)اهللا(وهو  األويل، األقصىمقدمة للخري  نسايناإل األقصىواخلري ، أي أنه خالقها األقصى

عـىن لقي مبهذا اعتبار وجود اهللا أساسا لإللزام اخل وال يعين .ليس واجبا فقط بل ضرورة نسايناإل األقصىاخلري 
ومبــا أن الواجــب لــيس افرتاضــا نظريــا بــل اعتقــاد عملــي يكــون  .اخللقــي يكشــف عــن اخلــري الضــروري اإللــزامأن 

كــون ســعداء بــل نأن تعلمنــا كيــف  األخــالقال تســتطيع  .العمــل ال النظــر هــو الربهــان الوحيــد علــى وجــود اهللا
 عرفنــا كيــف نكــون األخــالقإَىل  الــدينفــإذا أضــيف  ،تســتطيع فقــط أن تعلمنــا كيــف نكــون جــديرين بالســعادة

بــل  ،وغايــة اهللا مــن اخللــق ليســت الســعادة فقــط، يف الســعادة األمــلن الــدين هــو الــذي يعطينــا ســعداء حقــا أل
عـــن اهللا  )15األخـــالق)(أســـس ميتافيزيقـــا (يف  م1874وقـــد حتـــدث كـــانط مـــن قبـــل ســـنة ، األقصـــىاخلـــري 
(مــىت  )ال يوجــد خــري إال اهللا وحــده، ؟مل تســميين خــريا( اإلجنيــلذلــك بآيــات  مــدعوما األقصــىاخلــري  بوصــفه

   .) واهللا هو الكمال فينا الذي يبدو يف حب اجلار17: 19
حتـــدث عـــن الرتبيـــة الدينيـــة لألطفـــال وتقـــدمي  )16م(1787، 1776 ياضـــراته يف الرتبيـــة بـــني عـــامحمويف 

ال يشــعر بواجبــه فكيــف يشــعر  وىلاألن الطفــل يف مراحلــه الــدين هلــم يف صــورة أخــالق ال يف صــورة الهــوت أل
فيظــــل الــــدين عالقــــا بذهنــــه كمجموعــــة مــــن  ،بواجبــــات اهللا؟ خيشــــى كــــانط مــــن الالهــــوت أن يرفضــــه الطفــــل

ــا تــربط الــدين بالطبيعــة فيشــعر الطفــل ، ويقــع يف الالمبــاالة األبــدإَىل  املتناقضــات يرتكهــا أمــا الرتبيــة اخللقيــة فإ
 األخــالقويف ، اهللاإَىل  الطبيعــة مث نســبة الطبيعــةإَىل  ءينســبة كــل شــ تقــوم الرتبيــة إذن علــى، بقــانون الواجــب

 .اجلــزاء يف صــورة عبــادات خرافيــةَأو  ويف الالهــوت يســلك بــدافع مــن اخلــوف ،طبقــا إلرادتــه نســاناإليســلك 
لـذلك جيـب تعلـيم الطفـل كراهيـة الرذيلـة ال  ؛ن الـدين بـال أخـالق خرافـةالالهـوت أل األخـالقجيب أن تسـبق 

ـا، اهللا حرمهاألن  ا ال ألن اهللا أمر  وال جيـب أن يـذكر اهللا كثـريا حـىت ال يـدنس امسـه يف ، وحب الفضيلة لذا



ويقـال ، ؟الناس يلِّ صَ يُ  حىت يعرف ملَِ  األعظموجيب إعطاء الطفل أفكارا قليلة سلبية عن املوجود ، ء سواهيش
مأويتعلم ، ن اهللا يعتين باملخلوقات حىت يصبح شفوقا باحليواناتإ :له ن أل ؛ال حيكم على الناس طبقا لعبـادا

الدينيــة  األناشــيدبــالرغم مــن اختالفهــا يف الشــعائر والطقــوس حــىت ولــو أصــبحت  ةيف جوهرهــا واحــد األديــان
كمـا جيـب أن يكـون لـدى الطفـل كتـاب يف الرتبيـة القانونيـة ألن ،  أفيونا للشعب (كما قال ماركس بعد ذلـك)

   .األرض القانون هو عني اهللا على
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ن الغايـة هـي الـدليل الوحيـد علـى وجـود أوأخريا يرى كانط أن اجلالل يف الطبيعـة مـا هـو إال مقدمـة للغايـة و 
وجعــل الشــعور باجلليــل مقدمــة للشــعور باجلليــل جعــل اجلليــل مقدمــة  ،ن فــرق بــني احلميــل واجلليــلأفبعــد  .اهللا

ويف  ،عنــد كثــري مــن الشــعوب األرضــيةواهلــزات واألعاصــري فــاهللا يبــدو مــن خــالل العواصــف  .إلثبــات وجــود اهللا
وكان كانط قد عـرض لـذلك مـن  .)17الشعور جبالل النفس عند املستنريين الذين يفرقون بني الدين واخلرافة(

أن اجلالل من  ىأور ، قبل املرحلة النقدية )مالحظات حول الشعور باجلميل واجلليل(قبل دراسته الصغرية عن 
الطبيعــة لتفســري غائيتهــا مث اســتخدمنا  يفإذا وضــعنا فكــرة اهللا  أننــاإَىل  وينتبــه كــانط .)18(اإلهليــةوضــع العنايــة 

ولذلك تكفينا غائية الطبيعة حىت ال ختلـط بـني علـم  ؛فإننا نقع يف الدور - هذه الغائية للربهنة على وجود اهللا
  .إال فيه األخريفالغائية مقدمة لالهوت وال جتد معناها ، غائية بوصفهالطبيعة وتصور اهللا 

) والالهوت اخللقي Theologie physiqueويفرق كانط بني نوعني من الالهوت: الالهوت الفيزيقي (
)Theoogie morale( ،أي يف  األخــالقعلــى الغائيــة يف  والثــاين ،يعتمــد علــى الغائيــة يف الطبيعــة فــاألول

ماهيـة أوىل َأو  علـة أوىلإَىل  األولالالهـوت اخللقـي إذ ينتهـي بنـا  يالالهـوت الطبيعـويسـبق  .يةنسـاناإلالنفس 
ذن إتعــد الالهــوت القــدمي تالتجريبيــة مل  األشــياءللكــون ألن  األخــريةدون أن يــربر لنــا فكــرة النهايــة (أو الغايــة) 

 نســاناإلهــو غايــة  قصــىاألأمــا الالهــوت اخللقــي الــذي يثبــت أن اخلــري  .مــن ذهــن الفنــان ال مــن عقــل احلكــيم
مــن حيــث هــو موجــود  نســانيكــون اإل ومــن مث، احلــرة اخلــرية اإلرادةوعلــى  ،القصــور فيقــوم علــى ملكــة الرغبــة

، اخلــري، القــادر، العــامل، األعظــموهــو املوجــود ، هــو الغائيــة القصــوى للكــون اهللاوملــا كــان ، خلقــي غايــة الكــون
 نســانوتنشــأ لــدى اإل، يــة الغائيــة الطبيعيــة وتؤســس الالهــوتتكمــل الغائيــة اخللق، اخلــري يف كــل مكــان، العــادل

ومـن مث ينتهـي ، وهذا كله أمام الشـعور بالواجـب، والتواضع، والطاعة، عواطف خلقية ثالث: العرفان باجلميل
لنا غاية قصوى  يالتسليم بعلة خلقية للعامل ليعطإَىل  بنا يإثبات موجود عاقل حر ويؤدإَىل  الالهوت اخللقي

ن اهللا هو الضـامن لألخـالق بالقانون اخللقي عن اهللا أل االستغناءنه ميكن إ :وال يقال .ة القانون اخللقيمطابق
ـــه الـــدال عليهـــا ذ إ، اإلثبـــات النظـــريإَىل  اإلثبـــات العملـــي منـــهإَىل  ويكـــون الالهـــوت اخللقـــي أقـــرب، مبعـــىن أن

للفــرض ولكنهــا ال تكفــي إلثبــات وجــود اهللا َأو  للظــنَأو  للتمثيــل نْ إاحلجــج النظريــة للربهــان املنطقــي  .تكفــي



أي اإلميـان بتحقيـق  ولذلك ال ميكننا تصور اهللا إال بالواجب .اقتناع خلقيإَىل  (أو خلود النفس) الذي حيتاج
ستطاع ببساطته اهذا الدين الرائع الذي (وهو طريق املسيحية  ،احلر االعتقادغاية وهو إميان خلقي يقوم على 

 الغامضــة اإلشــراقياتوحيفظنــا هــذا الــدليل اخللقــي مــن الوقــوع يف  .)لســفة مبفــاهيم خلقيــةغنــاء الفإاملطلقــة 

)Thesophie(  َأو) يف تصــــــــور العــــــــامل حتــــــــت ســــــــيطرة الشــــــــياطنيDemonologie(  أعمــــــــال إالهلــــــــة َأو
)Theurgie(  إَىل  يف حتويل علم النفس العقليَأو) علم الروحPneumatologie)(19(.   

ففـي سـنة  .الصغرية الـيت تـدور كلهـا حـول فلسـفته يف التـاريخ مقاالتهملعىن يف كثري من وقد أكد كانط هذا ا
ـا مـن  .)20()يف فكرة تاريخ شـامل مـن وجهـة نظـر سياسـة كونيـة( م1784 تظهـر الغائيـة يف التـاريخ علـى أ

س حتديـــــد مفهـــــوم اجلـــــن(يف مقالـــــة عـــــن  م1785الـــــيت أعلنهـــــا  نفســـــها وهـــــي الفكـــــرة، عمـــــل العنايـــــة اإلهليـــــة
) 22ية)(نسـانأفكـار إلقامـة فلسـفة لتـاريخ اإل(عـن كتـاب هـردر  هيف تقريـر  م1785ويف سـنة  .)21()البشرى

ويــرفض تصــور ابــن رشــد  .ويتحــدد تطــور التــاريخ مــع العنايــة اإلهليــة، إهليــة ةٍ طَّــيظهــر الــدين علــى أنــه حتقيــق خلُِ 
فـروض عـن (يف مقالـه عـن  م1786 ويف سـنة .األفـرادويؤكد التطور مـن خـالل ، )23لوحدة اجلنس البشري(

ـا صـوت اهللا (التغذيـة24()نساينبدايات التاريخ اإل العقـل) ويتجـه ، االنتظـار، اجلـنس، ) نظهر الغريزة علـى أ
وخيتلـــف تصـــور اهللا حســـب درجـــة تطـــور  .ن اخلـــري مـــن صـــنع اهللاويبـــدأ بـــاخلري أل ،تطـــور التـــاريخ حنـــو الكمـــال

كما خيتلـف التـدين عنـد الشـعوب حسـب املنـاطق   ،على أنه السيد )هللا(فيتصور البدو والرعاة مثال ، الشعوب
َأو  )األســبانالتعصــب (إَىل  وشــعوب اجلنــوب أقــرب التصــديق واخلرافــةإَىل  فشــعوب الشــمال أقــرب ،اجلغرافيــة

) مواآلالعنـدما يشـعر بعـدم تطـابق العنايـة اإلهليـة والتـاريخ (الشـرور  نسـانوقد حيـزن اإل .الالمباالة (الفرنسيون)
ويف ، علــى القــدر حــىت تكــون لــدينا الفرصــة للرقــى الكمــال األخطــارولكــن جيــب الرضــا واجلــزاة وال جيــب إلقــاء 

) يؤكــد كــانط مــن جديــد أن الدراســة 25()الغائيــة يف الفلسـفة ئاســتعمال املبــاد(يف مقالــه عــن م 1788سـنة 
 .ملعرفة اهللا ةالغائية للطبيعة هي الطريق الوحيد

  حدود العقل وحدهالدين في  –ثالثا  
اخلـري  يِ أَ دَ بْ حلول مَ  األوىليف خطة ذات أربع مراحل:  )الدين يف حدود العقل وحده(يقدم كانط مشروعه 
 .نســـانيطرة علـــى اإلاخلـــري والشـــر مـــن أجـــل الَســـ يِ والثانيـــة: الصـــراع بـــني مبـــدأَ ، يةنســـانوالشـــر يف الطبيعـــة اإل

والرابعة: العبادة الصـحيحة والعبـادة  األرضم ملكوت اهللا على والثالثة: انتصار مبدأ اخلري على مبدأ الشر وقيا
ال يــذكر صـراحة أن خطتــه هــذه تــتم يف  )كــانط(ن أولـو  .الباطنـة حتــت ســيادة مبـدأ اخلــري (الــدين والكهنــوت)

ا تصوير للخليقة منذ خطيئة آدم حىت فداء املسيح صراحة إال عنـد  ومل يظهر هذا التطور الزماين .الزمان ال أ
   .دين الفردية الروحية (وكالمها دين حمدد) حىت الدين املطلق يف النهايةإَىل  جل ابتداء من دين الطبيعةهي

  الدين والكنهوت



ية (اللحظــة األوىل) مث الصــراع بينهمــا مــن أجــل الســيادة نســانبعــد حلــول مبــدأي اخلــري والشــر يف الطبيعــة اإل
ري علــــى مبــــدأ الشــــر، وإقامــــة ملكــــوت اهللا علــــى األرض (اللحظــــة الثانيــــة) مث انتصــــار مبــــدأ اخلــــ نســــانعلــــى اإل
، وهــو الفــرق بــني )الــدين يف حــدود العقــل وحــده(الثالثــة) تــأيت اللحظــة الرابعــة واألخــرية مــن مشــروع  ة(اللحظــ

   .الفرق بني الدين والكنهوتَأو  العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة،
ــا أوامــر إهليــة فالــدين (بــا .حيــاول كــانط أوًَّال حتديــد معــىن الــدين ملعىن الــذايت) هــو معرفــة كــل واجباتنــا علــى أ

واجبـــات خاصـــة) واملصـــدر الـــذي أعـــرف منـــه هـــذه َأو إَىل  معرفـــة ظنيـــةإَىل  (مينـــع هـــذا التعريـــف حتويـــل الـــدين
أما املصدر الذي أعرف منـه الواجبـات قبـل أن ، )Religion reveleeاألوامر اإلهلية هو الدين املوَحى به (

ا ) ومن يعلـن أن الـدين الطبيعـي وحـده Religion naturelleواجبات إهلية فهو الدين الطبيعى ( أعرف أ
) فـإذا أنكـر كـل Rationalisteهو الوحيد الضـروري مـن الناحيـة اخللقيـة أي أنـه هـو الواجـب يكـون عقليـا (

إلقــرار بصــحتة فــإذا اعــرتف بــالوحي دون أن يعتــرب ا، )Naturalisteوحــي يعلــو علــى الطبيعــة يكــون طبعيــا (
فإذا اعتقد أن اإلميان به ضـروري للـدين الشـامل يكـون  .)Rationaliste purضروريا يكون عقليا خالصا (
ية ولكنــه ال نســانفــالعقلي ال يتعــدى حــدود احلكمــة اإل )Supranaturalisteمؤمنــا مبــا يعلــو علــى الطبيعــة (

   .اص واملؤمن مبا يعلو على الطبيعةواملعركة احلقيقية تقع بني العقلي اخل، ينكر إمكانية الوحي
ومــن حيــث اجلماعــة اخلارجيــة إمــا أن يكــون الــدين طبعيــا يقتنــع فيــه كــل فــرد بعقلــه، وإمــا أن يكــون علميــا 

وميكن أن يكون الوحي طبعيا إذا أمكن فهمه بالعقل ومـن مث  .) يقوم على العلوم التارخييةsavant(تارخييا) (
أمـا الـدين العلمـي التـارخيي ، ا مُوًحى به، وينسى أنه وحي يعلو على الطبيعةيكون الدين طبعيا موضوعيا وذاتي

وحيتــوى  .فهــو الــدين احملفــوظ يف الكتــب املقدســة ويف املــأثور ويف الكنيســة دون أن يظــل دينــا داخليــا فحســب
املشــرع إذ إن كليهمــا يقــوم علــى العقــل وعلــى العقــل ، الــدين املــوَحى بــه يف داخلــه علــى مبــادئ الــدين الطبيعــي

   .وبذلك يكون الدين املوحى به جانبني: جانبا طبيعيا وجانبا تارخييا علميا، لألخالق
ية كلهـا نسـانوهـو تصـور للعقـل العملـي متثلـه! الكنيسـة الشـاملة ممثلـة اإل، فالدين الطبيعى هـو الـدين اخللقـي

يف القلب الذي ال يرتبط بأي علـم  الدين الطبيعي هو الدين املفطور .ال كنيسة مرئية ميثلها املوظفون واألجراء
وعبادتــه هــي جمــرد نيــة القلــب اخلالصــة ال واجبــات خارجيــة حتــددها نظــم ، مــأثورَأو  تنظــيم وضــعيَأو  تــارخيي

طلـب َأو  متلـق هللاَأو  واخلطيئة فيه من عمل القلب ال من عمل اجلوارح دون أي أمل كـاذب، الكنيسة القائمة
ص واجباته يف قاعدتني: قاعـدة عامـة وهـي: واجبـك دون أي باعـث سـوى تتلخ .مدح اجلمهور وثنائه عالنية

قيمته املباشرة أي حب اهللا فوق كل شيء، وقاعـدة خاصـة وهـي: حـب كـل فـرد كمـا حتـب نفسـك أي جعـل 
ـــة يف صـــيغة قـــانون عـــام وهاتـــان القاعـــدتان مهـــا قـــوانني الفضـــيلة ووصـــايا القداســـة وال يفعـــل  .العالقـــات الفردي

) ال يعرتف باجلزاء ولكنـه يعـرتف بـاإللزام اخللقـي الصـادر مـن Guyau( فكانط مثل جويو .الواجب نساناإل



العقائـــد َأو  املـــأثورات القدميـــةإَىل  ال حيتـــاج الـــدين الطبيعـــي إذاً  .وجويـــو جيعلـــه صـــادرا مـــن دفعـــة احليـــاة، العقـــل
ن الكنيســـة هـــو البـــاب وبتشـــبيهات اإلجنيـــل يكـــون الـــدين الطبيعـــي (العقـــل) هـــو البـــاب الضـــيق، وديـــ .الرمسيـــة
أمـــا الـــدين التـــارخيي  .ال يـــدخل مـــن البـــاب األول إال الفالســـفة، ويـــدخل مـــن الثـــاين بـــاقي اجلمهـــور، الواســـع
أحبـــاث العلمـــاء يف الكتـــاب املقـــدس واملـــأثورات واملعجـــزات واألســـرار اإلهليـــة دون االعتمـــاد علـــى إَىل  فيحتـــاج
أي ، واحلـوادث علـى التسـليم بالعقائـد مـن غـري قيـد وال شـرطبل يعتمد على اإلميان املفـروض بالوقـائع ، العقل

ومــا يكــون وســيلة ، وتكــون عبادتــه باطلــة إذ ينفلــت نظــام األخــالق، علــى إميــان العبيــد ال علــى إميــان األحــرار
بالكتــاب واجبــا مطلقــا فينتظــر اإلميــان أَو  وتصــبح العقائــد الــيت ال يفهمهــا الفــرد العــادي بالعقــل، يصــبح غايــة

ويفــرض موظفــو الكنيســة هــذه ، لعبــد لصــدقة الســيد دون أن تكــون لديــه بواعــث خلقيــة حتــدد ســلوكهانتظــار ا
يــة أصــال اليهود يــة، واعتبــاراليهودالعبــادة ويقضــون علــى حريــة الفهــم واالعتقــاد ويصــرون علــى ربــط املســيحية ب

)، وتتحـــول للمســـيحية، وبـــذلك يقيمـــون ديـــن األخـــالق علـــى ديـــن تـــارخيي مشـــكوك يف صـــحة كتابـــه (التـــوراة
يـة تقـوم علـى التحقيـق التـارخيي واملعرفـة التارخييـة، اليهودديـن تـارخيي شـعائري كإَىل  املسيحية مـن شـريعة القلـب

مع أن املسيحية خرجت من فـم ، ويطبقون املناهج نفسها على نشأة املسيحية وعلى حتقيق مصادرها التارخيية
مسـيحية تارخييـة خلقتهـا الكنيسـة إَىل  ة إذاً مـن ديـن القلـبحتولـت املسـيحي .قلوب املؤمننيإَىل  املسيح مباشرة

 طمـــس معـــامل املســـيحية وســـيادة الطـــابعإَىل  يـــةاليهودوقـــد أدى هـــذا الـــربط بـــني املســـيحية و  .واجملـــامع الكنســـية
، طبيعـةإَىل  وحتولـت الـروح، شريعة القـانونإَىل  وقد مت ذلك على يد بولس فتحول دين احلب، ي عليهااليهود
أي أن بـولس الـذي ، شـكلإَىل  وحتـول املضـمون، لعنـةإَىل  واملغفـرة، خطيئـةإَىل  والـرباءة .عقائـدإَىل  قواألخال

فطمــس معــامل الــدين اجلديــد ، إليــه عكــس مــا قصــدإَىل  أراد نصــرة الــدين اجلديــد ورفــض الــدين القــدمي انتهــي
ـا لـوثر وســبينوزا  خالصــة القـول أن كـانط يـدين املسـيحية الرمسيــة .وطبعـه بطـابع الـدين القـدمي التارخييـة الـيت أدا

املســيحية القلبيــة وهــي الــدعوة الربوتســتانتية إَىل  مــن قبــل والــيت ســيدينها كــري كجــارد مــن بعــد، وينــادى بــالعودة
   .األوىل

التفرقــة بــني الــدين والكهنــوت الــدين هــو إَىل  )الــدين يف حــدود العقــل وحــده(ينتهــي إذاً كــانط مــن مشــروعه 
ـــا لنـــا العقـــل وحـــدهديـــن العقـــل وهـــو ال ـــا ويـــوحى  ،  حيتـــوى إال علـــى قـــوانني ومبـــادئ علميـــة ضـــرورية تثـــق 

والكهنـــوت هـــو ديـــن الشـــعائر والطقـــوس واملظـــاهر اخلارجيـــة الـــيت تقـــرب مـــن النفـــاق والنفعيـــة، وتقـــع يف اجلهـــل 
ـا فاجلنون الديين جمموعة من العبادات الباطلة َتدَّعِ ، واخلرافة ويشمل اجلنون الديين كل هذا ي إرضاء اهللا مـع أ

ويقــوم علــى أســاس ذايت وهـو التشــبيه والتجســيم عنـدما نصــنع اهللا مث نعبــد مــا ، ضـد مقاصــد اهللا وعبادتــه احلقـة
صـنعناه بأيــدينا باالحتفــاالت الشــعبية واأللعـاب البهلوانيــة وأفعــال احلــواة كمــا كـان احلــال عنــد اليونــان والرومــان 

وكلمـا ازداد العبـث ازداد كمـال ، رة للتأثري على السـماء ولتصـفية الـنفسوغريهم من الشعوب العريقة يف احلضا



م ضـــعيفة ال يقـــوون علـــى ، األخـــالق وأعلـــن النـــاس إخالصـــهم هللا واحلقيقـــة أن مـــن يفعلـــون ذلـــك تكـــون قلـــو
اجلنــون الــديين هــو كــل مــا  .ممارســة الفضــيلة احلقــة، ويعوضــون هــذا الــنقص الــداخلي يف هــذه الشــعائر اخلارجيــة

باستثناء العمل الصاحل إلرضاء اهللا مثـل متتمـة الشـفتني وهـز الـرأس وإصـدار األصـوات وحركـات  نسانه اإليفعل
القيــام والقعــود مث إغــداق العطايــا علــى املــوتى وبنــاء القبــاب بالــذهب والفضــة الــيت ميكــن اســتخدامها يف منفعــة 

فــرق بــني أشــكال العبــادة الباطلــة وال  .فمــن يعطــي كــل شــيء هللا علــى هــذا النحــو يفقــد العــامل نفســه، البشــر
ومتتمـة الشـفتني مثـل ، أمـاكن قاصـيةإَىل  فالذهاب للكنيسة مثـل احلـج، بالرغم من اختالفها يف الرقة والفظاظة

كـل   .وهو ما تستطيع اإلرادة اخلرية أن حتصل عليه بالطبيعـة، وكل ذلك انتظارا للفرج اإلهلي، صوت الطاحونة
ا الرجـل الفاضـل الـذي يهتـدي إليهـ وجتارة خاسرة ال حيتـاج، مام اهللا ووقوع يف اخلرافةاملراسيم إذاً تربير للنفس أ

َأو  تعـــويضَأو  متلـــقَأو  زلفـــىَأو  تقـــربَأو  وال ميارســـها إال مـــن يبغـــى مصـــلحة عاجلـــة مـــن مـــدح، بنـــور العقـــل
) وتصــور القــوى Fetichisme( )الفتشــية(وال فــرق بــني املراســيم الدينيــة وعبــادة احليوانــات والنباتــات  .نفــاق

إَىل  واحلريـــة، الوثنيــةإَىل  وعلــى هــذا النحـــو يتحــول الـــدين، الومهيــة الــيت تعلـــو علــى الطبيعـــة واإلغــراق يف الـــوهم
الـدين مسـطور يف القلـب  .مع أن الدين ال حيتاج إال لعقل عملي وممارسـة الفضـيلة، خرافةإَىل  والعقل، طغيان

   .ال يف الشعائر والطقوسال يف املصاحف، ويظهر يف السلوك الفاضل 
حيتوي كالمهـا علـى  .فالتقوى هي خمافة اهللا، أما الفضيلة فهي حب اهللا، ويفرق كانط بني التقوى والفضيلة

وال ميكــن اعتبــار التقــوى الغايــة  .تصــور موجــود كامــل، ولكــن التقــوى تتصــوره جمســما والفضــيلة تتصــوره منزهــا
وإذا قـدمنا العبـادة علـى الفضـيلة  .فضـل شـيء فينـا هـو الفضـيلةالقصوى من األخالق بل جمـرد وسـيلة لتقويـة أ

  .فإننا نعبد صنعا أن نتصور اهللا كموجود نرضيه ال بالسلوك القومي بل بالعبادة والتملق
ويــرى كــانط أن الــدين قــد يتكيــف حســب طبــائع الشــعوب وهــو مــا أقــره ســبينوزا مــن قبــل يف تكيــف الــوحي 

طـابع  اليهـود فيغلـب علـى، )26 للعامـة والبيئـة والظـروف االجتماعيـة(حسب خيـال األنبيـاء واملسـتقى الـذهين
القــانون اجلنــائي للمحافظــة علــى طــابعهم الشخصــي وعلــى عــدم اخــتالطهم بالشــعوب األخــرى، ويغلــب علــى 

االعتـــزاز بـــالنفس، وهـــو الـــدين الـــذي مل ينتشــــر بـــاملعجزات بـــل باالنتصـــارات علـــى شـــعوب عديــــدة  ســـالماإل
التوحيـــد اجملـــرد الـــذي كـــان ســـببا يف حتريـــر إَىل  الـــيت حتـــث علـــى الشـــجاعة وقـــد يرجـــع هـــذاومبمارســـة الفضـــائل 

ويغلــب علــى الديانــة اهلنديــة طــابع االستســالم واخلنــوع ويعطــي ، املســلمني مــن عبــادة الصــور ومظــاهر الوثنيــة
ال يثقـــون للمســـيحية أيضـــا الطـــابع اهلنـــدي نفســـه كمـــا تبـــدو يف ســـلوك الفاســـدين الـــذين ال يعرفـــون الفضـــيلة و 

م باحتقارهم ألنفسهم ينـالون احلظـوة إَىل  بأنفسهم بل يلتجئون مساعدات خارجية تفوق الطبيعة، ويظنون أ
   .أما اخلضوع للقانون فمظهر من مظاهر القسوة والعزم .عند اهللا مما يكشف عن عبوديتهم وضعفهم



د لإلميـان طبقـا للفكـرة الربوتسـتانتية عـن إعالنه األخري وهو أن الشعور هو املرشـد الوحيـإَىل  مث ينتهي كانط
 .بــالطقوسَأو  وبــني اهللا بعــد رفــض التصــور الكــاثوليكي للتوســط بالكنيســة نســاناإلميــان كصــلة مباشــرة بــني اإل

ويعــرف كــانط الشــعور بأنــه إدراك يكــون يف ذاتــه واجبــا، أمــا الــذهن فهــو الــذي حيكــم علــى الســلوك إذا كــان 
احتمـال أي أنـه هـو احلكـم َأو  درك الواجـب مـن حيـث هـو مطلـق ال شـك فيـهالشعور ي، غري عادلَأو  عادال

اخللقــي علــى نفســه، أمــا الــذهن (وهــو يف حالــة العقــل العملــي) فهــو حيكــم علــى األفعــال مــن حيــث تطبيقهــا 
   .للقانون

ال أمــا قاضــي حمــاكم التفتــيش الــذي حيكــم علــى املــؤمنني باإلحلــاد والزندقــة والكفــر واملــروق عــن الــدين فإنــه 
 .مــن فــوق الطبيعــة إليــه حيكــم شــعوره ألنــه ال ضــمري لــه مــع اعتقــاده بأنــه يقــوم بتنفيــذ اإلرادة اإلهليــة ومــا أُوِحــيَ 

بسـبب  إنسـانبـاملوت مؤمنـا حقـا؟ لـيس مـن العـدل انتـزاع احليـاة مـن  إنسـانولكن هل يكـون مـن حيكـم علـى 
فَـَدى ابـَن إبـراهيَم بكـبٍش عظـيم) ومـن مث فـإن كـل  عقائده الدينية ألن إرادة اهللا خرية، وال متلـي إال اخلـري (وقـد

وحيدث ، عقيدة ال يكون إال ظنا؛ إذ يأيت احلكم من البشر ويظن أنه من اهللاَأو  كتابَأو   ما يقوم على تاريخ
ــا مبــادئ لإلميــان ومــن مث يكــون ، الشــيء نفســه عنــدما يفــرض رجــال الكنيســة بعــض العقائــد التارخييــة علــى أ

ا هم أنفسهمرجال الدين ال ض م يفرضون على املؤمنني عقائد ال يقتنعون     .مري هلم أل
إثبـات حريـة اإلرادة ورفـض الفضـل إَىل  وينتهي كانط يف مالحظاته األخرية بعد تأكيد حركة الفكر واإلميان

ســتعانة احلصــول علــى اخلــري بنفســه طبقــا لقــوانني احلريــة أي طبقــا للطبيعــة دون اال نســاناإلهلــي؛ إذ يســتطيع اإل
مقاصـدنا َأو  ،قويـةَأو  ففكـرة تـدخل خـارجي مـن فـوق الطبيعـة يف إرادتنـا احلـرة ضـعيفة كانـت، بالفضل اإلهلـي

حـدوثها بالفعـل وال ميكـن االعتمـاد َأو  فكـرة ال ميكـن ضـمان صـحتها –صادقة كانت أم أقل صدقا ، اخللقية
نفســـه فهـــي فكـــرة  نســـانقـــوى اإلإَىل  خارجيـــة بـــل إرادةإَىل  تأييـــدها؛ ألن الســـلوك اخللقـــي ال يـُْعـــَزىَأو  عليهـــا

ـــا تعـــين مســـاعدة ، متعاليـــة جيـــب االبتعـــاد عنهـــا كاالبتعـــاد عـــن املعجـــزات واألســـرار ـــا فكـــرة متناقضـــة أل بـــل إ
يف حريتـــه وهـــي يف احلقيقـــة تســـلبه إياهـــا ومـــن مث فهـــي فكـــرة خادعـــة مضـــرة بالـــدين يف حـــدود العقـــل  نســـاناإل

مظاهر حسية فيحتاج عقد العـزم وصـدق النيـة يف اخلـارج يف إَىل  القلب حتتاج ويظن بعضهم أن عبادة .وحده
اخللـف دخـول أعضـاء جديـدة إَىل  صالة مجاعية (الكنيسة) وحيتاج نقلهـاإَىل  اجتماعات عامة يف أيام معلومة

س) يف مجاعة (العماد) ويتطلب إدماج اجلماعة يف جسد واحد مادي ومعنوي بعض الشكليات العامة (القـدا
فما يظنـه بعضـهم وسـائل  .عبادة األشياء يظنها هؤالء طرقا للفضل اإلهلي، باستثناء النية الصادقة، وكل ذلك

مثــل هـذا اإلعــالن إَىل  فالصـالة تعبــري عـن متنيــات ملوجـود ال حيتـاج .للفضـل اإلهلـي هــو يف احلقيقـة وهــم خـادع
قـــد تثــري فينــا الكلمــات النيـــة  .اهللا كواجبــات ا هــو حتقيقهــا بـــاجملهود الشخصــي وحتقيــق أوامــرإليهــ ألن الطريــق

الصالة احلقيقة هي التأمل يف الكون واالرتفاع بـالروح حـىت ، الصادقة، ولكنها جمرد وسيلة يتخذها الناس غاية



َأو  عبــادة شــخصإَىل  وثنيــة وتنقلــبإَىل  والــرتدد علــى الكنيســة عبــادة علنيــة تتحــول، تفقــد الكلمــات معناهــا
والتدشــني الرمســي للــدخول الكنيســة أول  .لكــل مجاعــةَأو  وهم بفضــل إهلــي خــاص لكــل فــردمتاثيــل وتــَأو  صــور

صـىب مل يبلـغ بعـد سـن الرشـد، ومـن مث فهـو عمـل ال قدسـية فيـه َأو  مرة (العماد) هـو فـرض اعتقـاد علـى طفـل
للقــداس الكنيســة إَىل  أمــا تكــرار الــذهاب .فــريفض كــانط طقــس العمــاد كــرفض لــوثر وكريكجــارد لــه، إرشــادوال 

فهـــي فرصـــة تعطـــى لرجـــال الـــدين لتكـــوين طبقـــة قـــاهرة متعجرفـــة علـــى املـــؤمنني تـــدعى وحـــدها امـــتالك وســـائل 
ذه العبـارة:  .الفضل اإلهلي ورفع اخلطايا السـلوك الفاضـل إَىل  إن رفـع اخلبايـا ال يـؤدي(وينهي كانط الكتاب 

   .)رفع اخلطاياإَىل  ولكن السلوك الفاضل هو الذي يؤدي
  الديني لكانط في المرحلة األخيرة الموقف

ذلــك بالفعــل يف املرحلــة إَىل  ديــن فلســفي ووصــلإَىل  إذا كــان كــانط قــد حــاول يف املرحلــة النقديــة الوصــول
الــدين يف (أخــالق كــذلك يف إَىل  النقديــة عنــدما جعلــه مرادفــا لألخــالق مث درس الــدين القــائم بالفعــل وحولــه

كمــا يقــول املســلمون: إميــان العــوام، َأو   األخــرية اقــرتب مــن إميــان البســطاءفإنــه يف املرحلــة  )حــدود العقــل وحــده
   .وأنف من هذا التربير العقلي الذي كان يقوم به طيلة حياته

وقــد تكــون انعكاســا ، القنــوت مــن جديــدإَىل  العقــل مثإَىل  قــد تكــون هــذه املرحلــة تطــورا طبعيــا مــن القنــوت
عــا مــن التصــوف العقلــي التــأملي الــذي اشــتهر بــه اإلميــان الــذي ظهــر قــد تكــون نو َأو  إلميــان شــيخ يــودع احليــاة

  .من الفالسفة مثل شلنجَأو  بوضوح عند َمْن تأثروا به من الشعراء مثل جوته وشيلر،
بسنتني عندما نشر مقاال صغريا  )الدين يف حدود العقل وحده(وقد ظهرت بوادر هذه املرحلة األخرية قبل 

) يؤكــد فيــه وجــود الشــر يف العــامل، وينقــد كــل 27اوالت يف العــدل اإلهلــي(م عــن فشــل مجيــع احملــ1791ســنة 
تـــدرج يف مراتـــب الكمـــال دفاعـــا عـــن حكمـــة َأو  نقـــصَأو  احملـــاوالت الـــيت تنكـــر الشـــر وجتعـــل منـــه جمـــرد ســـلب

يـرى كـانط أن للعقـل حـدودا ال يسـتطيع أن يتعـداها ومـن مث تفشـل كـل احملـاوالت ، اخلالق ضد نقـد العقـل هلـا
 ترغـب فيـه كغايـةَأو  ير الّشر يف العامل باسم العدل اإلهلي سواء الشر املطلق الذي ال تسمح به أية حكمـةلترب 
الشـر النـاتج عـن عـدم التـوازن َأو  ،ال كغايـة، الشر املشروط الذي قد ترغب فيه احلكمـة كوسـيلةَأو  ،وسيلةَأو 

العـامل الـذي ال ميكـن تربيـره عقـال باسـم العـدل  تأكيـد وجـود الشـر يفإَىل  وينتهي كـانط، بني اخلطيئة والعقاب
ــــز كليــــة، اإلهلــــي ــــذلك ينفصــــل عــــن ليبنت ايــــة كــــل (م كتــــب كــــانط مقــــاًال صــــغرياً عــــن 1794ويف ســــنة  .وب
ايــة(إن شــئنا َأو  )28شــيء)( ايــة كــل َأو  غايــة كــل شــيء) يبــني فيــه أن غايــة كــل شــيء يف هــذا العــامل هــي 

إَىل  ويلتجئ كانط، أي أنه يقضي على الزمان ويثبت اخللود، بقاء هللا وحدهشيء يف هذا العامل هي غايته، وال
ويف  .)L,Apocalypseمشــاهد مــن رؤيــا يوحنــا (أَو إَىل  الســماءإَىل  أســاطري العهــد القــدمي مثــل صــعود آليــا

 ) يطالـب كـانط بإنشـاء يـوم للشـكر والغفـران يسـأل فيـه اهللا العفـو29م(1795سنة  )مشروع السالم الدائم(



، وهـو مظهـر مـن مظـاهر العبـادة الـيت رفضـها كـانط مـن قبـل، عن اجلنس البشري ملا اقرتفه من آثام يف احلروب
ولو أنه يظل على والء ألفكاره األساسية من إثبـات للغائيـة يف الطبيعـة كمظهـر للعنايـة اإلهليـة وتأكيـد لشـريعة 

نثروبولوجيـا مـن وجهـة األ(م يف كتابـه 1797ة ويف سـن .يةنسـانأبـا لإل )اهللا(القلب واسـتغالل الفلسـفة وتصـور 
ـا حنـوا كونيـا شـيئيا (املسـن30()النظر الربمجاتية ، ) يفسر العقائد تفسريا رمزيا خاصة عقيدة التثليـث، وينحـو 

م جيعل الدين حالًّ ملشكلة 1798الصغري الذي كتبه سنة  )املنطق(ويف ، الطفل) كما يفعل الصوفية، الشاب
ويظـــل اهللا غـــري ، يظـــل اهللا وخلـــود الــنفس خـــارج نطـــاق التجربــة كمســـلمات للعقـــل العملــيكمــا   )مــاذا آمـــل؟(

الذي كتبـه كـانط سـنة  )نزاع الكليات(ويعترب  .)31وتظل قضايا الالهوت عملية ال نظرية(، معروف إال سلبا
امــات الــيت32م(1798   وجهــت) أهــم دراســة عــن الــدين كتبهــا كــانط يف املرحلــة األخــرية بــدافع فيــه عــن اال

ويسرتسل كانط يف التفسري، وجيعل التأويل هو الوسيلة حلل التعارض بني  .)الدين يف حدود العقل وحده(إَىل 
  ويضع املبادئ الثالثة اآلتية:  .كلييت الفلسفة والالهوت أي اإلميان العقلي واإلميان التارخيي

عـــدى حـــدود العقـــل بالعقـــل وتـــرتك تفســـري النصـــوص الـــيت حتتـــوي علـــى بعـــض العقائـــد النظريـــة، والـــيت تت -1
  .النصوص اليت تعارض العقل العملي

ــا، وال يكــون الشــك فيهــا خطيئــة ألن الــدين هــو العمــل  -2 ــا أيــة قيمــة يف ذا لــيس للعقائــد الــيت نــؤمن 
  .الذي جيب أن يكون أساس كل اعتقاد

لـيت حتتـوي علـى تأكيـد العمل نتيجة للفعل اخللقي وليس نتيجة ألثر خارجي، وجيب تأويل النصوص ا -3
تظهـــر فكـــرة اهللا  .ويف خمطوطاتـــه الـــيت تركهـــا يظهـــر كـــانط احلقيقـــي خاصـــة يف اجملموعـــة األوىل .مثـــل هـــذا األثـــر

ا كـل فلسـفته النقديـة ومواقفـه الدينيـة ويـذكر سـبينوزا يف كـل فقـرة، يتخـذه منوذجـا للتأمـل  ملحة عليه يستعيد 
ختتفـــي الـــنفس، وال يبقـــى إال اهللا والعـــامل، مث ، ل الثالثـــة شـــيئا فشـــيئاالصـــويف واالحتـــاد بـــاهللا، وختتفـــي مثـــل العقـــ

وكـأن كـانط قـد وقـع يف حالـة مـن  )لسـبينوزا )األخـالق(خيتفي العامل وال يبقى إال اهللا كما هو احلال يف كتـاب 
 .)اهللا موجود، اهللا موجود(اجلذب الصويف جتعله يردد دائما 

الـــذي يفـــرق فيـــه كـــانط بـــني الـــدين  )دين يف حـــدود العقـــل وحـــدهالـــ(علـــى أي حـــال يبقـــى اجلـــزء الرابـــع مـــن 
بــني األخــالق والعبــادة دلــيال علــى موقــف كــانط التقــدمي الــذي جيعلــه حبــق مــن زمــرة فالســفة َأو  والكهنــوت

  .التنوير
*******************  

  الحواشي
  .*) باحث وأكادميي من مصر
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  أسئلة العقل الدينّي وأدواره
  *صابر احلباشة

  من إشكاليات العقل الديني
اليوم، كثرية جّدا ومتشّعبة، إَىل  إّن اإلشكاليات اليت تطرحها عالقة العقل بالدين منذ عصر النهضة

ضها النقل على العقل، وبعَأو  بعضها تارخيّي يقوم على ضرب من اجلدال املزمن: أولوية العقل على النقل
ّي قادر على إسالمّي املعاصر رغبة يف تطوير عقل سالمشواغل الفكر العرّيب اإل إليه اآلخر مستحدث دعت

الرفض القاطع ملنجز العقل الغريب الذي بلغت كثري أَو  التفاعل اإلجياّيب مع الراهن، دون التضحية باملوروث
 من املقاربات املعتدلة مبطلب سهل، وال هو كثري  إليه وليس التوفيق الذي جتنح .من جتّلياته مسة الكونية

  .باإلجراء الذي ميكن أن حيسم اإلشكاليات العالقة
احللول اجلاهزة يبقى التحدي قائما وهو: كيف يلتزم العقل إَىل  ويف هذا السياق احملفوف مبزالق االطمئنان

ه، دون أن ينبّت عن األصول احلضارية ي خبطاب ُحيسن قراءة الواقع وُجييد التعامل اإلجياّيب معسالمالعريب اإل
جمّرد إَىل  اليت تشّكل اهلوية الوجداَن النابَض يف صميم هذا العقل؟ كيف يغتنم معاصرته، دون أن يتحّول

جمّرد جمرتٍّ، خالع لألبواب َأو  مستورِد إلشكاليات اآلخر، حنو أفقه اخلاّص، حداثيًّا،َأو  ُمهجِّرَأو  مرحِّل
   ؟املفتوحة، تراثّيا

وتأيت بعض احملاوالت التأويلية لعرض مقرتحات حتاول كشف سبل جتريب إعمال العقل، خارج التشرنق 
داخل مناهج ومدارس َأو  )...داخل عقول قطاعية (العقل الفقهّي، العقل العلمّي، العقل التقّين / األدايتّ 

) وتتأسس هذه احملاوالت، اليت نعتقد ...مؤّطرة (املنهج اإلبستيمولوجي، املنهج اإليديولوجي، املنهج البنيويّ 
ا مشاريع تفكري غري منجزة التموقـُع على بساط الواقع العقلّي العرّيب إَىل  غري مكتملة، بقدر ما تطمحَأو  أ

ّي، الذي يشهد زمخا من احملاوالت املتفاصلة واملتناشرة، واليت يغلب على كثري منها استباق النتائج سالماإل
ولعّل من آفات األطروحات  .ختبار املناويل اليت تُتخذ لفحص املعطيات الواقعية والفكريةدون صرب على ا

ا تركن حلول لفظية، ال تؤازرها إَىل  الفلسفية اجملّردة املعزولة عن األبعاد املتشابكة للظاهرة العقلية، أ
فكرية متواجلة بعد سقوط مسوغات واقعية تنزِّل الطرح على أرض الواقع، خصوصا وقد أضحت املنظومات ال

  .القطبية الثنائية سياسيا وأيديولوجيا، وذوبان الكيانات القـُطرية الضيقة، اقتصاديّا
وقد قامت نظريات حتليل اخلطاب على مطارحة النّص البشرّي وفق رؤى اجتماعية وتداولية متعّددة، 

م يف قراءة املمارسات النّصية التطبيقية وكان للنّص الديّين حّيز مهّم يف التنظري لتحليل اخلطاب ودور حاس
  .اليت تباشر النّص الديّين قراءًة وتأويال



ّي احلديثة يقف على حضور مبحث العقل حضورا الفتا، سالموالناظر يف جممل مشاريع الفكر العرّيب اإل
بنية (و )العقلنقد (إَىل  )1()اغتيال العقل(ويكفي استعراض بعض العناوين ملعرفة كثافة ذلك احلضور؛ فمن 

إَىل  ووصوال ...)4()مفهوم العقل() و3()يّ سالميف نقد العقل اإل(ومرورا بـ ...)2()تكوين العقل(و )العقل
هذا احلضور الغزير للعقل يف العناوين يعكس  .والقائمة طويلة ..)6()التكوثر العقلي() و5()نقد العقل(

تنظيم اخلطاب حول العقل يف أشكال إَىل  يسالمإلحاجة املمارسة الفكرية يف الفكر العريب اإَىل  نظرة
حاولت تأسيس َأو  ) حتديدا،7مرجعية غربية كانطية(إَىل  ُممَنهجة، سواء اختذت هلا مشاريع تعود

جعلت وُكدها تأصيل العالقة َأو  )،8جماال معرفيا عصريا على أنقاض املناهج االستشراقية( )ياتسالماإل(
ية الرتاثية جبناحيها النظري والعملّي، مع سالمعلى رؤى ختتلج فيها الكليات اإلبني الفكر والواقع اعتمادا 

  .)9الربط بالواقع املعيش(
ولعّل مقاربات حتليل اخلطاب الديين قد وظفت، رغم االختالفات اليت تشكل رؤاها، مناهج تأخذ 

(اللسانيات  أّن كثريا من العلومواملالحظ  .ي والعقل الغريبسالمبأسباب احلداثة وتقيم جسورا بني العقل اإل
علوم  –املنطق  –الفينومينولوجيا  –النقد الثقايف  –اهلرمينوطيقا  –األنثروبولوجيا  –علم األديان املقارن  –

) تتضافر يف رسم املنهج املتبع لتحليل العقل يف اخلطاب الديين، ولكن احملاوالت ظلت رهينة ...املعرفة،
جزئية جمهرية ال تتجاوز مدّونة حمدودة، وهو ما َأو  اءات اليت حتمل مشاريع كربى،تعميم مفرط، يف حالة القر 

إقامة مشاريع مؤسسة على أعمال فرق حبث متعددة االختصاصات توظف إَىل  احلاجة - يف ما نرى-يربز 
حتقيق رؤية إَىل  ية ملقاربة العقل يف النص الديين بشكل يؤدينسانخمتلف العلوم الرتاثية واحلديثة يف العلوم اإل

  .التكامل واملوضوعيةإَىل  أقرب ما تكون
ولعّل تفكيك العقل يف النصوص الرتاثية، تفكيكا معرفيا وتداوليا مل يتّم، فيما نعلم، إال بشكل 

  .)10جزئّي(
يبدو مشروع زرع بذور العقالنية يف اخلطاب الديّين، املوّيل وجهه حنو أفق الرتاث، ينغلق عليه ويكتفي به 

تفاء مَرضّيا، أمرا ضروريا ملواكبة الطفرة العلمية والثورة التكنولوجية غري املسبوقة يف هذا العصر وإلعادة اك
ا، يف آن واحدسالمالتوازن للعامل اإل ن  قيم احلداثة اليت ال مناص منها:  .ّي املتجاوز لصدمة احلداثة واملر

فكر، جيب أن يُعاد النظر فيه َأو  اقض معها من سلوكوما تن .العقل / العلم / القانون، هي أثايف التقدم
  . جذريا، فنحن ال نستطيع أن نعيش احلاضر برؤية ماضوية خالصة وال بأفق استشرايف مستقبلّي حمض

  من أدوار العقل في الخطاب الدينيّ 
بداللة عدم املالحظ أّن النص القرآين قد فسح اجملال للباحثني كي يقفوا على البعد العملّي يف العقل، 
ي فاعلية سالمورود صيغة (عقل) االمسية يف القرآن، بل ورد يف صيغ فعلية، وهذه أمارة على أّن العقل اإل



) كما توحي 11سورا عاليا ال يتوفر عليه إال خنبة أهل العلم(َأو  عملية وحدث متجّدد وليس حّدا مغلقا
لعام وثانيهما خفي ال يدركه إال أهل النظر بذلك املقاربات اليت جتعل النص ذا وجهني أحدمها مكشوف ل

ا حركة َأو  فحرية التأويل قد أتاحت قدرا من املشاعية .والعلم قل: ضربا من الدميوقراطية املعرفية اليت عزز
الطباعة احلديثة ووسائل اإلعالم الرقمية، وإن كان ذلك الزخم فعاال من الناحية الكمية ال من الناحية 

  .الكيفية بالضرورة
  والناظر يف النصوص القدمية جيد ملّخص صورة العقل فيها أنه: 
  أداة غريزية (وهو ما يعرف بالعقل احملض والنظري، وفق التسمية الكانطية) -
ما توفره هذه األداة الغريزية وتلك الطاقة اإلدراكية من حصيلة معرفية وخربة وفكرة ويسميها بعضهم  -
 ل الغريزي (العقل التجرييب والعملي، وفق النسق الكانطي)فهو نتيجة العق )العقل املكتسب(

، إذ ميثل قدرته على اإلدراك والتميز نسانية فإّن العقل ميزة اإلسالموكما هو معلوم، يف األدبيات اإل
) حيث يضطلع العقل مبهمة مركزية تنحصر يف 12وتشتد أمهية العقل يف ربطه بالنّص الديّين( .والتمحيص

 من النص املركزي واستقراء اجلزئيات واألدلة التفصيلية لألحكام فضال عن استنباط األصول استحصال املعىن
  .الكلية والقواعد العامة اليت حتقق املصاحل العامة ومتثل املقاصد العامة للشرع

 كّفاَأو   خبطاب الشارع طلبا (األوامر) )مناط التكليف(ويتمثل دور العقل من زاوية نظر أخرى، يف كونه 
 –) 13وضعا ألّن التكليف خطاب وخطاب من ال عقل له وال فهم حماٌل (اجملنون(َأو  ختيرياَأو  (النواهي)

  .الصّيب)
ا كانت تصنف العلومسالموالالفت أّن النظرة الكالسيكية يف احلضارة العربية اإل علوم شريفة إَىل  ية أ
ا مرتبة (هي العلوم الدنيوية)،  تناف بني احلاجيات الواقعية إَىل  حىت وصل األمر(علوم الدين) وعلوم دو

غري ذلك (رغبة يف حتقيق َأو  اهللاإَىل  والتهافت على العلوم الدينية، سواء كانت النّية صادقة يف التقّرب
، يف عصور االحنطاط)، حىت اشتكى عامل، يُرمى، حداثّيا، )حيله(الفقه و )صنعة(مكاسب دنيوية من 

هـ)، من أنك متّر مبدينة فيها ستون فقيها خيتصمون يف الفروع 505مد الغزايل (تبالالمعقول، هو أبو حا
  .وال جتد سوى طبيب واحد

ا،  هذا الفصل بني العقل الديّين الفقهّي الطاغي والعقل النظرّي اجملّرد الذي ينظر يف املصلحة يف حّد ذا
طبعا، يف التخّلف العلمّي والتكنولوجّي،  هو الذي أوقع املسلمني، مع وجود أسباب واعتبارات أخرى كثرية،

  . )الغزو الثقايفّ (وهو ما عّجل باالستعمار مبختلف أشكاله لعّل أقساها 
 –النحو  –امليتافيزيقا  –وال خيفى أّن العقل مثلما ينتج العلوم واملعارف النظامية النسقية (الرياضيات 

إَىل  النصوص األدبية، ولعّلنا أحوج ما نكونَأو  يالية) ينتج أيضا ملعارف اخل...الطبّ  –الفيزياء  –الفلك 



املختلفة دراسة إنتاج العقل اخلياّيل، دراسة خترج من إطار التقابل الضدّي بني العقل واخليال (وتشكيالته 
)، وذلك عرب مراجعة العالقات ...وميات شعرية،َأو  خياال علمياَأو  أساطريَأو  سواء أكانت صورا حلمية

بني َأو  بكة اليت تقوم يف بعض نواحيها على حصول تغذية راجعة بني العقل الواعي والعقل الالواعي،املتشا
الواقع النفسي والواقع املوضوعي، يف حياة األفراد واجملتمعات، خصوصا عرب االستفادة من منجز حتليل 

   .)14(الالوعي اجلمعّي الذي قامت عليه دراسات التحليل النفسي اليونغي
 وقوفا على املعىن األّول، ، بوصفهالتأويل دور العقل أن يضطلع مبهّمة ية، جندسالمالتقاليد العربية اإل ويف

دليل إَىل  ما حيتاجإَىل  فاملراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي( .ذلك املعىن األّولإَىل  رجوعاَأو 
  .)15)(لواله ما ترك ظاهر اللفظ

وأما السلف فقد استعملوا لفظ التأويل مبعنيني  )16(مرّة يف القرآن الكرمي 17 )التأويل(وقد ورد لفظ 
ذا َأو  األول هو التفسري، تفسري الكالم وبيان معناه سواء وافق ظاهره خالفه، فيكون التفسري والتأويل 

البن عباس أن يعلمه ما ورد يف السنة حيث دعا الرسول إَىل  متقاربني، واستندوا يف ذلكَأو  االعتبار مرتادفني
واملعىن الثاين للتأويل عند السلف هو  .اهللا التأويل ولذا استعمل الطربي لفظ التأويل بنفس معىن التفسري

 .)17(معناه القرآين أي املآل والعاقبة واملصري

 فاخلطاب الشرعي له مستويان تأويليان:

  .يت هي قواعد التفسريالتأويل مبا هو فهم للمعىن، فهذا قد حدد الشرع ضوابطه ال -أ
فنحن  .فما أطلعنا اهللا عليه من موجودات .التأويل مبا هو إدراك مباشر للحقيقة اخلارجية للشيء -ب

نعرفه بالسمع والبصر والفؤاد يف حدود ما تعني من كيفياته، فقد بني اهللا لنا تأويله، وهذا مل يعد متوقفا يف 
  .)18(إدراكه على مصطلح اجملاز

ّي قدميا اعتمادا على مقاربة سالمتخذ منوذجني ملعاجلة بعض أمناط حضور العقل يف الفكر اإلوميكن أن ن
احلارث احملاسّيب من جهة وعبد الرمحن بن خلدون من جهة أخرى، دون أن يكون املقصد من اختيار هذين 

لتارخيّي، املنهج اأَو  النموذجني سوى تفكيك حضور العقل دون ربط ذلك خبصوصية املنزع السلوكيّ 
   .املعتمدين لدى كّل منهما على التوايل

  العقل في نصوص التصّوف المبّكر
، قبل طغيان النزعة الطرقية )19(ي املبّكرسالمإىل تيار التصوف اإلهـ)243(تينتمي احلارث احملاسّيب 

اليت جتعل قراءة العالقة جيعلنا نراجع املسّلمات التقليدية  )فهم العقل(يف األزمنة املتأخرة، والطريف أّن كتابه 
رواج العرفان وخماصمة الربهان، حسب تلك النظرة إَىل  بني التصوف والعقل هي عالقة قطيعة، نظرا

طالئعية، بعقالنية  -عموما-  ولكننا ال نقع يف القراءة املضادة اليت تقوم على وسم النص الصويف ...يةجزيئالت



توسيع مدى العقل، وهذه إَىل  عرب التمّدد الغنوصي جتاوزت حدود العقل الفلسفّي القروسطي وجنحت
  .النظرة موغلة يف رفع لواء مناقضة القراءة التقليدية، دون أن يكون بديلها موضوعيا

بعد الديباجة التقليدية  فقد أورد .، يتعلق بتعريف العقل عندهلحارث احملاسيبل رأينا أن نباشر نّصا وقد 
ما ، )] العقل وحقيقة معناه= ماهيةباب مائية[(صدير املنت بعنوان الباب من بسملة وإحالة على املؤّلف وت

  :يلي
سألَت عن العقل ما هو؟ و إّين أرجع إليك يف اللغة، واملعقول من الكتاب والسّنة وتراجع العلماء فيما (

  بينهم بالتسمية ثالثة معاين:
  .أحدها: هو معناه، ال معىن له غريه يف احلقيقة

ما العرُب إذ كانا عنه فعال، ال يكونان إالّ به ومنه، وقد مسّاها اهللا واآلخران امسا يف كتابه  -تعاىل–ن جوَّز
  .ومسّتها العلماء عقال

فأّما ما هو يف املعىن يف احلقيقة ال غريه: فهو غريزة وضعها اهللا سبحانه يف أكثر خلقه مل يطّلع عليها 
وإّمنا عّرفهم اهللا  .أنفسهم برؤية، وال حبّس، وال ذوق، وال طعمالعباد بعضهم من بعض، وال اطّلعوا عليها من 

  .إيّاها بالعقل منه
فبذلك العقل عرفوه، و شهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم مبعرفة ما ينفعهم ومعرفة ما 

  .)20)(يضّرهم
ل وهو ماهية العقل، و لى منهجية واضحة حّدد فيها موضوع القو عحيافظ احلارث احملاسيب يف هذا املقطع 

  .املعىن اللغوّي ّمث املعىن االصطالحيإَىل  منهج اإلجابة: وهو التطّرق
حدها هو املعىن احلقيقي أّما اآلخران، فاعتربمها امسْني أاعترب  .و قد حصر املؤّلف معاين العقل يف ثالثة

ما العرب( بألفاظ و  )العقل(ه يف التعبري عن توّسع اللسان العريب و افتنانإَىل  و لعله بذلك يشري )جّوز
كانا عنه ( احلقيقي إذ قال: )العقل(و قد بّني احملاسيب عالقة تلك األمساء مبعىن  .أمساء أخرى له أُردفت به

ما أصل عنه يصدران، إليه فاالمسان اآلخران للعقل يتصالن به، وهو بالنسبة .)فعال، ال يكونان إّال به ومنه
  .ة عنها يتوّلدانوسبب عنه ينتجان و مادّ 

ذه  نستنتج من هذا املقطع معاجلة ضمنية لقضية داللية هاّمة تتعّلق بظاهرة الرتادف ويبدو وعي املؤّلف 
املسألة شديدا إذ مل ينكْر جرياَن اخلطابات يف معاملة امسْي العقل اآلخرْين معاملة املعىن احلقيقي، ومن مثة 

 . يقول به ملا يف ذلك من خطر على عملية احلّد اليت هو بصددهافاحملاسيب ال يُلغي الرتادف، و لكنه ال
   .فمعلوم أّن الرتادف يتناقض مع إجراء احلّد املنطقي الذي يشرتط فيه أن يكون جامعا مانعا

  حّد العقل



ن أنّه رمى م -إذا نظرنا يف حّد العقل تبّني لنا من املقّومات والشروط اليت وضعها املؤّلف يف حّده العقَل 
  .إخراج ما قد يشرتك مع العقل يف التعريف، من ذلك اخلرب والنقل واحلدس واحلسّ إَىل  خالهلا

هو غريزة وضعها اهللا سبحانه يف أكثر خلقه مل يطّلع عليها العباد بعضهم من (فهو يقول عن العقل: 
فهم اهللا إيّاها بالعقل وإّمنا عرّ  .بعض، و ال اطّلعوا عليها من أنفسهم برؤية، وال حبّس وال ذوق، وال طعم

  .)21)(منه
  .فالناظر يف البنية الرتكيبية للمقطع السابق يتبّني قيامه على إثبات ونفي وحصر

  .يف أكثر خلقه -سبحانه- اإلثبات: العقل: غريزة وضعها اهللا 
  النفي: العقل / الغريزة:

  ...مل يطّلع عليها العباد بعضهم من بعض: نفي النقل، اخلرب، -
  لعوا عليها من أنفسهم:مل يطّ  -
  ال برؤية: نفي الرؤية -
  وال حبّس: نفي اللمس -
  وال بذوق: نفي الذوق -
  وال بطعم: نفي الطعم -
  .احلصر: العقل / الغريزة: عّرفهم اهللا إياها بالعقل منه -

  .يهفاخلالصة، أّن للعقل أداَة إدراك و موضوَع إدراك بتوّسط الذات اإلهلية، وضعا ال دخل للبشر ف
و لكنه ال ينفي عنه الزيادة والتدرّج يف املعاين املكتسبة، يقول:  )طبيعي( فاحملاسيب يتحدث عن عقل

ا مث يزيد فيه معىن بعد معىن باملعرفة باألسباب الداّلة على املعقول(   .)22)(فالعقل غريزة يولد العبد 
كننا الوقوف على كون الرجل اختذ مراجع ذكرها فإذا أردنا أن نتبّني آلية احملاسيب يف استنباط هذا احلّد، أم

ا ال  يف بداية النصّ  (اللغة / املعقول من الكتاب و السّنة) و لذلك نراه يرفض بعض األقوال حتّد العقل ألّ
تستويف االستجابة ملراجع احملاسيب إذ بعضها يكتفي بإرضاء مرجع واحد هو اللغة دون أن يوافق الكتاب و 

  ؤّلف ذلك قائال:السّنة، ينقل امل
  .[العقل] هو صفوة الروح، أي خالص الروح وقال قوم من املتكلمني:(

إّمنا ﴿ وقال اهللا عّز وجّل: .فمن أجل ذلك ُمسَّي العقُل لُّبا .واحتّجوا باللغة فقالوا: لّب كّل شيء خالصه
  .يعين أويل العقول )9اآلية ر,سورة الزم(﴾يتذّكر أولوا األلباب
  .)23)(ذا مل جند فيه كتابا مسطورا وال حديثا مأثوراوال نقول ذلك إ



غري أنّه ال يرفض كّل قول  .فاحملاسيب مل يفتنت باجلانب اجملازي يف حّد هؤالء املتكّلمني الذين نقل عنهم
  استعارّي يف العقل إذ ينقل قوال ال يُردفه برفض بل يسكت عنه (والسكوت عالمة الرضا):

نور يف القلب كالنور يف العني،  .وضعه اهللا طبعا وغريزًة، يُبصر به و يُعربَّ به وقال قوم: [العقل] هو نور(
  .وهو البصر

  .)24)(فالعقل نور يف القلب، والبصر نور يف العني
املتكلمني، بل بناء استنتاج على قوهلم يبدأ بالفاء يستخلص من إَىل  وعدم نسبتهم )قوم(ولعل تنكري 

ة و القياس والقلب، ملّما يدّعم قبول احملاسيب هلذا التعريف على ما فيه من قوهلم قوال يقوم على املماثل
استعارة متّثل العقل بالنور، و ملّا كانت هذه االستعارة من االستعارات القرآنية، فقد وافق عليها املؤّلف ضمنيا 

ا تدّعم احد فروع حّده، وهو فرع نفي احلّسية ألنّه قول ي قوم على تواٍز بني احلّس و ارتضاها، فضال عن كو
  والعقل:

  العقل نور يف القلب
  البصر نور يف العني

ودون أن نفيض  .فهو قول يعزز تقابل العقل مع احلّس رغم حماولة التشبيه اليت ال خيفى طابعها التفسريي
ى الفصل القول يف منزلة النمط االستعارّي يف وضع احلدود، وكيف أّن الرؤية التقليدية اليت كانت تقوم عل

(الصناعي) وهي جمّردة أحادية الداللة، ولغة املنطق الطبيعي وهي جمازية  الباّت بني لغة املنطق الصوري
متعددة الداللة، قد أزاحها تصوٌُّر يرى تراُكَب اللغتني عدم انفصام إحدامها عن األخرى وإن متّيزت كّل 

أن نربز مكانة إَىل  طني، ومن مثة، فال حاجة لنامنهما بسمات متييزية ضرورية من أجل إجياد توازن بن النم
فال غرابة أن تقتحم االستعارة جمال وضع  .))آلتها(االستعارة يف اخلطاب العلمي(واملنطق من العلوم، فهو 

وإن كان احملاسيب قد كان مستجيبا ملنطق عصره، فتحاشى الصيغ االستعارية عند وضعه حّد العقل،  .احلدود
فال يسوّغ لنا استسهال اخلروج بأحكام جتايف الواقع   .يف معرض الشرح و التبّسط و التفسريومل يوردها إّال 

كأن نزعم أّن خطاب املؤّلف إرهاص بالزواج بني لغة املنطق اجلاّفة و لغة االستعارة مبا جيعل هذه األخرية 
  .حتوز قدرا من االعرتاف كانت حمجوبة عنه يف نطاق التصّور الكالسيكي

الدارس ال يعدم مع ذلك إمكانية وضع افرتاض منهجي يتمثل يف القول بأّن احملاسيب إذ مل ميتنع  غري أنّ 
ا تصويره حلّد العقل، إّمنا استند ما توّفره الصبغة االستعارية من نزعة إَىل  عن إيراد أقوال استعارية ميّنت 

ا أدىن درجة من الطابع الربهاين الذي يقوم علي-حجاجية  ّ ولكنها نزعة تسهم يف  -ه احلد املنطقيصحيح أ
فتكون وظيفة اخلطاب االستعاري  .توطني النفس على قبول ما اجرتحه املؤلف من تصميم للحد املنطقي



يف هذا - جتسري الفجوة بني اجملّرد واحملسوس بتقريب األّول من الثاين، مع العلم أّن حجاجية االستعارة تكون 
  .)25(ييف خدمة احلّد املنطق -السياق

  العقل في القراءة الخلدونية
  ؛ إذ يقول، مبّينا بعض أدواره:)مقدمته(هـ) العقل أمهية خاّصة يف 808أوىل ابن خلدون (ت

 واآلخرة، التوحيد أمور به تزن أن تطمع ال أنك غري .فيها كذب  ال يقينية فأحكامه صحيح، ميزان (العقل
ويقول، مبّينا  .)26()حمال يف طمع ذلك فإن طوره، وراء ما وكل اإلهلية، الصفات وحقائق النبوة، وحقيقة
  أنواعه:
 األسباب حصول قدر وعلى .احليوان من غريه عن البشر ا متيز اليت البشرية اخلاصة هو الفكر (فهذا
 تبعد ال ذلك ا حيصل اليت املعاين (هذهويواصل قائال:  .)27(يته)إنسان تكون مرتبة الفكر يف واملسببات

ا بالتجربة تدرك كلها  بل الناظر، فبها يتعمق وال البعد كل  ساحل عن ا يستفاد، و  تتعلق جزئية معان أل
ا، وصدقها باحملسوسات   ويستفيد .ذلك من ا العلم حصول طالبها فيستفيد الواقع، يف قريباً  يظهر وكذ

 حىت جنسه، أبناء معاملة يف عالواق بني بالتجربة له مقتنصاً  منها له يسر الذي القدر البشر من واحد كل
] وهذا هو العقل التجرييب، وهو ...[(أن يستخلص قائال: إَىل  .)28(وتركاً) فعالً  وينبغي، جيب ما له يتعني

وبعد هذين مرتبة العقل النظرّي الذي تكّفل بتفسريه أهل  .حيصل بعد العقل التمييزّي الذي تقع به األفعال
  .)29()]...العلوم [

  نقسم إىل:فالعقول ت 
  .واحليوان نسانعقل متييزي: يقع يف مرتبة دنيا مبا أنه يضطلع بالتمييز بني اإل -1
 .نسانعقل جترييب: يقع يف منزلة وسطى مبا أنه ينظم احلياة االجتماعية لإل -2

 .نسانعقل نظري: يقع يف مرتبة عليا باعتباره أرقى ملكات اإل -3

 يقرّبنا من القراءة الفلسفية للعقل نساينّ جريد للعقل اإلولعّلنا ال جنانب الصواب إن زعمنا أّن هذا الت
البشرّي باعتباره سريورة تارخيية وليس معطى سلفا يف شكله النهائي، وإن كان هذا التأويل يطرح إشكاليات 

طفرة ارتقائية خالل العصور؟ ولعّل مقاربة أَو  عويصة منها العقل هل هو ِمنَّة إهلية أم هو تطّور بيولوجيّ 
املفكر، ليست بعيدة عن مثل هذا  نسانالصانع واإل نساناإلإَىل  نسانينوزا (وغريه) يف تقسيم وجود اإلسب

ولكن هذه القراءة تظّل حمض حدس فلسفّي غري مدّعم بأدّلة عقلية؛ ذلك أّن علماء األنثروبولوجيا  .التصّور
ويقارنون اجلماجم القدمية ويستخلصون منها  والباليونطولوجيا ما زالوا يدرسون البقايا اليت مت العثور عليها،

  ...تطّور السالالت البشرية



)، وإن مل يصرّح بذلك 30أّما حضور الدين يف العقل، فمتضمَّن منذ العقل التمييزّي لدى ابن خلدون(
شرتط عن املرتبة احليوانية، وال ي نسانصراحة، ولكّن التكليف الديّين مرتبط بالتوّفر على عقل يتسامى به اإل

، فقط العلماء هم املطالبون بأن يتسموا بطاقة االستنباط واستخراج )عقل نظري(هذا التكليف التوّفر على 
ُكلَّفني فال يُقرَّر يف حّقهم هذا الشرط

الطبيعة (يتحّدث عن  )املقّدمة(بل إّن صاحب  .األحكام، أّما عاّمة امل
ا البشر بني سائر احليوانات   .)31()الفكرية اليت متّيز 

إَىل  وينطلق ابن خلدون من تصنيف ضمّين، نقوم عليه املنظومة املعرفية التقليدية، يتمثل يف تصنيف الناس
مميزًا بني طبيعة املمكن و و أصوله و ليكن مهيمنًا على نفسه إَىل  نسانفلريجع اإلعاّمة وخاّصة، قائال: (

كان قبله وما خرج عنه رفضه و ليس مرادنا اإلم املمتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته فما دخل يف نطاق
شيء فال يفرض حدًا بني الواقعات وإّمنا مرادنا اإلمكان حبسب  اإلمكان العقلي املطلق فإن نطاقه أوسع

ذا نظرنا أصل الشيء وجنسه و صنفه و مقدار عظمه و قّوته أجرينا احلكم من نسبة إ املادة اليت للشيء فإنا
  .)32)(المتناع على ما خرج من نطاقهعلى أحواله وحكمنا با ذلك

يالحظ الناظر يف هذا املقطع كيف حيتوي النظر اخللدوين للعقل مؤشرات املنطق التقليدي، من حضور 
األحوال)، فضال عن  -احلكم -صنف -املمتنع) وألفاظ التصنيف املنطقي (جنس -اجلهات (املمكن

لالفت أّن ابن خلدون يتبىن الرؤية التقليدية ملَلكة العقل اليت غري أّن ا .التساوق اجللّي بني (الوقائع واملاّدة)
، ويف هذا ربط ألواصر التعريف واإلجراء بني العقل يف التصور الكالسيكي )مستقيم الِفطرة(تتكامل مع 

 .ّي، حيث يكون التالؤم تاّما بني العقل الصريح والفطرة السليمة (املستقيمة)سالموالعقل يف التصور اإل
جني عاٍل ّمت انطالقا من مرجعيتني إحدامها فلسفية يونانية فالن ّص اخللدوّين حصيلة استصفاء ونتاج 

  .)34()دين الفطرة( سالمية، ترى يف اإلإسالم) واألخرى شرعية عربية 33حتديدا(
 وهي ،اخليالإَىل  املشرتك احلس يؤديه (مثومل يتخّلف ابن خلدون عن مقاربة العقل من زاوية فيزيولوجية: 

 تصريفهما يف القوتني هاتني وآلة .فقط اخلارجة املواد عن جمرد هو كما  النفس يف احملسوس الشيء متثل قوة
 إلدراك فالوامهة واحلافظة الوامهةإَىل  اخليال يرتقي مث .للثانية ومؤخرة لألوىل، مقدمة: الدماغ من األول البطن
 إليداع واحلافظة .الذئب وافرتاس األب ورمحة عمرو وصداقة زيد كعداوة  بالشخصيات املتعلقة املعاين

 يف القوتني هاتني وآلة .اإليه احلاجة لوقت حتفظها كاخلزانة  هلا وهي متخيلة، وغري متخيلة كلها  املدركات
 وآلته .الفكر قوةإَىل  مجيعها ترتقي مث .لألخرى ومؤخره لألوىل، أوله: الدماغ من املؤخر البطن تصريفهما

 دائماً  ا النفس فتحرك التعقل، حنو والتوجه الرؤية حركة ا يقع اليت القوة وهي الدماغ، من طاألوس البطن
طبعا ال غرابة يف أن يكون  .)35(للبشرية) الذي واالستعداد القوة درك من للتخلصّ  النزوع من فيها بكّ ُر  ملا

تقسيم األرسطّي، وُمطعَّما بالرؤية هذا الوصف مشوبا بالنظرة التقليدية للنفس ومنسجما مع العامل حسب ال



) ولكّن جمّرد استدعاء الُبعد العضوّي يف هذه ...شياطني، -بشر - ية يف تقسيم الكائنات (مالئكةسالماإل
يومنا إَىل  املقاربة، يُعدُّ، إرهاصا مبقاربة معرفية للفكر البشرّي اليت مازلنا نقع على مقاربات فلسفية جديدة هلا

   ...)36لم تشريح الدماغ واألعصاب(هذا، رغم تقّدم ع
أهل النظر من املطاعن يف اخلرب  ولقد عدّ (وقد نظر ابن خلدون يف شروط القبول العقلّي لألخبار، يقول: 

ال يقبله العقل وإمنا كان التعديل والتجريح هو املعترب يف صحة األخبار  استحالة مدلول اللفظ و تأويله مبا
ا حىت حصل الظن بصدقها وسبيل صحة  معظمها تكاليف الشرعية ألنّ  إنشائية أوجب الشارع العمل 

  .)37()الثقة بالرواة بالعدالة والضبط الظن
) مبا فيها اجملال التداوّيل املعرّيف واألخالقي 38ية(سالمللعلوم اإل )الرمسية(فالعقل اخللدوّين، يلّخص الرؤية 

تعصم من قبول اخلرب املؤوَّل تأويال يعارض  )آلة(العقل ف .الذي حيكم النظر يف املسائل الدينية والدنيوية
ية (التعديل سالمويربز يف نّص ابن خلدون اإلحلاح على العلوم املشّكلة للمنظومة اإل .املعقول، الديين والُعريف

يف نقد السند، يف العلوم  )علم الرجال(والتجريح)، وهي من خصوصيات النقد النّصّي للمنت فضال عن 
التساهل، باختالف طبيعة النّص املنقود، وجمال أَو  ية املتنوعة، مع اختالف بينها يف درجة التشددسالماإل

النظر، فبعض املواضيع أكثر حرجا من بعض؛ ومن مثة نالحظ أّن املنظومة الرتاثية تراعي يف نقل النصوص 
من نصوص تارخيية سردية الداخلة يف التشريع، يقظة خاصة وتستوجب احتياطا شديدا، أّما ما عدا ذلك 

ا(   .)39وأدبية، فقد ّمت التساهل يف روا
 ُ اإلميان  )عقلنة(احلماسة يف إَىل  وعدُم االنسياق )حدود العقل(ومن وجوه العقالنية اخللدونية، تبنيُّ

ذا يتبّني (بالنبوات، يقول:  هو مدركه الشرع كما  ماّـ وإن ه ليس بعقليّ ات وأنّ  لك غلطهم يف وجوب النبوّ و
ولعّل هذه الواقعية يف التعامل مع املباحث العقدية توقفنا على عدم تغليب  .)40)(مذهب السلف من األمة

وال يتحرّج ابن خلدون من الفصل املنهجّي  .عند صاحب املقدمة )التبشريي(اهلاجس َأو  )املتدّين(العقل 
اهرة الدينية، من حيث عدم تطويع اآللة العقلية بني املأخذ الديّين ملبحث النبوة واإلدراك العقلّي ملثل هذه الظ

العقلية، كثريا ما جينح هلا اإليديولوجيون، حتت مسّميات موضوعية  )املداهنة(لتستوعب املبحث يف نوع من 
اإلجيابية، اليت ال تفصل قطعيا بني  )العلمنة( -  )التنويرية(من خالل مقاربته -فلعّل ابن خلدون باشر  .زائفة

قل كما ال تشرتط اإلحلاد املنهجّي معيارا حامسا يف توّخي املوضوعية عند قراءة النّص الديّين، بل الدين والع
حتسن املسايرة وُحتكم التعايش بني املنظورين الشرعّي والوضعّي، دون أن يُدخل أحدمها الضيم على اآلخر، 

 )علم العمران(ليت أفلحت يف تأسيس الرؤية اخللدونية، اإَىل  مع احرتازنا من تسّرب بعض االختالل أحيانا
ا بعض حاالت الفشل، يف تطبيق هذه الرؤية اخلصبة عند تدوين  على مبادئ عقلية موضوعية، ولكن اعرت

فكيف نتجاوز هذا  .، أي خالل املمارسة التفصيلية هلذا التأطري النظرّي العقالّين الرائد)كتاب العرب(



التطبيق، أحيانا؟ وكيف يكون العقل ضابطا للتأويل دون أن  االنفصام بني موضوعية التنظري وإسفاف
  يتجاوز حدوده، اليت كشفتها الفلسفة النقدية، وحىت النظرة الدينية، مع الفارق؟

  في نقد العقل الدينّي وقراءاته
  النتائج: -نقف انطالقا من قراءة جتليات العقل الديين يف الرتاث على مجلة من املالحظات 

وال -نطق احلّدّي التقليدّي الذي سيطر على الفكر القروسطّي، لُيسعَف ابَن خلدون مل يكن امل - 1
هذه الدائرة اإلبستيمولوجية، بأن يرسم للعقل مسارا يتجاوز اإلشكاليات املطروحة إَىل  ّممن كان ينتمي -غريه

، ومل تبدأ خلخلة بنيته حدود عصر األنوار تقريباإَىل  والواقع أّن املنطق األرسطّي ظّل مهيمنا .يف عصره
) لنسق منطقّي !املعرفية فعليا إال مع بناء العقالنية الديكارتية (رغم الزعم باملشابه الكثرية مع شّك الغزايل

ا  حديث تطّور لُيعرف فيما بعد مبنطق القضايا، فلم تُعد هذه اآللة العقلية طْوع أمر املتكّلمني يستعملو
  ...لالستدالل على وجود اخلالق

ولعّل سياق الفلسفة الغربية احلديثة الذي شهد تنابذات شىت يف مقاربة الشأن الديّين، من إميان حموط 
قد جعل العقل الديّين  ...قتل اإلله (نيتشه)، مرورًا باإلحلاد (ماركس)،إَىل  بالشك املنهجّي (ديكارت)،

ومل يكن فكر مشاريع  .)...فني ولوثر،الغرّيب يشهد زعزعة شديدة عّمقتها الثورات الدينية املصاحبة (كال
النهضة العربية مبعزل عن قراءة هذه األطوار واملراجعات، فتّمت حماوالت إعادة النظر يف العقل الديّين انطالقا 

وال نظّن أّن هذه  .تشخيص دقيق هلذا العقلإَىل  من نفي املسبقات اإليديولوجية، يف سبيل الوصول
  .منزلة النسق الفكرّي املتكاملإَىل  نتظام اإلبستيمولوجّي الذي جيعلها تصلاحملاوالت قد بلغت مرتبة اال

العقل هو مرجع التأويل الواقعّي (إذا قبلنا بالطرح اهليغلّي الذي يعترب أّن كّل ما هو واقعّي فهو عقلّي  - 2
على العقل  العقل الشرعّي مقّدما(اعتبار إَىل  وكّل ما هو عقلّي فهو واقعّي) وإن جنح األصوليون

)، إذ يرون أّن كّل دليل للعقل االستدالّيل معارض للعقل الشرعّي يُعلم بطالنه بالعقل 41()االستداليلّ 
فالعقل الديّين يلتّف حول احلقيقة الواقعية من جهة اّدعائه الوصاية على املقاصد  .)42االستدالّيل نفسه(

ة اإليصاد، وإن تراوح القول بإغالق باب االجتهاد بني ومن مثّة تبدو دائرة التأويل حمكم .النبيلة للشريعة
التأصيل (َأو  )عدالة السلف(اخلفوت والتصريح، وأحيانا قد تسقط دعاوى التجديد حتت ضغوط االلتزام بـ

  ، وهو ما قد يؤّدى إىل:)الشرعيّ 
م العقل حصول جتديد يف اخلطاب الديّين ال يتجاوز الشكل والعَرض, وال يظهر من خالله احرتا -أ

أصحاب أَو  احلديث املتنّور والقادر على املقارنة، إذ عندما جيّد اجلّد يتمّسك الفقيه باتباع مست القدامى
، وهو ما جيعل التحالف مناقضا لتطلعات العبور حنو التغيري الفعلّي، على النحو الذي )أوىل األمر(السلطة 



تغيريه)، وهو مطلب متجدد يف كّل إَىل  تأويل الواقعمارسته النظريات واملمارسات الفلسفية املادية (من 
  .تتعارض النصوص والوقائعَأو  عصر، عندما تتناقض

أعماال ارتدادية  ظهور شطحات تأويلية تنأى عن املنطوق واملفهوم وعن املرجع واملقصد، بوصفها -ب
ا الفقهاء، ، تشويها آلالت الفحص ا)املتهافتة(حتتّج على اإلقصاء مبمارسة دور القراءة  لعلمّي اليت يلّم 

  .الذين فرض عليهم منطق العصر االنفتاح على علوم جديدة
عدم تطوير خطاب ديّين حيرتم العقل املعاصر وحيّقق االستفادة املطلوبة ممّا متّكن منه وسائل اإلعالم  -ج

ن ظّل اخلطاب الديّين احلديثة (كالتلفزيون واإلنرتنيت) من انتشار واسع، عرب استهداف مجهور أوسع، ولك
 ...أبعد ما يكون عن االلتزام الشموّيل، يطرح القضايا اجلزئية، حيسن رفع الشعار ويعجز عن ابتكار احللول

فقد أصبح اخلطاب الديّين الفقهّي، عموما، مفرطا يف تشرذمه، ومل تتعّد دوائر االجتهاد حدود نفر قليل، ال 
ذا حتّد جديد على اخلطاب الديّين: كيف حيرتم عقل املشاهد املتعلم فه .يسمع بأعماهلم إّال نفر قليل أيضا

  .حىت ال يشعر بالنشاز، وقد رُحبت أبواب العلم والواقع - امللّم بعلوم عصرية-
ي أن يتخلص من عقدة الفصل بينه وبني العقل سالملعّل من مقومات جناح العقل الديين العريب اإل - 3

حتقيق تطابق ومهّي بني العقلني، وانطالقا من نقد إَىل  يكون يف ذلك دعوةالغريب، باعتباره آخر، دون أن 
العقل الغريب يف معاجلته ملسألة الدين، ميكن وضع تصّور يتجاوز هذا االنفصال اجلائر بني املرتكز العلمّي 

وال يعين  .والواقعمسلم إجياّيب ال يعيش انفصاما حاّدا بني التعاليم  إنسانواملرتكز العقائدّي يف سبيل تطوير 
ا متمايزة إَىل  نقد العقل الغريب الركون ّ عقل قروسطّي يفصل بسذاجة بني الفكر وآالت العصر معتربا أ

، وهذا البرت بني العلم )الضاّرة(أنطولوجّيا، ومن مثة فيمكن أن نستدعي التكنولوجيا ونستبعد العلوم والعوائد 
ومثلما  . بلورة عقلية تستمرئ املغالطة وُتِشْرِعُن الُفَصامونتاجاته، ليس جائرا فحسب، بل هو يسهم يف

إَىل  نرفض البرت اجلائر، ننأى بأنفسنا عن الربط الساذج القائم على ضرب من التمويه، حيث يعمد املفسرون
وهذا السلوك قد حيقق تعويضا  .ربط نتائج العلم احلديث بأقوال دينية نصية مستخرجة من الكتاب والسّنة

حالة من العطالة، والسلبية إَىل  ا عن التخلف عن ركب اإلنتاج العلمي والتكنولوجي، ولكنه يؤّدينفسي
) 43واإلرجاء، ألنّنا جنعل النّص مهيمنا على الواقع، وال نستفيد حىت من منجز الفكر املقاصدّي الرائد(

يل االنطالق يف رحابة الكون، تكبيل السلوك يف تسّلطات جزئية، يف سبإَىل  الذي حفـّز على نبذ االحتكام
   .انطالقة عقلية منهجية

)، بل كانت مقاربات العقل الديّين غري 44بقراءة فلسفية حمضة( مل حيظَ  سالمالعقل الديّين يف اإل - 4
نصوص التأويل، أي َأو  نصوص الوحي )الديينّ (بعيدة عن التوصيف الديّين للعقل، سواء أقصدنا بالنعت 

بقاء األفق الفلسفّي حمشورا يف زاوية إَىل  تعود )النقص(وأسباب هذا  .النّص وبني الناسالواقعة كوسيط بني 



فضال عن التعامل االنتقائّي الذي  !يف األصل من قوم وثنيني، لو كان فيهم خري لوّحدوا اهللا الوافد، القادم
نبذوه، أَو  فقد استعملوهمارسه علماء الكالم واملتصّوفة والفقهاء، مع املنطق، وهو من علوم الفلسفة، 
ومل تكن  .لذلك الرفضَأو  حسب املتاح املعرّيف وأفق التقّبل، دون أن يكون مثّة تعليل مقنع هلذا االجتزاء

العلوم الفلسفية مطروحة إال عند علماء دين قالئل، كالقاضي ابن رشد احلفيد، وهو الذي مثـّل عالمة 
بني الفلسفة وعلم  )للزواج(ولعّله ميّثل حالة نادرة  .األرسطيّ  مفارقة ممّيزة، رغم عدم انفصاله عن اإلرث

م من يدرس علوم الفلسفة بالزندقةإَىل  يّ سالمالكالم، وبعد حماولته، رضخ الفكر اإل   .عقل نصوصّي ا
******************  

  الحواشي
  .*) باحث وأكادميي من املغرب
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 َكانُوا  ِمبَا َأْعَلمُ  اللَّهُ  قَالَ  َصِغريٌ  َوُهوَ  َميُوتُ  الَِّذي أََرأَْيتَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا َجْدَعاءَ  ِمنْ  ِفيَها حتُِسُّ  َهلْ  َمجَْعاءَ 
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ِيَمةً  اْلَبِهيَمةُ  تـُْنَتجُ  َكَما  ُميَجَِّسانِهِ َأو  يـَُنصَِّرانِهِ َأو  يـَُهوَِّدانِهِ  َفأَبـََواهُ  اْلِفْطَرةِ  َعَلى يُوَلدُ   ِمنْ  ِفيَها حتُِسُّونَ  َهلْ  َمجَْعاءَ  َ

َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّيت  اللَّهِ  ِفْطَرةَ ﴿ َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  أَبُو يـَُقولُ  ُمثَّ  َجْدَعاءَ    .)اْآليَةَ ﴾َعَليـْ
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 سالمالعقل واإليمان في اإل

 حممد السماك(*

وهــو  .ختيــارحــّر يف اال نســانفاإل .علــى قاعــدتني أساســيتني مهــا احلريــة واملســؤولية ســالميقــوم اإلميــان يف اإل
 نسـانولإل .احلق ولـيس إلكـراههم عليـهإَىل  فقد أرسل اهللا الرسل لريشدوا الناس .حماَسب أمام اهللا عن خياراته

 ولذلك ال ؛ن يعمل عقله الذي خلقه اهللا فيهأوما كان له أن يفعل ذلك من دون  .أن خيتار بني الرشد والغيّ 
 .ملن ال عقل له ةبحماس

 :-تعـاىل–اليت هي اإلقرار، ومرتبة اإلميـان الـيت هـي التصـديق، لقولـه  سالم بني مرتبة اإلوقد فّرق القرآن الكرمي
قلـوبكم وإن تطيعـوا اهللا ورسـوله  يف قـل مل تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمنا وملّـا يَـدُخل اإلميـان قالت األعراب آمنّـا﴿

إمنا املؤمنون الذين آمنوا بـاهللا ﴿ ان بقوله:مث عّرف اإلمي .)1(﴾رحيم شيئاً إّن اهللا غفور من أعمالكم ال يَِلْتُكمْ 
  .)2(﴾الصادقون ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم

فــــاملؤمنون، كمــــا تصــــرّح هــــذه اآليــــة، ليســــوا أولئــــك الــــذين أقــــّروا بــــأن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــداً رســــوله اهللا 
إقـرارهم هـذا بـأن صـّدقوا بوحدانيـة اهللا ورسـالة رسـوله تصـديقاً طـرد الريـب منا هم الـذين زادوا علـى إوحسب، و 
بـل  فجاهدوا يف سبيل اهللا جهاداً مل يقتصر على اجلهاد األصغر الذي هو اجلهاد بالروح واملال، ،من نفوسهم

الـيت ختـّوهلم  بلغوا املعرفـة إذفصّح بذلك وصفهم بالصادقني،  .اجلهاد األكرب الذي هو جهاد النفسإَىل  تعّداه
م يرونه، تلك العبادة اليت هي اإلحسان واليقني، وهي املرحلة العليا يف الدين احلنيف  .)3(عبادة اهللا كأ

ـــة، واحلريـــة هـــي أســـاس اإلميـــان، فـــال بـــد مـــن التوقـــف  ـــة يف  أوالً وألن العقـــل هـــو أســـاس احلري أمـــام موقـــع احلري
 .سالماإل

رِب َمـن أعطيتـه العقـل فمــاذا (يقـول فيهـا:  -رضـي اهللا عنـه- علــي مـن حيـث املبـدأ هنـاك عبـارة مـأثورة لإلمـام
 )..وَمن حرمته العقل فماذا أعطيته؟ ..حرمته؟

 .ن كل تكليف شرعي يسقط حكماً عن املختل عقلياً إذا كان ال إميان ملن ال عقل له، فإو 

َل البعـري، أي مجـع قوائمـه فُيقـال َعَقـ .عتقال) مشتقتني من مصـدر واحـديف األساس فإن الكلمتني (العقل واال
ن أالرسـول حممـد (ص) وتـرك ناقتـه مـن دون إَىل  اً جـاءعرابيّ أن أويف األثر،  .حبيث جيعله غري قادر على احلركة

وملـــا بلـــغ األمـــر رســـول اهللا، قـــال الرســـول  .فحـــزن واضـــطرب ..مل جيـــدها احيـــث تركهـــإَىل  وملـــا عـــاد ..يربطهـــا
 .على اهللاوتوكل  -أي اربطها-عقلها اعرايب: لأل

ن العقـل يسـمى عقـًال ألنـه يكـبح مجـاح أو  .ن العاقل هو الذي يعتقـل لسـانه، ويصـونه عـن الـزّالتأويُقال لغًة 
 .صاحبه عن النزوات واألهواء وعن الغلو والتطرف، وحيول تالياً دون وقوعه يف املآزق واملخاطر

ـــا ســـالماحلريـــة، فقـــد عّرفتهـــا املوســـوعة اإل أمـــا ية إنســـاناالختيـــار بـــني املمكنـــات مبـــا حيقـــق  القـــدرة علـــى(ية بأ



 .)4)(نساناإل

ــا  ن خيتــاروا ويقــرروا ويفعلــوا بــوحي مــن أفــراد احلالــة الــيت يســتطيع فيهــا األ(وعّرفتهــا املوســوعة العربيــة العامليــة بأ
م دومنا إ  .)5)(ي نوع عليهمأية ضغوط من أراد

 .تفصيل أوسعإَىل  مر حيتاجن األإر بالدين فمهذا يف التعريف العام للحرية، ولكن عندما يتعلق األ

 .ينيسالمول للفكر وللتشريع اإلن القرآن الكرمي هو املصدر األإ

ولـــو شـــاء ربـــك آلمـــن مـــن يف األرض كلهـــم مجيعـــاً أفأنـــت تكـــره النـــاس حـــىت يكونـــوا ﴿والقـــرآن الكـــرمي يقـــول: 
 .)6(﴾مؤمنني

هنــا ليســت ناهيــة، مبعــىن ال تكرهــوا  )ال(و .)7(﴾يال إكــراه يف الــدين قــد تبــني الرشــد مــن الغــ﴿يضــاً أيقــول و 
 .كراهميان وال عقيدة وال دين باإل إالناس على اعتناق الدين، ولكنها نافية، مبعىن ال يكون 

هاديـاً  مإلـيه رسـله اهللاأخماطبـاً قومـه الـذين  -عليـه السـالم- ويقول القرآن الكـرمي كـذلك علـى لسـان النـيب هـود
يــْت علــيكم، أنلزُِمُكُموهــا نــة مــن ريب وآتــاين رمحــة مــن عنــده فُعمِّ يــتم إن كنــت علــى بيّ رأأقــال يــا قــوم ﴿ومبشــراً: 

 .)8(﴾وأنتم هلا كارهون

يف  نســـانفالـــدين لـــيس مـــا يـــدين بـــه اإل .يةســـالماإلتبـــني هـــذه اآليـــات الكرميـــة مـــدى جتـــّذر احلريـــة يف العقيـــدة 
فعـــال أن مـــا هـــو ديـــن يف احلقيقـــة هـــو مـــن منـــا الـــدين هـــو املنعقـــد يف القلـــب، ألإكـــراه، الظـــاهر علـــى جهـــة اإل 

علـى  هَ رِ ْكـن مـن أُ أكمـا   -فلـيس بـدين حقيقـة  نسـانا اإلعليهـ هُ رَ ْكـما مـا يُ أ -نباري كما قال ابن األ  ..القلوب
 .الكفر ليس بكافر

 التساؤل:هذا مع ذلك ال بد من و 

 هل هناك فرق بني احلرية الدينية وحرية االعتقاد؟

 عتقاد وحرية التفكري؟وهل هناك فرق بني حرية اال

يــن أ ..تنتهــي املســؤوليات الدنيويــة وأيــن تبــدأ املســؤوليات األخرويــة املرتتبــة عــن ممارســة هــذه احلريــات؟ يــنأمث 
 .من هناك؟َأو  مام اهللا وليس أمام منظمة من هناأين تبدأ مسؤوليته أينتهي احلق القانوين للفرد و 

حريـــة االختيـــار، بـــني  نســـانوتـــرك اهللا لإل .هـــا فجورهـــا وتقواهـــاية وأهلمنســـانســـاس ســـّوى اهللا الـــنفس اإليف األ
واهللا مل يعط  .والذي حياسب هو اهللا .عقاباً َأو  اً ن يتعرض للمساءلة يوم احلساب ثوابأالفجور والتقوى، على 

مإنسـان ن احلكــم بـني النـاس علـى مــا هـم فيـه مـن اختالفــات إ .علـى كفـرهمَأو  اً حـق حماسـبة النـاس علــى اميـا
 .يـــاً كـــان موقعـــه مـــن االخـــتالف العقائـــدي هـــو طـــرفأ نســـانن اإلأذلـــك  .ويةإنســـان، مهمـــة إهليـــة ال ديـــةعق

صدار األحكام إي طرف مينح نفسه حق النيابة عن اهللا و أن إمث  .ال هللاإن احلكم إ .والطرف ال يكون َحَكماً 
ن أجـــّل وأكـــرب وأعظـــم مـــن أفـــاهللا  .خـــالف مـــع اهللاإَىل  بامســـه حيـــول صـــيغة االخـــتالف مـــن اخـــتالف علـــى اهللا



ســل طبعــاً الــذين خيتــارهم مــن املالئكــة ومــن نبيــاء والرُ ن يتحــدث بامســه (باســتثناء األأ إنســاني يعطــي وكالــة أل
م هلداية اإل  .نس واجلن)الناس وينتد

ه ن املبــدأ الــذي شــاءه اهللا وقــدر إمث  .إنســانعطــاه اهللا ال حيجبــه أومــا  .نســانن احلريــة هــي عطــاء مــن اهللا لإلإ
فـال حريـة  .ال علـى العقـلإواملبدآن ال يقومـان  .ية هو مبدأ احلرية، مصحوباً مببدأ احملاسبةنسانلتنظيم احلياة اإل
ا، خمـالف لـإلَأو  حجبهـاَأو  فـانتزاع احلريـة .وال حماسبة ملن ال يعقل أفعاله .من دون عقل رادة اإلهليـة، مصـادر

م احلرة خما  .رادة اإلهليةيضاً لإلألف وحماسبة الناس للناس على خيارا

 .والعقل هو الضابط ملمارسة احلرية وهو األساس حملاسبة االختيار احلر ومن مث السلوك احلر

ومـا كـان  .حكـامن التعارف يكون بني املختلفني املتباينني فكراً يف الرأي واألأإَىل  شارةولكن ال بد هنا من اإل
ا عقـوهلم؛ ومـا  إليهـ م ورؤاهم، وكذلك لتعدد الـرؤى الـيت تقـودهمال نتيجة لتعدد خياراإختالف بني الناس اال

مل يقل القرآن الكـرمي وجعلنـاكم شـعوباً  .ن يكون من دون العقل الذي يتمتع حبرية االختيارأكان هلذا التعدد 
 :ولكنـــه قـــال ؛طـــار اجتهـــاد فقهـــي واحـــدإميـــان واحـــد يف إحتـــت مظلـــة َأو  توحـــدوا يف عقيـــدة واحـــدةتوقبائـــل ل

سـواء يف  ي لتستخدموا العقل يف إقامة عالقاتكم على قاعدة على ما بينكم مـن اخـتالف وتبـاينأ، )عارفوالت(
فالتفــاهم املتبــادل،  ،الــتفهم املتبــادلإَىل  يف االجتهــاد حــول تفاصــيل العقيــدة؛ فاملعرفــة املتبادلــة تقــودَأو  العقيــدة

 .حلســاب حيكــم اهللا بــني النــاس فيمــا هــم فيــه خمتلفــونويــوم ا .وكلهــا أمــور تقــوم علــى العقــل، فــاالحرتام املتبــادل
ال مـن إولو شاء ربك جلعل الناس أمـة واحـدة وال يزالـون خمتلفـني ﴿فاحلكمة اإلهلية كما حددها القرآن الكرمي 

 .)9(﴾رحم ربك، ولذلك خلقهم

نــه حـىت لــو كــانوا أ يضـاً أويعــين  .ممــاً وشـعوباً أمـة واحــدة، بـل أن ال يكـون النــاس أن مشـيئة اهللا هــي أوهـذا يعــين 
ي مـن أ .جـل ذلـكأن اهللا خلقهـم مـن أويعـين كـذلك  .ربـك مَ ِحـال مـن رَ إمة واحدة فسوف يظلون خمتلفني، أ
 .بفعل العقل ..التعارفإَىل  مماً وشعوباً خمتلفة ولكنها مدعوةأن يكونوا أجل أ

يـة اس مـا ورد يف اآلسـأيقوم االختالف، الـذي هـو مظهـر أساسـي وجـوهري مـن مظـاهر جتليـات العقـل، علـى 
نـــــــك لعلـــــــى هـــــــدى إربـــــــك إَىل  دعامـــــــر و لكـــــــل أمـــــــة جعلنـــــــا منســـــــكاً هـــــــم ناســـــــكوه فـــــــال ينازعّنـــــــك يف األ﴿

لكل جعلنا مـنكم شـرعة ومنهاجـاً ولـو شـاء ﴿  األخرى يةساس نفسه الذي تؤكده اآلوهو األ .)10(﴾مستقيم
  .)11(﴾مة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا اخلرياتأاهللا جلعلكم 

تعـدد صــيغ إَىل  ن يــؤديأاآليـة الثانيــة) ال بـد يف اآليـة األوىل) وتعــدد الشـرائع واملنــاهج ( يفن تعـدد املناســك (إ
تعـــدد الثقافـــات واملعتقـــدات والتقاليـــد والعـــادات واالجتهـــادات داخـــل الـــدين إَىل  ومـــن مثميـــان بـــاهللا الواحـــد اإل

ياً يف إســالمهــو ســائد مســيحياً يف تعــدد الكنــائس، و  الواحــد وحــىت داخــل املــذهب الواحــد، علــى النحــو الــذي
 .تعدد املذاهب واملدارس الفقهية



  .كراهفقد حدد القرآن الكرمي مهمة الرسل مبا يتوافق مع جتنب اإل  .هو احلرية سالمساس يف اإلوألن األ

 .العقول صحابأال إبالغ إنذار و إال ميكن تبشري و و  .)12(﴾ال مبشرين ومنذرينإوما نرسل املرسلني ﴿

  .﴾ربه سبيالإَىل  ن هذه تذكرة فمن شاء اختذأ﴿وقوله:  13﴾رسلناك باحلق بشرياً ونذيراً أ إنا﴿

كـراه يف الـدين واحرتامـه حلريـة االختيـار عنـد لإل  سـالمسل يبدو واضحاً مدى نبذ اإليف ضوء هذه الوظائف للرُ 
م فمـن اهتـدى فامنـا يهتـدي لنفسـه ومـن يها الناس قد جاءكم احلـق مـن ربكـأقل يا ﴿: -تعاىل-قال .نساناإل

 .)14(﴾نا عليكم بوكيلأمنا يضّل عليها وما إضّل ف

ي مـن اسـتخدم عقلـه لإلميـان مبـا أ .﴾منـا يضـّل عليهـا ومـا أنـت علـيهم بوكيـلإومن ضـّل ف﴿ :-سبحانه-وقال
  .)15(﴾دىعلم مبن اهتأن ربك هو أعلم مبن ضّل عن سبيله وهو إ﴿ :-سبحانه–, وقال فلنفسه ،أنزل اهللا

ختيـــاره احلـــر ا عــن وكــل منهمـــا مســـؤول .الضـــالإَىل  املهتـــدي وعاقبـــة الضــالل تعـــودإَىل  جــزاء اهلدايـــة يعــود إن
 .مام اهللا يوم القيامةأيتحمل مسؤولية هذا االختيار  من هنا فهوللضالل، َأو  للهدى

ية ســالمساســيتان يف الثقافــة اإلاألكــد عليهــا القــرآن الكــرمي، تقــوم القاعــدتان أانطالقــاً مــن مبــدأ احلريــة الــذي و 
 .والقاعدتان مها: التعارف واحلوار .ية العامةنساناللتان حتددان العالقات اإل

عقلـه السـتنباط األحكـام والقواعـد الشـرعية ال بـد مـن التمييـز  نسـانفيـه اإل لُ ِمـعْ ويف االجتهاد الفقهي الـذي يُـ 
ولــذلك فانــه ميتــاز بصــفات رئيســة  . هــو كــالم إهلــيفــالنص يف القــرآن الكــرمي .بــني الــنص الــديين وفهــم الــنص

 :ثالث

 .: القدسية املستمدة من اهللا القدوسأوالً 

قـل لـو  ﴿ .ن احملدود من كلمات السور واآليات القرآنيـة حيمـل الالحمـدود مـن املعـاينأطالقية، مبعىن ً◌: اإلثانيا
 .﴾و جئنا مبثله مدداً كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ريب ول

إَىل  أوحـى بـه -سـبحانه وتعـاىل- ن مصـدره هـو اهللاال يتبـدل وال يتغـري أل ثابـتٌ  نـه نـصٌ أ: الدميومة، مبعىن ثالثاً 
 .-صلى اهللا عليه وسلم-رسوله حممد 

  :ن فهم النص يتسم بصفات ثالث خمتلفة متاماً إوخالفاً لذلك ف
نـه فهـم إولـذلك ف . مفتوح على الصواب واخلطأإنساينوكل ما هو  .إنساين نه فهمٌ أمبعىن  :يةنساناإل: والً أ

  .غري مقدس خبالف النص املقدس
يـنقص َأو  يزيـد، للـنص اإلهلـي املطلـق املعرفـة هـو فهـم نسـيب املعرفـة نسايناإلن الفهم أمبعىن  :النسبية: ثانياً 

ن أ -تعـــاىل- شـــاءه اهللا خبـــالف الـــنص الـــذي .بنســـبة مســـتوى علـــم اجملتهـــد يف زمـــان معـــني ويف ظـــروف معينـــة
  .يكون صاحلاً لكل زمان ومكان



 غري املقدس لنص إهلي مقدس ومطلق املعرفة، حتـتم مراجعـة نسايننسبية الفهم اإل أنمبعىن  :التغييرية: ثالثاً 
مــن آيــات ربــه يف  نســانية ومــا يتكشــف لإلنســاندائمــة هلــذا الفهــم يف ضــوء املتغــريات الــيت تطــرأ علــى احليــاة اإل

  . الكون من حولهنفسه ويف
ولـيس ، ن مـا جـاء بـه اجملتهـدون األولـون علـى أمهيتـه لـيس مقدسـاً ولـيس مطلقـاً أيف ضوء ذلك ميكن القول 

ــا وللقيــاس أولكنــه يشــكل ثــروة تراثيــة و  .ثابتــاً ودائمــاً  ساســاً فكريــاً وخلفيــة فقهيــة لالعتمــاد عليهــا ولالســتنارة 
لغــاء بشــرط اإلَأو  تطــوير والتحــديث والتغيــري، وحــىت علــى التخلــيمفتــوح دائمــاً وبالضــرورة علــى ال لكنــهعليهــا، 

 .الثوابت القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الصحيحةإَىل  ن يستند ذلك كلهأواحد، وهو 

ية ويف الطـب واالقتصـاد واملـال واالجتمـاع نسـاناليـوم يف العلـوم اإل سالموألن القضايا املعاصرة اليت يواجهها اإل
ن االجتهـاد مـن حيـث هـو عمـل إهي على درجة كبرية من التعقيد والتـداخل، فـ - والسلم وسواها ويف احلرب

 إنسـانن يكـون عمـل أمكـان واحـد، ومل يعـد باإل إنسـانالعقل الستنباط األحكـام مـن الثوابـت مل يعـد، عمـل 
ويف  عمـل جمـالس فقهيـة تضـم متخصصـني يف علـوم الـدين مـن جهـة -صـبحن يُ أبـل جيـب -صـبح أواحد، بل 

ا القضاياعلوم    .يف جهة أخرى احلياتية اليت يتطلب االجتهاد العقلي بشأ
  .﴾حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظونإنا ﴿ :-تعاىل–قال اهللا 

واهللا حـافظ هلـذا الـذكر، ولكنـه لـيس حافظـاً لتفسـرياتنا وملفاهيمنـا  .والذكر الذي أنزله اهللا هـو القـرآن الكـرمي
قــد تتغــري وتتبــدل ويبقــى الــنص اإلهلــي  يةنســانالتفســريات واملفــاهيم واالجتهــادات اإل ن كــلإ .والجتهاداتنــا لــه

  .وحده ثابتاً ومستمراً حبفظ اهللا
ـا مكتباتنـا الفقهيـةال يقلل ذلـك علـى اإل فمـا كـان للمجتهـدين  .طـالق مـن أمهيـة االجتهـادات الـيت تزخـر 

حكام من متنه لو مل يدركوا أمهية نص ومن استخراج لألمن استقراء لل إليه ما توصلواإَىل  ن يتوصلواأالسابقني 
وضـرورة العمـل مبقتضـاها ولـو مل يعملـوا عقـوهلم علـى صـياغة األحكـام  نسـاناحلرية الفكرية اليت منحهـا اهللا لإل

نـه حـق لكـل مسـلم وواجـب علـى كـل عـاِمل إبـل  .دراك لـيس وقفـاً علـيهموهـذا اإل ..اإليهـ الفقهية اليت توصـلوا
  .فيه ولديه األسس اليت تؤهله لالجتهاد خمتص تتوفر
 الذي يلحق بـه النـاس ويرجـع األوسطعليكم بالنمط ( :-وجهه كّرم اهللا-يب طالب أمام علي بن يقول اإل

 .املتطرف) أي( )الغايل إليه

ن الشــريعة جاريــة يف التكليــف (إالشــاطيب يف املوافقــات (وهــو مؤســس علــم مقاصــد الشــريعة):  اإلمــامويقــول 
كليــــٍة شــــرعية فتأملهــــا إَىل   ذا نظــــرتَ إفــــ ..ها علــــى الطريــــق الوســــط العــــدل اآلخــــذ بــــني الطــــرفني بقســــطملقتضــــا
صــل حاملــة علــى التوســط واالعتــدال، ورأيــت التوســط فيهــا الئحــاً ومســلك االعتــدال واضــحاً، وهــو األ ً جيــدا

  .)إليه والعقل الذي يُلجأ إليه الذي يُرجع



ي منذ نشأته سالمأعمال للعقل يف الوقت نفسه، رافق الفكر اإلميان بالوحي و إاالجتهاد من حيث هو  إن
صــــالة ن يشــــق طريقــــه اليــــوم بــــني الســــلفية والتجديــــد، وبــــني املاضــــوية واحلداثــــة، وبــــني األأوهــــو حيــــاول  .وىلاأل

  .واملعاصرة
كــــذلك نفّصـــل اآليــــات لقــــوم ﴿ فقــــال: القــــرآن الكـــرمي لقــــوم يتفكـــرون -ســـبحانه وتعــــاىل-لقـــد فّصــــل اهللا 

أومل يتفكــــروا يف أنفســــهم مــــا خلــــق اهللا ﴿ .)17(﴾إن يف ذلــــك آليــــات لقــــوم يتفكــــرون﴿ .)16(﴾ونيتفكــــر 
  .)18(﴾مسمى ال باحلق وأجلٍ إرض وما بينهما األو السموات 

النظـر  ظإن ألفاظاً للعقل ومشتقاته ومرتادفاتـه وردت صـراحة أربعـاً وثالثـني مـرة يف القـرآن، فضـًال عـن ألفـا(
كلمـــة   أنم مـــن غوعلـــى الـــر  .وكـــل واحـــدة منهـــا وردت عشـــرات املـــرات ،اإليهـــ ر ومـــاوالتفكـــر والتـــذكر والتـــدب

ــا يف القــرآن، فــإن ألفــاظ القلــب والقلــوب والفــؤاد واألفئــدة واأللبــاب وردت كلهــا مبعــىن )عقــل( مل تــرد حبــد ذا
 .)19(﴾شر الدواب عند اهللا الصّم البكم الذين ال يعقلون إن﴿: -تعاىل–منها قوله  العقل

ــاأفلــم ﴿ ــا، فَأو  يســريوا يف األرض فتكــون هلــم قلــوب يعقلــون  ار ولكــن صــــا ال تعمــى األبإآذان يســمعون 
  .)20(﴾تعمى القلوب اليت يف الصدور

إنـا عرضـنا األمانـة علـى ﴿ :اآلية كما تقول  نساناألمانة اليت محلها اإل ظولقد اختلف املفسرون يف معىن لف
ال العقل الذي إوما هي  .)21(﴾نسانملنها وأشفقن منها ومحلها اإلالسماوات واألرض واجلبال فأبني أن حي

فرتتبـت عليـه مـن جـراء ذلـك مسـؤوليات مل ترتتـب عليهـا، وهـي  ,مـن دون سـائر املخلوقـات نسـانوهبه اهللا اإل
ن هـذه اآليـة جـاءت يف سـياق إوالدليل علـى صـحة هـذا التفسـري  .املسؤوليات اليت ترتتب على حرية االختيار

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا اتقـــوا اهللا وقولـــوا قـــوًال ســـديدا، يصـــلح لكـــم ﴿اعتمـــاد القـــول الســـديد إَىل  القرآنيـــة الـــدعوة
ال مــن ســداد الفكــر وبــه يكــون صــالح العمــل إومــا ســداد القــول  .)22(﴾..أعمــالكم ويغفــر لكــم ذنــوبكم

  .)23)(وغفران الذنوب
االجتهــاد مــا كــان ليكــون مــن دون حريــة فكريــة ن إفــ مــن مثو  .عمليــة التفكــري والتــدبري تقــوم علــى احلريــةإن 

  .الواقع على النص واءمةمتّكن اجملتهد من م
ة ئــــالتأمــــل وحتكــــيم العقــــل يف أكثــــرمن مثامناإَىل  ، ووردت الــــدعوة)َعَقــــلَ (فعــــل اللقــــد ورد يف القــــرآن الكــــرمي 

والبحـــث يف الكـــون ويف  ن التفكـــر والتأمـــل والتعقـــل والدراســـةأوأمرنـــا القـــرآن الكـــرمي بـــالنظر مبـــا يعـــين  .موضـــع
ن اهللا (إ :ويقــول الشــيخ حممــد الطــاهر بــن عاشــور .هــو فــرض إهلــي علينــا االمتثــال لــه والعمــل مبوجبــه - نفســناأ

ـــــدما خلـــــق العقـــــل لإل ـــــاإل نســـــانعن ـــــه اســـــتخدامها ب ـــــة وخول ـــــه حقيقـــــة احلري ذن التكـــــويين املســـــتقر يف أكـــــّن في
  .)24)(اخللقة

  .يسالمح املنشود يف العامل اإلصالهناك مقارنتان متناقضتان لقضية اإل



مـن هـذه العبـارات  .عبارات مثرية للشبهة ملا قد تتضمنه من تأويالت غـري محيـدة القاعدة األولىتستخدم 
 )جديد إسالم(يضاً ضرورة صياغة أومنها  .)املسلمني أحوال إصالحجل أمن  سالماإلصالح (إمثًال وجوب 

ــاطبيعــة النوايــا الــيت تكمــن خلــف هــذه العبــارات،  وأيــاً تكــن ..يتماشــى مــع العصــر ومــع حتدياتــه تشــكل  فإ
  .يضاً أىل الرفض إاحلذر والسلبية بل و إَىل  صدمة استفزازية تدعو

ن العيـب موضـع أصـالح والتغيـري؛ مؤكـدة علـى هو قاعـدة اإل اإلميانن أا تنطلق من إف القاعدة الثانية أما
باالجتهــاد مــن حيــث املبــدأ هــو واجــب  اإلصــالحن أو  .ســالمالشــكوى، هــو يف بعــض املســلمني ولــيس يف اإل

   .خارجيةَأو  خرى، داخلية كانتأديين وليس جمرد استجابة لعوامل 
نـه عمـل فكـري يـرتبط بقواعـد وبأصـول أوصـحيح  .االجتهاد كعمل تشريعي ال ينطلـق مـن فـراغ أنصحيح 

حة، وتسـتنري مبـا شـرّعه السـلف الصـاحل حاديـث النبويـة الصـحيثابتة تتمثـل يف النصـوص القرآنيـة الكرميـة ويف األ
هــي يف حالــة  يةنســاناإلاملســرية  أن أيضــاً الصــحيح  أنمــن اجملتهــدين انطالقــاً مــن هــذه القواعــد واألصــول؛ غــري 

اجلديــدة ال تعــين قواعــد  واألحكــام .حكامــاً جديــدةأن املتغــريات الــيت تفرضــها تتطلــب أو  .تغــّري وتبــّدل دائمــني
 الــذي نســاينصــول ثابتــة، كمــا قلنــا، ولكــن املتحــرك هــو العمــل الفكــري اإلد واألفهــذه القواعــ .صــول جديــدةأو 

لقـد حـدث ذلـك يف  .جديدة منها، تالئم املتغريات احلديثة وتواكـب حركـة العصـر تفسرياتجيتهد الستخراج 
الــيت احلريــة  نســاننــه مــا كــان ليحــدث لــو مل يهــب اهللا اإلأ إال .ســالممراحــل عديــدة مــن تــاريخ االجتهــاد يف اإل

ا ما كان اجتهاد يف األ   .ساسفطره عليه، ولو مل تكن هذه احلرية صنواً حلق االجتهاد، واليت من دو
************  
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  القراءة التاريخية في الفكر الخلدوني: النص التاريخي وقياس التحوالت
  إمساعيل نوري الربيعي(*

يف فضـل علـم التــاريخ وحتقيـق مذاهبـه واإلملـاع ملـا يعــرض (خل املقدمـة املوسـوم مـا هـي اآلليـات الـيت متيـز مــد
ا؟ ، هـذا حبسـاب أن القـراءة هنـا تتطلـع حنـو اسـتجالء )للمؤرخني من األغالط واألوهام وذكر شيء من أسـبا

فيـه، مالمح التشكيلة اخلطابية الـيت يشـتغل فيهـا اخلطـاب التـارخيي اخللـدوين، مـن حيـث الشـكل الـذي تتبـدى 
ا علـى تكـوين الصـلة والعالقـة مـع اجملمـل مـن الكلمـات الـيت  وإمكانية توافقها مع عنصـر التطـور الزمـاين وقـدر

إَىل  وحـدة العبـارة الـيت حتيــلإَىل  اسـتنادا.يكـون هلـا القـدرة علـى اإلفصـاح والتعبـري عـن الفكــرة الـيت تـتم معاجلتها
رخيية يف إطار الوحدة اخلطابيـة، القـادرة علـى اسـتيعاب طبيعـة املوضوع الواحد ذاته وطريقة جتسيد العبارات التا
انطالقــا مــن التطلــع حنــو مراعــاة الشــكل والتسلســل والــرتابط .التحــوالت املســتمرة ضــمن فضــاء الــوعي التارخيي

أن إَىل  هـــذا مـــع أمهيـــة التنبـــه.ملســـتوى االنســـجام القـــائم بـــني املصـــطلحات والفرضـــيات الـــيت يقـــوم عليهـــا النص
ات الـيت تطـرأ علـى ري ذي حيوزه النص البد أن يعيش حلظات التبدل والتغري انطالقـا مـن الـوعي بـاملتغالوصف ال

ـــا اســـتقاء املعلومـــات( وإذا كانـــت املوجهـــات يف حلظـــة زمنيـــة .)، وطريقـــة الوقـــوف عليهـــا1املقـــاييس الـــيت يـــتم 
 حتديـد املفـاهيم والسـعي تفرض حضورها علـى الـنص مـن خـالل احلضـورية الفائقـة لـبعض العبـارات الـيت حتـاول

فـإن القيمـة التعبرييـة لألفكـار تبقـى شـديدة التعـالق بـني الصـورة اجلديـدة  -فرضها ضـمن املنظومـة املتداولـة إَىل 
طبيعــــة إَىل  هــــذا باإلضــــافة.الــــيت تتبــــدى عليــــه، وأصــــل االشــــتقاق مــــن املفهــــوم األساســــي الــــذي ارتكــــزت عليه

الفكريـة تلـك الـيت تكـون بالعـادة عرضـة لتسـرب اخليـارات وامليـول األشكال اليت تتبـدى عليهـا وحـدة املضـامني 
)، ال حبساب التشابه والثبات فقط، ولكْن بقدر ما يكون أمهية االختالف حاضرا فيها والذي 2واالجتاهات(

  .يكون مبثابة احلافز واملوجه حنو بقاء النص وقدرته على االستمرار من جهة أخرى
  التاريخ بوصفه ِعْلًما

موضــوع التــاريخ، الــذي يعنونــه ابــن خلــدون علمــا، فيمــا يؤكــد عليــه يف املــنت بوصــفه فنــا، يف تكــرار  يرتصــد
ولعــل الوقــوف علــى التبــاين اللفظــي بــني مفــرديت العلــم  .)41(ص )أن فــن التــاريخ فــن عزيــز املــذهب(توكيــدي 

ظـة املعـىن املتـداول ملفـرديت والفن، يفصح عن طبيعـة املوجـه القرائـي، وحالـة التمثـل الـيت يربزهـا اخلطـاب خـال حل
وابـن خلـدون يف  .بفـن احليـل علـى سـبيل املثـال )امليكانيـك(العلم والفـن، حـىت إن العـرب كانـت تصـف العلـم 

ـــ العزيــز املــذهب، جــم الفوائــد، شــريف الغايــة، يوقفنــا علــى  ترســيم موضــوعه ال يتــواىن مــن توصــيف موضــوعه بـ
فيما يتم حتديد الغايـة،  .ياء يف سريهم، وامللوك يف دوهلم وسريهمأحوال املاضني من األمم يف أخالقهم، واألنب

 .يف أحــوال الـدين والــدنيا )أي التـاريخ(مـن خـالل مــا تفصـح عنـه الــذات حـول إمتــام فائـدة االقتـداء ملــن يرومـه 
داء وهكــذا يتبــدى حمــور الرغبــة الــذي حيــدده جمــال العالقــة القائمــة بــني الــذات تلــك الــيت تعــرب عنهــا فائــدة االقتــ



ومن هذه العالقة ميكن الوقـوف علـى  .فن التاريخَأو  ا ابن خلدون، واملوضوع الذي يتمثل بعلمإليه اليت يشري
الــتمكن مــن َأو  .املــدى الــذي يــربز جمــال حركــة اخلطــاب، باعتبــار الوقــوف علــى مصــدر وقصــدية تلــك احلركــة

القــة القائمــة هنــا، إمنــا تنطــوي علــى طبيعــة بــل ِإّن املهــم يف توزيــع الع .حتديــد جمــال النفــي واإلثبــات للموضــوع
فيمــا حيضــر  .العالقــة الــيت ترتصــدها الــذات عــرب املوضــوع، ذلــك الــذي مينحهــا الفاعليــة وقــوة احلضــور والتــأثري

حتديــــد جمــــال التحــــوالت َأو  اإلثبــــات،َأو  تشــــخيص معــــامل النفــــيإَىل  التوزيــــع لعناصــــر املوضــــوع والــــذي يقــــود
قـــى الـــذات مبثابـــة أداة التحريـــك للنمـــوذج فيمـــا حيـــوط املوضـــوع املزيـــد مـــن الغمـــوض وتب .الســـلبيةَأو  اإلجيابيـــة

االنفصال وما ميكـن َأو  حيث امللفوظ الذي يبقى مؤديا دور عملية االتصال .باعتبار ارتباطه بالرغبة القصدية
ومـن هـذه  .اآلخـر استبداهلا ببعضهاَأو  أن يربزه السرد من وضع سجايل يف جمال توزيع العالقات بني العناصر

ـــ(علم  الرغبــة تتجلــى معــامل القصــدية الــيت حتكــم األفعــال الواعيــة الــيت تقــوم عليهــا اجتاهــات املوضــوع واملتمثــل ب
  .التاريخ)

  الذات المؤرخة
ولـيس عامـة القـراء، فمصـدر  )املـؤرخني( إليـه واملرسـل )املـؤرخ(يرصد حمور اإلبالغ جمـال العالقـة بـني املرسـل 

وِإمعــان جمــال التفكــر، وكــأن منشــئ اخلطــاب يف حلقــة  رشــادة تعليميــة قوامهــا النصــح واإلاخلطــاب يتوجــه بلغــ
ا تسـعى لإلجابـة علـى  درس ميليه على طلبة يسعون للتحقق من معىن التاريخ، بل أن طريقة التقدمي تبدو وكأ

آليـات خطابـه يصـوغ الكاتـب  باعتبار البحث عن الباعث علـى الفعـل واملسـتفيد منـه، ومـن هـذا .سؤال حمدد
اعلـم، انظــر، (اســتخدام فعـل األمــر بعـرب أكثـر مــن حممـول وصــفة، فتـارة تـراه شــيخا حللقـة الــدرس، حـني ميعـن 

تتقمصـــه الـــذات الفاعلـــة املؤثــــرة يف صـــلب الواقــــع، حـــني يـــذكر َأو  )فمـــا ظنـــك، كمـــا ذكرنـــا لـــك، ولنـــذكر هنـــا
فه بتعلم الغناء وولوعه باألوتار، وقلت له: لـيس ولقد عذلت يوما بعض األمراء من أبناء امللوك يف كل(مباشرة 

إبـراهيم بـن املهـدي كيـف كـان إمـام هـذه الصـناعة إَىل  هذا مـن شـأنك وال يليـق مبنصـبك؛ فقـال يل: أفـال تـرى
ما رأيـت كيـف قعـد ذلـك َأو  بأخيه!َأو  ورئيس املغنني يف زمانه؟ فقلت له: يا سبحان اهللا! وهال تأسيت بأبيه

)، وابن خلـدون 52(املقدمة ص  ).واهللا يهدي من يشاء .صبهم؟! فَفَصمَّ عن عذيل وأعرضبإبراهيم عن منا
وهـو  .هنا مؤدب لألمراء، يسدي نصائحه هلم قادر علـى ترسـيم موجهـات العالقـة بـني حـدي النهايـة والبدايـة

راق يف أنــــه يظهــــر بلبــــاس املــــؤرخ حيــــث االســــتغَأو  .القــــادر علــــى تــــأطري جممــــل التحــــوالت يف الــــنص الســــردي
وقد جند،// ومـن األخبـار (استخدام مفردات من نوع إَىل  التفاصيل جململ األحداث اليت يعاجلها، حني يعمد

وأمــــا غــــزوهم بــــالد الشــــرق وأرض الــــرتك،//ومن تأمــــل  الواهية//،هــــذه األخبــــار كلهــــا بعيــــدة عــــن الصــــحة،//
،//الــذي حنــن َشــاِهُدوُه،//وأنا ذاكــر أخبــارهم،// مــن األخبــار الواهية،//حســبما نذكرهم،//وقــد كــدنا أن خنرج

فـال تـثقن (حني يعكف على تقدمي صورة الـواعظ ورجـل الـدين واللغـوي، حبسـاب اسـتخدام َأو  )يف كتايب هذا



نني الصحيحة يقع لك متحيصها بأحسن وجه//، امبا يلقى إليك من ذلك، وتأمل األخبار واعرضها على القو 
هللا من غلبة الرجـال وسـوء احلـال//، لكـين جادلـت عـنهم يف احليـاة الـدنيا، نعوذ با .الصواب//إَىل  واهللا اهلادي

وابــن خلــدون هنــا يــؤرخ مــن موقــع املــؤرخ املســلم الــذي يعــيش مرحلتــه  .)وأرجــو أن جيــادلوا عــين يــوم القيامــة//
س حماولـة التارخيية، وطريقة اإلنشاء اخلاصة بعصره والعالقات السائدة فيه، ومن هنـا فـإن هـذا التوجـه إمنـا يعكـ

ربط الذات وجعلها كدافع للفعل والتأثري، باعتبار أن موضوع التاريخ هنا يقوم على غايـة إبالغيـة تسـتند علـى 
وابــن خلــدون هنــا ال يــرتدد يف توســيع الفضــاء الــداليل،  .مــدى االكتنــاز بــالقيم االــيت يــراد هلــا البقــاء واالســتمرار
مــن أجــل حتقيــق إقنــاع املــؤرخني واملتلقــني والقــراء، وحماولــة  حــني جيعــل مــن املــؤرخ شخصــاً مرتبطــا مبحــور الرغبــة

أن مــا يرومــه إَىل  التــأثري علــيهم مــن خــالل توســيع جمــال القبــول، وتوكيــد جمــال الفعــل، هــذا مــع أمهيــة التنبــه هنــا
الشـر التـام، حيـث يبقـى االسـتثمار الـداليل يف الفضـاء السـردي َأو  املرسل ال ينطوي بداهة على اخلري الكامـل

وطبيعـة احلـراك والتحـوالت الـيت تشـهدها  .يقوم على مدركات الوعي مبدار السليب واإلجيايب الذي خيتزنه الـنص
وعلــى هــذا فــإن التــدقيق والتبصــر يف دور  .ذاكَأو  العالقــات وإمكانيــة اهلجــرة والتســرب للقــيم بــني هــذا املوقــع

  .هلا قياس درجة التحوالتيف النص يبقى مبثابة الوسيلة اليت يتم من خال )املرسل (املؤرخ
  رصد التحوالت

أيـة حتــوالت ميكــن رصـدها يف هــذا الــنص اخللـدوين؟ هــل يكمــن يف فضـل التــاريخ؟ أم يف حتقيــق مذاهبــه؟ أم 
ــــل املزيــــد مــــن املوضــــوعات  ا؟ وهــــاهو ذا املــــؤرخ يقــــوم بتفعي يف عــــرض األغــــالط واألوهــــام؟ أم يف ذكــــر أســــبا

ت واملتقاطعـات، بـل إنـه ال يـرتدد مـن أداء العديـد مـن األدوار املختلفـة واألفكار، ويسعى حنـو إحيـاء املتعارضـا
ـا املصـاحل املختلفـة واألدوار املتنوعـة، ليجعـل الـنص مبثابـة احلقـل املفتـوح علـى توسـيع جمـال  اليت حتمل بـني طيا

خها يف نصـه، اخليارات لألفكار من دون الوقوع يف جمال التحديد، هذا على الرغم من حالـة التوكيـد الـيت يرسـ
  .واملتعلقة بالثابت الديين واألخالقي

مــا هــي نقــاط الثبــات والتحــول الــيت يعمــد ابــن خلــدون حنــو معاجلتهــا، يف نصــه الــذي يتصــدر املقدمــة؟ إنــه 
توســيع جمــال التمــايز يف الوظــائف، وجيعــل مــن عنصــر الزمــان فــاعال مــع استحضــار بعــض مــن األثــر إَىل  يتوجــه

ؤرخني يف النص التارخيي، فيما تكون القواعد املقرتحة شديدة االنفتـاح، مـن دون الفردي الذي حيدثه بعض امل
االنشــغال بالوصــف الــزمين، إنــه يعلــي مــن شــأن املوضــوع وجعلــه أداة للمعاجلــة عــرب التبــاين الــذي يتــيح جمــال 

واالختيــارات  وهكــذا يكــون املوضــوع اخللــدوين عرضــة للتنــوع .النتــائج املتوخــاةإَىل  االســتثمار األصــيل املــؤدي
فقواعــــد االشــــتغال لديــــه إمنــــا تقــــوم علــــى احلضــــورية الصــــارمة  .)3الواســــعة غــــري اخلاضــــعة للتوظيــــب والتقنــــني(

الوقـوع يف متاهـات التبصـر والتوقـع، التـاريخ َأو  للمفاهيم والصـياغات املعـربة الالفظـة للضـمانات واالحـرتازات،



وهكــذا تكــون  .االنفتــاح املتطلــع حنــو رصــد التحــوالتاخللــدوين وعــي يقــوم علــى عمــق التحليــل وقــوة اإلدراك و 
  .طريقته يف رصد أحد عشر خربا تارخييا

  يكون التوقف املدقق فيه عند: .)43-41واملتعلق جبيوش بين إسرائيل، (املقدمة ص الخبر األول
  .املبالغة يف عدد اجليش -1
 .ضيق أرض الشام مبثل هذا العدد من اجليوش -2

 .لتطور عدد اجليوش املعاصرة هلمالتتبع التارخيي  -3

 .التحقق من النسب والنسل واألجيال -4

حيـث  .)45-43خيص تبابعـة ملـوك الـيمن وأخبـار املـؤرخني الضـعيفة حـوهلم، (املقدمـة ص  الخبر الثاني
 اإلشارة إىل:

ا أشبه بالقصص املوضوعة -1   .السقوط يف الوهم والغلط، واليت تبدو كأ
   .ؤونة العسكرالوقوف عند مسألة م -2
  .البحث يف التفاصيل اجلغرافية واملكانية -3
  .التدقيق يف جمال النفوذ السياسي الذي بلغته دولة التبابعة -4

وال يتوقــف ابــن خلــدون عنــد جمــال النقــد التــارخيي لألخبــار والروايــات، بــل إنــه يســعى حنــو رصــد مــا يتناقلــه 
ذات العمــاد، وطريقــة املعاجلــة اللغويــة الــيت تقــوم علــى  )إرم(املفســرون لــبعض آيــات القــرآن الكرمي،حــول خــرب 

وهكــذا يتبــدى ابــن خلــدون ناقــدا اجتماعيــا حــني  .إضــافة الفصــيلة علــى القبيلــة، كقــول العــرب، قــريش كنانــة
 .يتصــدى ألخبــار الرشــيد، وناقــدا ثقافيــا خلــرب املــأمون، ونســابة حــني يتعــرض ملوضــوع خــرب العبيــدين واألدارســة

اً ل تحوالت اللغة وتطور الداللة االجتماعية والسياقية هلا، عرب رصـده لوظيفـة معلـم الصـبية تلـك الـيت وقارئاً نا
  .مت ربطها بوالد احلجاج بن يوسف
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د تكــون قواعــد منهجيــة يضــعها أمــام املتلقــي، والــدارس والقــارئ وعــابر الســبيل، لكــن أال ينطــوي وتلــك تكــا
العــرض علـــى (واملســاعد  )أوهــام النقــل(هــذا علــى إبــراز جمــال الصــراع؟، حيــث الــدور الــذي حيظــى بــه املعيــق 

ور الصـراع، وإذا  ، انطالقا مـن البحـث الـذي يـربز املوضـوع وطريقـة ظهـور العامـل الـذي يقـوم عليـه حمـ)األصول
ا املعرفيـــة  فـــإن األمـــر ال خيلـــو مـــن بـــروز بعـــض  -كانـــت الـــذات املؤرخـــة البـــن خلـــدون تظهـــر يف متـــام تبصـــرا

 إمكانيـة وقـوع ابـن خلـدون ذاتـه يف بعـض مـن تلـك األوهـامإَىل  احلد الـذي ميكـن اإلشـارة فيـهإَىل  التقاطعات،
حزمـــة مـــن إَىل  املدققـــة يف ســـريته الشخصـــية، كثـــريا مـــا تشـــريرمبـــا اجملـــامالت، وال ســـيما أن القـــراءة املمعنـــة و َأو 

أمــا مســألة العــرض علــى األصــول فتبقــى حبيســة ظــرف االشــتغال، وال متثــل  .التقاطعــات بــني املظهــر واجلــوهر
مدارا قاطعا يف مسألة تداول املعـىن، بـل إن املعيـق ذاتـه والـذي اختصـه ابـن خلـدون بـأكثر مـن إشـارة، ال خيلـو 

ت املضــادة، تلــك الــيت تتبــدى يف رصــده ألخبــار املــؤرخ املســعودي، والــذي يــورده يف نصــه مخــس مــن آثــار الــذا
مـــراٍت، يـــذكر يف املـــرات األربـــع املســـعودي ضـــمن طائفـــة املـــؤرخني الـــواقعني يف األغـــالط وزلـــة القـــدم، لكنـــه يف 

وأصــال يعولــون يف  ،إليــه فصــار إمامــا للمــؤرخني يرجعــون(االســتدراك، حــني يصــفه بقولــه: إَىل  اخلامســة يعمــد
  .)63(ص )حتقيق الكثري من أخبارهم عليه

كيف يتبدى ابن خلدون يف نصه، أهو املؤرخ الرمسي الذي يعمل ضمن الفضاء الرمسي الـذي متثلـه الدولـة، 
هــذا إذا مــا أخــذنا يف االعتبــار طبيعــة الســرية الشخصــية البــن  .أم أن املوجهــات املعرفيــة هــي األشــد حضــورا؟

السكينة، لكـن حتريـر مقدمتـه  َأو  ه وشغفه يف تداوالت السياسة ومغامراته اليت مل تعرف اهلدوءخلدون وتطلعات
يف  )أبــو محــو(العلــم والتــأليف، حيــث متكــن مــن اسرتضــاء األمــري إَىل  كانــت يف الفــرتة الــيت حــاول اجلنــوح فيهــا

ة مـن بـالد تـوجني، للفـرتة تلمسان حىت متكن من التفرغ للتأليف يف أحد قصـور بـين عريـف يف قلعـة بـين سـالم
ــا حلظــة اســرتاحة احملــاِرب املتأمــل واحلكــيم، الــذي راح يوظــف الوحــدات   .هجريــة 780حــىت  776مــن  كأ

ولعــل الســؤال األهــم  .اجلزئيــة مــن التــاريخ ويصــبها يف الوحــدة التارخييــة الكــربى، واملتمثلــة يف فضــل علــم التــاريخ
وجهــة حنــو فلســفة التــاريخ؟ أم تــاريخ التــاريخ، أم منهجــة هنــا ينــدرج حــول توجهــات ابــن خلــدون: هــل كانــت م

  التاريخ؟
  الواقعة والتمثل

هــاهو ذا يســعى حنــو توســيع جمــال الرؤيــة املتعلقــة مبوضــوع التــاريخ، حاشــدا هلــا القــرائن والرباهــني واألدلــة الــيت 
ثال تارخييـــا م باالســـم، حـــىت ليستحضـــر أحـــد عشـــر مـــإلـــيه يســـتقيها مـــن مؤلفـــات أعـــالم املـــؤرخني الـــذين يشـــري

خمتلفـــا، جيعـــل منهـــا مبثابـــة الســـند والـــدليل علـــى األوهـــام واألخطـــاء والـــوهن والشـــرود والضـــعف، ومـــن هنـــا فـــإن 



ــا املــؤرخ، إنــه التطلــع حنــو تركيــز معــامل  مؤرخنــا حيــاول التأســيس لوضــع القواعــد واألســس الــيت جيــب أن يتحلــى 
هنـا يتبـدى باحثـا متعمقـا هدفـه األبـرز يقـوم علـى   .شـرةمـن دون السـقوط يف املبا .الصنعة واحلرفة والفن والعلم

)، مـــن دون 5الـــدليل العقلـــي، وتوســـيع جمـــال التحليـــل(إَىل  كشـــف العالقـــات التارخييـــة، مـــن خـــالل االســـتناد
ذا فإن املسعى يتلخص يف: النزوع  .صغري يف املعرفةَأو  إذ ال كبري .الوقوع يف النقل واخلضوع لسطوة النص و

لى حساب االجتهادات الشخصية، والبحث عـن احلقيقـة بوصـفها الغايـة األهـم الـيت يقـوم عليهـا حنو املعريف ع
ذاك، هذا على الرغم من تثبيته املباشـر للكثـري مـن َأو  وليس التوجه حنو رصد أخطاء هذا املؤرخ ،معىن التاريخ

ـذا فإنـه يكـاد يقـول؛ وهـو  .بأنـه ال كبـري أمـام احلقيقـة األخطاء اليت وقع فيها الكثـري مـن املـؤرخني الالمعـني، و
املنشــغل بالبحــث يف العقليــات الســائدة، ولــيس الولــوج يف التوصــيفات الــيت تفرضــها أمنــاط التفكــري الــيت تتبــدى 

وعليه فإن امللمح األبرز يقوم على توسـيع جمـال االستكشـاف التحليلـي الـذي حيـاول النـأي عـن  .هناكَأو  هنا
  ألمهية القصوى اليت حتتلها التجربة ويف ممارسة واضحة تقوم على:جمال التكهنات والتوقعات حيث ا

تعيني التمـثالت والعمـل علـى تفكيـك أنسـاقها مـن خـالل رصـد مصـدر التلقـي واألثـر الـذي حتدثـه يف  -1
درس موجــه لطلبــة علــم، بقــدر مــا َأو  الواقــع، تلــك التمــثالت الــيت ال تتوقــف عنــد توصــيف منهجيــة تارخييــة،

ا السائدة على موجهات اإلدراكيتبدى معه أثر    .العالقات االجتماعية وتفسريا
ــــا الزمانيــــة  -2 ــــل، وتفكيــــك عالقا ــــة يف املــــدونات الكــــربى، للنقــــد والتحلي ــــات التارخيي طــــرح جممــــل الرواي

  .واملكانية، وإمكان الكشف عن رؤى جديدة
حـث اجلهـود علـى نفـي الثبـات التـاريخ بوصـفه موضـوعا قـابال لالتصـال واالنفصـال، و إَىل  توجيه النظـر -3

  .واملطلق الذي يكاد يتبدى لبعٍض من املتلقني
الــوعي بأمهيــة اجلانــب اَخلطـِّـيِّ مــن التــاريخ، واحلــرص علــى تنظــيم العالقــة مــع حــد البدايــة والنهايــة، ال  -4

 احليـاة جادلـت عـنهم يف(ولسان حاله يقـول:  .سيما وهو املؤرخ املسلم، املؤمن بيوم القيامة والبعث واحلساب
  .)57الدنيا، وأرجو أن جيادلوا عين يوم القيامة) (املقدمة ص 

توظيـف املعــارف وإدراك جمــال التعــاون بينهــا، فاملعــاين متداولـة وقابليــة اإلفــادة منهــا مبثوثــة علــى خمتلــف  -5
 احلقــول، وإذا كــان املســعودي املــؤرخ قــد وضــع مصــنفه لشــرح أحــوال األمــم، فقــد جــاء البكــري مــن بعــده وهــو

  .البلداين، مستفيدا من املنهج الذي اختطه سلفه املسعودي
  قواعد الرؤية الخلدونية

يربز املوجه األصل لدى ابن خلدون يف توجهه حنو حتديد قواعد املمارسة، والـيت ميكـن أن توجـه أفـق املـؤرخ 
فاالشـتغال هنـا ال  املبطنـة،َأو  حنو األصـيل واجلـوهري، مـن دون الوقـوع يف متاهـة البحـث عـن احلقيقـة الضـائعة
القواعـــد املنهجيـــة الواضـــحة إَىل  يقـــوم علـــى التطلـــع حنـــو توســـيع جمـــال اجملـــاز والتأويـــل، بقـــدر مـــا يســـتند التـــاريخ



إذ يكـون دائمـا  .والصارمة، الساعية حنو رصد التحوالت القائمة يف تعاقب األجيال على الصعيد االجتمـاعي
ــا والــتفطن هلــا، حبســاب الــتفحص والــتمعن يف دراســة األحــوال واألوضــاع  مثــة تراكمــات ال بــد للمــؤرخ الــوعي 
تبــدل، بــل إن األهــم هنــا أن يقــوم علــى ضــرورة التمييــز يف َأو  والعــادات، الــيت ال تبقــى ال حــال مــن دون تغيــري

), وجعلهـا سـبيال حنـو القـراءة 6أحوال التجانس والتقاطع الذي ميكن أن يتبدى على جممل األحوال السـائدة(
  .ملتطلعة للخالص من مزالق اخلطل واخلطأ اجلسيمالفاعلة ا

احلكمــة إَىل  تتبــدى ســطوة السياســي علــى املوجــه الرؤيــوي البــن خلــدون، حــىت إنــه ال يتــواىن مــن االســتناد
، وتنبثــق تلــك الرؤيــة مــن خــالل هيمنــة وقــوة التوجيــه الــيت حتوزهــا الســلطة )الشــائعة (النــاس علــى ديــن ملــوكهم

حنو النهـل مـن العـادات والتقاليـد السـائدة خـالل احلكـم السـالف، ومـن واقـع تعاقـب السياسية، ليكون التطلع 
األجيــال السياســية الالحقــة، يــتم التوســع يف جمــال االخــتالف، والــذي يتمظهــر يف تبــاين يكــاد يكــون شــامال 

الــيت  ومــن هــذا فــإن فقــدان اخلصوصــية للعــادات الشــائعة، تبقــى دائــرة يف فلــك املظــاهر اخلارجيــة، تلــك .وتامــا
نسبة لإلحاطـة املمكنـة بـالفوارق واالخـتالف بـني جيـل وآخـر، فإمنـا يبقـى لتكون إمكانية رصدها قائمة، أما با

  .) حول التحليل للفوارق اليت يتم رصدها7مستنده يقوم على يف توجيه اإلمكانات املتاحة(
ه حنو املؤثرات احلاكمة الـيت تقـع يف احملاولة حنو وضع القواعد التنظيمية اليت حتكم عمل املؤرخ، يكون التوج

اجلماعة، يف طريقة احملاكاة ملا هو سـائد وشـائع، حيـث وقـوع املـؤرخ يف فعاليـة التفسـري بالسـائد، َأو  على الفرد
تلــك الــيت تعمــد حنــو استحضــار القيــاس مــع األعــراف الســائدة، حــىت يــتم اخلضــوع للشــاهد التــارخيي مــن دون 

ضـــاع والتجـــارب، لتكـــون النتيجـــة وقـــد متثلـــت يف توســـيع جمـــال االحنـــراف عـــن التـــدبر ألمهيـــة الفـــوارق بـــني األو 
علــى أن التــاريخ إمنــا (وابــن خلــدون يؤكــد هنــا  .الوصــف املــنظم الســاعي حنــو حتديــد خصوصــية العصــر التــارخيي

مـــا هـــو اإلطـــار الـــذي يعمـــل بـــه مؤرخنـــا، ابـــن الدولـــة العربيـــة  .)جيـــلَأو  هـــو ذكـــر األخبـــار اخلاصـــة يف عصـــر
ومـــا هـــي املنطلقـــات الـــيت حـــددت عليـــه مســـار الرؤيـــة، واملـــدى الـــذي حيـــاول  .ية الـــيت متثلهـــا اخلالفـــة؟مســـالاإل

اخلــوض فيــه؟، أهــو التربيــر باعتبــار ثقــل تبــدل األحــول الــذي جــثم علــى الواقــع، مــن خــالل حلظــة ســقوط دولــة 
ضـع املعقـد واملرتبـك هجريـة، أم هـو التوجـه حنـو حتليـل األحـداث؟ هـل هـي التناقضـات والو  656اخلالفة عام 

الذي وجد ابن خلدون نفسه فيه، أم هي اللحظة الفارقة اليت قيض له أن يستثمرها باعتبـار اإلمسـاك بـالرتاث 
ولعـل االهتمـام امللحـوظ الـذي يبديـه  .الغين الذي خلفته تلك التجربـة؟، حـىت تبـدى لنـا مبثابـة الشـاهد األخـري

ن حالة االرتباط العميق بني هذا املؤرخ الذي تلبسته روح الباحـث يربز املزيد م -ابن خلدون مبوضوع اخلالفة 
احمللــل يف األوضــاع واملــآل وحماولــة حســاب النتــائج، تلــك الــيت يرصــدها عبــد اهللا العــروي عــرب املفــاهيم األربعــة: 

   .)8الطبيعة، االجتماع، العصبية، امللك(



كونية الــيت حطــت بثقلهــا علــى الواقــع السياســي حماولــة قــراءة الســإَىل  ومــن هنــا يــربز موجــه التحليــل املســتند
املنطقـــي أن تكـــون الوجهـــة حنـــو التربيـــر، بقـــدر مـــا تـــربز أمهيـــة َأو  ي، حـــىت مل يعـــد مـــن اجملـــديســـالمالعـــريب اإل

التحليـــل للعالقـــات الســـائدة، مـــن خـــالل التطلـــع للوقـــوف علـــى مســـتويات الـــرتابط بـــني القـــوانني الـــيت تفرضـــها 
 القـائم املسـتند طشف عن طريقة توزيع القدرات اليت حيوزهـا اجملتمـع، ومـدى االرتبـاحيث احملاولة للك .الطبيعة

يف حماولـــة منـــه للبحـــث عـــن أس العالقـــة القائمـــة بـــني السياســـي  .رابطـــة العصـــبية الـــيت يقـــوم عليهـــا امللـــكإَىل 
حنـــو  ومـــن واقـــع التجربـــة السياســـية اخلاصـــة الـــيت خاضـــها ابـــن خلـــدون، ميكـــن تلمـــس ســـعيه .)9واالجتمـــاعي(

البحث يف مدى العالقة القائمة بني الطبيعة والعمران البشري، هذا األخري الذي تتماثل فيـه مقومـات التجربـة 
  .يةسالمالتارخيية العربية اإل

آلية االشتغال اخللدوين، هل يبدأ من النقد بوصـفه غايـة مطلقـة، أم أن إعـادة إَىل  من أي زاوية ميكن النظر
تـــرميم احملتـــوى؟، وهـــل يقـــوم فعـــل الرتمـــيم هنـــا علـــى حماولـــة للتعـــديل املباشـــر ألفكـــار البنـــاء؟ لتســـهم يف إعـــادة 

مرجعيـــة إَىل  توســـيع ســـلطة التـــاريخ املعرفيـــة؟، هـــذا حبســـاب االســـتنادإَىل  بعينهـــا، أم أن التطلـــع يكـــون مســـتندا
ـا الـنص اخللـدوين، إن الـتمعن والـتفحص يف الشـروط واللـوازم الـيت يزخـر .معرفية واضحة املعـامل حمـددة األبعـاد

سرعان ما تكـون مبثابـة اإلفصـاح عـن مكنـون العالقـة القائمـة بـني الـوعي والواقـع، حيـث االنفتـاح علـى توسـيع 
أفــق البحــث عــن شــروط التغيــري بنــاء علــى املرتكــزات املعرفيــة الــيت تتوجــه حنــو تركيــز جمــال الــوعي، حلظــة ســقوط 

لبنيــة االشــتغال واالهتمــام بــالتفكري العلمــي، والــذي راح يعــيش  ية، ومــا رافقــه مــن تراجــعســالمالدولــة العربيــة اإل
ولكــن التســاؤل يبقــى منفتحــا علــى هــذه الفــرتة حتديــدا والــيت مل يغــب  .حلظــة التوصــيف واملَكنَّــاة بــالفرتة املظلمــة

عنهــا إبــراز املزيــد مــن األمســاء الفكريــة، والــيت مثلــت كــذلك حركــة فكريــة علــى حــد توصــيف أدونــيس، ممثلــة يف 
هــ يف البلـدانيات وعلـوم اجلغرافيـة, و 1377هـ يف علوم اللغـة، وابـن بطوطـة ت 1377هود ابن منظور ت ج

تلـك احلركـة الـيت راحـت تغـذ السـري حنـو جتـاوز حالـة الـوهن  .)10هــ يف علـم العمـران(1406ابن خلدون ت 
مـا يـدعوه َأو  الزمـان والتداخل الـيت غطـت بثقلهـا علـى الواقـع السياسـي، يف حمـاول لإلفـالت مـن عـبء تراجـع

ابن خلـدون بتقلـب األحـوال، حـىت ليـربز فعـل التأسـيس يف حماولـة ترسـيخ معـامل التجـاور بـني اجملتمـع والتـاريخ، 
قيمة املثال التارخيي النازع حنو توسيع جمال التفسري وتشذيب معامل إَىل  بني الواقع والوعي، هذا مع أمهية التنبه

ومـن هـذا فـإن املعاجلـة اخللدونيـة بقيـت  .النظـرة األحاديـة الـيت يـتم إحلاقهـا بـه االرتباط باملاضـي، واخلـالص مـن
تركـــز علـــى املنظـــور التـــارخيي، مـــن خـــالل البحـــث العميـــق يف ثنائيـــة الطبيعـــي واملكتســـب الـــذي يغلـــف ميـــول 

يـل وتطلعات األفراد واجلماعات، حىت كان من الطبيعي أن جيعل من األوج احلضـاري مرجعـا أساسـيا يف التحل
املاضـي، بقـدر مـا تتبـدى احملاولـة يف جعـل اإلدراك وسـيلة وأداة إَىل  والتفسري، من دون الوقوع يف دوامـة احلنـني

األصــول إَىل  والســعي العميــق حنــو ختلــيص التــاريخ مــن الالوعــي، عــرب منظومــة الــرد .موجهــة حنــو توليــد املعــىن



داســة عــن التــاريخ مــن خــالل الســعي حنــو ومــن هــذا فــإن نــزع الق .)41والعــرض علــى القواعــد (املقدمــة ص 
تفكيــك املبهمــات واملــداخالت وجعــل التــاريخ مســاحة قابلــة لتنشــيط دور الفعــل والنظــر، مــن مث إفســاح اجملــال 
للتجــاوز والتخطــي وحماولــة التحــرر مــن املكبــوت اجلــامث علــى العقــل، وتقــدمي جمــال النقــد الصــارم للمجمــل مــن 

ــــا فــــإن ال تحليــــل يكــــون مبثابــــة املرشــــد حنــــو الكشــــف عــــن التناقضــــات والعوائــــق األحــــداث والوقــــائع، ومــــن هن
  .املستحكمة جململ تراث النكوص واهلزمية الذي حل باألمة

يـــربز جمـــال توظيـــف اخلـــربة املعرفيـــة لـــدى ابـــن خلـــدون، مـــن خـــالل وضـــوح الرؤيـــة املعرفيـــة لديـــه، والـــيت تبقـــى 
القائمــة بــني الغالــب واملغلــوب، هــذا التــأثر الــذي  مرتكــزة حــول فكــرة التــأثر، تلــك الــيت تفرضــها طبيعــة العالقــة

) بـل إن االنفتـاح 11يكون مبثابة احلافز حنو توكيد دور العقل يف توظيب معامل العالقة داخل الثقافة الواحـدة(
ـا  املأمول مـن جمـال التـأثر ال يعـدم أن يكـون وسـيلة للكشـف عـن املخبـوء واملكتـوم مـن املآسـي الـيت يـتم ارتكا

حيــول ابــن خلــدون  ) مــن قبــل القــوى املهيمنــة والغالبــة، ومــن هــذا فــإن تشــكيل العالقــة الــيت12ية(حبــق البشــر 
تبويبهــا ال تقــوم علــى صــراعية طبيعيــة، بقــدر مــا حتــاول اخلــوض يف حتديــد املــؤثر الثقــايف الــذي يكــون أثــره أشــد 

األمـم واألجيـال فإنـه يرصـد  أما فكرة التحول واليت تتمركز حـول تبـدل أحـوال .فتكا وقوة من احلروب واملعارك
األهم فيه والذي يبقى قائما حول التمييز بني السياسي واملعريف، حيث كانت نتاجـا لفـرتة احليـاد الـيت اختارهـا 

أحـوال  إليـه الفهـم، وحماولـة الـوعي مبـا آلـتإَىل  مؤرخنا يف سبيل ترسيم معامل العالقة بني تفسري الظواهر سـعيا
ذ وصــراع علــى الصــعيد السياســي، وانفتــاح علــى املعــريف وحضــورية الــرأي، وال األمــة، مــن تفكــك وعجــز وتنابــ

أمــا فكــرة النقديــة فــإن طريقــة  .)13ســيما أن املــؤثرات احلاضــرة تبقــى فارضــة حضــورها علــى تفعيــل هــذا احليــز(
البحــــث والتحليــــل الــــيت انغمــــس فيهــــا ابــــن خلــــدون كانــــت قــــد أبــــرزت حيــــز االشــــتغال يف التنقــــيح والتعــــديل 

علــى كــم النتــاج التــارخيي، ومــن هــذا  غيــق، وعلــى هــذا راح ينعــى مبــدأ التقليــد، الــذي كــان لــه األثــر البــالوالتحق
فــإن االســتثمار الــواعي الــذي حتقــق البــن خلــدون إمنــا جــاء مــن واقــع اإلفــادة الــيت وضــعها علمــاء البلــدانيات 

  .)14ذهيب(والسياسة واخلراج واالقتصاد وتاريخ األمم والتاريخ الثقايف والفكري وامل
جاء االشتغال التارخيي، ضافيا حمددا بوصـفٍة منهجيـٍة حـىت لـيمكن وصـفها باملصـفوفة اخللدونيـة، تلـك الـيت 
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رصــد عمــل املــؤرخني و متييــز حقــل االشــتغال املهــين بدقــة عاليــة، حــىت لكأنــه حيــاول وضــع شــروط وظيفــة  -1

  .املؤرخ
على النقد التارخيي، والولوج يف املقارنـات ورصـد املفارقـات والـوهن ترسيخ معامل العقل الواعي عرب الرتكيز  -2

 .ومواطن القوة



ة من العالقـة بـني األجيـال، مـن خـالل الرتكيـز علـى دراسـة عالقـة النسـب والتحقـق منهـا،  -3 االستفادة النا
 .)15وتوظيفها كعالقة حتقيق واشتغال, و ليس أداة للتبعية وترسيخ األوهام(

اخلــرب التــارخيي، ومــن هــذا تكــون العنايــة بالبحــث عــن الطريقــة التداوليــة لــه، وهــو ال يكتفــي  احلــرص علــى -4
بوضــع اخلــرب وَصــفَِّه يف منظومــة خربيــة، بقــدر مــا يكــون الســعي حنــو تــرميم العالقــة القائمــة بــني األخبــار بــروح 

ــذا فــإن التطلــع الباحــث النابــه واملــدقق العاقــل النــائي بنفســه عــن املــؤثرات والتحزبــات واالنتمــاءا ت الفرعيــة، و
ة حنو إخراج اخلرب من سطوة وهيمنة السياسي، ودجمه يف السياق االجتماعي   .يبقى مفصحا عن حماولة نا
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  المصطلح األصولي في الخطاب الخلدوني
  (*سعيد بنسعيد العلوي

يف طليعــة تلــك األمــور  .يف مقدمــة ابــن خلــدون أمــور عديــدة تغــرى باحلــديث عــن العقالنيــة ومتجيــد العقــل
حينـــا قلــيال واحلــديث الضـــمين عنهــا أحيانــا غالبـــة، ذلــك أن لكــل مـــن  )طبــائع األشــياء(الم الصــريح عـــن الكــ

تـالزم   قـارةً  العصبية، وامللك، والبداوة، واحلضارة، والعمران، وكذا الباقي من املفـاهيم اخللدونيـة املعلومـة، طبـائعَ 
حـال، إذ إَىل  الفعل واحلركـة االنتقـال مـن حـال كل ما تعرب عنه هذه املفاهيم فهي ال تفارقها، ومبوجبها يكون

ا امللـك هـي إليهـ ا العصـبية هـي امللـك، و الغايـة الـيت يسـعىإليهـ فالغايـة الـيت تـؤدى .لكل شـيء غايـة يقصـدها
ا الدولة هي اهلرم، فهو يصيبها يف اجليل الرابع، بعد أن تكون الدولة قد إليه االنفراد باجملد، والغاية اليت تسعى

ومـن األمـور الـيت محلـت  .طبيعتـه املميـزة الـيت ال ميلـك أن حييـد عنهـا بِـَدْورِهِ يال ثالثة لكل جيل منهـا مرت بأج
يف عشرينات القرن املاضي، علـى احلـديث عـن العقـل  )إعادة اكتشافها(اجلمهرة الكبرية من قراء املقدمة، منذ 

قد أغرى العديـد مـن الدارسـني باحلـديث خاصة، ف )طبيعته(عن التاريخ وعن  نفسهوالعقالنية حديث أيب زيد 
إَىل  الــذي خيضــع لــه التــاريخ البشــري يف ســريه، وباجلملــة رأينــا مــن الكثــريين جنوحــا )املنطــق(وعــن  )املعــىن(عــن 

اعتبـــار ابـــن خلـــدون فيلســـوفا للتـــاريخ تـــارة، ومؤسســـا لعلـــم االجتمـــاع تـــارة أخـــرى، ورائـــدا مـــن رواد االقتصـــاد 
اجملــال قــد يتســع ليجعــل مــن املــؤرخ العــريب الكبــري رائــدا لعلــوم أخــرى مثــل املنــاخ، السياســي طــورا ثالثــا، بــل إن 

ولعـل النمـوذج الواضـح هـو ذاك الـذي يقدمـه املفكـر القـومي  .واجلغرافيا االقتصادية، وعلم الـنفس االجتمـاعي
فيكـو  حيـث يبـدو ابـن خلـدون سـابقاً علـى )دراسات يف مقدمة ابـن خلـدون(العريب ساطع احلصري يف كتابه 

ظهورهـا ممكنـا إال حبـدوث  -بطبيعـة األمـر-وهردر وكانط وهيجل وسبنسر، ومؤسسا أول لعلوم كثرية مل يكن 
ذلــك أن إَىل  أضــف .وحتقــق عــدد مــن الثــورات العلميــة مــن جانــب ثــان كم معــريف هائــل مــن جانــب أول،ا تــر 

عــل إحبــاره يف احملــيط الــذي يريـــد االعتقــاد الــديين الــذي كــان الفقيـــه املــالكي واملــتكلم األشــعري يصــدر عنـــه جي
يف دائـرة النظـام املعـريف  إليـه احلصري أن يلقى به فيه أمـرا متعـذرا، مـن ذلـك مـثال أن مؤرخنـا الكبـري، مـىت نظرنـا

 كـانطَأو   علـى النحـو الـذي جنـده عنـد فيكـو -، مل يكن ميلك احلديث عن املعىن يف التـاريخ إليه الذي ينتمي
  .نسانذي يوجه التاريخ ويقود اإلهيجل مادام اهللا هو الَأو 

  هل يفيد كالمنا هذا اإلقصاء الكلي للعقل والمعقولية عن الفكر الخلدوني؟
وقـد يكفـى، يف دحـض هـذا  .وصـاحبها )املقدمـة(احلق أنـه ال شـيء أكثـر سـذاجة مـن تقريـر رأي مماثـل يف 

يف شـــرحه للتعاقـــب يف أحـــوال ينظـــر َأو  االعتقـــاد أن يتأمـــل املـــرء حـــديث ابـــن خلـــدون عـــن العمـــران البشـــري،
، وقــد يبــدو فســاد هــذا الــرأي كليــة مــىت تابعنــا تعليــل ابــن خلــدون )احلضــارة(و )البــداوة(االجتمــاع البشــري بــني 

ــا أحيانــا مــا نــود قولــه فحســب هــو أن  .لألســباب الــيت جتعــل املــؤرخني يقعــون يف األخطــاء الشــنيعة الــيت يروجو



ظـــام اخللـــدوين املعـــريف معـــىن يتصـــل باملرجعيـــات الـــيت يصـــدر عنهـــا ابـــن يكتســـبان يف الن )املعقوليـــة( و )العقـــل(
حمكومـان باألسـس  -إن العقل واملعقولية، يف اخلطاب اخللدوين يف املقدمـة  :لنقل، يف عبارة أخرىَأو  خلدون

ان ا فكر صاحب املقدمـة وكـذا بالداللـة العميقـة للعلـم (أو األبسـتمي) الـذي كـإليه األبستيمولوجية اليت يرجع
حـول مرجعيـات ابـن خلـدون ومصـادر  هنـاوما نود اإلسهام به،  .إليه األفق النظري لصاحب املقدمة مشدودا

تفكــريه، هــو التنبيــه علــى أمهيــة املصــدر األصــويل يف الــنص اخللــدوين: أصــول الــدين مــن جانــب أول، وأصــول 
ــ .الفقــه مــن جانــب ثــان أمهيــة املصــادر الدينيــة إَىل  اهميكــن القــول، بكيفيــة أخــرى: إن غرضــنا هــو توجيــه االنتب

ية يف الفكـر اخللـدوين وخاصــة مـا كـان مـن تلــك املصـادر يف الرتبـة العليـا مــن العلـوم الشـرعية وهـذا مــن سـالماإل
أن اللغة األصولية يف اخلطاب اخللـدوين، متكـن القـارئ إَىل  جهة أوىل، وأما من جهة ثانية فهو التنبيه، خاصة،

الـيت ظلـت تغـري قـراء املقدمـة بربيـق شـديد محـل  )العقالنيـة(عـامل العقـل واسـتكناه  من املفـاتيح الصـاحلة لولـوج
  .الكثرة من الباحثني على إخراج ابن خلدون من عامله املعريف، وسياقه الديين، ووجوده التارخيي

يل حتصــإَىل  ال يتــوخى القيــام بدراســة فيلولوجيــة، وال تطمــح هــذا غــين عــن البيــان، فيمــا نقــدر، أن إســهامنا
عــن ادعــاء حماولــة تفكيــك بنيــة  جــرد شــامل للمصــطلحات األصــولية يف املقدمــة، وهــي كــذلك أبعــد مــا تكــون

ـــا ال تريـــد أن تعـــدو عمـــل التـــذكري بـــبعض املفـــاهيم الكالميـــة واألصـــولية يف املقدمـــة  اخلطـــاب اخللـــدوين، بـــل إ
هنــا هــو ترتيــب القــول يف  إليــه الوصــولوالتماســا ملــا نــود  .وعملهــا اخلفــي والفاعــل يف البنيــة الذهنيــة اخللدونيــة

يف اخلطـــاب اخللـــدوين، وقســـم ثـــان جنعلـــه  )فـــن التـــاريخ(قســـم أول نفـــرده للحـــديث عـــن  .أقســـام قصـــرية ثالثـــة
وقسـم ثالـث نقـف فيـه عنـد مفهـوم  .(أصول الدين وأصول الفقه) ومكانتهمـا يف التـاريخ للحديث يف األصول

  .عند ابن خلدون )العادة(
  خ علم مقصود بالذاتالتاري أوال: فن

َأو  القــدامى ســالمكمــا يقــول مفكــرو اإل  )إحصــاء العلــوم(يقــول ابــن خلــدون، فيمــا يصــح اعتبــاره حــديثا يف 
  ، كما يقال يف الفكر الفلسفي احلديث:)تصنيف العلوم(خطاباً يف 

التفسـري  اعلم أن العلوم املتعارفة بني أهـل العمـران علـى صـنفني: علـوم مقصـودة بالـذات، كالشـرعيات مـن(
وعلــوم هــي آليــة ووســيلة هلــذه العلــوم،   .واحلــديث والفقــه وعلــم الكــالم، وكالطبيعيــات واإلهليــات مــن الفلســفة

كالعربيــــة وغريمهــــا للشــــرعيات، وكــــاملنطق والفلســــفة ورمبــــا كــــان آلــــة لعلــــم الكــــالم وألصــــول الفقــــه علــــى طريقــــة 
  .)1()املتأخرين

نــه لــيس للتـاريخ ذكــر يف هــذا اإلحصــاء والتصــنيف، فهــل جيــوز لعـل املالحظــة األوىل، الباديــة للعيــان، هــي أ 
القــول بــأن املــؤرخ العــريب األكــرب ال يــرى للتــاريخ مكانــا يف اللوحــة الكــربى مــادام ال يصــرح بــذلك تصــرحيا؟ مــن 
الطبيعي أن اجلواب ال حيتمـل أن يكـون باإلجيـاب وإال عـدت كتابـة املقدمـة عبثـا، واعتـرب حـديث ابـن خلـدون 



أمـا بعـد فـإن فـن التـاريخ (نقرأ يف تصدير املقدمـة بعـد احلمدلـة والتصـلية مباشـرة  .خ ثرثرة ال طائل فيهايف التاري
) ...) يف ظاهره ال يزيد على إخبار عن األيام والدول والسوابق (...من الفنون اليت يتداوهلا األمم واألجيال (

ا عميــقويف باطنــه نظــر وحتقيــق وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق وعلــم  فهــو لــذلك  .بكيفيــات الوقــائع وأســبا
ـــه أن العلـــم  .)2()أصـــيل يف احلكمـــة عريـــق وجـــدير بـــأن يعـــد يف علومهـــا وخليـــق بكيفيـــات (ومـــن اجللـــي بذات

ال يتــأتى ملــا كــان مــن العلــوم مســاعدا، كمــا أن النظــر والتحقيــق والتعليــل تســتدعي، مــن حيــث هــي   )الوقــائع
وغــين عــن البيــان كــذلك أن مــا كــان مــن العلــوم معــدودا يف  .ديــدةكــذلك، التوســل بآليــات وعلــوم مســاعدة ع

مث إن صـــاحب  .مـــا كـــان يف مـــؤخر اللوحـــة وأســـفلهاإَىل  علــوم احلكمـــة ال جيـــوز لـــه أن ينســـب يف لوحـــة العلـــوم
اعلــم أن فــن التــاريخ فــن عزيــز املــذهب، جــم (: )املقدمــة يف فضــل علــم التــاريخ(املقدمــة يقــول عــن التــاريخ يف 

ية يف العصـر الكالسـيكي الـذي سـالموالرتتيب بالشـرف والرتبـة، وفقـا لنظـام املعرفـة اإل .)يف الغايةالفوائد، شر 
يتوافـــق بـــدوره مـــع التصـــنيف األرســـطي للمعـــارف، جيعـــل األعلـــى واألول أكثـــر مشوليـــة واقتضـــاء لعلـــوم أخـــرى 

ا  تلحقـه مـن جهـة مسـو الغايـة مساعدة مادام العلو علوا بالرتبة، و مادامت صفة الشرف اليت حيق للعلم حياز
حيتـاج صـاحب هـذا (وإذ كان التاريخ كذلك، على ما ذكر صاحب املقدمة قبـل قليـل كـان  .اإليه اليت يهدف

وهذه القواعد والطبائع تسـتدعي، مـن حيـث هـي كـذلك،  )العلم بقواعد السياسة وطبائع املوجوداتإَىل  الفن
ا (وهو ما يقول عنه ابـن خلـدون: ِإنـه ومن جهة  .اإلحاطة بسلسلة من املعارف املتضافرة أخرى كان اجلهل 

) يوقــــع املــــؤرخني يف عــــدد مــــن األخطــــاء واألوهــــام خيصــــص هلــــا صــــفحات )العمــــران البشــــري(اجلهــــل بطبــــائع 
علـــم (َأو  كمـــا يـــدعوه تـــارة،  )فـــن التـــاريخ(ومـــن مث فـــإن  .مستفيضـــة مـــن متهيـــده للحـــديث يف طبيعـــة العمـــران

األوليـة، أي تلـك الـيت يقـول عنهـا َأو  ال حيتمل أن خيرج مـن دائـرة العلـوم الكليـة، ، كما يدعوه أخرى،)التاريخ
ا علوم مقصودة بالذات   .صاحب املقدمة: ِإ

املالحظــة الثانيــة، وحيملنــا عليهــا حــديث أيب زيــد عبــد الــرمحن بــن خلــدون عــن التــاريخ، تتصــل بالتصــنيف 
وجتعلنـــا أمـــام التســـاؤل مـــا إذا كـــان التـــاريخ يتصـــل اآلخـــر الـــذي يســـتدعيه منطـــق احلـــديث يف العلـــوم ونوعهـــا 

د لكـــال جالطبيعيـــات واإلهليـــات؟ واحلـــق أن قـــارئ املقدمـــة ســـيإَىل  بالشـــرعيات أم أن األحـــرى بـــه أن ينتســـب
عمـران (فمن جهة أوىل جند أن أحاديث ابن خلدون عن طبائع األشياء عامة، وعن  .املوقفني ما يربره ويؤيده

ــا جتعــل التــاريخ، ضــرورة ومنطقــا، يف عــداد خاصــة، هــي مــن ا )العــامل لكثــرة والوضــوح والشــمول معــا حبيــث إ
حـىت جنـد  إليـه وقد يكفي أن نقف عند اخلرب واألسـباب الـيت جتعـل الكـذب يتطـرق .العلوم الطبيعية والفلسفية

ي، ســالماريخ اإلمــن األمثلــة واألدلــة مــا يؤيــد هــذا الــرأي ويزكيــه، بــل إن القــارئ يتبــني أن اإلكثــار مــن أمثلــة التــ
ي حتديــدا إمنــا كــان للســهولة يف االحتجــاج مــن جانــب وللقصــور عــن اإلتيــان، أحيانــا، ســالموتــاريخ الغــرب اإل

وعلى كلٍّ فنحن ال حنسب أن املنحى اِحلْكِ◌مّي (مع كسر  .بأمثلة أخرى من تاريخ األمم والشعوب األخرى



ن جهــة ثانيــة جنــد أن الفصــول العديــدة يف املعــارف ومــ .الــدليلإَىل  احلــاء وتســكني الكــاف) يف املقدمــة يفتقــر
ية املختلفة، تلك اليت جتعل من املقدمة دائرة معارف عامة، وكذا الفصول املخصصة للقول يف اخلالفة سالماإل

ا، مث اإلفاضة يف احلديث عن العلوم اإل فـن (ية احملض،كل ذلك جيد للقول يف اتصال سالموالقضايا املتصلة 
  .شرعيات ما يربره ويدعمه كذلكبال )التاريخ

(مثـل املـاوردي ومـن نسـج علـى  سـالمالذي كان أهـل الفكـر السياسـي يف اإل -ميكن القول، أخذا باملنطق 
التـاريخ، مـن جهـة  .العلـوم الشـرعية وإىل الطبيعيـات واإلهليـات معـاإَىل  بأن التاريخ ينتسـب، همنواله) يعملون ب

إَىل  رف غايتـه واقتضـاؤه لـذلك أن يكـون علمـا مقصـودا بالـذات، يرقـىومن حيث ش )الشرعيات(إَىل  انتسابه
هـو َأو  كمـا يقـول أبـو حامـد الغـزايل عـن علـم الكـالم،  )العلم الكليِّ مـن العلـوم الدينيـة(رتبة جتعله يف مصافِّ 

 والتــاريخ، مــن جهــة كونــه .)3كمــا يقــول عضــد الــدين اإلجيــي عــن أصــول الــدين أيضــا(  )رئــيس العلــوم(يف رتبــة 
لـيس يقبـل  )خرباً عن االجتماع البشري الذي هو عمران العامل وما يعرض لطبيعة ذلك العمران مـن األحـوال(

  .رتبة تنزل به عن احلكمة بل َأْن يكون فيها أصيال وعريقا هلا، قرأنا ذلك يف تصدير املقدمة
ا ومل يكن يف قـول دائرة العلوم املإَىل  إذا مل يكن ابن خلدون قد صرح تصرحيا بانتساب التاريخ قصودة بذا

فإنه كان ميتلك وعيا قويا، بـل وعيـا حـادا،  -الطبيعيات واإلهليات َأو إَىل  الشرعياتإَىل  صريح كذلك قد نبه
فــإذا (ذلــك العلــم إَىل  بأنــه بصــدد تأســيس علــم جديــد لــه الصــفات الــيت ذكرنــا يف الفقــرة أعــاله وأنــه مل يســبق

ة يف العمران علمنـا مـا حنكـم بقبولـه ممـا حنكـم بتزييفـه وكـان ذلـك لنـا معيـارا مسعنا عن شيء من األحوال الواقع
) وكـأن هــذا علــم مسـتقل بنفســه فإنــه ذو موضــوع ...صـحيحا يتحــرى بــه املؤرخـون طريــق الصــدق والصــواب (

) واعلــم أن الكــالم يف هــذا الغــرض مســتحدث الصــنعة غريــب ... (نســاينوهــو العمــران البشــري واالجتمــاع اإل
  .)4()ة غزير الفائدةالنزع

هـــذا العلـــم املســـتحدث الصـــنعة، الغريـــب النزعـــة، الغزيـــر الفائـــدة كمـــا يصـــفه ابـــن خلـــدون، ذاك الـــذي هـــو 
إَىل  مرتبتــه وغايتــه، العلــم الــذي ميكنــه موضــوعه (العمــران البشــري) مــن االنتســابإَىل  مقصــود بذاتــه، بــالنظر

ل مبوجبــه يف حــال مــن التشــارك والتمــازج مــع العلمــني العلــوم الشــرعية واحلكميــة معــا جيعلــه املــنهج الــذي يعمــ
  .يني الساِميَـْني: أصول الدين وأصول الفقهسالماإل

مـن وجـه آخـر  )املقدمـة(للقول يف مكانة األصول (أصول الدين وأصول الفقه) يف فن التاريخ من وجه ويف 
  .اإلسهام انفرد القسم املوايل من هذ -



  ثانيا: مكانة األصول من التاريخ
هــو قــوٌل يعــين أن مبــادئ  )العلــم الكلــي مــن العلــوم الدينيــة(قــول أيب حامــد الغــزايل عــن أصــول الــدين: إنــه 

العلوم الدينية الكربى تتقرر يف علم الكالم، وأن إثبات الكليات يف مستوى النظر يكون على املتكلم ال على 
  .حا كافياتوضي )املستصفى(احلديث كما يوضح ذلك صاحب َأو  املفسرَأو  الفقيه

وبالنســبة ملوضــوعنا فــإن العمــاد النظــري لعلــم التــاريخ، مــن حيــث انتســابه للعلــوم الشــرعية، يكــون التماســه 
، هــو اهللا الفاعــل املختــار الــذي جيعــل للكــون )املعــىن(املنطــق، إذا اســتثنينا أَو  بــدوره يف علــم الكــالم، واألســاس

لـــذي يفســـرها بـــه االعتقـــاد علـــى قـــول معـــني (= علـــم ، علـــى النحـــو ا)ســـنة اهللا(وإذن فـــإن  .ســـننا يســـري عليهـــا
ــــدف )املقدمــــة(ويف هــــذا الصــــدد تكــــون قــــراءة  .الكــــالم)، هــــي األســــاس والســــند واملفتــــاح معــــا إَىل  قــــراءة 

 الطبيعـة السـاميةإَىل  استخالص املضـامني الكالميـة قـراءة ممكنـة، وإن كانـت بطبيعـة األمـر قـراءة عسـرية بـالنظر
بطبيعتـــه، علـــى أن هنالـــك طرقـــا ســـالكة تقربنـــا مـــن التـــدليل علـــى  )رئـــيس العلـــوم(احب التجريديـــة الـــيت تصـــَأو 

ية العليـــا الـــيت حتكـــم فكـــر ابـــن خلـــدون يف ســـالماالعتقـــاد الكالمـــي اخللـــدوين، أي علـــى املوجهـــات النظريـــة اإل
العـريب وال غرابة أن تكون أكثر تلك الطـرق وضـوحا ومباشـرية الفصـل الشـهري الـذي خيصصـه مؤرخنـا  .املقدمة

وهـذا مـن جهـة أوىل، وأن يكـون ذلـك الطريـق، مـن جهـة ثانيـة، الفصـول الـيت  )علم الكالم(الكبري للكالم يف 
  .اإلمامة العظمىَأو  تتصل بقضية اخلالفة

مقدمـــة ابـــن خلـــدون (تعريـــف العلـــم، التمييـــز يف إَىل  ال نـــود تكـــرار اآلراء املتداولـــة الـــيت يكثـــر الرجـــوع فيهـــا
كـال بـاملنطق األرسـطي، القـول َأو   بني طريقـه املتقـدمني وطريقـة املتـأخرين يف األخـذ بعضـا االستدالل الكالمي

ضروري هلذا العهد على طالب العلم، إذ  غري(قد أصبح  -يف عهد ابن خلدون على األقل-بأن علم الكالم 
ـــه  -يف وضـــوح تـــام انطالقـــا ممـــا يتبـــني-وإمنـــا نريـــد فقـــط أن نقـــرر  .خل)إ )...امللحـــدة واملبتدعـــة قـــد انقرضـــوا أن

ا عن   االعتقاد اخللدوين، أن صاحبنا أشعري املنزع والعقيدة وقد تكفى يف ذلك صفة اإلطالق اليت يتحدث 
اجلـويين فـأملى  مث جاء بعد القاضـي أيب بكـر البـاقالين إمـام احلـرمني أبـو املعـايل(كبار األشاعرة وشيوع فكرهم 

واختــــــذه النــــــاس إمامـــــــا  )رشــــــاداإل(ه مث خلصــــــه يف كتــــــاب وأوســــــع القــــــول فيــــــ )كتــــــاب الشــــــامل( يف الطريقــــــة
   .)5()لعقائدهم

ال تتقـــرر يف علـــم الكـــالم أصـــول االعتقـــاد علـــى قـــول معلـــوم فحســـب (اعتـــزال، أشـــعرية، حنبليـــة، إماميـــة، 
إخل)، وال تتعــني كليــات العلــوم الدينيــة ومبادئهــا فقــط بــل إن هنالــك أمــرا ثالثــا، شــديد اخلطــورة يــتم  ...زيديــة
فيــه علــى حنــو ال خيلــو مــن املواربــة واملداهنــة وهــو القــول يف اإلمامــة العظمــى ويف املوضــوعات الــيت تتصــل  ثالبــ
ـا واضـح فـال يكـون  .ا واالنتماء األشعري البن خلدون يف مسألة اإلمامة العظمى واملوضوعات اليت ترتبط 

أليب احلســن املــاوردي األشــعري  )يةتأويــل لقــول أيب زيــد، واملتمــرس بكتــاب (األحكــام الســلطانإَىل  يف حاجــة



، وابـن خلـدون يـذكر املـاوردي إليـه جيد أن املؤرخ العريب يستعيد مجال، بل فقرات بأكملهـا مـن الكتـاب املشـار
وكتابــه تصــرحيا ال تلميحــا يف الفصــل املتعلـــق بــاخلطط الدينيــة اخلالفيــة يف حديثـــه عــن أحكــام إمامــة املســـاجد 

للمـاوردي وغـريه  )األحكام السلطانية(واملوىل فيها معروفة ومبسوطة يف كتاب وأحكام هذه الوالية وشروطها (
  .)6فال ُنِطيل يف ذكرها)(

صــلة مباشــرة تظهــر  )علــم التــاريخ(أمــا الشــأن يف أصــول الفقــه فــآخر، ذلــك أن الصــلة بــني هــذا العلــم وبــني 
ور املصــــطلح األصــــويل يف املــــذهب األصــــويل، وتتجلــــى ثانيـــا يف مســــتوى حضــــإَىل  أوال يف مســـتوى االنتســــاب

فأمــا القــول يف النســبة اخللدونيــة للمــذهب األشــعري يف أصــول الفقــه فهــي واضــحة وضــوح  .اخلطــاب اخللــدوين
أصـول (وقد يكفى يف ذلك تنويه صـاحب املقدمـة، يف الفصـل املعنـون  .املذهب الكالمي األشعريإَىل  نسبته

إلمـــــام احلـــــرمني،  )الربهـــــان(األشـــــعرية الكـــــربى: بالنصـــــوص  )الفقـــــه ومـــــا يتعلـــــق بـــــه مـــــن اجلـــــدل واخلالفيـــــات
وأمـــا حضـــور املصـــطلح  .وغريهـــا )األحكـــام(لآلمـــدي وكـــذا كتابـــه  )احملصـــول(للغـــزايل، وكتـــاب  )املستصـــفى(و

ـــة ـــا وقفـــة متأني واحلـــق أن هـــذه الوقفـــة تســـتدعي أن تكـــون جـــردا  .ًاًألصـــويل يف اخلطـــاب اخللـــدوين فيقتضـــي من
ســـتهدف ياإلســـهام الـــذي  ااألصـــولية، بيـــد أن ذلـــك لـــيس ممـــا حيتملـــه هـــذ إحصـــائيا وكشـــافا شـــامال بـــاملفردات

  مالحظات خنتار منها ثالثا:إَىل  والتنبيه يف مقام حديثنا تنبيه .التنبيه دون أن يدعي اإلحاطة والشمول
يقــول صــاحب املقدمــة، يف حديثــه عــن األســباب الــيت جتعــل املــؤرخني يقعــون يف األخطــاء الشــنيعة يف  -1

) وال قيـاس الغائـب منهـا بالشـاهد ...فيهـا علـى جمـرد النقـل، ( مـدَ إذا اعُت◌ِ (خبار أن هذه األخـرية نقلهم لأل
) وكثــــريا مــــا وقــــع املؤرخــــون واملفســــرون وأئمــــة النقــــل املغــــالط يف احلكايــــات والوقــــائع ...واحلاضــــر بالــــذاهب (

 قاسوها بأشباهها وال مربرها مبعيار مسينا، مل يعرضوها على أصوهلا والَأو  العتمادهم فيها على جمرد النقل غثا
فنحن هنا أمام اآللية األصولية الكربى، آلية القياس: قياس الغائب بالشاهد، قيـاس األشـباه  .)7()...احلكمة

قــل: أمــام َأو  وحنــن يف جــوف القيــاس األصــويل أمــام تفصــيل يف اآلليــة .والنظــائر، قيــاس الفــروع علــى األصــول
مـا يقتضـيه إَىل  األصـويل: تلـك الـيت تقـوم علـى التقسـيم والسـرب (تقسـيم املسـألة خطوة منهجية مالزمة للقيـاس
كما يكون سرب غور البئر، أي إنفـاذ آلـة فيـه ملعرفـة   -مث سرب كل جزء على حدة  ،حاهلا من األجزاء واألقسام

  .مدى عمقه)
يها آليــــة القيــــاس نعلـــم أن إحــــدى اخلطـــوات املنهجيــــة الـــيت يقتضــــيها التعليــــل عنـــد األصــــويل، وتســـتدع -2

 - )العلــة(هــي تلــك الــيت تقــوم علــى التمييــز بــني املتفــق واملختلــف حبثــا عــن  )التقســيم والســرب(ويتوجبهــا عمــل 
حيتـاج صـاحب هـذا (ويف علـم التـاريخ  .كما يقول علمـاء أصـول الفقـه  )الثمرة(َأو  وهذه غاية القياس األصويل

) واإلحاطــة باحلاضــر مــن ذلــك ومماثلــة مــا بينــه وبــني ...ت (العلــم بقواعــد السياســة وطبــائع املوجــوداإَىل  الفــن



) حـىت يكـون مسـتوعبا ألسـباب كـل ...بون ما بينهما من اخلالف وتعليل املتفق عليه (َأو  الغائب من الوفاق
  .)8()حادث، واقفا على أصول كل خرب وحينئذ يعرض خرب املنقول على ما عنده من القواعد واألصول

معرفــة اآلليــة األصــولية إَىل  ة، استخالصــا مــن قــراءة هــذا الــنص: إن املــؤرخ يف حاجــةنقــول، يف كلمــة جامعــ
ا ودقائقها، ذلك أن عمل  هـو، مـىت دققنـا الفكـر وأمعنـا النظـر، عـني  )صـاحب هـذا الفـن(مجيعها، يف خطوا

ى آخــر العمــل الــذي يقــوم بــه اجملتهــد إذ يلــتمس العلــة يف احلكــم ويستقصــي دواعــي الرتجــيح: تــرجيح رأي علــ
كتابــة   .منــاقض لــه بعــد أن يكــون قــد قســم، وســرب، وماثــل، وميــز بــني املتفــق عليــه واملختلــف فيــهَأو  خمــالف لــه

التاريخ اجتهاد: والشروط الالزم توافرها يف اجملتهد، حني ينظر يف األحكام، هـي عينهـا الـيت تلـزم املـؤرخ عنـدما 
  .ينظر يف األخبار

يف وجـوده والنظــر فيهــا هــي: مــدار  نســانوم، بــني أمـور ثالثــة تلــزم اإلمييـز علمــاء أصــول الفقــه، كمـا هــو معلــ
ا يف التماس   -ثانيـا  .)مقصد الشارع(والوقوع على  )املصلحة(التكليف أوال، وهو القاعدة اليت يلزم األخذ 

التحســــيين، فــــال يطلــــب احلــــاجي إال بعــــد اســــتيفاء َأو  الضــــروري، واحلــــاجي، والكمــــايل :تلــــك األمــــور الثالثــــة
واملــؤرخ  .والرتتيــب ملــزم فــال حيــوز التفــريط فيــه -الضــروري، وال ينشــد الكمــايل إال بعــد التــوافر علــى احلــاجي 

اعلـم أن اخـتالف (العريب الكبري، صاحب نظرية العمـران البشـري، يقـول يف فصـل شـهري مـن فصـول املقدمـة: 
هم إمنــا هــو للتعــاون علــى حتصــيله، األجيــال يف أحــواهلم، إمنــا هــو بــاختالف حنلــتهم مــن املعاشــر، فــإن اجتمــاع

واالبتداء مبا هو ضـروري منـه ونشـيط قبـل احلـاجي والكمـايل، فمـنهم مـن يسـتعمل الفلـح مـن الغراسـة والزراعـة 
) وهــؤالء القــائمون علـــى ...) ومــنهم مــن ينتحــل القيــام علــى احليــوان مــن الغــنم والبقــر واملــاعز والنحــل (...(

) مث إذا اتســـعت أحـــوال هـــؤالء املنتحلـــني ...البـــدو ألنـــه متســـع (إَىل  بـــدالفلـــح واحليـــوان تـــدعوهم الضـــرورة وال
الســكون والدعــة وتعــاونوا يف الزائــد إَىل  دعــاهم ذلــك -للمعــاش وحصــل هلــم مــا فــوق احلاجــة مــن الغــىن والرفــه 

ذون ) فيتخـ...) واختطـاط املـدن واألمصـار (...على الضرورة واستكثروا من األقـوات واملالبـس والتـأنق فيهـا (
  .)9()) وهؤالء هم احلضر...القصور (

شــظف (و )اخلشــونة(، و)احلضــارة(تكــون ســابقة علــى  )البــداوة(فكمــا أن الضــروري يســبق الكمــايل، فــإن 
 .(وهــذه كلهــا عبــارات خلدونيــة بطبيعــة األمــر) )التفنــق(مث  )التــأنق(و )الرقــة(متقــدمني علــى  ) يكونــانالعــيش

يف أن أجيــال البــدو واحلضــر (أن يكتــب ابــن خلــدون فصــال  ،نطــقلــذلك يكــون مــن الطبيعــي، حبكــم هــذا امل
وأن يبســط يف فصــول  )أن البــدو أقــدم مــن احلضــر وســابق عليــه وأن الباديــة أصــل العمــران(وآخــر يف  )طبيعيــة

وبعبـــارة أخـــرى فـــإن  .نظريتـــه يف احلضـــارة عامـــة مـــن مثاملقدمـــة األخـــرى أقوالـــه يف االجتمـــاع البشـــري والعمـــران 
الفقهيـــة منـــذ صـــباه وشـــبابه األول فكانـــت خطواتـــه  الثقافـــةَ  بَ رِ ْشـــلـــيس فقـــط فقيهـــا أصـــوليا أُ  صـــاحب املقدمـــة

بل إن أصول الفقـه (لغـة ومضـامني ومنهجـا) تظـل  - األوىل يف الكتابة والتأليف قوال ومشاركة يف تلك الثقافة



، يف إدراك مغـزى العمـران متهيـدا لـذلك الفهـم املنفذ الضـروري لفهـم نظريـة صـاحبها يف احلضـارة وأطوارهـا، بـل
  .والوقوف على طبيعة االجتماع البشري

واحلال أن صاحب املقدمة يعـد هـذه  )العلوم احلكمية(و )احلكمة(هل يعين هذا القول االنتقاص من شأن 
مـن جهـة أوىل ويصـنفها،   )العلـوم املتعارفـة بـني أهـل العمـران(مـن  )الطبيعيات واإلهليـات مـن الفلسـفة(األخرية 
ليســوي بينهــا، وبــني الشــرعيات، مــن جهــة ثانيــة؟ هــل  )العلــوم املقصــودة بالــذات(كرنــا ســابق، يف دائــرة كمــا ذ 

العلوم الشرعية وإىل اإلهليات معا؟ من البـدهي أن إَىل  من انتساب التاريخ ميكن أن ننقض ما قلناه يف السابق
ذلـك أقـوال ابـن خلـدون نفسـه يف مـواطن اإلجابة عن كال السؤالني ال متلك إال أن تكون سلبا وإال كذبتنا يف 

ح ا لقــد ظــل مؤرخنــا العــريب الكبــري ميتــ .عديــدة مــن املقدمــة وناقضــتنا عبارتــه املختلفــة واملتنوعــة يف فصــول كثــرية
لكـن هـذه األخـرية إذ تنشـد أن تكـون عقـال جمـردا  .دوما من البئرين: بئر العلوم الشرعية، وبئـر العلـوم احلكميـة

ويعمـالن خـارج جمالــه فـإن الفقيـه األصــويل،  )الشـرع(ذاتيــني حيكمـان التـاريخ بعيـدا عــن  والتماسـا ملنطـق ومعـىن
 نســاينخــرب عــن االجتمــاع اإل(واملــتكلم األشــعري عبــد الــرمحن بــن خلــدون ســرعان مــا ميســك بالتــاريخ إذ هــو 

ن األحـوال ومـا يعـرض لتلـك الطبيعـة مـ .)الذي هو عمران العامل وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال
ا سنة اهللا جيريها يف الكون على  :ال ميلك املؤرخ إال أن يقول    .)مستقر العادة(إ

  التاريخ البشري ومستقر العادة -3
  :قوله نقرأ البن خلدون يف الفصل املخصص لعلم الكالم

نية فالبد هلا مـن احليواَأو  من األفعال البشريةَأو  إن احلوادث يف العامل الكائنات، سواء كانت من الذوات(
ــا تقــع يف مســتقر العــادة، وعنهــا يــتم كونــه، وكــل واحــد مــن هــذه األســباب حــادث  أســباب متقدمــة عليهــا، 

مسبب األسـباب وموجـدها إَىل  أيضا، فالبد له من أسباب أخرى، وال تزال تلك األسباب مرتقية حىت تنتهي
ارتقائها تتضـح وتتضـاعف طـوال وعرضـا وحيـار  ال إله إال هو، وتلك األسباب يف -سبحانه وتعاىل-وخالقها، 

  .)10()العقل يف إدراكها وتعديدها
منهــا يكـــون ســببا لوجــود اآلخـــر،  بعضــاً ارتباطـــا جيعــل  بعضــاتتصــل املوجــودات يف الكــون وتـــرتبط ببعضــها 

 يالعقل يرتقـ ومىت أمعن الناظر الفكر وجعل .ا (فتح الباء األوىل والثانية)ببً اآلخر، باملقابل، مسَّ  بعضهاوجيعل 
مســبب األســباب وموجــدها (أصــل يكــون أوال بالضــرورة: ذلــك هــو إَىل  يف ســلم املــدارك فإنــه ينتهــي، وجوبــا،

ويف كــل مســتويات  .فــاهللا يســبب األســباب وخيلقهــا مــن عــدم، مبعــىن أنــه يوجــدها بعــد أن مل تكــن )وخالقهــا
ن آخـر يكـون سـبا (علـة)، فـإن حقيقـة أ) و الفعل، يف كل مرتبة يقدر العقل فيها أن شيئا يكـون مسـببا (نتيجـة

ذلك  .هو سبب األسبابَأو  األمر أن الفاعل على احلقيقة هو اهللا، فهو علة كل ما يف الكون من موجودات
ما يقوله صاحب املقدمة بكيفيات خمتلفة وما تأيت كل املفاهيم الفاعلة يف العمران البشري لدعمه وتوضـيحه، 



ترمجــة لنظــام مــن العالقــات، ولصــلة متصــلة مــن األســباب واملســببات نقــرتح  مــن تلــك املفــاهيم ومــن حيــث هــي
  الوقوف عند أمثلة ثالثة:

ـــال األول -1 هـــو مثـــال العصـــبية، ومكانـــة العصـــبية يف النظريـــة اخللدونيـــة ليســـت، فيمـــا حنســـب، يف  المث
فالعصـبية عنــد  بيـان لكثــرة حـديث الدارسـني عنهــا مـن جهــة ولوضـوح املعـىن فيهــا مـن جهـة أخــرى:إَىل  حاجـة

ا تكـون املطالبـة واملدافعـة وكـل أمـر جيتمـع عليـه، كمـا يكـرر مؤرخنـا  ابن خلدون هي احملرك العميق الباطن إذ 
 ولكــن العصــبيات تتفــاوت مــن جهــة القــوة والتــأثري وهــي تعــرف أطــواراً  .الكبــري يف مــواطن عديــدة مــن املقدمــة

امللـــك ونشـــأة الدولـــة يقتضـــي خضـــوع العصـــبيات  إَىل  والتغلـــب الـــذي يفضـــي .معلومـــة مـــن الظهـــور والضـــمور
 ...( )عصــبية تكــون أقــوى مــن مجيعهــا تغلبــا(إَىل  املوجــودة يف اجتمــاع معلــوم

ُ
إَىل  ضــيفْ ) وإال وقــع االفــرتاق امل

وإذن فــإن العصــبية، تلــك  .)11()االخــتالف والتنــازع، ولــوال دفــع اهللا النــاس بعضــهم بــبعض لفســدت األرض
ــا، بــل احلــق أن الفاعــل علــى احلقيقــة هــو اهللا  القــوة الباطنــة احملركــة،  .-تعــاىل–لــيس هلــا أن تعمــل مــن تلقــاء ذا

  .ال ملا يريدفاملبدأ املفسر هو إرادة اهللا: املوجد، اخلالق، الفعَّ 
امللــك إمنــا حيصــل بالتغلــب، ( .هــو مــا يكــون عــن العصــبية مــن التغلــب وحصــول امللــك المثــال الثــاني -2

بية، واتفاق األهواء علـى املطالبـة ومجـع القلـوب وتأليفهـا إمنـا يكـون مبعرفـة مـن اهللا يف والتغلب إمنا يكون بالعص
م لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني( -تعاىل–قال  .إقامة دينه   .)12()قلو

إذا كـان حتصـيل امللـك يقتضـي التغلـب، وكـان هـذا األخــري يسـتدعي وجـود العصـبية القويـة الـيت تـتمكن مــن 
فــإن الشــرط األول (الضــروري  -عصــبيات األخــرى القائمــة وإخضــاعها لســيطرة عصــبية واحــدة غالبــة صــهر ال

والكــايف كمــا يقــول املناطقــة) يف ذلــك وهــو اجتمــاع الكلمــة حــول عصــبية واحــدة وحــول شــخص واحــد ينطــق 
 ميكـن أن إن ذلـك الشـرط ال -الزعامة والصدارة مبوجب تلك العصبية إَىل  باسم تلك العصبية ويكون حمموال

وإذن فــإن  .يتحقــق إال بوجــود اإلرادة اإلهليــة الــيت تشــاء ذلــك االجتمــاع وتقــدر التــأليف بــني القلــوب املختلفــة
  .امللك، هو اإلرادة اإلهليةإَىل  الفاعل على احلقيقة، ما به يكون التغلب املفضي

، وال خيفـى )عصـبية ال تـتميف أن الـدعوة الدينيـة مـن غـري (نقتطفـه مـن الفصـل املعنـون  المثال الثالــث -3
أن هذا الفصل من أشـد فصـول املقدمـة دلـيال علـى األثـر احلاسـم للعصـبية يف التـاريخ البشـري وليسـت الـدعوة 

ــا تشــذ عــن ذلــك كــل أمــر جتعــل عليــه الكافــة فالبــد لــه مــن العصــبية، ويف (يقــول ابــن خلــدون:  .الدينيــة ذا
وإذا كــان هــذا يف األنبيــاء، وهــم أوىل النــاس  .نعــة مــن قومــه) مــا بعــث اهللا نبيــا إال يف م...احلــديث الصــحيح (

وأحـــوال امللـــوك والـــدول راســـخة قويـــة ال يزحزهـــا  !)...ختـــرق لـــه العـــادة ( َأالَ خبـــرق العوائـــد، فمـــا ظنـــك بغـــريهم 
، ل األنبيـاءواوهكـذا أحـ .ويهدم بناءها إال املطالبة القويـة الـيت مـن ورائهـا عصـبية القبائـل والعشـائر كمـا قـدمناه



م-علـــيهم الصـــالة والســـالم- اهللا بالعشـــائر والعصـــائب وهـــم املؤيـــدون مـــن اهللا بـــالكون كلـــه لـــو إَىل  ، يف دعـــو
  .)13( )واهللا حكيم عليم -شاء، لكنه إمنا أجرى األمور على مستقر العادة 

ار و ، مــن جهــة أوىل، أن العــادة هــي مــن التكــر ن اهللا أجــرى األمــور علــى مســتقر العــادة قــول يعــينبــأالقــول 
ا تصبح مستقرة ا تصبح شأنا نألفه ونتعود عليه فهـو عـادة :قلَأو  االطراد يف الكون، حبيث إ مبعـىن أنـه ال  إ

ولكــن هــذا القــول يعــين، مــن جهــة ثانيــة، أن مســتقر العــادة ال يــدق عــن الفهــم، فهــو  .يثــري دهشــة وال اســتغرابا
اسـتعمال تعبـري  أردنالو  - )القابلية للمعرفة(عرفة وتلك يقبل املعرفة، مبعىن أنه ينتظم على حنو يكون قابال للم

  .هي السنن اليت أقامها اهللا يف الكون، سنن اهللا اليت ال تقبل تبديال وال حتويالف هلا مماثل
دون أن يكــون يف ذلــك  )طبــائع األشــياء(مــىت أدركنــا األمــور علــى هــذا النحــو فــنحن نســتطيع الوقــوع علــى 

لكـن هـذا اإلدراك ال يتـأتى لنـا  .نيـل مـن إرادة اهللا الـيت تتصـف باحلريـة واإلطـالقَأو  يةاجرتاء على املشيئة اإلهل
يف ذلــك  .يف النظــام املعــريف اخللــدوين )مســتقر العــادة(إال مــىت وقعنــا علــى املغــزى العميــق للعــادة، وفهمنــا معــىن 

فهــوم آخــر متــداول بالقــدر ا مــن جهــة املنطــق، ســوى البــديل الضــروري ملإليهــ النظــام ليســت العــادة، مــىت نظرنــا
(أي اقتضـاء  )طبـائع األشـياء(ذاته الذي يكون به عاجزا عن حل اإلشكال النـاتج عـن حصـول التعـارض بـني 

يف الشيء ذاته) من جهة، وبني إرادة اهللا (مسبب األسـباب  )العلة(اتصال سلسة األسباب واملسببات، وقيام 
بـــد الـــرمحن بـــن خلـــدون يســـتعيد، يف مقـــام البحـــث يف احلـــق أن ع .والفاعـــل علـــى احلقيقـــة، مـــن جهـــة أخـــرى)

القيــام بــه أبــو حامــد الغــزايل يف جمــال إَىل  ويف العمــاد اخلفــي الــذي يتحقــق مبوجبــه، مــا ســعى )العمــران البشــرى(
لقطــن للنــار، ولــيس حــدوث ااملعرفــة العقليــة وحتققهــا، حيــث يكــون التمييــز بــني حصــول االحــرتاق عنــد مالقــاة 

هـو مـا يقضـي مبـدأ السـببية  )بـه(وليس حصـوله  )عنده(حصول الشيء  .اة القطن للناراالحرتاق بسبب مالق
الفهم يقتضي حضور العقل وقد كان مبدأ التجـويز  .جانبا وجيعل الفهم والتعليل ممكنني عند املفكر األشعري

يت تكســب ذلــك اآلمــر املطــاع وذاك هــو العقــل األشــعري ومنطقــه الــذايت، والتعليــل يســتدعي اآلليــة األصــولية الــ
َأو  تلـك هـي الدعامـة املعرفيـة .العقل معىن وداللة: أصول الدين من جانب أول وأصول الفقه مـن جانـب ثـان

  .لنقل، إن شئنا ذلك، تلك هي البنية الباطنة اليت حتكم اخلطاب اخللدوين وتوجهه
****************  

  الحواشي
  .)باحث وأكادميي من املغرب*

  .417ص ,ت).القاهرة (د، شقرون مطبوعات احلاج عبد السالم بن، املقدمة ،نعبد الرمحن ابن خلدو  -1
ي، دار ســـالممســـامهة يف دراســـة العقـــل العـــريب اإل ،اخلطـــاب األشـــعري الفصـــل األول مـــن كتابنـــا،انظـــر:  -2

  .42-39ص ,، بريوتم1992املنتخب العريب، 



  .2ص ,املرجع السابق ...املقدمة ،ابن خلدون -3
  .29ص ،قاملرجع الساب -4
  .347ص ،املرجع السابق -5
  .165ص ،املرجع السابق -6
 .7ص ،املرجع السابق -7

إذا حبثنـــا عـــن احلكمـــة يف اشـــرتاط ( :يقــول ابـــن خلـــدون يف تعليقـــه علــى شـــرط القرشـــية يف اإلمامـــة العظمــى
، كمـا هـو -صلى اهللا عليه وسـلم- ة النيبـد الشارع منه مل يقتصر فيه على التربك بوصلـالنسب القرشي ومقص

ــا خاصــة لكــن التــربك لــيس مــن املقاصــد الشــرعية كمــا  .يف املشــهور وإن كانــت تلــك الوصــلة موجــودة والتــربك 
وإذا ســربنا وقســمنا مل  .علمــت، فالبــد إذن مــن املصــلحة يف اشــرتاط النســب وهــي املقصــودة مــن مشــروعيتها

 .146ص ,)فع اخلالف والفرقةجندها إال اعتبار العصبية اليت تكون هلا احلماية واملطالبة ويرت

  .22ص ،املرجع السابق -8
  .91ص ،املرجع السابق -9

  .342ص ،املرجع السابق -10
 .105ص ،املرجع السابق -11

  .118ص ،املرجع السابق -12
 .120-119ص ،املرجع السابق -13



  الرؤية الخلدونية لصناعة العربية
  *فيصل عبد السالم احلفيان(

ـــة اخللدو  إَىل  نيـــة للظـــاهرة اللســـانية (اللغـــة) وعلومهـــا باالهتمـــام الـــذي تســـتحق، ويرجـــع ذلـــكمل حتـــَظ الرؤي
أسباب عدة، لعل أبرزها أن ابن خلـدون املفكـر االجتمـاعي والسياسـي وفيلسـوف التـاريخ قـد طغـى علـى ابـن 

خطـراً،  عـن وجـه ال يقـلُّ  )املقدمة(خلدون اآلخر، فانشغل الباحثون بالوجه السياسي واالجتماعي والتـارخيي لــ
إن مل يزد، وأعين ذلـك الوجـه املتصـل بالنشـاط العقلـي (العلمـي) الصِّـرف، واحليـايت (اليـدوي) الـذي بـه معـاُش 

ية نســان، ومــن أهــمِّ هــذه النشــاطات تلــك العلــوم والصِّــناعات الــيت تقــوم وتــرتبط بــأخص اخلصــائص اإلنســاناإل
 نسـاينحرى جزء ال يتجـزأ منـه، بدونـه يفقـد االجتمـاع اإلباألَأو  ،نسان(اللسان)، فاللسان (أو اللغة) قريُن اإل

قعـد الـذي يـروم النهـوَض وال يسـتطيعه، ( -علـى َحـدِّ تعبـري ابـن خلـدون- نسانمعناه وجدواه، ويصبح اإل
ُ
كامل

ــــه الثاقبــــة أن يفلســــف  .)1()لفقــــدان القــــدرة عليــــه  )الظــــاهرة اللســــانية(وقــــد أمكــــن الرجــــُل مــــن خــــالل نظرات
   .اليت حتكمها ويستخرَج القوانني

ونثـر  )2)(امللكـة اللسـانية يف نظـر ابـن خلـدون(ابـن خلـدون املفكـر اللسـاين يف كتابـه إَىل  التفت حممد عيد
وجعــل مــن ابــن  )3)(التفكــري اللســاين يف احلضــارة العربيــة(عبــد الســالم املســدي شــذرات خلدونيــة يف دراســته 

ا فاصــًال (خاَمتــاً) وقــف بدراســته عنــده، بوصــ آِخــر مــن حــاول تقــدمي نظــرة (فه (أي ابــن خلــدون) خلــدون حــدًّ
  .)4)(مشولية يف القضية اللغوية تتسم باجلدَّة والطرافة

ســبعَة عشــَر فصــًال للظــاهرة اللســانية، منهــا الفصــل الــرئيس اخلــاصُّ بعلــوم اللســان العــريب الــذي  )املقدمــة(يف 
م النحو، كما أخلص هلذا العلم فصًال جعلـه خلَّص فيه ابن خلدون هذه العلوم تلخيصاً مكثفاً جدًّا، وبدأ بعل

وَمثَّ فصـول أخـرى  )ية عنهـا يف التعلـيمنفصل يف أن ملكة هـذا اللسـان غـري صـناعة العربيـة ومسـتغ(حتت عنوان 
فرَّق فيها آراءه يف النحـو والنحـويني، ويف التـآليف النحويـة، ويف قـوانني العلـم وفلسـفته، ومعلـوم أنَّ مـا جـاء يف 

  .النظمَأو  بالضرورة، إذ هو العلم املعينُّ بالرتاكيب )النحو(للسانية (العامة) يشمل هذه الفصول ا
وهذا البحث سيكتفي بالتوقُّف عند بعض املسائل املتصلة بعلم النحو حتديداً، ذلك أنَّ املوضوع كبري، وال 

  هذه املسائل هي: و  .يفي به حبث
ية عامــة، والعلــوم الشــرعية خاصــة، وبعبــارة أخــرى: نســانعالقــة علــوم اللســان، ومنهــا النحــو، باملعرفــة اإل -

، وجـدل عالقتهـا مـع علـوم الشـريعة، الـيت نسـانتصنيف علـوم اللسـان داخـل الـدائرة الواسـعة، دائـرة معـارف اإل
ا ارتباطًا وثيقاً    .ترتبط 

   .أمهية علم النحو وسط علوم اللسان، ومكانته بينها -
  .)يةامللكة اللسان(النحو وعالقته بـ -



 .منهما يف الكالم اخللدوين النحو بني الصناعة والعلم، مما استدعى استقراء مفهوم ُكلٍّ  -

وسوف نستبُق هذه النقاط األربعة بِوقفة مع حـديث ابـن خلـدون عـن املصـطلحات الـيت أطلقهـا علـى علـم 
   .الرتكيب (النحو) وعن ماهية هذا العلم، مبا يكشف عن تصوُّره له

ـــا الرؤيـــة  -إذن-ســـة هـــي هـــذه النقـــاط اخلم موضـــوع البحـــث، وَمثَّ نقـــاط أخـــرى عديـــدة مؤجلـــة، تكتمـــل 
وتُبــني  ،جوانــَب مــن هــذه الرؤيــة -مــا إىل حــدٍّ -اخللدونيــة لصــناعة العربيــة، علــى أن النقــاط اخلمســة ستكشــف 

ثنائيـة عـن  اولعـل هـذا الكشـف يكـون موضـوعيًّا، بعيـدً  ,عن ابن خلدون الفيلسوف اللغوي (النحـوي حتديـداً)
ا الباحثون   .التهويل والتهوين، وعن أسر جاذبية الرجل، واهلالة اليت أحاطه 

  مصطلح العلم وَحدُّه
ثالثـــة مصـــطلحات: علـــم النحـــو، وصـــناعة العربيـــة،  -)النحـــو(وهـــو يتحـــدث عـــن -اســـتخدم ابـــن خلـــدون 

خالًصـا للرجـل، فقـد اسـتخدمه والثـاين لـيس  .)5(األول أكثُر ذيوًعا وسريورة، والثالـث أسـبقهما .وعلم العربية
النحويــون املتقــدمون: أبــو علــي الفارســي، وابــن جــين، وغريمهــا، وهــو يف حقيقتــه الثالــث، ولكــن مــع اســتبدال 

ذلـك أنَّ   )صـناعة العربيـة(ما يهمنـا هـو  .ومثَّ مصطلحات أخرى، منها علم اإلعراب .)صناعة(بكلمة  )علم(
تكاد تغادر قاموسه، وقد ال خدمها مفردة، ومجًعا (صنائع) و هذه شائعة عند ابن خلدون يست )صناعة(كلمة 

   .وعمرانه، وستكون لنا معها ِوقفة متأنِّية الحًقا نسانوجد فيها بغيته وهو يرصد نشاط اإل
قــد اســتقرَّ قبــل ابــن خلــدون، وطغــى علــى غــريه، وهلــذا اختــاره ليجعلــه  )علــم النحــو(وال شــك أنَّ مصــطلح 

ويبقـى هـذا املصـطلح  .اريخ العلم، ضمن الفصل الذي عقده لعلوم اللسان العريبرأًسا على ما عرض له من ت
منفـردة تطلـق علـى اللغـة  )العربية(أكثر دقة وانطباقًا على موضوعه، إذ املصطلحات األخرى ليست كذلك، فــ

مـا علـم اللسـان ا )علم العربية(َأو  نفسها، ُيكتفى بالوصف على املوصوف، وهي لعـريب قـد يطلقـان ويقصـد 
مــرَّت  -كمــا نعلــم-لكــن مصــطلحات العلــوم  )النحو(فيكــاد يكــون خالصــاً، لـــ )صــناعة العربيــة(بعامــة، أمــا 

  .مبراحل عديدة، تشابكت أحيانًا، ومتيَّزت حيًنا آخر
ا لعلم النحو، لكنا نسـتطيع أن نسـتخرج هـذا التعريـفَأو  أن يضع تعريفاً إَىل  ومل يقصد ابن خلدون َأو  حدًّ

صناعة تقـوم علـى قـوانَني ُمطـَّردة شـبه الكليـات والقواعـد يُقـاس عليهـا سـائر أنـواع (كالمه، فهو عنده   احلدَّ من
تراكيبهــا َأو  معرفــة قــوانني هــذه امللكــة (يريــد امللكــة اللغويــة(وهــو ) 6)(الكــالم ويُلحــق األشــباه منهــا باألشــباه

ص اخللــدوين علــى الــنص علــى كلمتــني: ويالحــظ علــى هــذين التعــريفني احلــر  .)7)(حتديــداً) ومقاييســها خاصــة
يشـــغله القـــانون واملقيـــاس الـــذي  -وهـــو عـــامل االجتمـــاع-ذلـــك أنـــه  )املقـــاييس(أَو  )يقـــاس عليهـــا(و )القـــوانني(

  .العلم ..االقتصاد، أوَأو  التاريخَأو  ، أيًّا كانت هذه احلركة، يف السياسةنسانيفسِّر حركة اإل



علــم (ريفني ليســا جديــدين، فقــد َحــدَّ أبــو علــي الفارســي النحــو بأنــه التعــَأو  وعلــى الــرُّغم مــن أن التعريــف
لكنهما داالَّن على رؤيـة ابـن خلـدون هلـذا العلـم الـذي ال عالقـة  )باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب

م انتحــاء مســت كــال(وهــي رؤيــة ختتلــف عــن رؤيــة ابــن جــين الــيت تــرى يف النحــو  .كمــا ســيأيت بعــد  )امللكة(لــه بـــ
جــوهر العلــم وحقيقتــه إَىل  الرؤيــة اخللدونيــة رؤيــة فيلســوف لغــوي ينفــذ )8)(العـرب يف تصــرُّفه مــن إعــراب وغــريه

الغايــات، وإن كانــت إَىل  ليميــزه مــن الظــاهرة اللســانية نفســها (اللغــة) ورؤيــة ابــن جــين رؤيــة لغويــة خالصــة تقفــز
ذا العلم -يف رأي ابن خلدون-هذه الغاية    .ال ُحتقَّق 

وهــو مصــطلح خيــتلط كثــريًا مبصــطلح  )علــم اإلعــراب(ا حيســب البــن خلــدون أنــه مل يســتخدم مصــطلح وممــ
ويتبــادل معــه املواقــع، بــل إن بعضــهم قــد يعِّــرب بــه عــن علــم اللســان عامــة، فيــدخل حتتــه دراســة  )علــم النحــو(

إَىل  فهـوم ضـيق قياسـاً ذو م )اإلعـراب(األصوات والتصريف واللغة والبالغة واألدب، وإمنـا قلنـا حيسـب لـه ألن 
النحــو، فهــو مــرتبط بــأحوال أواخــر الكلــم فحســب، يف حــني إنَّ النحــو يشــمل أحــوال تركيــب اجلملــة، ومنهــا 

   .اإلعراب
بعيــد، وجــاء كالمــه مجيعــاً مؤذنًــا بأنــه لــيس يف متخيَّلــه أَو  علــم الصــرف مــن قريــبإَىل  ومل يشــر ابــن خلــدون

اصـــلة للعـــرب مـــن ذلـــك أحســـَن امللكـــات وأوضـــحها إبانـــة عـــن وكانـــت امللكـــة احل(فهـــو يقـــول  )النحـــو(ســـوى 
املقاصــد لداللــة غــري الكلمــات فيهــا علــى كثــري مــن املعــاين، مثــل احلركــات الــيت تعــنيِّ الفاعــل مــن املفعــول مــن 

فاسـتنبطوا مـن جمـاري كالمهـم (ويف سـياق آخـر  )9)(الـذواتإَىل  ومثل احلروف اليت تفضي باألفعال ..اجملرور
مث رأوا تغــري الداللــة بتغــريُّ حركــات هــذه  ..يقيســون عليهــا مثــل أن الفاعــل مرفــوع ..امللكــة مطَّــردة قــوانني لتلــك

   .)10)(واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو ..وجعلوها صناعة ..الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعراباً 
بويه يف كتابــــه بــــني صــــحيح أن هــــذا العلــــم (الصــــرف) كــــان تارخييًّــــا جــــزًءا مــــن علــــم النحــــو، فقــــد مجــــع ســــي
خرين، مــن مثــل أموضــوعات العلمــني (النحــو والصــرف مًعــا) وكــذلك فعــل النحويــون املتقــدمون، بــل حــىت املتــ

ـــه هــــ249 (ت )املـــازين(هــــ) لكننـــا نعلـــم أن 778هــــ) ونـــاظر اجلـــيش (ت 686البـــدر بـــن مالـــك (ت  ) خصَّ
وأنَّ ابـن عصـفور  )وكي يف التصـريفامللـ() ألـَّف هــ392 بتأليف مستقل (كتاب التصريف) وأن ابن جين (ت

وعلـى الـرغم مـن ذلـك  .)املقـرَّب يف النحـو(يف مقابـل كتابـه اآلخـر  )املمتـع يف التصـريف() وضع هـ669 (ت
  .)11(كما قال الفاكهي  )النحو(قسًما برأسه غَري داخل يف  )الصرف(فإن ُعْرف املتأخرين جيعل من 
َأو  ا، علـى املسـتويني: التصـريح والتلمـيح، سـواء يف موضـوعه،إغفـاًال تامًّـ )الصرف(إن إغفال ابن خلـدون لــ

 .يضعنا أمام أمرين ال ثالـث هلمـا: إمـا الغفلـة، وإمـا أن املقصـود ال يتعلَّـق بـه -يف رجاالته َأو  يف اصطالحاته،
نَّ الصـرف ال وأما أن املقصود ال يتعلَّـق بـه فغـري وارد، ذلـك أ )املقدمة(أما األوىل فواردة يف سياق عمل كبري كـ

الـذي ذكـره  )علـم اللغـة(وال ميكننـا أن نُـدرج الصـرف حتـت  .يقلُّ أمهية عن النحو، بل إن بعضهم يقدِّمه عليه



أي معانيهـــا،  )موضوعات األلفـــاظ(ابـــن خلـــدون ضـــمن علـــوم اللســـان، ألن الرجـــل َحـــدَّد موضـــوعه صـــراحة بــــ
 )احملكـم(للجـوهري، و )الصـحاح(يـل بـن أمحـد، وللخل )العـني(وساق أمثلته مجيًعا يف إطارها، مـن مثـل كتـاب 

  .للثعاليب )فقه اللغة(للزخمشري، و )أساس البالغة(البن سيده، و
ـدفإَىل  هذه النقطة التمهيدية تنقلنا ضـمن منظومـة علـوم اللسـان،  )النحـو(وضـع إَىل  النقطة التاليـة الـيت 

  .والكشف عن عالقته باملعرفة البشرية العامة، وبعلوم الشريعة
  )الشريعة(و  )المعرفة(و  )اللسان(

وعلـى الـرغم مـن أن هـذا املصـطلح لـيس لـه، فقـد  .أطلق ابن خلدون على علوم اللغة: علـوم اللسـان العـريب
فإنــه يبــدو وكأنــه أحيــا هــذا املصــطلح الــذي كــان غــري  )12(هـــ)339الفــارايب (ت -يف مــا أعلــم- إليــه ســبقه
هماَأو  علـــوم العربيـــةَأو  صـــطلح اآلخـــر: علـــوم اللغـــةعلـــى األقـــل لـــيس حاضـــًرا حضـــور املَأو  حاضـــر  .مـــا شـــا

اللغــويني احملــدثني يف  -يف مــا يبــدو-ومهمــا يكــن فإنــه والفــارايب قــد اســتبقا  .واســتمر حضــور هــذين بعــد ذلــك
َأو  بــدًال مــن اللغــة، ويســتبدلون بعلــم اللغــة: األلســنية )اللســان(اســتخدام إَىل  بــالد املغــرب العــريب الــذين مييلــون

  .اللسانيات
أقــام ابــن خلــدون علــوم اللســان العــريب علــى أربعــة أركــان: اللغــة، والنحــو، والبيــان، واألدب، هــذه القســمة 
ـا قسـمة أساسـية مـن جهـة، وبسـيطة مـن جهـة أخـرى،  الرباعية هي اليت كانت معروفـة حـىت زمنـه، وال شـك أ

رفـــة اللســـانية، وهـــي خريطـــة مـــن نســـخ فـــالتطوُر الكبـــري الـــذي طـــرأ علـــى علـــوم اللغـــة رســـم خريطـــة جديـــدة للمع
ــا خمتلفــة، تبًعــا الخــتالف املــدارس العلميــة الــيت تنتمــي دة، أعــين أ ا، فمــا يكــون ِعلًمــا برأســه لــدى إليهــ متعــدِّ

ومـا يهمنـا هنـا هـو الداللـة العامـة، فالصـورة احلاليـة  .مدرسة ما، قد ينطوي حتت علم آخر عند مدرسة أخرى
وهـــذا بـــدهيٌّ إذا مـــا وضـــعنا يف  .الرابـــع عشـــر املـــيالدي قـــرن الثـــامن اهلجـــري/غـــري الصـــورة الـــيت كانـــت حـــىت ال

ولــيس ابــن  .حســباننا الــرتاكم املعــريف، واتســاع الــرؤى، وتالقــح العقــول، وتشــابك العلــوم، وأيضــاً جــدل العلــوم
ًـا لغويّـًا ِصـر 

فًا، بـل هـو خلدون مطالًبا بأن يتجاوز ما كان عليه الفكر اللغـوي يف عصـره، وخاصـة أنـه لـيس عامل
لقـــد تولـَّــدت مـــن العلـــوم األربعـــة علــــوم  .اللســـان وعلومـــه بوصـــفها ظــــواهر اجتماعيـــةإَىل  عـــامل اجتمـــاع ينظـــر

 إليـــه كـــادت، ومـــن هـــذه األخـــرية انبثقـــت علـــوم أخـــرى، وخلـــع بعضـــها إهـــاب العلـــم الـــذي انتمـــىَأو   اســـتقلَّت
ـا لتنظـروأكثر مـن ذلـك فـإن علـوم اللسـان  .تارخييًّا ليلبس إهابًا جديًدا ية نسـاناللغـة اإلإَىل  اليـوم اتسـعت دائر

ها َأو  قـــوم، وإىل لغـــة هـــذا اجلـــنسَأو  مـــن حيـــث هـــي لغـــة، ال مـــن حيـــث هـــي لغـــة جـــنس ذاك يف أوجـــه تشـــا
ـــا اللغـــة اللغـــات اليـــوم عديـــدة: َأو  واختالفهـــا مـــع اللغـــات األخـــرى (الدراســـات املقارنـــة) والزوايـــا الـــيت تـــدرس 

ـــةتارخييـــة، ووصـــفية، وتول أن دراســـة اللغـــة مل تعـــد اليـــوم دراســـة ِصـــرفة، بـــل أصـــبحت هلـــا إَىل  إضـــافة ,إخل..يدي
ا مــع العلــوم اإل ــا وتشــابكا ية وغريهــا، وهكــذا نشــأت علــوم جديــدة يف تلــك املنــاطق الــيت تتقــاطع نســانجتاذبا



ســي، وعلــم اللغــة فيهــا العلــوم اللغويــة مــع العلــوم األخــرى، مــن مثــل: علــم اللغــة االجتمــاعي، وعلــم اللغــة النف
   .التارخيي

علـوم اللسـان حتـت مـا أمسـاه: العلـوم النقليـة الوضـعية، يف  -وهو يصنِّف املعرفة البشـرية-وأدرج ابن خلدون 
وقــد قــّدم  .وتشــمل هــذه األخــرية املنطــق، والعلــوم الطبيعيــة، واإلهليــة، والعدديــة .مقابــل العلــوم العقليــة الطبيعيــة
هـــذه تنطـــوي  )النقليـــة(و .رتبتهـــا يف التحصـــيل آنـــذاكَأو  شـــرف موضـــوعها،إَىل  ارةاُألوىل (النقليـــة) رمبـــا يف إشـــ

  .حتتها علوم الشريعة وعلوم اللسان
نـاخ الثقـايف والعلمـي 

ُ
وهي قسـمة تعكـس بوضـوح ثقافـة صـاحبها وحياتـه العلميـة والسياسـية، كمـا تعكـس امل

لمــي (النقلــي)، كمــا أن العلــوم النقليــة هــي العــام الــذي كــان ســائداً يف عصــره، فالرجــل يغلــب عليــه التكــوين الع
اخلـرب عـن الواضـع الشـرعي، وال جمـال إَىل  هـي كلهـا مسـتندة(ومفهـوم العلـوم النقليـة عنـده  .املقدَّمة عند النـاس

فيهــا للعقــل إال يف إحلــاق الفــروع مــن مســائلها باألصــول، ألن اجلزيئــات احلادثــة املتعاقبــة ال تنــدرج حتــت النقــل 
اإلحلاق بوجه قياسـي، إال أن هـذا القيـاس يتفـرع عـن اخلـرب بثبـوت احلكـم يف إَىل  وضعه، فتحتاجالكلِّي مبجرد 

هي الـيت ميكـن أن (أمـا العلـوم الطبيعيـة فــ .)13)(النقـل لتفرُّعـه عنـهإَىل  األصل، وهو نقليٌّ، فرجع هذا القيـاس
ا ووســائلها وأحنــاء براهينهــا ووجــوه موضــوعاإَىل  بطبيعــة فكــره، ويهتــدي مبداركــه البشــرية نســانيقــف عليهــا اإل

الشــرعيات مــن َأو  علــوم الشــريعةإَىل  وظــاهٌر أنــه يشــري يف الــنص األول اخلــاص بــالعلوم النقليَّــة .)14)(تعليمهــا
ـا علـوم اللسـان، إذ لـيس فيهـا خـٌرب عـن واضـع شـرعي،  الكتاب والسنة على َحدِّ تعبريه، وال ميكننا أن نلحق 

  ون، وما هي وجهة نظره يف اجلمع بينهما؟فلماذا أحلقها ابن خلد
قــد ميكــن تفســري ذلــك بأحــد أمــرين: هــذه العلــوم (الشــرعية واللســانية) تعتمــد علــى الــنص (املقــدَّس واملــوحى 

نفسـه، علـى أن العلـوم الشـرعية نفسـها  نسـانبه، واللغـة) وتتمحـور حولـه، وليسـت علومـاً مبتدعـة مـن لـدن اإل
ا بـــاخلرب الشـــرعي، فـــال شـــك أن مثـــة فرقـــاً كبـــريًا بـــني علَمـــي القـــراءات ليســـت علـــى مســـتوى واحـــد يف عالقتهـــ

والتفسري باملأثور من ناحية، والتفسري بالرأي من ناحية أخرى، وبني علم احلديث، من ناحية، وعلـم مصـطلح 
  .احلديث من ناحية أخرى، وعلم الفقه من ناحية، وعلم أصول الفقه من ناحية أخرى

ا، فاندرجت معها َأو  اآللة بغايتهاأَو  آلة لعلوم الشريعة، وقد ُأحلقت الوسيلةو أَ  علوم اللسان وسيلة - مثر
  .)النقل(حتت 

القبـــول، فعلـــوم اللســـان داخلـــٌة يف العلـــوم العقليـــة بـــاملفهوم اخللـــدوين، إَىل  ويبـــدو أنَّ التعليـــل األخـــري أقـــربُ 
ـا تؤسِّـس بعقله، ومل يأخذها عن الشارع، ولـيس ارتب نسانا اإلإليه اهتدى اطهـا بـالعلوم النقليـة إال مـن بـاب أ

هلا، فالكتاب والسنة اللذان مها اخلرب، وردا باللغة العربية، وأولئك الذين نقلوها إلينا هـم أصـحاب هـذه اللغـة، 
ا   .وال ميكن فهمهما إال من خالل اللغة وأصحا



موضـوع، فإنـه قـدَّم أيضـاً علـوم الشـريعة علـى نظـراً لل )الطبيعيَّة(على  )النقلية(وإذا كان ابن خلدون قد قدَّم 
وقــــدَّم  )15)(معرفتهــــا ضــــرورية علــــى أهــــل الشــــريعة(علــــوم اللســــان علــــى الــــرغم مــــن أن األخــــرية آلــــُة األوىل و

  على علوم اللسان يف فرش حديثه، وكان حقُّه أن يسري يف أحد خطَّْني:  )الطبيعية(
  .الشريعة، فعلوم اللسان، فعلوم الطبيعةاملوضوع وشرفه وآلته بدأ بعلوم بإذا ما اعتدَّ 

  .التلقِّي العلمي بدأ بعلوم اللسان، فعلوم الشريعة، فعلوم الطبيعةَأو  وإذا ما اعتدَّ بأوليِّة التحصيل
وقــد يـــرد احتمـــاٌل أن ُمْنطََلقــه كـــان غـــَري هـــذا وذاك، أعــين: األمهيـــة، فـــالعلوم الشــرعية أهـــم، تليهـــا الطبيعيـــة، 

إذا مـا استصـحبنا موقفـه مـن علـم املنطـق، وهـو مـن  إليه ان، لكن هذا االحتمال ميكن النفاذوأخرياً علوم اللس
مـــه يف الفصـــل التأسيســـي للعلـــوم العقليـــة وأصـــنافها (الفصـــل  العلـــوم الطبيعيـــة، ومـــن علـــوم اآللـــة أيضـــاً، فقـــد قدَّ

  .إخل ...عقبه بالطبيعيات والطبالعشرين) مث قدَّم عليه عند الفرش العلوم العددية، واهلندسية، وعلم اهليئة، وأ
ويبقـــى لنـــا يف  .خلـــل يف الرؤيـــة جتـــاه تصـــنيف هـــذه العلـــوم وترتيبهـــاإَىل  إن هـــذا االضـــطراب يشـــري بوضـــوح

ـــا مـــن علـــوم اآللـــة،  الســـياق الـــذي نريـــد أنَّ علـــوم اللســـان، ومنهـــا النحـــو، ذات ارتبـــاط وثيـــق بالشـــرعيات، وأ
ا    .وليست مقصودة لذا

قيمتها ليست فيها، إمنا يف خدمتها لعلوم  ؟هل علوم اللسان هي علوم آلة فحسب حقًّا :وهنا ِوقفة أخرى
وأن تفاضــلها فيمــا بينهــا إمنــا يكــون مبقــدار وفائهــا بــالغرض األســاس، وهــو معرفــة علــوم الشــريعة؟ ال  ,الشــريعة

ـا عنــد هـذا احلــد  شـك أن هـذه العلــوم ختـدم الشــريعة، وأن فهـم النصــوص الدينيـة يقـوم عليهــا، لكـن الوقــوف 
ــا، اللغــة  ــا غايــة يف ذا ليســت  -كمــا تقــرر الدراســات اللغويــة احلديثــة-لــيس صــواباً، ذلــك أن اللغــة حبــدِّ ذا

ــه لــه، هــي فكــر، ووظيفتهــا ليســت التواصــل فحســب، بــل هــي أبعــد مــن ذلــك َأو  وعــاء للفكــر، ولكنهــا موجِّ
بـل شـريكة يف صـياغة ذلـك كلـه، ويف مـا ينـتج عنـه واجملتمع والزمان واملكـان،  نسانبكثري، ليست انعكاساً لإل

ا )اللغة(من حضارة باملفهوم العام للحضارة، ومن َمثَّ فإن الدراسات اللغوية تكتسب األمهية نفَسها لـ   .ذا
وعلى ُكلٍّ فإن ابن خلدون قد صـدر عـن رؤيـة ثقافيـة وتارخييـة وتراثيـة مسـتقرَّة، ولـيس مطالبًـا بـأن خيـرج عـن 

حقــائق األشــياء، وجتــاوز قشــورِها إَىل   أنــه مــن أولئــك العلمــاء الــذين ميلكــون القــدرة علــى النفــاذذلــك كلــه، لــوال
  .وظواهرها

  النحو وعلوم اللسان
ـــا  -كمـــا يـــرى ابــن خلـــدون-ليســت علـــوم اللســان  تتفـــاوت يف (ســـواًء يف أمهيتهــا، ولـــذلك فهـــو يصــرح بأ

ألن اللغــة  )؛مقصود الكــالم(التفــاوت إذن مــرتبط بـــ )16)(التأكيــد بتفــاوت مراتبهــا يف التوفيــة مبقصــود الكــالم
وإذا كـان  .نوعـهَأو  اليت تقوم هذه العلوم على خدمتها غرضها األساس هو التواصل، سـواء يف درجـة اإلفهـام،

إذ به يتبني أصول املقاصد بالداللة، فُيعرف الفاعـل مـن املفعـول، (هو األهم املقدَّم  )النحو(األمر كذلك فإن 



إن كل علم من علوم اللغة يقوم جبانب من جوانب اللغة  .)17)(دةأ من اخلرب، ولواله ُجلهل أصل اإلفاواملبتد
ومـن املعلـوم أن اللغـة تقـوم بـوظيفتني: تعبرييـة،  .نفسها يف أدائها للمقصود، وبـذلك يأخـذ حكـَم هـذا اجلانـب

العلــوم اللغويــة إَىل  وظيفتــه قياســاً إَىل  بالغيــة) وكــذلك النحــو إذا مــا نظرنــاَأو  وهــي األصــل، ومجاليــة (إمتاعيــة
األخرى سنجد أنه ذو صلة وثيقة بالوظيفة التعبريية (األساسية) اليت تقوم عليهـا أيـة وظيفـة أخـرى، بـل إن أيـة 

وظيفة النحو، اليت جتعل من الوِحدات اللغوية املفرَّقة  .وظيفة أخرى تفقد معناها بدون هذه الوظيفة األساسية
مــا ميثلـــه مــن وظيفــة لغويـــة تفقــد هــذه الوِحـــدات َأو  )النحــو(وبـــدون  .حمكًمــا يـــدلُّ علــى املقصــود بنــاء تركيبيًــا

  .قيمتها، ولذلك فإن ابن خلدون يرى أنه لوال النحو جلهل أصل اإلفادة
 -يف حدود ما رسم ابن خلدون-الذهن أن علم اللغة الذي يـُْعىن باأللفاظ املفردة ومعانيها إَىل  وقد يتبادر

ـــا النـــواة هلـــا، ولكـــن األمـــر َأو  الكلمـــات قبـــل الُكـــلِّ،َأو  بالتقـــدمي، فـــاألجزاء أوىل حســـب ابـــن -اُجلَمـــل، إذ إ
ا مل تتغــري(يدخلــه  -خلــدون األلفــاظ،  :)األوضاع(وهــو يريــد بـــ( )18)(أن أكثــر األوضــاع باقيــة يف موضــوعا

ا(وبـــ تقــدمي النحــو إذن  .)باجلملــة، ومل يبــق لــه أثــرتغــريَّ ( -يف رأيــه-: معانيهــا، خالفًــا لإلعــراب فإنــه )موضوعا
يف  إليــه ألنــه انتهــى كليًّــا، وبــالطبع هــو يريــد أن اإلعــراب انتهــى علــى ألســنة النــاس يف عصــره، وهــذا مــا أشــار

 فصــل يف أن لغــة العــرب هلــذا العهــد لغــة مســتقلة مغــايرة للغــة مضــر(الفصــل اخلــامس الــذي عقــده حتــت عنــوان 
ا شـأن اللسـان املضـري، ومل  -كمـا يقـول-زمانـه، وهـذه لغة العرب هي لغـة  )ومحري وافيـة ببيـان املقاصـد، شـأ

، ومـن  .)19)(تفقد إال داللة احلركات على تعنيُّ الفاعل من املفعول ـا مل تتغـريَّ أما اللغة (األلفاظ اللغوية) فإ
م، مــن عــامل اجتمــاع، يرصــد وهــذا رأي ال يســتقي .اإلخــالل بالتفــاهمإَىل  َمثَّ فــإن اجلهــل بعلــم اللغــة ال يــؤدي

ظـاهرة اجتماعيــة (اللغــة) واأللفــاظ واملعــاين جــوهر هــذه الظــاهرة ليســت ثابتــة، مثــة ألفــاظ متــوت، وأخــرى ُتولــد، 
ومثــة معــان تنتهــي، ومعــان أخــرى تبــدأ، والعالقــات بــني األلفــاظ ومعانيهــا يف حركــة دائبــة، ســواء علــى مســتوى 

م االجتماعيـــة، وأمــــاكنهم، َأو  ز،الظـــاهرة اللغويـــة مبراتبهــــا مـــن حقيقــــة وجمـــا علـــى مســــتوى متحـــدثيها وطبقــــا
م بغريهم   .وأمور أخرى ..وعالقا

إن أكثـــر األلفـــاظ (باقيـــة) يف  :ويشـــهد ملـــا نقـــول أن ابـــن خلـــدون نفســـه نـــاقض نفســـه أوكـــاد، فبعـــد أن قـــال
ا مبالبسـة املعجـم  مث استمر ذلك الفساد (يريـد فسـاد اإلعـراب)( :، جاء يف سياق آخر ليقول)20(موضوعا

موضـــــــوعات األلفـــــــاظ، فاســـــــُتعمل كثـــــــري مـــــــن كـــــــالم العـــــــرب يف غـــــــري إَىل  وخمـــــــالطتهم حـــــــىت تـــــــأدَّى الفســـــــاد
ا، وهنــا قــال: فاســُتعمل (كثــري) مــن كــالم  :هنــاك قــال )21)(موضــوعه إن (أكثــر) األلفــاظ باقيــة يف موضــوعا

  .العرب يف موضوعه!
علـى َأو  حمصـوراً يف متنهـا، ألفاظهـا ومعانيهـا، -دونرسـم ابـن خلـ-كما أن علم اللغـة لـيس موضـوعه كمـا 

ا، وتلـــك مســـألة أخـــرى حتتـــاج إن اجلهـــل باملوضـــوعات  .ِوقفـــة مســـتقلَّةإَىل  َحـــدِّ تعبـــريه: أوضـــاعها وموضـــوعا



اإلخــالل بالتفــاهم إَىل  اإلخــالل بالتفـاهم مجلــة، كمـا يــؤدي اجلهــل بـاإلعرابإَىل  (املعـاين) اللغويــة يـؤدي أيًضــا
، فـإن األلفـاظ فيهـا أيًضـا إليـه إذا كان النحو (اإلعراب) فيه أصل اإلفـادة يف مـا يتعلـق باملسـند واملسـندمجلة، و 

َأو  يعرفــه علــى غــري وجهــه،َأو  أصــٌل مــن أصــول اإلفــادة، ولنــا أن نتصــور أن الســامع للفــظ مــا ال يعــرف معنــاه،
  مفعوًال!َأو  التبس عليه، هل ينفعه بعد ذلك أن يعرف كونه فاعالً 

غري موضـعها، وخباصـة مـن عـامل اجتمـاع، ال  يف -رأيي يف–وعليه فإن املفاضلة بني علم النحو وعلم اللغة 
مــن عــامل حنــو، وال مــن عــامل لغــة، فلكــل مــن العلمــني أمهيتــه الــيت ال تقــل عــن أمهيــة اآلخــر، وكــل منهمــا يـُْعــَىن 

ركيـــب هـــذه األلفـــاظ) وحنـــن نعلـــم أن مبســـتوى مـــن مســـتويات اللغـــة (األلفـــاظ ومعانيهـــا، وقـــوانني تَأو  جبانـــب
شــعبة مــن الدراســات املتصــلة بعلــم مــا، ولــيكن النحــو مــثًال، َأو  النظريــات اللغويــة احلديثــة كثــريًا مــا جتعــل فرًعــا

تتشــابك َأو  املقــارن،َأو  َحيِّــز الــدرس التــارخييإَىل  علــم اللغــة، مبجــرد أن تنتقــلَأو  منضــوية حتــت دراســة اللغــة
ا مع ظواهر   .اجتماعية أخرى موضوعا
  النحو والملكة

، وإال فــإن امللكــة بوصــفها مفهوًمــا اللســانية أن احلــديث عــن العالقــة مــع امللكــةإَىل  إن مــن املهــم أن نلفــت
، ذلـك أن مفهـوم نسـانعامًّا ليست لسانية فحسب، فامللكات متعددة وكثرية، وليست حكًرا على جـوارح اإل

يئات النفسانية، واحملسوسة، والكيفيات االستعدادية واملتصلة بالكميَّات، اهلَأو  امللكة يتَّسع ليشمل الكيفيات
حـىت صـار عـادة وُخُلًقـا فيـه   نسانلكنَّ عمود امللكة هو الرسوخ واالستحكام، فكلُّ ما رسخ واستحكم يف اإل

ـــا زائلـــة ؛كـــان ملكـــة، وإال فهـــو حـــال ة هـــي كـــأن امللكـــ  )الصـــفة(وقبـــل أن يكـــون حـــاًال ميـــر مبرحلـــة  .)22(أل
يقـــع أوًال وتعـــود منـــه (املســـتوى الثالـــث واألخـــري للكيفيـــة، قبلـــه احلـــال، وقبـــل احلـــال الصـــفة، فالفعـــل، أي فعـــل 

ـا صـفة غـري راسـخة، مث يزيـد التكـرار، فتكـون ملكـة، أي  للذات صفة، مث تكرَّر فتكون حـاًال، ومعـىن احلـال أ
  .غريمها مثة إذن ملكة يف العلم، ويف الصناعة، ويف .)23)(صفة راسخة

ـــا، وميلـــك ابـــن خلـــدون رؤيـــة  إن امللكـــة اللســـانية هـــي القـــدرة علـــى اســـتخدام اللغـــة، والـــتحكُّم يف التعبـــري 
شبيهة (، ويعين بــ)24(ملكات شبيهة بالصناعة -كما يقول-واضحة بل شديدة الوضوح هلا، فاللغات كلها 

ــا تكتســب كالصــناعات باملمارســة والتكــرار، وذلــك شــأن  )بالصــناعة  -أي امللكــة-امللكــات مجيًعــا، وهــي أ
اَأو  يريـــد متـــام امللكـــة-ولـــيس ذلـــك (ولـــذلك يقـــول:  )املفـــردات(ال  )الرتاكيـــب(متفاوتـــة، وعمودهـــا   -نقصـــا

وهو يف ذلك على جـادَّة الصـواب، فاأللفـاظ مفـردًة ) 25)(الرتاكيبإَىل  املفردات، وإمنا هو بالنظرإَىل  بالنظر
ذي جيعلهـا لغـة، ونضـيف إن امللكـة طاقـة لغويـة شـاملة بـاملفهوم العـام للغـة، فهـي ليست لغة، إن تركيبها هو ال

ليســت خاصــة بقــوانني الرتكيــب املتصــلة بالســالمة اللغويــة، بــل تشــمل أيًضــا قــوانني الرتكيــب اجلماليــة تلــك الــيت 
مـن املـتكلم، فـال  وعـيَأو  وامللكة يف جريان الرتاكيـب علـى القواعـد العربيـة دون معرفـة .يتطلبها مقتضى احلال



ا إَىل  ومـن أهـم مـا حيسـب البـن خلـدون التفاتـه )26)(يأخذها اآلِخـر مـن األول(تعلُّم، بل إَىل  حيتاج اكتسا
وعلــى الــرغم مـــن  )27)(السمع أبــو امللكــات اللســانية(أن وســيلة اكتســاب امللكــة اللســانية، وهــو الســمع، فــــ

اليت تسقط أمام اجلميع،  )تفاحة نيوتن(بدو بالنسبة لنا أشبه بـبداهة مفهوم هذه املقولة وقربه منا، فإن األمر ي
إن مقولة السمع اخللدونية نقلتنا نقلة مهمـة باجتـاه  ،)اجلاذبية(لكن نيوتن وحده هو الذي يرتب عليها مسألة 

ا، والذائقة األدبية والشعرية، وطالقة اللسان، وباختصار أصبح الر  بط بني الوعي بوسيلة تعلم اللغات واكتسا
هـا فسـادها يكـون َأو  اللسان والسمع أبَني مـا يكـون، وإذا كانـت ملكـة اللسـان تـرىبَّ عـن طريـق األذن فـإن تغريُّ

فســد كــذلك بالســمع، وهــذا مــا َأو  عـن طريــق األذن أيًضــا، واللســان العــريب الــذي كــان عــن طريـق الســمع تغــريَّ 
  .علم النحوَأو  نشأة صناعة العربيةإَىل  أدَّى

يكـادان َأو  النحـو، إنـه يرامهـا مبتُـوَيت الصـلة،َأو  ون يضـع امللكـة اللسـانية يف مقابـل صـناعة العربيـةوابن خلـد
–وهـــو  )28)(تلـــك امللكـــة (اللســـانية) هـــي غـــري صـــناعة العربيـــة، ومســـتغنية عنهـــا باجلملـــة(وهلـــذا فهـــو يقـــرِّر: 

هي معرفة قـوانني امللكـة اللسـانية، وليسـت َعـْنيَ  حمقٌّ متاًما يف النَّصِّ على هذه الغرييَّة، فصناعة العربية -بالطبع
مبثابــة مــن يعــرف صــناعة مــن الصــنائع علًمــا، وال (وهــي  )علــم بكيفيــة ال نفــُس كيفيــة(هــذه امللكــة، هــي إذن 

  .)29)(ُحيِْكمها عمالً 
فهـي قائمـة عليهـا، َأو  وامللكة اللسانية أسبق من الصـناعة، صـناعة النحـو، إذ هـذه األخـرية مسـتنبطة منهـا،

   .الحقة -إذن-
اللغــة، ممارســة إَىل  وهــي أيًضــا غايــٌة، يف حــني إن الصــناعة وســيلة، فــنحن نعــرف القــوانني الصــناعية، لنصــل

وفهًما، ولوال ذلك ملا كان هلذه القوانني قيمة، وتأسيًسا علـى هـذا املعـىن أخـذ ابـن خلـدون علـى أولئـك الـذين 
اأجروا القوانني على غري ما قصد (خلَّطوا فـ   .)30)(ا، وأصاروها علًما حمكًما، وبعدوا عن مثر

أمــر وجــداين حاصــل مبمارســة  (وإذا كــان النحــو علًمــا نظريًّــا، فــإن امللكــة اللســانية ليســت كــذلك، بــل هــي 
  .الوجدان واملمارسة يف امللكة، يف مقابل النظر يف النحو )31)(كالم العرب

ــأَو  وعلــى الــرغم مــن أن امللكــة غايــة الصــناعة امللكــة، ذلــك أن األخــرية إَىل  ا، فــإن الصــناعة ال تصــل بنــامثر
وجه التعليم ملن يبتغي هذه امللكة ويروم حتصيلها (ال بقوانني النحو، ولذلك فإن  )كالم العرب(وثيقة الصلة بـ

أن يأخــذ نفســه حبفــظ كالمهــم القدميــة اجلــاري علــى أســاليبهم مــن القــرآن واحلــديث وكــالم الســلف وخماطبــات 
منزلــة َمــْن نشــأ بيــنهم، ولُقِّــن  ..حــىت يتنــزَّل لكثــرة حفظــه لكــال مهــم ..لعــرب يف أســجاعهم وأشــعارهمفحــول ا

م، وتــأليف   ــا يف ضــمريه علــى حســب عبــار العبــارة عــن املقاصــد مــنهم، مث يتصــرف بعــد ذلــك يف التعبــري َعمَّ
م ومــــــا وعــــــاه وحفظــــــه مــــــن أســــــاليبهم وترتيــــــب ألفــــــاظهم،  ــــــفكلمــــــا ذا احلفــــــظ تحصــــــل لــــــه هــــــذه امللكــــــة 



ـا ال تفيـد سـوى  -إذن-امللكة  .)32)(واالستعمال تقوم على ساقني: احلفظ، واالسـتعمال، أمـا الصـناعة فإ
ا املرجع   .خطأهَأو  الضابط الذي يكشف لنا صواب الكالمَأو  العلم بقوانني تلك امللكة، وكو

  وخالصة القول يف العالقة بني النحو وامللكة: 
ـا، ومسـتند -علـى كـل حـال-كة شيء آخر خمتلف، لكنـه أن النحو شيء واملل - ا، يف حـني إليهـ مـرتبط 

ا مستغنية عنه    .إ
ا -   .أنه متأخر عنها، الحٌق 
ا غاية -    .أنه وسيلة، وأ
ا وجداٌن يقوم على احلفظ واملمارسة -    .أنه علم نظري، وأ

  النحو بين الصناعة والعلم
: أيـــن يصـــنِّفه؟ نعلـــم أن النشـــاط اإلبتَأو  ،)النحـــو(كيـــف يـــرى ابـــن خلـــدون   )املقدمـــة( يف نســـاينعبـــري أدقَّ
يرتبط بـه، وهـو الصـنائع، ونـوع مـرتبط بالعقـل، وخباصـة العقـل النظـري، وهـو َأو  نوعان: نوع يستهدف املعاش

ذين بوجوههــا املختلفــة مصــبوبة يف هــ نســانوحركــُة اإل .العلــم، هــذا العلــم الــذي ميكنــه أن يــدرك احلقــائق اجملــرَّدة
النـــوعني، وقـــد عقـــد ابـــن خلـــدون لـــذلك بـــابني: أحـــدمها (البـــاب اخلـــامس): يف املعـــاش ووجوهـــه مـــن الكســـب 
والصنائع وما يعرض يف ذلك كله مـن األحـوال، واآلخـر (البـاب السـادس) يف العلـوم وأصـنافها والتعلـيم وطرقـه 

  .وما يعرض يف ذلك من األحوال
و ضمن باب العلوم، لكن ابن خلدون يطلق على هذا العلم، جاءت علوم اللسان العريب، ومنها علم النح

فهــل النحــو: علــم أم صــناعة، ومــا هــو ذلــك اخلــيط الــذي يفصــل بــني العلــم  )صــناعة(وعلــى غــريه كثــرياً، لفــظ 
جيمـــع بينهمـــا؟ أم أن الصـــناعة الـــيت يـــذكرها يف بـــاب العلـــم غـــُري تلـــك الـــواردة يف البـــاب اخلـــاص َأو  والصـــناعة

يف مـــا يلـــي تأصـــيل هـــذين اللفظـــني، ونتكـــئ كثـــريًا علـــى كـــالم ابـــن خلـــدون نفســـه، لِنـــرى  باملعـــاش؟ ســـنحاول
  مقصوده وْلنبدأ بالصناعة: 

مــا (وبضــع ألفــاظ  لعــل لفظــي الصــناعة والعلــم مــن أكثــر األلفــاظ دورانــاً علــى لســان ابــن خلــدون، حــىت إ
والعلـــم، كمـــا جيمعهمـــا فيقـــول: أخـــرى) يـَُعـــدَّان مـــن لوازمـــه، وهـــو يســـتخدمهما مفـــردين (مصـــدرين) الصـــناعة 

ال يغـادران قاموسـه، فقـد  -كمـا سـلف-ليسـتا مبتـدَعتَـْني مـن عنـده، لكنهمـا  -بداهـة–صنائع، وعلـوم، ومهـا 
وتصــنيفه، وعالقــات هــذا النشــاط حبياتــه وَأرومتــه  نســانأقــام عليهمــا نظريتــه اخلاصــة بتحليــل وجــوه نشــاط اإل

  .قائماً برأسه، وأسَّس ملفهومه، ووظَّفه خلدمة أغراضه وهكذا جعل من ُكلٍّ منهما مصطلحاً  ..ومسكنه
وهـو مصـطلح لـيس مـن  )صـناعة العربيـة(أنه ُيْطلق عليـه إَىل  موضوِعنا، سبق أن أشرنا )النحو(يف ما خيص 

 )النحـو(هـذا لـيس َقْصـًرا علـى  )صـناعة(عدد من العلماء قبلـه، كمـا أن لفـظ  إليه سبقه -مرة أخرى-ابتداعه 



عة، والنثر صناعة، والطب صناعة، واملنطق صناعة، وقد ظهر هذا اللفظ حـىت يف عنـاوين الكتـب فالشعر صنا
) وصــناعة اإلعــراب هـــ392 بــدًال مــن العربيــة): ســر صــناعة اإلعــراب البــن جــين (ت )اإلعراب((مــع اقرتانــه بـــ

كتــاب (الل العســكري هـــ) ونعــرف أيضــاً الكلمــة مثنَّــاة يف عنــوان أيب هــ381لعبيــد اهللا بــن أمحــد الفــزاري (ت 
  .قاصًدا صنعيت الشعر والنثر )الصناعتني

يضــع لــه َأو  ألنــا وجــدناه قــد حــرص علــى أن َحيُــدَّه، )صــناعة(إنــه أسَّــس ملفهــوم لفظ/مصــطلح  :وإمنــا قلنــا
  .تعريًفا، وأن يـَُفصِّل يف داللته، وأن يربطه بنظريته العامة يف العمران

وبكونه (أي األمر) عمليًّا هـو جسـماين حمسـوس،  .أمر عملّي فكريّ  ملكة يف(إنه يـَُعرِّف الصناعة فيقول: 
واألحوال اجلسمانية فنقلها (كـذا) باملباشـرة أوعـب هلـا وأكمـل؛ ألن املباشـرة يف األحـوال اجلسـمانية احملسوسـة 

  وميكن من خالل هذا النص أن نقف على ما يلي: )33)(..أمتُّ فائدة
  .قدرةَأو  الصناعة ملكة -
  .مع بني العمل (احلركة اجلسمانية) والفكروهي جت -
، نسـانغـري اإلإَىل  واملقصود بالفكر الذي مل يتوقف عنده ابن خلدون: العقل، مبعىن أن الصناعة ال تُنسب -

ما غري مفكرين ؛فاحليوان واجلماد ال يصنعان   .عاقلنيَأو  أل
ومــن هنــا نقــل الكفــوي قــوًال  .املزاولــةَأو  املمارســةواملــراد املباشــرة:  )املباشرة(واكتســاب الصــناعة إمنــا يكــون بـــ -

ا حتتاج يف حصوهلا  .)34(املزاولةإَىل  بأن الصناعة أخصُّ من احلرفة؛ أل

منهـا البسـيط، ومنهـا املركـب، والبسـيط (ليسـت علـى درجـة واحـدة، فــ  -كما يـرى ابـن خلـدون- والصنائع
  .)35)(ماليَّاتهو الذي خيتص بالضروريات، واملركب هو الذي يكون للك

ــا نوعــان: إَىل  بــالنظر -أيضــاً -وهــي  غــري ضــروريٍّ، وإىل مــا َأو  مــا خيــتص بــأمر املعــاش ضــروريًّا كــان(غايا
هـذا الـنص األخـري مهـم يف  .)36)(مـن العلـوم والصـنائع والسياسـة نسـانخيتص باألفكار الـيت هـي خاصـية اإل

اعة (ما خيتص بأمر املعاش) لـيس علمـاً، أمـا العلـم إن بعض الصن .أنه يكشف عن أن الصناعة أعمُّ من العلم
، شــأنُه يف ذلــك شــأُن الصــناعة الــيت تســتهدف املعــاش، لكنــه إنســاينٌّ بالضــرورة صــناعة، مبعــىن أنــه نِتــاج  –فهــو 

ـا تـرتبط بالعقـل التجـرييب، هـذا االرتبـاط  ذا املفهوم يف أنه مرتبط بالعقل النظـري، يف حـني إ خيالف الصناعة 
ذاك ليس قاطًعا، ولكنه غالب، أعين أن الصناعة قد خترج عن حدودها املباشرة لتالمس َأو  الصعيد على هذا

وهــذا مــا يفســر لنــا حــرص ابــن خلــدون يف كثــري مــن  .العلــم، وأن العلــم قــد مييــل أحيانــاً ليقــرتب مــن الصــناعة
ا معــاً يكثــران حيــث يكثــر ، ومهــنســاناملواضــع علــى أن يقــرن بــني الصــناعة والعلــم، فهمــا معــاً مــن خــواصِّ اإل

  .كما يقول  )37(العمران وتعظم احلضارة، بل إن تعليم العلم هو من مجلة الصنائع



ملكة (عامة) يف أمـر عملـي فكـري، لتشـمل املعـاش والنظـر اجملـرَّد، فـإن  -كما َحدَّها-وإذا كانت الصناعة 
 .)38)(م وقواعـده ومسـائله وفروعـه وأصـولهملكـة حتـيط مببـادئ العلـ(العلم يف الرؤية اخللدونية، إمنـا هـو أيضـاً 

ــا معنيَّــة باملبــادئ والقواعــد هــو ذلــك  -كمــا يـُْفَهــم مــن ابــن خلــدون-إخل، والعلــم  ..هــو إذن ملكــة خاصــة أل
اخلـرب إَىل  باالسـتنادَأو  بفكـره جمـرَّداً (العلـم اِحلْكمـي) إليـه بفكره، سواء كان وصوله نساناإل إليه الذي يهتدي
الظـن مبطلـوب َأو  يفيـد العلـم(العقل النظري ذلـك العقـل الـذي َأو  ) ويف احلالني هو مثرة الفكر(العلم الشرعي

املطلوب وراء احلس الذي ال يتعلق به عمل هو الـذي يـَْفِصـل العلـم مـن  .)39)(وراء احلسِّ ال يتعلَّق به عمل
  .أنًفا إليه االصناعة، تلك اليت تتغيَّا املعاش، ال الصناعة باملعىن العام الذي أشرن

  حنن اآلن أمام مفهومني للصناعة: 
فصـارت هـذه العلـوم كلهـا علومـاً (وهـذا مـا يتضـح جبـالء مـن قولـه:  ، تشـمل بـه الصـناعة العلـم،مفهوم عام

وىف ســـياق آخـــر وهـــو يتحـــدث عـــن  )40()التعلـــيم, فانـــدرجت ىف مجلـــة الصـــنائعإَىل  ذات ملكـــات حمتاجـــة
   .)41()نفة عن انتحال العلم حينئذ مبا صار من مجلة الصنائعمع ما يلحقهم من األ(العرب يقول: 

وليس النحو خاصة وعلوم اللسان عامة داخًال حتت هذا املفهوم  .أمور املعاشإَىل  ينصرف ومفهوم خاص
ــر لنــا أن ابــن  .ألنــه قــائم علــى النظــر اجملــرَّد ؛اخلــاص، بــل هــو داخــل حتــت املفهــوم العــام ولعــل يف ذلــك مــا يفسِّ

دث عـــن علـــم الطـــب يف مـــوطنني: املـــوطن األول يف البـــاب اخلـــامس اخلـــاص باملعـــاش ووجوهـــه مـــن خلـــدون حتـــ
بـالعلوم وأصـنافها، ويالحـظ أنـه يف املـوطن األول  صالكسب والصنائع، واملوطن الثاين يف الباب السـادس اخلـا

 البـــابني، وكـــذلك فعـــل يف الفالحـــة ذكرهـــا يف .)علـــم الطـــب(ويف الثـــاين اســـتخدم  )صـــناعة الطـــب(اســـتخدم 
هـــذه الصـــناعة مـــن فـــروع (مث قـــدَّم هلـــا يف املـــوطن الثـــاين بـــالقول:  )صـــناعة الفالحـــة(وعنـــون هلـــا حتـــت الصـــنائع 

أمـرين يف التفرقـة بـني الصـناعة مبفهومهـا اخلـاص إَىل  نسـتطيع إذن نلفـت )..الطبيعيات، وهـي النظـر يف النبـات
  والعلم:

  .أي احلركات اجلسمانية احملسوسة، والعلم ليس كذلك أن الصناعة مرتبطة باألمور العملية، األول:
  .أن الصناعة مثرة من مثار العقل التجرييب، يف حني العلم مثرة للعقل النظري اخلالص الثاني:
صــناعة النحــو فإننــا ســندرجه دون كبــري عنــاء حتــت مفهــوم العلــم، مبــا يعنيــه مــن َأو  علــم النحــوإَىل  إذا عــدنا

عليـه إمنـا هـو مـن بـاب املفهـوم  )صـناعة(أكيدة بالعقل النظري، وعليه فإن إطالق  عدم ارتباط بالعمل، وصلة
ته للصـــنائع املندرجـــة حقيقـــة حتـــت مفهـــوم الصـــناعة بـــاملفهوم وأيًضـــا العـــام للكلمـــة، ال أكثـــر،  مـــن بـــاب مشـــا

ا، وحذقوها، وأصـبحت ِحَرفًـا يت ـا، اخلاص، يف أن هلا قواعد وأسساً استقرَّت وتعارف عليها أصحا كسَّـبون 



وحنــن نعلــم أن ابــن خلــدون يعــد تعلــيم العلــم مــن مجلــة الصــنائع، ولــذلك عقــد لــه فصــًال (هــو الثــامن) ضــمن 
  .الباب السادس (العلوم وأصنافها)

  خالصة القول إن الصناعة يف الرؤية اخللدونية ذاُت ثالثة مفاهيم: 
  .بوصفه كائًنا عاقالً  نسانمفهوم عام مرتبط بنتاج نشاط اإل -
  .اجلسماين الذي يتغيَّا كسب املعاش نسانمفهوم خاص يقوم على نشاط اإل -
مفهــوم خــاص (أيًضــا) ذو صــلة وثيقــة بــبعض العلــوم الــيت تشــبه الصــنائع اجلســمانية يف أن هلــا أسًســا وقواعــد  -

  .وقوانني البد من معرفتها وتلقيها على يد معلِّم

 -مبعـــىن مـــن املعـــاين-توتـــة عـــن العلـــم، فـــال شـــك أن فيهـــا أن الصـــناعة مبإَىل  وال ينبغـــي أن ينصـــرف الـــذهن
ا (أي الصناعة):  علًما، لكنه العلم القريب من العمل، وهلذا فإن املناوي نقل قوًال يف تعريف الصناعة َنصُّه أ

ويقــرب مــن ذلــك مــا قالــه الكفــوي يف تعريــف الصــناعة: كــلُّ علــم مارســه  .)42(العلــم املتعلــق بكيفيــة العمــل
وتبـدو يف عبـارة الكفـوي تلـك اخليـوط الـيت  .)43(غـريه، حـىت صـار كاحلرفـة لـهَأو  اء كـان اسـتدالليًّاالرجل سـو 

وق دقيقــة بــني الصــناعة والعمــل واحلرفــة، فــر وّمثَّ  .تــربط الصــناعة بــالعلم واملمارســة واحلرفــة، وهــو مــا فصَّــلناه آنًفــا
  .هادليس هذا موطن التوقف عن

ون لصــناعة العربيــة حاولنــا أن نلقــي عليهــا أضــواء، كشــفت، لكنــه كانــت تلــك جوانــب مــن رؤيــة ابــن خلــد
ذه اجلوانـب يف منطقـة الظـل، فضـًال  الكشف احملكوم باملساحة والزمن، فما زالت هناك بعض الزوايا اخلاصة 

تأمُّـل عميـق، لسـرب غورهـا مـن إَىل  عن أن الرؤية اخللدونيـة الكاملـة يف هـذا البـاب قضـية عريضـة وواسـعة حتتـاج
ي يف جمملـــه، وكـــذلك يف ســـالماحيـــة، ولوضـــعها يف الســـياق اخللـــدوين العـــام، ويف الســـياق اللســـاين العـــريب اإلن

   .السياق اللساين احلديث، من نواح أخرى
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  مصادر الفكر السياسي الخلدوني
  رضوان السيد(*

أخبـار اجليلـني اللـذين عمـروا (مقدمتـه بأنـه يريـد مـن ورائـه استقصـاء حدَّد ابـن خلـدون مشـروَعُه يف مسـتهّل 
الِقصـار، َأو  املغرب يف هذه األعصار، ومآل أكناَف الضواحي منه واألمصار، وما كان هلما من الدول الطوال

مــا 1()ومهــا العــرُب والرببــر -ومــن ســلف هلمــا مــن امللــوك واألنصــار مــا بأ ن اجلــيال()؛ وعلَّــل ســبب اهتمامــه 
اللذان ُعرف باملغرب مأواُمها، وطاَل فيه على األحقاب مثواُمها، حىت ال يكاد يُتصوَُّر عنـه ُمنتواُمهـا، وال يعـرُف 

وميكــــن القــــول بــــأن اكتناهــــه ألخبــــار هــــذين اجليلــــني وراء نظريتــــه يف  .)2()أهلُــــُه مــــن أجيــــال اآلدميــــني ِســــواُمها
بيد أّن املشـروع اّتسـع بـني يديـه فيمـا بعـد، وجلهتـني:  .الدينية العصبية وعالقتها بالدولة، كما عالقتها بالدعوة

أخبـار اجليلـني تـاريخ إَىل  املشـرق، ضـمَّ إَىل  أّما جلهة املضمون؛ فإنه عنـدما جـاء .جلهة املضمون، وجلهة املنهج
ك، الــديار، أفــْدُت مــا نقصــين مــن أخبــار ملــوك العجــم بتلــك (كمــا قــال: َأو   وأعمــاَل جيــٍل ثالــٍث هــو جيــُل الــرتُّ
ك فيما ملكوه من األقطار رؤيـٍة ُأخـرى للعـاَمل إَىل  وأّما جلهة املنهج؛ فقد جتاوز اَألمُر التوسُّعَ  .)3()..ودول الرتُّ

ْلــــك (و .)4()نســــاينالعمــــران البشــــريَّ واالجتمــــاَع اإل(مسّاهــــا 
ُ
مــــا يـَْعــــِرُض فيــــه مــــن العــــوارض الذاتيــــة، ومــــن امل

وبـــذلك ُيصـــبُح علـــُم  .)5()والعلـــوم ومـــا لـــذلك مـــن الِعَلـــل واألســـبابوالســـلطان والكْســـب واملعـــاش والصـــنائع 
أعماَهلـــا يف َأو  التــاريخ لــيس قّصــاً ألحــداِث حيـــوات األجيــال الثالثــة الــيت تـََتبَّــع ابـــن خلــدون مســاَرها التــارخيي

اُن  الـــذي هـــو ُعمـــر نســـاينخـــٌرب عـــن االجتمــاع اإل(إنشــاء اجملتمعـــات والـــدول يف التـــاريخ؛ بــل هـــو يف األســـاس: 
العاَمل، وما يعرُض لطبيعـة ذلـك الُعمـران مـن األحـوال، مثـل التـوحُّش والتـأنُّس، والعصـبيات وأصـناف التغلُّبـات 
ْلـــك والـــدول ومراتبهـــا، ومـــا ينتحلُـــُه البشـــُر بأعمـــاهلم 

ُ
للبشـــر بعِضـــِهم علـــى بعـــض، ومـــا ينشـــأُ عـــن ذلـــك مـــن امل

ا حيـــــُدُث يف ذلـــــك الُعمـــــران بطبيعتـــــه مـــــن ومســـــاعيهم مـــــن الكْســـــب واملعـــــاش والعلـــــوم والصـــــنائع، وســـــائر مـــــ
قـوانني جتـري عليهـا أحوالُـُه الـيت ذكـر بعَضـها يف َأو  الُعمراُن هذا حبسب ابن خلدون، لـه طبـائعُ  .)6()األحوال

مــثًال قانونــاً مــن قــوانني الُعمــران، وكــذلك  )مــدينٌّ بــالطبع نســاناإل(وهكــذا تكــوُن مقولــُة  .عبارتــه الســالفة الــذكر
بيد أّن هـذه املقـوالت ليسـت متسـاويًة مـن حيـث األمهيـة  .إخل ..مقولة الدولة، ومقولة املدينة، ومقولة العصبية

وهنــا يســتعني ابــن خلــدون إليضــاح مــا يقِصــُدُه بثقافتــه األصــولية، أي  .نســايناالجتمــاع اإلَأو  يف فهــم الُعمــران
هــ) 790حـوايل .واملعروف أّن ُمعاِصَرُه الفقيه املالكيَّ أبـا إسحاق الشـاطيب (ت .)7بار املقاصد(باللجوء العت

اَأو  قــد قّســم املقاصــدَ  وبــذلك  .)8ضــروريات وحاجيــات وحتســينيات(إَىل  الغايــات الــيت أُنزلــت الشــرائُع لصــو
الكشـــف، والفهـــم، :، ثـــالُث وظائفيننســـاَتُكـــوُن لعلـــم التـــاريخ، أي علـــم العلـــوم كّلهـــا ألنـــه علـــُم العمـــران اإل

ـا قـراءًة صـحيحة،  الفهمجتري ُمعاينُة الواقعة، ويف  الكشفيف  .والتقدير جيري النظُر يف جتريدها وصوًال لقراء
قايســـة وجيـــري االعتبـــار( التقــــديرأي تبيـــان عالئقهـــا بطبـــائع الُعمـــران، ويف 

ُ
) حبثـــاً عـــن اإلمكانـــات 9جتـــري امل



هنــا ذهنيــة،  المطابقــةُ لــدون إنــه يف األخبــار عــن الواقعــات ال بُــدَّ مــن اعتبــار املطابقــة ويقــول ابــن خ .املســتقبلية
ُدفُ  رفضـها ملخالفتهـا لتلـك الطبيعـة، أي َأو  احلدث بإحـدى خانـات طبيعـة العمـران،َأو  إحلاق الواقعةإَىل  و

َأو  لوازمــهَأو  عوارضــهَأو  االتــهحَأو  أّن اخلــرب عــن واقعــٍة مــا ميكــن أن يتمثـَّلهــا بوصــفها مــن مقتضــيات الُعمــران
يعتربها بناًء على املقياس السابق (الذي يعتـربُُه جتريـداً اسـتقرائياً طبعـاً) مـن مضـادات طبيعـة َأو  لواحقه فيقبلها،
إّن القانوَن يف متييز احلّق من الباطل يف األخبـار باإلمكـان واالسـتحالة (يقول ابن خلدون:  .العمران، فريفضها

االجتماع البشـري الـذي هـو العمـران، ونسـّمي مـا يلحُقـُه مـن األحـوال لذاتـه ومبقتضـى طبعـه، ومـا  أن ننظر يف
وإذا فعْلنـا ذلـك، كـان ذلـك لنـا قانونـاً يف متييـز احلـّق مـن  .يكوُن عارضاً ال يُعتدُّ به، وما ال ميكُن أن يَعـِرَض لـه

   .)10()للشّك فيه الباطل يف األخبار، والصدق من الكذب بوجٍه بُرهاينٍّ ال مدخل
 .أنـه إمنـا يُنشـُئ عْلمـاً برهانيّـاً، هـو موضـُع النظـر يف هـذه املقالـة -إّن اعتقاد ابن خلدون يف طبائعيته القويـة 

فمـا دام التـاريُخ خـرباً عـن البشـر،  .إذ ليس املقصود مبصـادر فكـره السياسـي الكتـَب الـيت اقتـبس منهـا وحسـب
وهـو يقتـبُس كثـرياً بالفعـل؛ لكنـه  .التوسُّل باألخبـار املدوَّنـة عـن الواقعـات فليست هناك طريقٌة لولوج رحابه إالّ 

فبنــاًء علــى ذلــك  .)11عليهــا(َأو  ال يهــتمُّ بــذكر مصــادر ومراجــع اقتباِســه غالبــاً إّال إذا كــان يُريــُد اإلنكــاَر هلــا
يُة الـيت هـي نسـانصبح الظـواهُر اإلاجلوهر الكامن وراء كلِّ ما يف العامل، تُ َأو  املقياس الصارم، أي وجود الطبيعة

ـــاَم باجلربيـــة يف هـــذا الســـياق؛ إذ  .مثـــَل الظـــواهر الطبيعيـــة -موضــوُع علـــم التـــاريخ  ّ وابـــُن خلـــدون ال خيشـــى اال
وال  .)12الظـــواهر هـــي مبثابـــة املـــاّدة(َأو  يصـــرّح بـــأّن العمـــران والدولـــة مهـــا مبثابـــة الصـــورة، والوقـــائع واألحـــداث

هـو خـالُق هـذا الكـون، وسـانُّ طبائعـه وقوانينـه،  -سـبحانه–فقيهاً وعاملاً أشعرياً؛ ألّن اهللا ُمْشكلَة لديه بوصفه 
 .)13يف الصـورة واملـاّدة معـاً ومبشـيئة اهللا تـأثرياً وتـأثُراً( نسـانولذا فإّن الدين اإلهليَّ يتضح مـع آثـاره يف عـامل اإل

 لـيس نسـاينمـن ُمشـكل عالئـق الـدين باالجتمـاع اإلوال شكَّ أّن هـذا املخـرَج الشـكليَّ الـذي يقرتُحـُه للخـروج 
وكمــا ســبق القــول،  . مبــادرًة وحــدوداً وآفاقــاً وحريــةنســاينأكــرب قضــاياه؛ بــل أكربُهــا بالتأكيــد مســألة العمــل اإل

ســوف نتتبَّــُع تــأثري هــذه الرؤيــة للعــاَمل والتــاريخ عنــده، علــى جــدليات العالئــق مــع مصــادره الفكريــة والتارخييــة يف 
علمـــاً ( الـــذي اعتـــربه نســـاينُكربيـــني َذَوي مغـــًزى سياســـيٍّ مهـــا مقولـــُة: الُعمـــران البشـــري واالجتمـــاع اإلقضـــيتني  

   .اإلمامةَأو  ية للملك، أي اخلالفةسالموقضية الصيغة اإل .)، أي أنه هو الذي أبدعه14()ُمستنَبَط النشأة
الــذي الَح لنــا النظــُر فيــه، جنــُد فيــه  وهــذا الفــنُّ (: يقــول ابــن خلــدون: ي والُمْلــكنســاناالجتمــاع اإل: أوالً 

مســائَل جتــري بــالَعَرض ألهــل العلــوم يف بــراهني علــومهم، وهــي مــن جــنس مســائله باملوضــوع واملطلــب، مثــل مــا 
أّن النــاَس حمتــاجون للعبــارة عــن املقاصــد  ..ومثــل مــا يُــذَكُر يف أصــول الفقــه ..يــذكره احلكمــاء يف إثبــات النبــوة

هـذه هـي  .)15()..ومثل ما يذُكرُُه الفقهاُء يف تعليل األحكام الشـرعية باملقاصـد ..اعبطبيعة التعاُون واالجتم
ْقبــل 

ُ
ـم تنـاولوا بـالَعَرض جـزًءا مـن مسـائل العلـم امل الفئـُة األوىل، وهـم علمـاُء الـدين، والـذين يـرى ابـن خلــدون أ



وكــذلك أيضــاً يقــُع (يقــول:  .ســفةأمــا الفئــُة الثانيــة فهــم الــذين يســّميهم احلكمــاء، أي الفال .علــى التأســيس لــه
فمــن كــالم املوبــذان لبهــرام بــن  .إلينــا القليــُل مــن مســائله يف كلمــاٍت متفرقــٍة ُحلكمــاء اخلليقــة لكــنهم مل يســتوفوه
ْلـك ال يـتم عـزُّه إال بالشـريعة

ُ
ْلـك،  ..رام يف حكاية الُبوم الـيت نقلهـا املسـعودي: إّن امل

ُ
وال قِـَواَم للشـريعة إّال بامل

العمـارة إَىل  املال إالّ بالِعمـارة، وال سـبيلإَىل  زَّ للُمْلك إّال بالرجال، وال ِقواَم للرجال إّال باملال، وال سبيلوال ع
اً منسـوباً  .)16()..والعدُل امليزاُن املنصوُب بني اخلليقة .إّال بالعدل مث ينُقُل عن املسعودي أيضـاً كالمـاً ُمشـا

أيت علـــــى ذكـــــر الكتـــــاب املنســـــوب ألرســـــطو يف السياســـــة، كمـــــا يقـــــول: أن يـــــإَىل  )؛17لكســـــرى أنوِشـــــروان(
وقــد  .واملتــداَول بــني النــاس جــزٌء صــاحلٌ منــه، إّال أنــه غــُري مســتوٍف وال ُمعطًــى حقَّــه مــن الرباهــني وخمــتلٌط بغــريه(

ائرة الغريبـة الـيت هذه الكليـات اليت نقلناها عـن املوبــذان وأنوِشـروان، وَجَعَلهـا يف الـدإَىل  أشـار يف ذلك الكتـاب
أعظـــَم القـــوَل فيهـــا، وهـــي قَولُـــه: العـــاملُ بســـتاٌن ســـياُجُهُ الدولـــة، الدولـــُة ســـلطاٌن حتيـــا بـــه الســـنة، الســـنة سياســـٌة 

ُْلـك نظـاٌم يـَْعِضـُدُه اجلنـد، اجلنـُد أعـواٌن يكفُلُهـم املـال
ْلـك، امل

ُ
الرعيـُة عبيـٌد  .املـاُل رزٌق جتمُعـُه الرعيـة .يسوُسها امل
ويتلو ذلـك  .)18()..أول الكالمإَىل  مث يرجعُ  ..العاملُ بستانٌ  .العدُل مألوٌف وبه ِقواُم العاملَ  .لعدليكنـُُفُهم ا

السياسـة يف تــدبري (َأو  )سـّر األســرار(رسـُم دائـرة منقولــة عـن الكتـاب املنحــول واملنسـوب ألرسـطو حتــت اسـم: 
ا مثاين كلمات ِحْكميِّة سياسية ارتـبط )الرياسة بعُضـها بـبعض، لكـْن ال بـراهَني عليهـا، ويقـول: إنـه ، ويعّلُق بأ

ْلــك والــدول، وهـو علــٌم أْطلعــه اهللا عليـه مــن غــري 
ُ
فـََعـَل مــا هــو أفضـُل مــن ذلــك بكثـٍري يف فصــول مقدمتــه عـن امل

   .تعليم أرسطو وال إفادة موبذان
ـــا قاربـــْت موضـــوَع الُعمـــران دون أن تو  ـــه فهـــي تلـــك الـــيت أّمـــا الفئـــُة الثالثـــُة الـــيت يـــرى ابـــُن خلـــدون أ فّيـــه حقَّ

، وهو يذُكُر من أعالِمها كالًّ من ابن املقفَّـع يف )نصائح امللوك(َأو  )مرايا األُمراء(يسّميها الدارسون فئة ُكتّاب 
أمــا ابــُن املقفــع فمأخــُذُه عليــه  .األدب الكبـري ورمبــا اليتيمــة، وأيب بكــر الطرطوشــي صــاحب كتــاب ِســراج امللــوك

وأّمــا الطرطوشــي فــألّن كتابَــُه نقــٌل  .لــى منحــى اخلطابــة يف أســلوب الرتســيل وبالغــة الكــالمأنــه يــورُد املســائل ع
   .)19وكأنه حوَّم على غرٍض، ومل ُيصادْفُه وال حتّقق قصده، وال استوىف مسائله)((شبيٌه باملواعظ 

أّمـا   .، علـى الطريقـة األرسـطيةوتأيت الفئُة الرابعُة املنقودُة، وهي فئُة ُكتّاب السياسات املدنيـة وُكتـّاب اخلطابـة
م غري عْلميني بتعبرينا اليوم، وأّما ُكتـّاُب السياسـة املدنيـة  وميكـن أن -ُكّتاب اخلطابة فريفضهم ابُن خلدون أل

ــم يـُْعَنــون بتــدبري املنــزل -يقصــد بــذلك أمثــال الفــارايب وابــن ســينا وابــن رشــد املدينــة، مبــا جيــُب مبقتضــى َأو  فأل
ـــم إرادويـــون20(األخـــالق واحلكمـــة ـــم مثـــل الفقهـــاء ذوو أهـــداف َأو  )! وهكـــذا فـــذنبُـُهم أ رغبـــاتيون، أي أ

وصــفياً وتفســريياً وال َأو  تربويــة وأخالقيــة؛ بينمــا ال يكــوُن العلــُم علمــاً مــن وجهــة نظــره إّال إذا كــان هرمونوطيقيــاً 
   .شيَء غري



ربون أّن الشــرائع إمنــا أُنزلــت لصــون مصــاحل والواقــُع أّن حتديــد ابــن خلــدون ألهــداف الفقهــاء ســليم؛ فهــم يعتــ
م  العباد، ولذلك فهم يـُْعَنون باستكشاف املقاصد واِحلَكم، كما يـُْعنَـوَن باستكشـاف ِعلَـل األحكـام؛ ولـذا فـإ

   .)21ال يتناولون بالبحث إّال ما اقتضى حكماً شرعياً حبثاً عن وجه املصلحة فيه، من أجل القياس واالّطراد(
إذ هم يقصـدون خلدمـة مصـاحل السـلطان،  .مرايا األُمراء ونصائح امللوك خمتلٌف بعَض الشيءوغرُض كتاب 

)؛ ولـذا فهـم ينصـحون بإقامـة 22وتبيـان الوسـائل املؤديـة السـتمرار السـلطة، ولكـْن أيضـاً السـتمرار االسـتقرار(
وقـــــد يتهمـــــون مبمـــــاألة  .وقـــــد ال ُحتّقـــــُق نصـــــائُحُهم شـــــيئاً  .العـــــدل والتـــــوازن يف السياســـــات بـــــني فئـــــات الرعيـــــة

الســلطات؛ لكــّن َعَمَلُهــم هــذا، ومــن بينــه اعتبــاُرُهم أنُفَســُهم عقــَل الســلطان وضــمريَه، هــو عمــٌل أخالقــيٌّ مــن 
ية نسـان، واإلرادة اإلنسـاينإمنا املعىن العميق لفّن اآلداب السلطانية هذا االقتناُع بقـدرة العقـل اإل .وجهة نظرِِهم

وابــُن خلــدون يقطــُع مــع هــذا  .قتنــاُع بإمكــان التعــاُون املثمــر بــني املثقَّــف والســلطانعلــى التغيــري والتطــوير، واال
الــذي عمــل فيــه صــديُقُه ابــُن رضــوان املــالقي (صــاحب الُشــُهب الالمعــة يف السياســة النافعــة،  -اجلــنس األديب 

كتــاب إَىل   املقّدمــةوهــو يشــبه ســراج امللــوك للطرطوشــي)، والــذي اهــتّم بــه مســتلِهُمُه ابــن األزرق حبيــث حــوَّل 
فشــٍل يف تــونس كمــا يف مصــر، إَىل  لســببني: جتربتــه الطويلــة يف العمــل مــع الســلطان، والــيت انتهــت -نصــائح 

ْلـك 
ُ
واقتناُعُه العميق بأّن الرغبات الطيبة والنصـائح مهمـا كانـت صـادقًة، ال تسـتطيُع الوقـوَف يف وجـه طبـائع امل

ا أيضــاً لطبــائع الســلطة الــذي القهــُر قانونُــه وديدنُــه، إالّ مــا كــ ان مــن خالفــٍة راشــدٍة ُســرعان مــا زالــت ملضــاّد
   .والسلطان

إَىل  وُحيَْســُب البــن خلــدون أنــه أدرك حــىت مــا مل يدرْكــُه ابــُن رشــد، عنــدما ضــّعَف نســبة كتــاب ســّر األســرار
أثري يف العصـور الوسـطى وقـد كـان عظـيَم التـ .جـنس مرايـا األُمـراءإَىل  إذ الواقُع أنه أثـٌر منحـوٌل، وأدىن .أرسطو

بيـد أّن  .ية واألوروبية، وأفاد منه ابُن خلدون نفُسه يف فصوله عن السْحر والِطّلْسمات وعلوم األعـدادسالماإل
الكتــــب األفالطونيــــة واألفلوطينيــــة املنحولــــة مثــــل ســــر األســــرار واخلــــري احملــــض واألثولوجيــــا، تشــــرتك مــــع كتــــب 

مـدينٌّ بـالطبع، وأسَّـس عليهـا علـم  نسـاناليت تبّناها ابـن خلـدون مـن أّن اإل يف املقولة الرئيسة )السياسة املدنية(
   . كما قالنساينالعمران البشري واالجتماع اإل

 .ضــروري نســانيبــدأُ أبــو زيــد الفصــل األوَل مــن الكتــاب األول يف الُعمــران البشــري بقولــه: إّن االجتمــاَع لإل
 مدينٌّ بالطبع، أي ال بُدَّ له من االجتمـاع نساينُ ): اإل23هلم(عن هذا بقو  -ويعّرب احلكماُء ويقصد الفالسفة 
ــذه  .ويضــيف هــو: وهــذا معــىن العمــران .الــذي هــو املدينــُة يف اصــطالحهم مث ميضــي مثلمــا فعــل كــلُّ القــائلني 

 تبعـــاً للـــدثائر املوروثـــة عـــن أفالطـــون وأرســـطو ســـالماملقولـــة مـــن الفالســـفة واملتكلمـــني واألخالقيـــني يف عـــامل اإل
وجالينوس وثامسـطيوس وبروسـن، للتفصـيل بـأّن الفـرد ال يسـتطيع القيـام بكـل حاجاتـه، ولـذا حيتـاج لالجتمـاع 

وحــىت ال تنشــب  .الصــغري مث الكبــري لتبــاُدل الضــروريات مــن أجــل املعــاش، ولكــي ُيكمــَل كــلٌّ مــا يــنقُص اآلخــر



َأو  الشـارعُ َأو  ئع الطبيعية واإلهلية، ويـأيت السـانُّ النزاعاُت نتيجَة الغرائز والرغبات تظهر النواميس والسَُّنن والشرا
، وهذا هو علُم السياسـات املدنيـة،  نساينهذه هي الطبيعُة الثابتُة للوجود اإل .احلاكُم فيحُرُس الناموَس وُيطبُقه

ه وليس يف ذلك انتقاٌص من عمل ابن خلدون، وال من أمهية كشـوف .كما أنه هو نفُسه علُم الُعمران اخللدوين
َأو  )املـــاّدة(لكـــْن حـــىت يف  .الــيت تتنـــاوُل مـــادة االجتمـــاع، بعــد أن جـــرى االتفـــاُق علـــى الصـــورة، حبســب تعبـــريه

ْلـك نساينمقتضيات االجتماع اإل
ُ
 وحاالته ولوازمه، ال اخـتالف بـني الفـارايب وابـن رشـد وابـن خلـدون يف أنَّ امل

فهو يف جزٍء منه مورفولوجي، ويدور حول عالقة البادية  أّما االختالفُ  .ِذروتُه الضروريةَأو  هو غايُة االجتماع
على  .باحلاضرة، واليت قد يقتصُر اَألْمُر فيها على اجليلني اللذين درس ابُن خلدون جتربَتهما، أي العرب والرببر

ـٌة يف أنـه قـد حيـُدُث لـبعض أهــل النصــاب امللكـي دولـ(أنه حىت لدى العرب والرببر اضـطّر أبـو زيـد لعقـد فصـٍل 
بعـد -واالخــتالُف اآلخـُر بـني ابـن خلـدون وأربـاب السياسـات املدنيـة أّن أولئـك  .)24()تستغين عن العصبية

الالزمــــة لبقــــاء النــــوع  )القهــــر(أّن هلــــا مشــــروعيًة غائيــــًة تتجــــاوُز مســــألة إَىل  يــــذهبون -القــــول بضــــرورة الســــلطة
ـــا حتقيـــُق الســـعادة؛ ولـــذلك يتحـــدثون عـــن  ، وَمْنـــع الفوضـــى، وكْســـر الفتنـــة، والـــدفاع ضـــد اخلـــارج:نســـايناإل إ

أنواِعهــا، لــيس مــن أجــل تبيــان صــيغة التنظــيم فقــط؛ بــل مــن أجــل البحــث يف الصــيغة َأو  أشــكال احلكومــات
   .املالئمة لتحقيق الغاية

ْلُك  .وإنصافاً البن خلدون؛ نقوُل: إنه كان يف هذا الصدد أكثر منطقيًة من زمالئه األِلّداء
ُ
هـو إذ ما دام امل

أمــا األمــور اُألخــرى املتعلقــة بالسياســات، أي إدارة الشــأن  .؛ فإنــه غايــٌة يف حــّد ذاتــهنســاينمــاّدة االجتمــاع اإل
ٍ مـا  ا يف أفضل األحوال من اللواحق، وال ميكُن احلديُث عن شـرعيٍة إضـافيٍة تـأيت نتيجـة سـلوٍك معـنيَّ العاّم؛ فإ

يكــوُن الــرئيُس مث (لــك يف الواقــع رأي الفــارايب عنــدما قــال: وقــد كــان ذ .دامــت ضــرورُة بقــاء النــوع هــي احلاكمــة
   .)25()تكوُن املدينُة وأجزاُؤها

 تأسيســاً ولــوازم، يســتبطُن ابــن خلــدون رؤيــة الفالســفة متامــاً؛ نســاينوهكــذا فإنــه فيمــا يتصــل باالجتمــاع اإل
ـا،  بـل وحـول بنيـة االجتمــاع لكنـه يُنـافرهم لعـدة أسـباٍب، منهـا االخـتالُف حـول وظـائف السـلطة،وحول غايا

   .اإليه املؤدي
عــن ثالثــة أشــكاٍل للســلطة: ُملــك الــدين،  )ُمجَلــه الِقصــار(: حتــدث ابــُن املقفــع يف الخالفــة والُمْلــكَ : ثانيــاً 

أمــــا املــــاوردي فتحــــدث عــــن تأســــيس الــــدين، وتأســــيس القــــوة، وتأســــيس  .)26وملــــك احلــــزم، وملــــك اهلــــوى(
ْلــك الطبيعــي، وهــو محــُل الكافــة علــى مقتضــى الغــرض وقــال ابــن خلــدون بثالثــة أنــ .)27املــال(

ُ
واٍع أيضــاً: امل

ْلــك السياســي، وهــو محــُل الكافــة علــى مقتضــى النظــر العقلــي يف جلــب املصــاحل الدنيويــة ودفــع 
ُ
والشــهوة، وامل

 وهـــي محـــُل الكافّـــة علـــى مقتضــى النظـــر الشـــرعي يف مصـــاحلهم اُألخرويـــة والدنيويـــة الراجعـــة واخلالفـــُة، .املضــارّ 
   .)28فهي يف احلقيقة خالفٌة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به( ...اليهإ



ــــه مــــن كتــــاب  ــــن خلــــدون األجــــزاء األساســــّيَة اخلاصــــة باخلالفــــة يف مقدمت  )األحكــــام الســــلطانية(اقتــــبس اب
ـــه يف عـــدة أمـــاكن؛ لكنـــه اقتـــبس كثـــرياً أيضـــاً دون أن يـــذكره يف .)29للمـــاوردي(  مـــواطن وقـــد ذكـــر النقـــَل عن

 .أبـواب اإلمامـة مـن كتـب املتكلمـني األشـاعرةإَىل  وتتمثـل إضـافاتُُه يف الرجـوع .بيد أنه ما اقتصـر عليـه .ُأخرى
اخلالفـة، يـذكرون َأو  خيتمون كتبهم بفصٍل قصٍري يف اإلمامـة -ومنذ أيب احلسن األشعري-واملعروف أّن هؤالء 

ــــــا ليســــــت مــــــن التعبــــــديات لــــــدين خالفــــــاً للشــــــيعة؛ بــــــل هــــــي مــــــن االجتهاديــــــات الضــــــروريات يف اَأو  فيــــــه أ
وقــد ســلك ابــن خلـــدون مســلك هــؤالء حــني عقـــد فصــًال يف آراء الشــيعة يف اإلمامــة، وعـــرض  .واملصــلحيات

إَىل  أّما الزياداُت اُألخرى على املاوردي فتأيت مـن نظريـة ابـن خلـدون يف العصـبية، والـيت يعـودُ  .مذاهَبهم بإجياز
ــم ال احلــديث فيهــا عنــد كــّل م ناســبة، ولتفســري ظــواهر يعتقــد أّن املــاورديَّ وغــريه مــن الفقهــاء أخطــأوا فيهــا أل

ا(َأو  يعرفون طبائع العمران البشري،    .)30ال يهتمون 
 - ســـالمالفقـــه الدســتوري يف اإلَأو  إن الواقــَع أّن االخــتالَف بـــني ابــن خلـــدون وُكتّــاب األحكـــام الســلطانية

للنظــام السياســي وعالقتــه بالــدين، َأو  يةســالملــذي يصــطنُعُه ابــُن خلــدون للخالفــة اإلمصــدرُُه املفهــوُم اخلــاصُّ ا
ـــا  .اخـــتالفهم معـــه يف طبـــائع الُعمـــران والســـلطانإَىل  ولـــيس ِخالفـــٌة عـــن (فهـــو منـــذ البدايـــة يعـــّرف اإلمامـــَة بأ

 )بــه(وهــذه الـــ  .)، أي سياســة الــدنيا بالــدين أيضــاً 31()صــاحب الشــرع يف حراســة الــدين وسياســة الــدنيا بــه
ليســت موجــودًة يف تعريــف املــاوردي للخالفــة؛ بــل إّن املــاورديَّ ال يعتــُرب اخلليفــَة مســؤوًال عــن املصــاحل األخرويــة 

 واخلليفــة .فالشريعُة عنده تأديُة الفرض، والسياسـُة عمـارُة األرض .والدنيوية معاً؛ بل عن املصاحل الدنيوية فقط
ـــة (ومنهـــا اخلالفـــة)الـــدينحراســـة (الســـلطان مســـؤوٌل عـــن َأو  َأو  اإلمامـــةَأو  ؛ يف حـــني أنـــه يف املصـــاحل الدنيوي

وهكذا فعمُلُه يف الشأن الـديين احلمايـُة وحْسـب، بينمـا عملُـُه يف  .السلطة) مسؤوٌل عن تدبريها، أي سياستها
  ولنخترب ذلك يف أربع مسائل: .الشأن الدنيوي تأسيسي

ابن خلدون يدافُع هنا حبرارٍة عن سـائر الصـحابة،  .ة على السلطة: االختالُف بني الصحابالمسألة األولى
هــو يقــوُل شــأن ســائر أهــل الســنة إنَّ احلــقَّ مــع  .ِضــّدهَأو  ضــّده، ومــع علــيٍ َأو  ســواٌء الــذين كــانوا مــع عثمــان

ـــم اجتهـــدوا، وبـــذلك فهـــم  .عثمـــان ومـــع علـــيّ  ـــا أ ـــم أخطـــأوا وتـــابوا، وإّم لكـــّن الـــذين اختلفـــوا معهـــم إمـــا أ
اعتبــار الــذين  األول:ولــيس هــذا رأي املــارودي؛ وإن يكــن مــرتدداً بــني أمــرين؛  .)32جورون غــري مــأزورين(مــأ

خرجــــوا علــــى عثمــــان وعلــــي بُغــــاًة تســــري علــــيهم أحكــــاُم الُبغــــاة، أي الــــذين عنــــدهم تأويــــل، فــــال يـُْتبعــــون وال 
م إذا ألَقـوا الِسـالحال يـُْتبعون وال ُيالَحقـون وال ُتصـاَأو  ُيالَحقون إن مل حيملوا السالح، : والثــاني .دُر ممتلكـا

مـاًال كـانوا جمتهـدين خمطئـني؛ وإن َأو  علّياً معارضني عاديني؛ فإن مل يصيبوا دماً َأو  اعتباُر الذين خالفوا عثمانَ 
والطريـــُف أّن ابـــنَ خلـــدون كـــان يف هـــذا  .الـــرأي األولإَىل  وهـــو مييـــلُ  .مـــاًال خضـــعوا للقصـــاصَأو  أصـــابوا دمـــاً 

ْلـك ودعـوى االنفـراد باجملـد لـدى عثمـان وعلـي ومعارضـيهما، أي أنـه مل الصد
ُ
داً، وَنسي طبيعَة امل د سنياً متشدِّ



يعترب االختالف الدمويَّ بينهم صراعاً على السلطة؛ وذلك لدخوهلم يف الزمن االستثنائي يف نظره، أي عنـدما  
 .قضية مترد احلسني بن علي على يزيد بـن معاويـة، واستشـهادهويزداُد اَألْمُر ُعْسراً يف  .كان الوازُع الديينُّ غالباً 

ابن خلدون ينصرُف ملناقشة كّل اآلراء مبا يف ذلك رأي أيب بكر ابن العريب الذي اعترب أّن احلسـني خـرج علـى 
فهــو يــرى أّن يزيــد كــان ســلطاناً ظاملــاً دفــع النــاَس  .وال ُمشــكلَة لــدى املــاوردي هنــا أيضــاً  .)33ســلطٍة شــرعية(

علــى أّن ابــن خلــدون يعــود فيتــذّكر العصــبية يف  .للثــورة واخلــروج -وبســبب طغيانــه-مــنهم احلســني وابــن الــزبري و 
لـــك، وهكـــذا فـــدعواه  .)34متـــرد ابـــن الـــزُبري علـــى يزيـــد(

ُ
فاحلســـني مـــن وجهـــة نظـــره كـــان مـــن أهـــل العصـــبية وامل

ن إّن َغَلطـه يف أمـر الشـوكة كـان عظيمـاً، أّما ابُن الزبري فقد قال ابن خلدو  .ودعوى يزيد متساويتان يف الناحية
عبـــد اهللا بـــن الـــزبري بـــن العـــوام) ال  إليـــه ألّن بـــين أســـد (ابـــن عبـــد العـــزى، الـــبطن الَقَبلـــي الُقرشـــي الـــذي ينتمـــي

ال يطمـح َأو  !، ولذا فقـد كـان عليـه أن يعـرَف موقَعـه املتـدّين فـال يثـور،إسالميقاومون بين أمية يف جاهليٍة وال 
أّن الــوازَع الــديينَّ الــذي ُيطــنطُن بــه ابــن خلــدون كــان بــارزاً لديــه! وهكــذا ال يضــطرُب لــدى ابــن  للُمْلــك، مــع

أّمـا عنـد  .خلدون يف عصر الصـحابة مفهوُمـُه للعالقـة بـني الـدين والدولـة وحْسـب؛ بـل مفهوُمـُه للشـرعية أيضـاً 
، وابـُن إليـه ربَة بـالبطن الـذي ينتمـياملاوردي فاألمر واضح: فكلُّ َمْن بايعه الناس من قريش فهو شرعي، وال عـ

وقـد ظـلَّ كـذلك حـىت تغلّـب عبـد امللـك  .الزبري بايعه أهُل احلرمني والعـراق وبعـض الشـام؛ ولـذلك فهـو شـرعي
   .على أطرافه، وسقطت أكثر اجلهات اليت بايعْته يف يد خصمه

لــدون عنــدما تغلّــب وازُع وقــد حــدث ذلــك يف نظــر ابــن خ .ُمْلــكإَىل  : انقــالب اخلالفــةوالمســألة الثانيــة
ْلـك الـذي هـو غايـٌة إَىل  وقـد ّمت ذلـك بالتـدريج، حـىت انتهـى األمـرُ  .العصبية علـى وازع الـدين

ُ
َغَلبـة اعتبـارات امل

ـــٌة للعصـــبية  ـــاُه مـــن قبـــل(طبيعي  .)35()لـــيس وقوعُـــُه عنهـــا باختيـــار، إمنـــا هـــو بضـــرورة الوجـــود وترتيبـــه كمـــا قُلن
ات ما بعد عصر الراشدين، فهو يعرُف األثر الذي ال يذكره ابن خلدون، والقائـل: واملاورديُّ ال يتجاهُل متغريّ 

لكــْن كمــا ســبق القــول؛ فــإّن املــاوردي الفقيــه  .)36()تكــوُن اخلالفــُة ثالثــني عامــاً، مث يكــوُن ُمْلــٌك َعضــوض(
وصــحيٌح أنَّ  .مجــاع)، وهــو البيعــُة واإل37ميلــُك مفهومــاً للشــرعية ال يعــرتُف ابــُن خلــدون جبديتــه رغــم ذكــره لــه(

املـــاورديَّ، وبعـــد َضـــعف اخلالفـــة وانقســـام أقطارِهـــا بـــني اُألمـــراء وامللـــوك، يتشـــبَُّث بشـــكلياٍت ضـــعيفٍة للشـــرعية 
واملشروعية؛ لكنه ميلُك حّساً عميقاً بقيمة الُعرف واإلمجاع، هو الذي أبقى على اخلالفة يف بـين العبـاس، رغـم 

ُب رؤيــُة ابــن خلــدون للمســألة بعــد العصــر العباســي الثــاين: إذ بقــي بنــو بينمــا تضــطر  .زوال العصــبية ولواحقهــا
ُمْلـــٍك عنـــد ابـــن إَىل  فـــانقالُب اخلالفـــة .العبـــاس رغـــم زوال عصـــبيتهم، ورغـــم عـــدم عـــودة الـــوازع بـــاملعىن الـــديين

ما اعتربه مبثابة  خلدون هو األمُر الطبيعي، وبقاُء السلطة املرجعية لبين العّباس غري مفهوٍم ألنه يعين عدَم اطّراد
ْلك، وطبائع الوجود اإل

ُ
  !نساينالقانون الذي ال خيتلُّ ألنه من طبائع امل



رمبـا يظـنُّ بعـُض النـاس أّن احلـقَّ (: مسألة الشورى وأهـل احلـّل والعقـد: يقـول ابـن خلـدون: المسألة الثالثةو
ة مـن الشـورى مرجـوح، وقـد قـال (ص): فيما وراَء ذلك، أّن فعَل امللوك فيما فعلوُه من إخـراج الفقهـاء والُقضـا

فاعلم أّن ذلك ليس كما ظنَّه، وُحْكُم امللك والسلطان إمنا جيري على مـا تقتضـيه طبيعـُة  .العلماُء ورثُة األنبياء
وطبيعُة العمران يف هؤالء ال تقضي هلم بشيء مـن ذلـك؛ ألّن الشـورى  .الُعمران، وإّال كان بعيداً عن السياسة

ــا علــى حــلٍ واحلــلَّ والعقــد  وأّمــا َمــْن ال عصــبيَة  .تَــركَأو  فعــلٍ َأو  عقــدٍ َأو  إمنــا يكــوُن لصــاحب عصــبيٍة يقتــدُر 
والواقـــُع أّن أحـــداً مـــن الفقهـــاء مل يـــزُعْم أّن العلمـــاء كـــانوا خيتـــارون  .)38()فـــأيُّ مـــدخٍل لـــه يف الشـــورى؟ ..لـــه

م للبيعـــةَأو  الســـالطنيَأو  اخللفـــاء ـــارهم عمـــر للرتجـــيح يف االختيـــار بـــني وأهـــُل الشـــورى الـــذين  .يرشـــحو اخت
م من الصحابة أهل السـابقة مـع الرسـول(ص) م من الفقهاء؛ بل أل  .عثمان وعلي بعد وفاته، ما اختريوا أل

ـــم كـــانوا مـــن الفقهـــاء؛ إذ ذكـــر  )األحكـــام الســـلطانية(ويف  حتديـــٌد ألهـــل الشـــورى واالختيـــار، ال يظهـــُر منـــه أ
ــمعة احلســنة)؛ 39ديُّ هلــم ثالثــة شــروط(ر املــاو  ): العدالــة اجلامعــة لشــروِطها (أي أن يكونــوا مــن أصــحاب السُّ

 والشرط الثالث: الرأُي واحلكمُة املؤديان .معرفة َمْن يستحقُّ اإلمامةإَىل  والشرط الثاين: العلم الذي يُتوصَُّل به
ر مــن هــذه الشــروط أّن هــؤالء مــن وال يظهــ .اختيــار َمــْن هــو لإلمامــة أصــَلح، وبتــدبري املصــاحل أقْـــَوم وأعــَرفإَىل 

وعلـــى أيِّ حــــاٍل؛ فبعـــد عصــــر  .الُقضـــاة؛ بــــل هـــم بــــاألحرى مـــن ُوجهــــاء اجملتمـــع وأشـــراف النــــاسَأو  الفقهـــاء
الســلطاُن يف حياتــه ملــن يلــي األمــر مــن بعــده؛ وقــد كــان َأو  امللــكُ َأو  الصــحابة، صــار الُعــرُف أن يعقــد اخلليفــةُ 

الــذي اعــرتف -ويف حــني اعتــرب املــاورديُّ هــذا التطــور  .الســلطانَأو  اخلليفــةاملعقــوُد لــه يف األعــّم األغلــب ابــن 
اعتبــار ذلــك مــن طبيعــة إَىل  )واليــة العهــد(غــري ُمــْرٍض وَرَجــا َزَوالَــُه، ذهــب ابــن خلــدون يف فصــله عــن  -بنتائجــه

ــام معاويــة بــالتحيز ّ انــا حنــن الُقــرّاء املتــذاكني ملقّدمتــه عــن ا ْلــك؛ بــل 
ُ
الســلطة يف اختيــار يزيــد،  بتوريــثَأو  امل

  وكذلك األمر مع عبد امللك ابن مروان يف ابنه الوليد، ومع املنصور العّباسي يف استخالفه ابنه املهدي! 
امشــيتهم؛ إذ اســتأثروا إَىل  بيــد أّن بـُْعــد الفقهــاء عــن املشــاركة يف اختيــار اخلليفــة، ينبغــي أالّ يــدفعنا القــول 

وهــذا هــو شــأن  .خــرباء يف لغتنــا احلديثــةَأو  مــراء مضــطرين الختــاذهم مستشــارينبالتشــريع، وصــار اخللفــاُء واألُ 
صــنيع الرشــيد مــع أيب يوســف وحممــد بــن احلســن الشــيباين، واملــأمون مــع حيــىي بــن أكــثم، واملستنصــر مــع ابــن 

ْلــك مــع إمــام احلــرمني اجلُــويين
ُ
شــاَورين(وكــذلك األمــر مــع  .ُهبــرية، ونظــام امل

ُ
الــذين كــانوا باألنــدلس  )الفقهــاء امل
ــذه الطريقــة يف إدارة الشــأن العــاّم، والــذين اســتطاع بعــٌض مــنهم  حبكــم قــوة البريوقراطيــة الفقهيــة  -يشــاركون 

 ي الَطَرفيـة، أن يكوِّنــوا ُأَسـراً حاكمـًة لــبعض الوقـت، ودون حاجــةٍ ســالمهـذه باألنـدلس وبعــض مـدن املغـرب اإل
يقصــُدُه ابــن خلــدون؛ فــإّن الفقهــاء مــا كــانوا مــن أهــل الشــورى  وأيــاً يكــن مــا .للــدعوة الدينيــةأَو  العصــبيةإَىل 

ـــم ُأخرجـــوا منهـــا بســـبب اســـتيالء العصـــبية  إال إذا كانـــت تشـــاؤمية ابـــن خلـــدون بشـــأن هامشـــية  -لنـــّدعي أ
   .الفقهاء والُقضاة نامجًة عن جتربته السلبية يف هذا الصدد بتونس ومصر



؛ تتصـل بــاالفرتاق بــني الوظـائف اخلليفيــة واُألخــرى الســلطانية يف ، وهـي األهــمُّ بعــد اُألوىلوالمســألة الرابعــة
يــذكر ابــن خلــدون أربــع خطــٍط دينيــٍة خليفيــة وهــي: اإلمامــُة يف الصــالة، والُفتيــا، والقضــاء،  .العصــور املتــأخرة

 .)41كما يذكر ُخَططاً سلطانية وهـي: اإلمـارة، والـوزارة، واحلـرب، واخلـراج، واجلهـاد(  .)40واحلسبة والسّكة(
ْلـك والسياسـة يف سـائر الـدول (ويـَُعّقُب على ذلك بـالقول: 

ُ
لقـد انـدرجت رسـوُم اخلالفـة ووظائُفهـا يف رسـوم امل

إّن كالمنــا يف (مث يُنــّوُه باالنفصــال التــاّم يف عملــه بــني األمــرين الــديين والسياســي فيقــول:  .)42()..هلــذا العهــد
ْلـــك والســلطان ورُتَبِـــه إمنــا هـــو مبقتضــى

ُ
طبيعـــة الُعمــران وُوجـــود البشــر، ال مبـــا خيصُّــها مـــن أحكاِمهـــا  وظــائف امل

ــا مســتوفاٌة يف كتــب األحكــام الســلطانية مثــل كتــاب القاضــي أيب احلســن املــاوردي وغــريه مــن  الشــرعية؛ مــع أ
ا فعليــَك مبطالعِتهــا هنالــك .أعــالم الفقهــاء َ هــا، وإمنــا تكلمنــا يف الوظــائف اخلالفيــة وأفرْدنا .فــإْن أرْدَت اســتيعا

فلــيس مــن غــرض كتابِنــا؛ فإنــا إمنــا  .لنمّيــز بينهــا وبــني الوظــائف الســلطانية فقــط، ال لنحّقــق أحكاَمهــا الشــرعية
إَىل  هكـــذا يعـــوُد ابـــن خلـــدون هنـــا .)43()نســـايننـــتكلم يف ذلـــك مبـــا تقتضـــيه طبيعـــُة العمـــران يف الوجـــود اإل

وأّن  .يين والدنيوي معاً، وبالشرع، أي بالـدينمفهومه اخلاّص للخالفة بوصفها مؤسسة تتوىل إدارة الشأنني الد
ْلـك يف العصـور الالحقـة علـى الراشـدين

ُ
والواقـُع أّن  .رسومها وصالحيتها قد انـدرجت يف وظـائف السـلطنة وامل

 .املاورديَّ كان واضحاً يف التمييز بني الشأنني باعتبار اخلليفة واستطراداً السلطان حارساً للدين وسائساً للـدنيا
حلراسة إمنا حترُس موجوداً دون أن تتدخَّل فيه، وإمنا تلي السلطُة األمر الديين من الناحية املرجعية، ويتوىل ويف ا

إدارة الشـــأن العـــاّم فـــإّن اخلليفـــة مـــدبـٌِّر َأو  أّمـــا السياســـة .آخـــرون إدارتـــه، وهـــم يف هـــذه احلالـــة الفقهـــاء والُقضـــاةُ 
ز وضــعه املــاورديُّ يف تعريــف اخلالفــة ومهاّمهــا، كمــا وضــعه يف وهــذا التمييــ .أصــيٌل، وســلطُتُه فيهــا شــبه مطلقــة

وقـد ذكــر املـاروديُّ الواليــات السـلطانية الــيت  .عنـوان كتابــه الـذي مسّــاه: األحكـام الســلطانية، والواليـات الدينيــة
 ،والغنيمـة نقلها ابن خلدون عنه، وهي: الوزارة بنوعيها، واإلمارة بنوعيها، واإلمـارة علـى اجلهـاد، وواليـة الفـيء

مث ذكــر الواليــات الدينيــة وهــي: القضــاء، وواليــة املظــامل، وواليــة اإلمامــة يف الصــلوات،  .وواليــة اجلزيــة واخلــراج
كمــا أوضــح املــاورديُّ الفــرَق بــني نــوعي الواليــة؛   .)44والواليــة علــى احلــج، وواليــة الصــدقات، وواليــة احلســبة(

ملصــاحل، ســلطُة وّيل األمــر فيهــا شــبه مطلقــة، لتعلُّقهــا باملصــاحل، واليــات اأَو  ، أي الواليــات السياســيةفــاُألولى
فيهــا أحكــاٌم شــرعيٌة نافــذٌة، ويتوّالهــا الُقضــاة يف  والثانيــة .وعــدم وجــود أحكــاٍم شــرعيٍة نافــذٍة فيهــا يف الغالــب

   .العلماء؛ وللسلطان فيها اإلشراُف األعلى، وليس األمر املباشرَأو  الغالب، والفقهاء
ف ابـــن خلـــدون مـــع املـــاوردي علتُـــه فهُمـــُه اخلـــاُص للخالفـــة بوصـــفها مؤسســـًة ينـــدمج فيهـــا الـــديُن إّن اخـــتال

ومـع  .والدولة يف قبضٍة واحدة؛ بينما يرى املاورديُّ أّن القبضة واحدٌة، لكّن الشأنني كانا متمايزين منذ البداية
ْلـك ومقتضـياته؛ فـإّن األمـر بقـي علـى  أنه خضع لطبيعةَأو  أّن اخلالفة اختفت، وخّف اعتباُر اجلانب الديين

ُ
امل

أمـا لـدى املـاوردي فـإّن نظـر الفقهـاء يف الشـأن الـديين صـار أقـوى لعـدم قـدرة  .املنحى نفسه لدى ابن خلـدون



الســـلطان علـــى التـــدخل فعـــًال يف الشـــأن الـــديين (بســـبب حرمانـــه مـــن ســـلطة االشـــرتاع)، واقتصـــر األمـــر علـــى 
   .، والتنطُّح لقيادة سطوته وإمتدادهسالماإلإَىل  التشرُّف باالنتساب

، مهــــا املقولتــــان الفلســــفيتان )و(الدولــــة غايــــٌة للعصــــبية )مــــدينٌّ بــــالطبع نســــاناإل(إّن الــــذي أراه أّن مقــــوَلْيت: 
مــة وقــد اســتخدم ابــن خلــدون مصــادر كثــريًة لالســتدالل علــى تلــك  .الرئيســيتان يف األقســام السياســية مــن املقدِّ

، ورغـــم كثـــرة المقولـــة الثانيـــةحـــدثت اســـتعاراُت أســـلحٍة؛ يف حـــني أنـــه يف  ولـــة اُألولـــىالمقويف حالـــة  .الرؤيـــة
   .نقوله، ظّل على مسافٍة من كّل املصادر، لكنه عجز عن إثبات اّطرادها

واحلــقُّ أّن هــذا النمــوذَج التفســرييَّ اخللــدوينَّ الرائــع واملــروِّع يف الوقــت نفِســه يظــلُّ متفــّرداً رغــم وجــود املصــادر 
ْلــك القــائم علــى قهـــر نســاينيت تقــول بإحــدى املقــولتني؛ أي مقولــة الطبيعــة الثابتــة لالجتمــاع اإلالــ

ُ
، ومقولــة امل

أمـــرين اثنـــني: اقـــرتاُن املقـــولتني فيـــه، وتطبيـــق ابـــن خلـــدون لـــه َجبهـــٍد كبـــٍري يف مقدمتـــه إَىل  تفـــرده يعـــود .العصـــبية
ن يـرى أّن النظـام اخللـدوين يظـلُّ مفتوحـاً لسـببني: قولُـُه مـ -اجلابري ونّصار َمـَثالً -وهناك من الباحثني  .وتارخيه

ْلـك) وتلميُحـُه ثانيـاً سـالمبتجاوز النمـوذج االسـتثنائي للخالفـة اإل
ُ
 ية (نتيجـة انضـواء املؤسسـة الدينيـة يف بنيـة امل

ميــــة ية، واالســــتئناُف يف البحــــوث الكالســــالمأّن هنــــاك (نشــــأًة مســــتأنـََفة) يف أواخــــر العصــــور الوســــطى اإلإَىل 
   .ية ناجٌم عن انقطاع وليس عن تواُصلسالمواألصولية اإل

ـا وليســت  .لقـد حاولْـُت يف هـذه املقالـة، أّن أُنـاقش هـذا النمــوذج اخللـدوينَّ يف ضـوء مصـادر رؤيتـه وتطبيقا
رٌّ )، مستم45وهو، كما قال إرنست غلنر( .هذه هي املرة األوىل اليت ُجياَدُل فيها أبو زيد، ولن تكوَن األخرية

   .يف التجدُّد، لكْن ليس بالضرورة أن يكوَن مستمرًّا يف التعدُّد
********************** 
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  القضايا ابن خلدون وعلم الكالم: بعض
  عبد اجلليل سامل(*

I  
  علم الكالم في التراث الخلدوني

تنــاول ابــن خلــدون علــم الكــالم، ومباحثــه املتعّلقــة بــه يف أربعــة آثــار لــه يتقــدمها لبــاب احملّصــل مث املقّدمــة، 
آثار تكاد تكون جمهولة عند أغلـب َأو  وهي مؤلفات )عقيدة احلق() و1()املسائلذيب (فشفاء السائل يف 

   .)2ا باحث مغريب(إليه وقد نّبه .الّدارسني
   )3المقّدمة( – 1

وهـو مثبـت  )فصـل يف علـم الكـالم(اشتملت على كثري من الفصول ذات الّصـلة بعلـم الكـالم، لعـّل أبرزهـا 
لطيفة يف برهان عقلي (لتعريف العلم وموضوعاته، كما توقف فيه عند وقد تعرض فيه  .يف مجيع نسخ املقدمة

ومســـألة الـــذات والصـــفات  .وهـــي ذات صـــلة مبوقفـــه املعـــريف فأّجـــل احلـــديَث عنـــه )يكشـــف لنـــا عـــن التوحيـــد
واإلميــان، كمــا حتــّدث عــن أهــم أطــوار العلــم مــن خــالل أهــم مدارســه وأشــهر شخصــيات كــل مدرســة، وهــذا 

ُمـــُه ف حينمـــا تكلـــم عـــن أطـــوار مدرســـة  )كشـــف الغطـــاء عـــن املتشـــابه مـــن الكتـــاب والســـنة(صـــُل العنصـــر يـَُتمِّ
   .حدود القرن الرابع على األقلإَىل  االعتزال من خالل أعالمها

ويف هــذا الفصــل حتــّدث عــن أنــواع املتشــابه خاصــة يف اآليــات املتعلقــة بــاهللا، وكيفيــة تعامــل الّســلف واملعتزلــة 
والــذي جيــب التأكيــد عليــه أن كالمــه  .املــدارك وعالقتهــا باملعرفــة احلســية والغيبّيــةوقضــية  .معهــا ومســألة القــدر

   .عن املدارك والرؤيا والنبّوة يندرج ضمن موقف نظري عام حيكم فكر ابن خلدون العقلي/االمسي
 ظهــور هــذا(وهــذا الفصــل غــري مثبــت يف مجيــع نســخ املقدمــة اخلطّيــة، ويــربّر الــدكتور علــي عبــد الواحــد وايف 

الفصــل يف بعــض الّنســخ دون بقيتهــا بــأن ابــن خلــدون يف أثنــاء تنقيحــه للمقدمــة وجــد أن مــا ذكــره يف فصــل 
أن يفصـل املوضـوع بشـكل أكـرب، وهـذا إَىل  واحد عن علم الكالم غري كاف لبيان حقائق هـذا العلـم، وحيتـاج

اعتبــار الفصــلني مؤلفــا قّيمــا يف إَىل  ) وايف4إضــافة فصــل ثــان لعلــم الكــالم يف املقدمــة، ويــذهب(إَىل  مــا دفعــه
علــم التوحيــد، يشــرح أهــم مســائله، وحيقــق أهــم نقــاط اخلــالف بــني مدارســه وطوائفــه، ويــدّل علــى متّكــن ابــن 

   .)5خلدون من حبوثه، ووقوفه على خمتلف فرقه ومذاهبه، وسعة اّطالعه على ما كتب فيه(
ا إليهـ ني ملوقف ابن خلدون الكالمي من الرجـوعوالواقع أن املقدمة حتتوي على فصول كثرية ال غىن للّدارس

املقدمــة السادســة مــن البــاب األول) يف أصــناف املــدركني للغيــب مــن (ولعــّل أول مــا يطالعنــا  .واالعتمــاد عليهــا
) والفصـول 6()واألخبـار باملغيبـات )الرؤيـا(و )الكهانـة(و )الـوحي(و )تفسـري حقيقـة النبـّوة(البشر وما يليه مـن 

الفصـــــل الثـــــاين واخلمســـــني يف أمـــــر  إليـــــه أضـــــف .)27-26-25) (الفصـــــول 7امـــــة واخلالفـــــة(املتعلقـــــة باإلم



ذلـك أيضـا فصـوًال مـن البـاب السـادس (الفصـل احلـادي إَىل  أضـف )النـاس يف شـأنه إليـه الفاطمي وما يذهب
فهـــذه  .) وكلهـــا ختـــدم نظريـــة ابـــن خلـــدون يف الوجـــود واملعرفـــة كمـــا ســـنرى الحقـــا31-13،14-12عشـــر، 
   .ميكن اعتبارها املادة الكالمية يف كتاب املقّدمة -الفصلني السابقنيإَىل  أضف-جمتمعة  الفصول

  )8()لُباب المحصل في أصول الّدين( – 2
كتـــاب حمصـــل أفكـــار املتقـــدمني واملتـــأخرين مـــن (م) 606/1210وهـــو كتـــاب خلََّـــَص كتـــاب الـــرّازي (ت 

وهذا الكتاب الذي يعترب من الكتب  .بلي وحتت إشرافهبإشارة من أستاذه األ )العلماء واحلكماء و(املتكلمني
) 9(-كمــا ذهــب بعــض الّدارســني-بوصــفه تلخيصــا ال ِجَ◌ّدَة فيــه  إليــه املبكــّرة البــن خلــدون جيــب أالّ ينظــر

مــن زاويــة تــربز االســتعداد املبكــر البــن خلــدون للنبــوغ يف املســائل الفلســفية عامــة،  إليــه بقــدر مــا جيــب النظــر
جمموعة من الّصفات األخالقية والعقلية، وهو يساعد على معرفة أفضل بالبيئة العقلية الـيت َىل إ فالكتاب يشري

أربعــة أركــان تنــاول يف ركنهــا األول املقــّدمات مــن بــدهيات إَىل  ترعــرع فيهــا ابــن خلــدون الشــاب، وقــد قســمه
هر والعــــرض، القــــدمي ونظــــر ودليــــل، ويف الثــــاين عــــرض ملســــائل الوجــــود واملوجــــودات، الواجــــب واملمكــــن، اجلــــو 

أمــا القســم (الــركن) الثالــث فمســائله كالميّــة خالصــة تــدور حــول  .واحلــادث، الواحــد والكثــرة، العلــة واملعلــول
أمـا القسـم الرابـع (الـركن) فإنـه نـاقش  .-تعـاىل-الذات اإلهلية، واألدّلة على وجود اهللا وصـفاته وأفعالـه وأمسائـه 

   .خرة واإلمامة وغريهافيه مسائل عّدة تقليدية كالنبّوة واآل
التشـكك يف القيمـة الّداخليـة للنظـر إَىل  ويف هذه املرحلـة مـن حيـاة ابـن خلـدون العقليـة والنفسـية مل يتوصـل

ولكن الكتاب يبقى ذا عالمة دالة على تكوينه العقلي على يد األبلى املبكـر األمـر الـذي سـيمكنه  .الفلسفي
   .)10فة(الحقا من إبداع نظرياته يف الوجود واملعر 

  )عقيدة الحق( – 3
األقصــى  جــم، وتــاريخ التــأليف، يوجــد بــاملغربوهــذا األثــر الــذي ال نعلــم عنــه شــيئا مــن حيــث احملتــوى واحل

فهــل يقصــد بعقيــدة احلــق مــا درج  .، والعنــوان قــد يفســر تــاريخ تأليفــه150ذكــره اجملــاري يف برناجمــه، الصــفحة 
م اليت أّوهلـا اإلبانـة حيـث جنـد صـدى عليه األشاعرة من اعتبار أنفسهم أهل احلق؟ ك ما هو معلوم يف مصنفا

 للمصطلح وإن كان يقصد بأهل احلق فيه الّسلف، وبذلك يكون ابن خلدون قد قّرر منهج السلف كما مال
ـــم األشـــاعرة عامـــة الـــذين ال يســـلم هلــــم  إليـــه يف املقدمـــة يف إطـــار موقفـــه مـــن علـــم الكـــالم، أم هــــل يقصـــد 

   .)11ذلك(خصومهم احلنابلة ب
  )12()شفاء السائل في تهذيب المسائل( – 4

 -ملـّـا كــان التصــّوف وعلــم كــالم يشــرتكان يف مســائل عقديــة ومســائل وجوديــة ومعرفــة وإن اختلفــت الرؤيــة 
   .فإنه ميكن اعتبار هذا الكتاب مصدرا آلراء ابن خلدون العقدية واملعرفية والوجودية



II  
  ابن خلدون مؤرخا لعلم الكالم

فهـو يركـز علـى املضـمون العقـدي  .تعريف ابن خلدون لعلـم الكـالم يف املقدمـة بتارخيـه: نشـأة وتطـّورا يرتبط
ـــا يف علـــم الكـــالم وبـــني  .واملـــنهج العقلـــي يف االســـتدالل هلـــذا املضـــمون فـــريبط بـــني العقائـــد اإلميانيـــة املســـلم 

بعض املالحظـات الـيت نراهـا ضـرورية مزيـدا حدوثه يف املّلة، مث أطواره التارخيّية الـيت سنخصـها يف هـذا العنصـر بـ
فــدعا (فالعقائــد قّررهــا الــنص القــرآين خاصــة، مث حــدث خــالف يف تأويلهــا (تفصــيلها)  .يف التــدقيق والتحقيــق

ففـي هـذا  .)13()النقـل، فحـدث بـذلك علـم الكـالمإَىل  اخلصام والتناظر واالستدالل بالعقل زيـادةإَىل  ذلك
ب داخلـي لنشـأة علـم الكـالم وهـو القـرآن نفسـه بوصـفه عـامال أوليـا، وهـو مـا سبإَىل  النص يشري ابن خلدون

كمــا أنــه يضــعه ضــمن العلــوم النقلّيــة يف مقابــل   .يتســق مــع رأي ابــن خلــدون الــذي يعتــربه علمــا حادثــا يف املّلــة
   .)14ية(سالمالعلوم العقلية قصد إبراز مكانته بني سائر العلوم حبكم أنه رئيس سائر العلوم اإل

  عريف علم الكالم ت
وهـو علـم يتضـمن اِحلَجـاج عـن العقائـد اإلميانيـة باألدلّـة العقليّـة، والـرّد (يقول ابن خلـدون يف تعريفـه للعلـم: 

وســـّر هـــذه العقائـــد اإلميانيـــة هـــو  .علـــى املبتدعـــة املنحـــرفني يف االعتقـــادات عـــن مـــذاهب الّســـلف وأهـــل الســـنة
   .)15التوحيد(

تشـويش إَىل  اثبات العقائـد بالعقـل، واآلخـر سـليب يرمـيإَىل  إجيايب يهدفحيتوي هذا التعريف على جانب 
   .يناقضهاَأو  وتزييف كل ما خيالفها

) وجنـــد أثـــره لـــدى الغـــزايل (ت 16هــــ) يف تعريفـــه للكـــالم( 339الفـــارايب (ت  إليـــه وهـــذا التمييـــز قـــد ســـبق
 .لـم الكـالم وجيمـع ابـن خلـدون بينهمـاهـ) وابن خلدون، وإن كان الغزايل يركز علـى الوظيفـة السـلبية لع 505

مـــع مالحظـــة أن كـــالًّ مـــن الفقـــه والكـــالم يف أي ملّـــة يف نظـــر الفـــارايب حيتـــوي أحكامـــا نظريـــة وأحكامـــا عمليّـــة 
   .)17خبالف املوقف الّسائد من كون الكالم يتعّلق بالّنظر فحسب(

وباجلملـــة (يقـــول ابـــن خلـــدون:  .إن حتديـــد طبيعـــة الكـــالم الـــيت هـــي موضـــوع تعريفـــه يـــتّم باســـتقراء تارخيـــه
فموضوع علـم الكـالم عنـد أهلـه إمنـا هـو العقائـد اإلميانيـة بعـد فروضـها صـحيحة مـن الشـرع، مـن حيـث ميكـن 

وإذا تأملـت حـال الفـّن  .أنُ ْيَسَتدلَّ عليها باألّدلة العقلّية فرتفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائـد
علمــت حينئــذ مــا قررنــاه لكــلًٍّ◌ يف موضــوع الفــّن  -س فيــه صــدرا بعــد صــدريف حدوثــه وكيــف تــدرّج كــالم النــا

فاملالحظ وجود تفاعل بني النظري والتارخيي يف فكر ابن خلـدون، وهـو ذو أمهيـة بالغـة  .)18()وأنه ال يعدوه
   .)19يف فكر ابن خلدون عامة(

  تاريخ العلم عند ابن خلدون 



 )فصـل كشـف الغطـاء(ة يف فصلني اثنني: فصل علـم الكـالم، ولقد أرّخ ابن خلدون لعلم الكالم يف املقدم
م اعتقدوا أنه أمهل دور املعتزلة يف تأسيس العلم، ولكن إذا رجعنـا إَىل  الذي غفل عنه جل الّدارسني؛ ذلك أ

   .هذا الفصل أمكن تعديل املوقف وتفهم عمل ابن خلدون
  ظهور األشعريةإَلى  من النشأة –أ 

مــــن قضــــية األمســــاء  )كشــــف الغطــــاء(، وفصــــل )فصــــل علــــم الكــــالم(املقدمــــة يف ينطلــــق ابــــن خلــــدون يف 
وهــذا مــا يشــعر بــأن ابــن خلــدون مل يغفــل دور  .كاملعتزلــة منهــا  )املبتدعــة(والصــفات وموقــف الســلف مث الفــرق 

أنـزهلم منـزلتهم اخلاصـة  -بوصـفه مؤرخـا-املعتزلة ومكانتهم يف تـاريخ العلـم وإن كـان ال يتعـاطف معهـم ولكنـه 
) أحكامــا ذهنيــة جمــّردة، ومل يثبتــوا صــفة تقــوم 20فــأثبتوا هــذه الصــفات( )وجــاء املعتزلــة(ــم نقــيض مــا يعتقــد، 

أن إَىل  بذاته، ومسوا ذلك توحيدا، وممّا يؤكد رأينا أن ابن خلدونَ واَصـَل احلـديَث عـن أعـالم املدرسـة االعتزاليـة
ب قضـية الصـالح واألصـلح كمـا يقـرر ابـن خلـدون عنه بسب اجلبائي أستاذ األشعري الذي سينفصلإَىل  وصل
   .ذلك

  )21التأسيس النظري( –ب 
هـــــ) الــــذيَ هــــذََّب الطريقــــة وَعبـََّرهــــا 403والفــــرتة األساســــية الالحقــــة يف تــــاريخ العلــــم ميثلهــــا البــــاقالين (ت 

ض وال يبقـــى باملقـــدمات النظريـــة الـــيت ينبـــين عليهـــا االســـتدالل (اجلـــوهر الفـــرد، اخلـــالء، العـــرض ال يقـــوم بـــالعر 
ا، وبذلك قد أقر أهم قاعدة عنده (علم الكالم)، وهي  زمانني) وأحلقها بالعقيدة، فوجب اعتقادها واإلميان 
أن بطــالن الــّدليل يــؤذن بــبطالن املــدلول، ذلــك أنــه إذا كانــت األدلــة الــيت تثبــت العقائــد هــي مــدلوالت تلــك 

ا     .مات لتوقف الكل عليهاوجب اعتقاد تلك املقدّ  -األدلة اليت ال تصح إّال 
هـــ) الــذي ال يطيــل احلــديث عنــه، ولكــن مالحظــة ابــن 481مث بعــد هــذه املرحلــة يــأيت اإلمــام اجلــويين (ت 

حمــاذاة (خلــدون تبقــى ذات داللــة عميقــة حينمــا يقــرر أن النــاس قــد اختــذوه إمامــا لعقائــدهم، والســّر يف ذلــك 
، ومـا حـذا حـذوه، وهـذا مـا يقـّرر ابـن تيميـة رشـاداإل وأصلها كتاب .)22()طريقة السلف بعقائد علم الكالم
الرازي) الذين وجد يف كالمهـم مـادة  –السنة من سائر األشاعرة (الغزايل إَىل  نفسه حينما يعترب اجلويين أقرب
 الرجــوعإَىل  ولعـل ابـن خلــدون نفسـه سـيختار هـذا املـنهج عينـه حينمـا دعـا .اعتزاليـة زائـدة عـن املـادة الفلسـفية

   .قائد السلفعإَىل 
  اإللهيات) –الطبيعيات  –االقتباس من العلوم الفلسفية: (المنطق  –ج 

قـانون ومعيـار لألدلـة فقـط (انتشار املنطق يف املّلة والتفريق بينه وبني العلوم الفلسفية األخرى من حيـث إنـه 
واعـده بـالرباهني املنطقيـة، وأعيد النظر يف نظريات الكـالم وق .)23()يسرب به األّدلة منها كما يسرب من سواها

 .خمالفة تلك النظريات وتلك القواعد القدمية واقتباس النظريات الطبيعيـة وامليتافيزيقيـة الفلسـفيةإَىل  فأدى ذلك



وأعظـــم نتيجـــة هـــي التخلـــي عـــن قاعـــدة البـــاقالين مـــن أن بطـــالن املـــدلول مـــن بطـــالن دليلـــه الـــذي مييّـــز طريقـــة 
ولكـــن يف هـــذه  .م مـــن بطـــالن الـــّدليل بطـــالن املـــدلول، وهـــي قاعـــدة املتـــأخريناملتقـــّدمني يف القـــول: إنـــه ال يلـــز 

) رغم تغلغل الفلسفة فيه، وميثل هذا االجتاه يف التأليف 24املرحلة احتفظ علم الكالم خبصومته مع الفلسفة(
   .هـ) وهذا ما سنناقش فيه ابن خلدون الحقا606الكالمي اإلمام الغزايل مث ابن اخلطيب الرازي (ت 

  اختالط الكالم بالفلسفة –د 
املرحلة النهائية هي اختالط العلمني بعد توغل املتأخرين من املتكلمني يف خمالطـة كتـب الفالسـفة إذ عـاهم 

أن يعتقــدوا أن موضــوعهما واحــد، فــاختلط علــم الكــالم إَىل  اشــتباه املباحــث (املســائل) بــني الكــالم والفلســفة
ائيــة  وميّيــز ابــن خلــدون يف هــذا اخللــط بــني  .)25()ميــز أحــد الفنــني عــن اآلخــرحبيــث ال يت(بالفلســفة بصــفة 

  مرحلتني:
اشـرتاكهما يف املباحـث وتشـابه موضـوع علـم إَىل  خلط مسائل علم الكـالم مبسـائل الفلسـفة نظـرااألولى:  

ما فن واحد (احتاد)    .الكالم مبوضوع امليتافيزيقا (العلم اإلهلي)، ومسائله مبسائلها فصارت كأ
وخلطهمـا فنّـا واحـدا قـدموا فيـه الكـالم (تغيري املتكلمني للرتتيب الفلسـفي يف الطبيعيـات واإلهليـات  الثانية:

آخــر العلــم، كمــا إَىل  يف األمــور العامــة، مث أتبعــوه باجلســمانيات (الطبيعــة) وتوابعهــا، مث بالروحانيــات وتوابعهــا،
وهــذا هــو املوجــود يف   .)26()عــده مــن علمــاء الكــالم، ومجيــع مــن ب)املباحــث املشــرقية(فعلــه ابــن اخلطيــب يف 
حالـة مماثلـة عنـد ُغـالة الصـوفية الـذين خلطـوا إَىل  هـ) وفيه يشري ابن خلدون756ت (كتاب املواقف لإلجيي 

واملــدارُِك يف هــذه الفنــون  ...جعلــوا الكــالم واحــداً فيهــا كلَّهــا(بــني الكــالم والفلســفة وأذواقهــم ومواجــدهم إذ 
م يّدعون فيها الوجدان، ويفّرون الثالثة متغا يرٌة خمتلفٌة، وأبعدها عن جنس الفنون والعلوم مدارك الصوفية؛ أل
   .)27()والوجدان بعيد عن املدارك العلمية وأحباثها .عن الّدليل

  .)28إن أهـم مـا نالحظــه يف تـاريخ علـم الكــالم متييـز ابـن خلــدون بـني طريقـة املتقــدمني وطريقـة املتــأخرين(
ه يعتـرب الغـزايل أول مـن كتـب علـى طريقـة املتـأخرين مـع الـرازي، والفيصـل بـني الطـريقتني هـو النفـور مـن كما أن

صور األّدلة واألقيسة املنطقية اليونانية عند األولني كما يتجّلى عند الباقالين واإلقبال على خالف ذلـك علـى 
داة لالسـتدالل وبـني موضـوعه (الطبيعيـات املنطق اليوناين عند اآلخرين، وتفريقهم بـني املنطـق مـن حيـث هـو أ

ذا التمييز (القسمة) للتقليد يف تقييم األشاعرة، الذي  .واإلهليات) والذي يعنينا هو أن ابن خلدون قد شرع 
ولكن توجـد مالحظـات واعرتاضـات علـى هـذا  .اليومإَىل  ي من بعدهسالميبقى قاعدة عند مؤرخي الفكر اإل

االتقسيم الذي ينعكس على در     .اسة األشعرية ذا
للبـاقالين  )التمهيـد(، ولنأخذ منوذجاً لـذلك كتابـا )املتقدمني(فبمقارنة كتابني يف أصول الدين ميّثالن طريقة 

، ولنأخــذ  )املتــأخرين(هـــ) بكتــابني ميــثالن طريقــة 429للبغــدادي (ت  )أصــول الــدين(هـــ) وكتــاب 403(ت 



ت (املواقــــف يف علــــم الكــــالم لإلجيــــي (هـــــ), وثانيهمــــا 606كتــــابني أوهلمــــا "املباحــــث املشــــرقية" للــــرازي (ت 
ــا: إال علــى مســتوى املباحــث وترتيبهــا756 طريقــة َأو  هـــ) فــنالحظ طــريقتني خمتلفتــني ومنهجــني متمــايزين كلّي

مــا ال  )املباحــث املشــرقية(فــال عجــب أن جنــد يف  .طــرق االســتدالل واملعاجلــة فيهــاإَىل  رفــع األمــرأَو  معاجلتهــا،
للبــاقالين، إذ عنــد الــرازي كمــا هــو معلــوم مــزٌج شــديٌد بــني  )التمهيــد(يف َأو  أصــول الــدين للبغــدادي(جنــده يف 

هــــ) وهـــو 429املوضـــوعات الكالميـــة واملباحـــث امليتافيزيقيـــة (العلـــم اإلهلـــي)، وحضـــور الفـــت البـــن ســـينا (ت 
 )اقتصـاد(كلة تكمـن يف ولكـن املشـ .اإلجيـي )مواقـف(بذلك إحيـاء للسـينوية األمـر نفسـه ميكـن أن يقـال عـن 

 )االقتصــاد يف االعتقــاد(لــو أن قارئــا أخــذ كتــاب (هـــ) الــذي يقــول ســعيد بــن ســعيد العلــوي: 505الغــزايل(ت 
مث  ...وتـابع القـراءة بعـد ذلـك فتصـفح األقطـاب األربعـة ...أليب حامد الغزايل ومضى يقـرأ التمهيـدات األربعـة

 )املواقـف(و )املباحـث املشـرقية(والتفتَ يسرًة فوجـد  )ول الدينأص(و )التمهيد(التفتَ مينًة فوقعت عيناه على 
فـــإن هـــذا القـــارئ ســـيرتدد  -مث لـــو أنـــا طلبنـــا منـــه أن جيـــد لكتـــاب الغـــزايل مكانـــا بـــني الكتـــب األربعـــة املـــذكورة

ا  )االقتصاد(فلو نظر يف  ...طويال  -من جهة اللغة واملصطلح بل من جهة القضايا واملوضوعات املعاجلة ذا
احلضــور (ولــو نظــر يف الكتــاب مــن حيــث  .)أصــول الــدين(و )التمهيــد(وجــد جامعــاً قويــاًّ جيمــع مــع كــل مــن ل

البغـدادي، ففـي الكتـاب مالمسـٌة كثـريٌة للمنطـق اليونـاين َأو  فيه لوجد فيه مـا مل جيـده عنـد البـاقالين )اإلغريقي
بعـــض  )املباحـــث املشـــرقية(رتب مـــن ) فالكتـــاب مـــن هـــذه الزاويـــة يقـــ29()...وتـــأثر بعبـــارة الفالســـفة أحيانـــا

الشيء، ولكـن مـن حيـث املضـمون ال جيعلـه مـع كتـاب الـرازي يف صـف واحـد وال شـيء فيـه يبـيح اعتبـاره مـن 
قــد ســلك فيــه صــاحبه طريقــا مغــايرا  )االقتصــاد(وبــذلك يكــون  .)جــنس مــا كتبــه اإلجيــي وأمثالــه مــن املتــأخرين
يف الطريقـة الثانيـة، وإمنـا  )أول مـن كتـب(أن يكـون  سـالمجـة اإلللطريقتني اللتني رمسهما ابن خلـدون، وأراد حل

ـا  ا، وإىل املتـأخرين بشـكلها، فهـي إذن متثـل إَىل  تنتمـي(جيب أن يقال عـن هـذه الطريقـة أ املتقـدمني مبضـمو
عـة ) وبـذلك تقـع مراج30طريقة املتأخرين فإمنا جندها كاملة شكال ومضمونا عند الرازي((أما  .مرحلة انتقالية

فأخــذ أمــرين اثنــني يلــزم األخــذ  .الشــهرة الــيت ســار عليهــا مؤرخــو األشــعريةإَىل  ابــن خلــدون يف قســمته الثنائيــة
ما: فإما القول بثالثية القسمة عوض ثنائيتها واحلديث عن طريقة وسطى وسبيل ثالث متمّيز بني املتقـدمني 

الثنائيـة، مـن حيـث الشـكل ال املضـمون، والقـول وطريقة املتأخرين (الرازي)، وإما التأكيد على صـحة القسـمة 
، ويكون اجلديد أن تعترب بداية الطريقـة )طريقة املتأخرين(وطريقة ثانية هي  )طريقة املتقدمني(بطريقة أوىل هي 

الثانية مع فخر الـرازي "شـكال ومضـمونا علـى حـد قـول اجلـابري، مث "تطورهـا" بعـد ذلـك عنـد الالحقـني عليـه 
يقتان عند هؤالء املتأخرين، والتبست مسائل علم الكالم مبسائل الفلسـفة حبيـث مل يعـد اختلطت الطر (حيث 

يتميز أحد الفنني من اآلخر وال حيصل عليه طالبه من كتبهم كما فعل البيضاوي يف الطوالـع، ومـن جـاء بعـده 
   .)31()...من علماء العجم



ين واجلويين والغزايل، والطريقة الثاين يدشـنها فعليـا وبذلك تكون الطريقة األوىل عند األشعرية ممثلة يف الباقال
   .)32الرازي وتتعمق أكثر مع اإلجيي والبيضاوي(

III  
  الجانب النقدي (النظري) عند ابن خلدون

لعــّل الطريــف يف األمــر، أن ابــن خلــدون يف حماولتــه تأســيس املعرفــة وخباصــة املعرفــة االجتماعيــة، ينطلــق مــن 
ولكـن السـبب  .وقـد يبـدو ذلـك غريبـا .العلوم اجلزئيةإَىل  الفلسفة امليتافيزيقية، وينتهيعلم الكالم ذاته وخيرتق 

  ؟هو موقفه السليب من النظر يف اجملردات العالية، فكيف ذلك
إنه جيب البحث عن منطلقـات أي عقالنيـة نقديـة (امسيّـة) إمـا يف نقـد املعرفـة وإمـا يف نظريـة الوجـود تكـون 

ت املســألة بالنسـبة البــن خلــدون معقــدة بســبب اخـتالط علــم الكــالم بالفلســفة عنــد وقــد كانــ .أساسـا للمعرفــة
البــدء بعالقــة علــم الكــالم بالفلســفة، وتفحــص أســاس النظــر الكالمــي إَىل  وهــذا مــا يفســر اضــطراره .املتــأخرين

   .)33مسائل املعرفة األخرى(إَىل  امليتافيزيقي قبل االنتقال
الفلسفة عند املتأخرين كالبيضاوي ال مربّر له بل يؤكد ابن خلـدون علـى إن اخللط الذي جنده بني الكالم و 

واحلـق (رفض هذا االختالط وتباين العلمني من حيث النظر بالرغم من احتادمها اجلزئي يف املسـائل (املوضـوع) 
، وصـار مغايرة كل منهما لصـاحبه باملوضـوع واملسـائل، وإمنـا جـاء االلتبـاس مـن احتـاد املطالـب عنـد االسـتدالل

   .)34()...احتجاج أهل الكالم كأنه إنشاء لطلب االعتقاد بالّدليل، وليس كذلك
وباجلملــة فموضــوع علــم الكــالم عنــد أهلــه إمنــاهو العقائــد اإلميانيــة (إن احلقيقــة الدينيــة ال تــأيت مثــرة للربهــان، 

عقيــدة، ميكــن أن وهــذا يعــين أن االســتدالل كمــا ميكــن أن يثبــت ال .)35()بعــد فرضــها صــحيحة مــن الشــرع
مسائل علم الكـالم إمنـا هـي عقائـد متلقـاة مـن الشـريعة  (ينفيها؛ إذ العقيدة مستمدة من الشرع ال من العقل و

ا ال تثبت إالّ بـهإَىل  كما نقلها السلف من غري رجوع فيها فـإن العقـل معـزول  .عقل وال تعويل عليه، مبعىن أ
مــن إقامــة احلجــج فلــيس حبثــا عــن احلــق فيهــا، فالتعليــل بالــّدليل  عــن الشــرع وأنظــاره، ومــا حتــّدث فيــه املتكلمــون

بعــد أن مل يكــن معلومــا هــو شــأن الفلســفة، بــل إمنــا هــو التمــاس حّجــة عقليــة تعضــد عقائــد اإلميــان ومــذاهب 
   .)36()...وذلك بعد أن تفرض صحيحة باألدلة النقلية كما تلقاها السلف ...السلف فيها

ا بعـد التحليــل التـارخيي لنشــأة إليهـ فالنتيجـة الـيت انتهــى .علــم الكـالم والفلســفةوعليـه، فـال جيــوز اخللـط بـني 
علـــم الكـــالم وتطـــوره تســـتلزم يف جوهرهـــا موقفـــا جديـــدا يســـمح لصـــاحبه بإعـــادة صـــياغة اإلشـــكالية الكالميـــة 

ّرد ال وابن خلـدون يف تأكيـده علـى ضـرورة ختلـيص العقيـدة مـن جمـال النظـر العقلـي اجملـ .والفلسفة يف آن واحد
افــت إَىل  خوفــه علــى العقيــدة وال يهــدفإَىل  يرجــع ذلــك ــان العقــدي وإمنــا بســبب  حتريــر الفلســفة مــن االر

ولكي يعقلن هذا الفصل من الفلسفة والكالم، فإنه أخذ موقفا  .األساس الفلسفي للنظر الالهويت امليتافيزيقي



ويبطــل  .ا والطبيعيــات والعمليــات وتصــّور املصــريمــن الفلســفة، ذلــك أنــه يــرفض مــن الفلســفة أساســا امليتافيزيقيــ
ـــــة، يف إســـــناد  ـــــة واألقيســـــة العقلي ـــــيِِّه وروحانِيِّـــــِه باألنظـــــار الفكري دعـــــوى الفالســـــفة يف إدراك الوجـــــود كلِّـــــه ِحسِّ

العقـل األّول، ويف جعـل الّسـمع جـزءا مـن هـذه املـدارك العقليـة، وبـذلك تصـّح العقائـد اإلميانيـة إَىل  املوجودات
بينمـا هـو يرفـع إثبـات العقائـد عقـال باالسـتقالل عـن الشـرع وإمكانيـة الربهنـة عّمـا  .)37 مسعا (وحيا)(نظرا ال

فهــذا قصــور عّمــا وراء ()، كمــا يــرفض حصــر الوجــود يف املراتــب الــيت تصــّورها الفالســفة: 38وراء عــامل احلــس(
   .)39()ذلك من رتب خلق اهللا، فالوجود أوسع نطاقا من ذلك

يســـتويف إدراكـــه جبملتـــه روحانيـــا َأو  والوجـــود أوســـع مـــن أن حيـــاط بـــه،(يؤكـــد هـــذا املعـــىن ويف موضـــع آخـــر 
إدراك املوجـودات كّلهـا مـا يف احلـّس ومـا وراء (وملا كانت السعادة عند الفالسفة تكمن يف  .)40()وجسمانّيا

ـــذا النظـــر وتلـــك الرباهـــني ا املوقـــف فـــإن ابـــن خلـــدون يـــرفض هـــذا التصـــور، النـــاتج عـــن هـــذ .)41()احلـــس 
إَىل  االســـتغناء عـــن الشـــرع يف حتديـــده للعقائـــد ومـــا بـــه يـــؤديإَىل  ألنـــه يـــؤدي كـــذلك .الفلســـفي مـــن الوجـــود

ــذيب الــنفس (الســعادة مــن أعمــال، إذ يقــول:  الســعادة يف إدراك الوجــود علــى هــذا النحــو مــن القضــاء مــع 
بـــني الفضـــيلة والّرذيلـــة مـــن األفعـــال  ، ولـــو مل يـــرد شـــرع لتمييـــزهنســـانوختّلقهـــا بالفضـــائل، وأن ذلـــك ممكـــن لإل

   .)42مبقتضى عقله ونظره)(
بعد ختليص الكالم من الفلسفة ميكن تعديل املوقف من تصور ابن خلدون للفلسفة الذي ال ميكن اعتباره 

فيمـا هـو قابـل ألن ينظـر فيـه بـالفكر، وال خـالف  نسـانسلبيا إمجاال: إذ الفلسفة عنـده نظـر مالئـم لطبيعـة اإل
ائيــا اســتقالل  .العلـوم الفلســفية مــن مقتضــيات الطبيعـة الفكريــة،يف أن  وبــذلك يكــون ابــن خلـدون قــد رفــض 

   .)43العقل عن الشرع يف نظرية الوجود ونظرية السعادة(
وبناء على ما تقّدم من حتليل، جيب أن نفهم نقده للربهان الكالسيكي على وجود اهللا عند الفالسفة كمـا 

   .برهان السببية عند علماء الكالم، وهو
وذلـك  .)، وهي الفكرة اليت يركز عليها كـلَّ االنتبـاه44يعترب ابن خلدون التوحيد سّر هذه العقائد اإلميانية(

ــا واكتشــاف منهجــه اجلديــد إَىل  تنــاول علــم الكــالم مــن األســاس الــذي ســيؤدي بــهإَىل  راجــع نقــد املعرفــة ذا
لطيفــة يف برهـــان عقلــي يكشـــف عـــن (مبــا مسّـــاه  )الكـــالم علـــم(وهــذا مـــا جعلــه يفتـــتح فصــل  .(علــم العمـــران)

  .)45()التوحيد على أقرب الطرق واملآخذ
هـ) فمنهجه ال ميّر بالعقالنية 595وابن خلدون إذ يفعل ذلك فإنه يتجاوز إشكالية الغزايل وابن رشد (ت 

منـــا ينطلـــق مـــن فحـــص دقيـــق امليتافيزيقيـــة وال بالّالعقالنيـــة الصـــوفية، وال يرتكـــز علـــى تصـــور فلســـفي ثنـــائي، وإ
   .ملشكل العقل يف حماولته إثبات وجود الّله



إن اســتدالل ابــن خلــدون يتمثّــل يف ربــط احلــوادث يف دنيــا املخلوقــات بأســباب متقّدمــة عليهــا، متولــدة عــن 
وباتسـاعها يقصـر العقـل عـن إدراكهـا  )مسـبب األسـباب وموجـدها وخالقهـا(إَىل  أسباب أخرى، وترتقي كلها

خاصــة إذا مــا تعلــق األمــر باألفعــال احلاصــلة عــن أمــور نفســانية ناجتــة بــدورها عــن تصــورات ســابقة  .وحصــرها
ــــا  .جمهولــــة الّســــبب وإّمنــــا حيــــيط علمــــا يف الغالــــب (والعقــــل عــــاجز عــــن معرفــــة مبــــادئ هــــذه التصــــّورات وغايا

أمـٍر (اسـتنتاِج إَىل  يوهـو ينتهـ .)46()باألسباب اليت هي طبيعية ظاهرة، وتقع يف مـداركها علـى نظـام وترتيـب
لرتســـيخ صـــبغة  ...مســـّبب األســـبابإَىل  األســـباب وإلغائهـــا مجلـــة، والتوجـــهإَىل  يوافـــق الشـــرع مـــن قطـــع النظـــر

 يف حـدود الطبيعـة، نسـاينفـابن خلـدون يطـوّع الفلسـفة هلـذا املعـىن حبصـر العقـل اإل .)47()الّتوحيد يف الـّنفس
الطبيعــة حمصـــورة للــنفس وحتـــت (يقــول يف ذلـــك:  .اد تنتهــيوالتخلــي عــن تتبـــع تسلســل األســـباب الــيت ال تكـــ

ــا مــن العقــل الــذي هــو فــوق طــور الــنفس فــال تكــاد  طورهــا، وأّمــا التصــورات فنطاقهــا أوســع مــن الــّنفس؛ أل
وابـن خلــدون، إذ خيتلـف عـن الّنمــوذج الكالمـي الــذي  .)48()الـنفس تـدرك الكثــري منهـا فضـال عــن اإلحاطـة

لكثــري مـن األســباب، وخيتلــف عــن التصــّور الفلسـفي الــذي يضــع وســائط معــدودة يـرفض عــادة هــذا التسلســل ا
الّنمـــوذج الصـــويف، إذ يقـــول: إَىل  فإنّـــه يظـــّل أقـــرب -بـــني الّلـــه والعـــامل، حـــّىت وإن ســـّلم بتعّقـــد الشـــبكة العلّيـــة 

 إَىل  ) لـــذلك يـــرى قطـــع النظـــر49()نســـانيـــرون أن املوجـــودات التنحصـــر يف مـــدارك اإل ...ســـلف الصـــوفية(
لرتســيخ صــيغة التوحيــد يف الــّنفس علــى مــا َعلََّمنــاَ الشــارُع الــذي  ...(مســبب األســباب إَىل  األســباب "والتوجــه

   .)50()...هو أعرف مبصاحل ديننا
نظريــة ابــن خلــدون يف أطــوار الوجــود وأطــوار إَىل  إن الوجــود أوســع مــن أن حيــيط بــه الفكــر وهــو مــا يســتند

ا على ما يّدعيه الفالسفة من الوقوف يف علم اإلهليـات علـى معرفـة الوجـود علـى مـا  املعرفة املختلفة اليت يرّد 
واعلـم أن الوجـود عنـد كـّل مـدرك يف بـادئ رأيـه منحصـر ( .)51هو عليه، ومن كـون السـعادة هـي يف ذلـك)(

ى ويؤكــد هــذا املعــىن مــرة أخــر  .)52()يف مداركــه ال يعــدوها واألمــر يف نفســه خبــالف ذلــك، واحلــّق مــن ورائــه
ــــك( وال يعــــين ذلــــك تشــــكيكا يف قــــدرة العقــــل وهــــو امليــــزان  .فاحلصــــر جمهــــول والوجــــود أوســــع نطاقــــا مــــن ذل

   .)53()فإن ذلك طمع يف حمال ...غري أنك ال تطمح أن تزن به أمور التوحيد واآلخرة ...الصحيح
ورغـم  .يتافيزيقيـةهذا هو الربهان العقلي (الفلسفي) عند ابن خلدون ضـد الربهـان علـى التوحيـد بالسـببية امل

فمـــن ناحيـــة أُوَىل ال يقصـــد بـــه  .ممـــا قـــد يبـــدو فيـــه مـــن تـــأثري بـــالغزايل فهـــو ال خيلـــو مـــن اجلـــّدة والطرافـــة والقـــّوة
هـو رفـض للمنحـى الكالمـي امليتـافيزيقي الـذي يـّدعي الربهنـة  التشكيك يف عالقـة السـببية (الطبيعيـة) بقـدر مـا

جانـب إَىل  ة ثانية جند فيه مكانا واسعا لألمور النفسانية (األفعال)عقلّيا على وجود الّسبب األول، ومن ناحي
   .)54األمور الطبيعية (الذوات) ممّا يوّسع جمال البحث وميّهد للحديث على العمران والتاريخ(



العجـز عـن إدراك األسـباب (اعتبـار التوحيـد هـو إَىل  وبناء على ما تقدم من حتليل، فإن ابـن خلـدون ينتهـي
ــا، إذ ال فاعــل غــريهإَىل  تأثريهــا، وتفــويض ذلــك وكيفّيــات اختيــار إَىل  وهــو ينتهــي .)55()...خالقهــا احملــيط 

وهـو مـا  .االتصـافإَىل  احلـال، ومـن القـولإَىل  صويف إذ نتحّول يف العقائد واألعمال مـن مسـتوى العلـم اجملـّرد
والعمــل واملــران (التكــرار) يقــول يف  الــيت ترســخ يف الــّنفس بعــد العلــم )حصــول امللكــة(يطلــق عليــه ابــن خلــدون 

فإن العلم األول اجملّرد عـن االّتصـاف قليـل اجلـدوى والّنفـع، وهـذا علـم أكثـر النظّـار، واملطلـوب إّمنـا هـو (:ذلك
   .)56()العلم احلايل (من احلال) الناشئ عن العادة

يف الـرتاث اخللـدوين أوسـع ممـا  ويف اخلتام، إن الذي جيب التأكيد عليه كنتائج لبحثنا، أن املسـاحة الكالميـة
ــا هــذا فضــال عــن "شــفاء الّســائل" ورســالة  )عقيــدة احلــق(كتابــه َأو   اعتقــد بعــض الّدارســني حــىت يف املقدمــة ذا

فصـــول املقدمـــة املتعلقـــة باملباحـــث الكالميـــة يف ضـــوء نظريـــة ابـــن إَىل  كمـــا أنـــه جيـــب النظـــر  .اآلنإَىل  اجملهولـــة
ومـن جهـة  .هـذا مـن جهـة .املهّم يف أي قراءة نسقية بنيوية لفكر ابـن خلـدونخلدون يف املعرفة والوجود وهو 

تقسيم ابـن خلـدون لتـاريخ علـم الكـالم بشـيء مـن الـتحفظ ومزيـد التـدقيق حيـث إَىل  أخرى، فإنه جيب النظر
شــكال،  األوىل مضــمونا، وإىل الثانيــةإَىل  جيــب اعتبــار الغــزايل هــو املنزلــة الوســطى بــني املــرحلتني إذ هــو ينتمــي

، كمـا أنـه ميكـن التقليـل مـن إمهـال )مرحلـة املتـأخرين(وضرورة اعتبار الرازي هو املمثل احلقيقـي للمرحلـة الثانيـة 
إذ يعتـرب مكمِّـال لفصـل علـم  )كشـف الغطـاء(فصـل إَىل  ابن خلـدون للمعتزلـة يف تـاريخ علـم الكـالم، بـالعودة

خلــدون إذ اعتــربت نشــأة الكــالم احلقيقيــة عنــده الكــالم، وبــذلك ميكــن تعــديل احلكــم الصــادر يف شــأن ابــن 
أمــا عــن العنصــر الثالــث (النظــري) فيجــب التأكيــد علــى أن ابــن خلــدون يف نقــده ملســلك  .بــدأت باألشــاعرة

املتكلمني والفالسفية وموقفهم من الوجود واملعرفة فإمنا يصدر عن موقف نظـري طريـف ميثـل أسـاس العقالنيـة 
   .لمه للعمران البشرياالمسّية اليت سيبين عليها ع
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  هل أسس ابن خلدون علم االجتماع؟
  حممد عبد الوهاب جالل(*

وهـذا لـيس انتقاًصـا مـن قـدره،  .اإلجابة عندي هي: ال، فهو مل يؤسس علم االجتمـاع، ومـا كـان ينبغـي لـه
إمنـا هـي حماولـة  .ضـد التيـار للفـت األنظـار ولـيس حماولـة للسـباحة .وهو املؤرخ والفقيه املشهود لـه بعلـو املكـان

   .ية األخرى)سالماملأزق احلايل لتاريخ العلوم يف مصر (ويف غريها من الدول اإلإَىل  متواضعة جلذب االهتمام
ولنبـدأ باسـتعراض  .املدخل الذي اخرتته لتفنيد ادعاء تأسيس ابن خلـدون لعلـم االجتمـاع هـو تـاريخ العلـوم

  وهذه املشكالت هي:  .مشكالت تاريخ العلوم العربية يف مصر (وغريها)سريع لثالث من أكرب 
   .هاجس السبق -
  .األْمثـََلة -

  .اعتبار علوم السلف تراثًا -

أمــا هــاجس الســبق فهــو ذلــك اهلــاجس الــذي يســيطر علــى أكثــر املشــتغلني بتــاريخ العلــوم العربيــة، ومــؤّداه 
ـا مـإَىل  السعي

ً
ًـا أوروبيًّـا يف الكشـف عـن حقيقـة العثـور علـى مـا يفيـد بـأن عامل

ن علمـاء املسـلمني قـد سـبق عامل
وقد طغى هذا التوجـه علـى كـل  .وكثريًا ما يتم ذلك عن طريق االعتساف يف التعامل مع املصطلحات .علمية

األســـئلة األخـــرى اهلامـــة الـــيت ينبغـــي أن يطرحهـــا املـــؤرخ مثـــل ظـــروف ومراحـــل تكـــون األفكـــار، العقبـــات الـــيت 
وباسـم هـذا التوجـه يـُْرَتَكـُب  ....رها، ارتباطها بالسياقات الداخلية للمعرفة واخلارجيـة يف اجملتمـعاعرتضت مسا

مصـطلح مـن َأو  فكـرةَأو  )، وهي إسقاط مفهومanachronismeخطأٌ منهجيٌّ فادح هو املفارقة التارخيية (
خلــط إَىل  ذا املســلك يفضـيوهـ .سـياق تــاٍل علـى ســياق سـابق خيتلــف عنـه يف املكونــات والعناصـر واخللفيــات

املفاهيم وإغفـال حقيقـة تطـور العلـم والسـياقات اإلبسـتمولوجية واالجتماعيـة واخللفيـات الفلسـفية الـيت تشـكل 
   .األرضية اليت تنبت فيها األفكار واملفاهيم والنظريات

ـــه احلـــرص علـــى إثبـــات الســـبق علـــى فكـــرتني ضـــمنيتني، ال تظهـــران علـــى الســـطح، لكنهمـــ ا وينطـــوي توجي
 األوىل هــي التســليم بــأن الفكــر الغــريب هــو املقيــاس واملرجعيــة واملركــز الــذي ينبغــي أن يُنســب .توجهــان البحــث

والثانيــة هـــي أن مســاق التطـــور يف الشــرق والغـــرب  .كــل فكـــر آخــر لينـــال شــهادة بقيمتـــه، َصــكًّا بأصـــالته  إليــه
افـــت هـــاتني إَىل  حباجـــةوال أحســـب أنـــين  .واحـــد، وكـــل مـــا مـــر بـــه الغـــرب البـــد أن ميـــر بـــه الشـــرق توضـــيح 

   .الفكرتني
وهي إضفاء طابع املثالية على إنتاج رموز ذلك  .واملشكلة الثانية اليت تواجه تاريخ العلوم العربية هي األْمثـََلة

ويــتم ذلــك مبحاولــة الباحــث التأكيــد علــى أن اإلنتــاج العلمــي للعــامل الــذي يدرســه، يتصــف بالكمــال  .التــاريخ
وكـــأن فكـــر ذلـــك العـــامل مل يتطـــور، وكأنـــه مل خيطـــئ ذات مـــرة، ومل حيـــرت، ومل يشـــك، ومل  .لةوالشـــمول واألصـــا



تعرتضــه عقبــة! فيتكــرس بــذلك غيــاب النقــد التــارخيي، ويصــبح العمــل يف تــاريخ العلــوم العربيــة أشــبه مــا يكــون 
   .بصناعة األيقونات، وليس بالبحث لعلها العلمي

لسـلف تراثًـا، والتعامـل معهـا علـى هـذا األسـاس حـىت داخـل دائـرة تـاريخ أما املشكلة الثالثة يف اعتبار علوم ا
وتــاريخ العلــوم علــم يُعــىن بالنقــد ودارســة العقبــات واإلخفاقــات الــين  .العلــم والــرتاث مقولتــان ال تلتقيــان .العلــوم

يكــون ولســنا نعــرتض علــى أن  .أمــا الــرتاث فيحمــل معــىن التبجيــل واالحــرتام واحملافظــة .اعرتضــت ســبيل العلــم
ا، وتعلـي بـه مـن قـدرها وجتلـي بـه  لكل أمة تراث تفتخر به، وتؤكد من خاللـه هويتهـا وتسـتثري بـه محاسـة شـبا

ا وأمام اآلخرين ا أمام ذا لكـن مـا هـو غـري  .ضـمن ضـوابط وحمـاذير حمـددة –فهذا أمر طبعي وحممـود  .صور
فهـــم بـــذلك ُميْنَـُعـــوَن عـــن القيـــام  .خي العلـــومتـــاريخ العلـــوم ومـــؤر إَىل  طبعـــي ومـــذموم هـــو أن تُوَكـــَل هـــذه املهمـــة

االعتقـاد بـأن إَىل  وحنـن أميـل .بدورهم األصلي الذي هو الكشف عن حقيقة مسار العلم بإخفاقاته وجناحاتـه
ـــم بتزكيـــة هـــذا  .مســـؤولية هـــذا اخللـــط وااللتبـــاس تقـــع بالدرجـــة األوىل علـــى عـــاتق املشـــتغلني بتـــاريخ العلـــوم، أل

صــر االســتمرار يصــبحون رمــوزًا للمحافظــة علــى الــرتاث، ممــا يزيــد مــن نفــوذهم االجتمــاعي االلتبــاس ومبــده بعنا
   .ظهورهم اإلعالمي نظًرا ملكانة الرتاث لدى الدولة، وعند اخلاصة والعامة

  إعادة اكتشاف ابن خلدون وصورته
متـت علـى لكن إعادة اكتشاف أعماله على نطاق واسع قد  .عرف العثمانيون ابن خلدون يف نطاق ضيق

 .م1806يف سـنة  )يد املستشـرق الفرنسـي سلفسـرت دو ساسـى، الـذي قـام بنشـر فصـلني مـن كتـاب (املقدمـة
أمهيـــة أعمـــال ابـــن خلـــدون يف  إَىل  م لفـــت املستشـــرق النمســـاوي هامـــار بروقســـتال، األنظـــار1712ويف ســـنة 

ويف ســــنة  .)يو الشــــرقمونتســــك(، وأطلــــق عليــــه لقــــب )بعــــد القــــرن الثالــــث اهلجــــري ســــالماحنســــار اإل(كتابــــه 
م، نشر فردريك شولتز مقاًال مهمٍا انتقد فيه املستشرقني األوروبيني بسـبب حصـر اهتمـامهم يف مجـال 1825

ضـــرورة ترمجـــة أعمـــال ابـــن خلـــدون، إَىل  ودعـــا .الشـــعر الشـــرقي وإمهـــاهلم لألعمـــال التارخييـــة والفلســـفية للشـــرق
ا حبث فلسفي    .ووصف "املقدمة" بأ

م، أورد حـــاجي خليفـــة ترمجـــة مطولـــة 1835الـــيت اســـتمر نشـــرها مـــن ســـنة  )شـــف الظنـــونك(ويف موســـوعة 
   .البن خلدون
 )العــرب(م، أمــر وزيــر احلربيــة الفرنســي برتمجــة األجــزاء الــيت تتعلــق بتــاريخ املغــرب يف كتــاب 1840ويف ســنة 
مرتمجـي اجلـيش  دوسـالن أحـد تالميـذ سلفسـرت دو ساسـى، والـذي ُعـني كبـريإَىل  وُعهـد بـذلك .البن خلـدون

وقــد قامــت وزارة احلربيــة الفرنســية بــدور مهــم يف جتميــع خمطوطــات كتــب ابــن خلــدون مــن  .الفرنســي يف اجلزائــر
لـيس خافيًـا علـى أحـد، فتلـك فـرتة  مواهلدف من وراء ذلـك االهتمـا .اآلستانة ومن اجلزائر، وكذلك يف ترمجتها



توظيف الدولة للعلم والعلماء يف خدمة مشاريعها طـابَع  احتالل اجلزائر اليت أعقبت الثورة الفرنسية حيث كان
   .ذلك العصر

 .)ابن خلدون مونتسكيو الشرق(، مقولة )ختليص اإلبريز(أما يف مصر فقد أورد رفاعة الطهطاوي يف كتابه 
وقـــد طبعـــت  .ومعـــروف أن الطهطـــاوي كـــان علـــى صـــلة وثيقـــة بسلفســـرت دو ساســـى مكتشـــف ابـــن خلـــدون

   .م، حتت إشراف الشيخ نصر اهلوريين1857والق يف سنة مبطبعة ب )املقدمة(
لطــالب األزهــر، لكــن الشــيخ اإلنبــايب، شــيخ األزهــر  )املقدمــة(ومعــروف أن حممــد عبــده قــد اقــرتح تــدريس 

وقــد أشــار  .فقــام حممــد عبــده بشــرحها لطــالب دار العلــوم .آنــذاك، اعــرتض بــدعوى أن العــادة مل جتــر بــذلك
مــد عبــده بأفكــار ابــن خلــدون يف تفســريه للقــرآن، وخاصــة يف تأكيــده علــى فكــرة تــأثر حمإَىل  بعــض البــاحثني
   .السُّنن الكونية

م نــاقش طــه حســني رســالة دكتــوراه يف جامعــة الســوربون ببــاريس عــن الفلســفة االجتماعيــة 1917ويف عــام 
اس أن العلـوم وجادل طه حسني بأن أفكار املقدمة وضعية ال صلة هلـا باإلطـار الـديين علـى أسـ .البن خلدون

كمــا حــاول أن يقــارب بــني أفكــار ابــن خلــدون   .واآلداب عنــد املســلمني منفصــلة عــن منظومــة الفكــر الــديين
   .وأفكار رواد علم االجتماع مثل كونت ودوركامي

 .وهنا ترتسم بوادر مشروع طه حسني الثقايف املتمثل يف البحـث عـن القواسـم املشـرتكة مـع الثقافـة األوروبيـة
، ينبغـي التنويـه بأنـه كـان منسـجًما مـع إليـه االختالف مع طه حسني فيما ذهـبَأو  عن االتفاق وبغض النظر

   .قناعاته، واعًيا بأبعاد أحكامه ونتائجها
وال  .ومنذ ذلك احلني صارت مقولة تأسيس ابـن خلـدون لعلـم االجتمـاع تـرتدد كلمـا ورد اسـم ابـن خلـدون

   .بعاد والتبعات اليت تنطوي عليها هذه املقولةأحسب أن مرددي هذه املقولة على دراية باأل
  علم االجتماع

ظهر مسمى علم االجتماع يف النصف األول من القرن التاسـع عشـر يف كتابـات الفرنسـي أوغسـت كونـت 
م)، الذي استبدل به مسمى آخر هو الفيزيـاء االجتماعيـة الـذي أطلقـه البلجيكـي كتليـه 1857 – 1798(
   .م)1874 – 1796(

تكــوين والتشــكل فقــد مت يف بوتقــة فكــر احلداثــة، وأســهم فيــه الكثــريون مثــل فيكــو ومونتســكيو وروســو أمــا ال
   .وكانت وسان سيمون ولوك وسبنسر وغريهم

واحلداثــة هــذه أوضــاع وأفكــار وقــيم انتظمــت يف أوروبــا الغربيــة ابتــداًء مــن القــرن الســابع عشــر (أو رمبــا قبــل 
لعلـــم الفيزيـــاء وتطـــور الصـــناعة وتعـــاظم دور التقنيـــة واســـتواء الرأمساليـــة  وأهـــم مظاهرهـــا املكانـــة الفريـــدة .ذلـــك)

واجملتمـــع اجلديـــد الـــذي يتســـم بالصـــراع والتشـــظي، والدولـــة احلديثـــة الـــيت قامـــت علـــى مفـــاهيم جديـــدة للســـلطة 



نيـة أما فكر احلداثة فأهم مساتـه اسـتبعاد الـدين مـن الشـأن العـام والـتخلص مـن النظـرة الدي .وللحقوق وللقانون
للعــامل طــرح القداســة الــيت كانــت تكتنــف التصــورات, وكــان مــن أثــر ذلــك حتــرر الفــرد مــن الــذوبان يف اجلماعــة 

وأصبح العقل وحده هـو املصـدر والفيصـل للمعرفـة  .ليصبح حموًرا للوجود مما أكسبه وعًيا جديًدا بذاته وبتفرده
بـوعي جديـد علـى أسـس العقالنيـة  -لـدينالذي مصدره ا-فكان البد من استبدال الوعي باجلماعة  .وللعمل

مــن ِقبــل  )البدائيـة(ومــع اكتشـاف الشــعوب  .اجلديـدة الــيت ال تـرى مــن حــاكم يف الوجـود ســوى قـوانني الطبيعــة
م وبتفــردهم فتوجــه االهتمــام لدراســة اجملتمــع وقيمــه  .الرحالــة والتجــار واملبشــرين تولَّــد لــدى الغــربيني وعــي بــذا

ــد مــن هــذا  .ومؤسســاته التوجــه تزايــد متطلبــات الدولــة احلديثــة مــن املعلومــات واألرقــام واملعطيــات حــول وعضَّ
م، للقيــام بــدورها يف الضــبط االجتمــاعي كمــا شــجع جنــاح العلــوم الطبعيــة يف حتقيــق مشــروع   .األفــراد ونشــاطا
 بأحــــداثها وجلمهــــا بســــطوة التقنيــــة علــــى الشــــروع يف ؤالســــيطرة علــــى الطبيعــــة بالكشــــف عــــن أســــرارها والتنبــــ

ـا  استحداث أدوات معرفية تقوم بالدور نفسه يف اجملتمع، علـى أن تكـون هلـا صـدقية مماثلـة لتلـك الـيت تتمتـع 
ة وعلــى غـرار انفصــال العلــوم الطبيعيــة عــن الفلسـفة، كــان البــد أن تنــأى املعرفــة  .العلـوم الطبيعيــة وفعاليــة مشــا

   .االجتماعية هي األخرى بعيًدا عن الفلسفة
اخلطـــأ االعتقـــاد بـــأن علـــم االجتمـــاع هـــو حماولـــة لفهـــم الواقـــع االجتمـــاعي علـــى أســـس عقالنيـــة  إنـــه إًذا ملـــن

فمثـل هــذه احملـاوالت موجـودة يف كتــب األقـدمني، مثــل   .باسـتنباط عالقـات الســببية بـني املتغـريات االجتماعيــة
مـاعي بوصـفه مصـدرًا مسمَّى علم االجتماع ال ينطبق إال على معرفة الواقع االجت .ألرسطو )السياسة(كتاب 

فهــو إًذا أداة ومقيــاس للتغيــري، تشــكلت عنــدما أخــذت الدولــة علــى عاتقهــا  .للحقــائق مث العمــل علــى تغيــريه
وهــذا مل يتــأت إال علــى أثــر القطيعــة مــع غائيــة الــدين ومــع حقــائق الوجــود املتعاليــة  .مهمــة الضــبط االجتمــاعي

يب ميكانيكـا نيـوتن منوذًجـا للمعرفـة، وعقـب التحـول (الوحي)، يف الشأن االجتماعي علـى األقـل، وبعـد تنصـ
الــذي جعلــه كائًنــا تارخييًّــا منخرطًــا يف عمليــة التغيــري والتقــدم الــين تــتم وفًقــا ملبــادئ العقــل  نســاناألنطولــوجي لإل
   .وعلى ُخطَا العلم

ة، ويف سـياق خالصة القول أَنَّه علـم االجتمـاع (كغـريه مـن العلـوم) مل ينشـأ إال عنـد تـوافر ظـروف موضـوعي
ولـــو طبقنـــا ذلـــك علـــى حالـــة ابـــن خلـــدون، فإننـــا لـــن جنـــد شـــروط  .معـــريف معـــني، واســـتجابة لطلـــب اجتمـــاعي

ــا غــريه مــن معاصــريه .اإلمكــان املعــريف متــوافرة لكــن ذلــك مل  .مــن التــالني لــهَأو  فهــي لــو كانــت متــوافرة لتــأثر 
لتفســري  )حــدث بــاطين(بعــد  )لتــدفق الفجــائيبا(و )بــالطفرة اخللدونيــة(أمــا القــول  .حيــدث كمــا يعلــم اجلميــع

كما قال علي الـوردي، فلـيس   )بالسر اخلفي(َأو  توصل ابن خلدون ألفكار املقدمة كما قال ساطع احلصري،
اجملــال الصــويف، وأبعــد مــا تكــون عــن جمــال إَىل  مــن تــاريخ العلــوم يف شــيء، فمثــل هــذه األقــوال أقــرب مــا تكــون

   .تاريخ العلوم



علم االجتماع وعامل اإلهلام وحناول قراءة مقدمة ابن خلدون داخل سياقها ويف إطـار املنظومـة  ولنرتك جانًبا
   .ا ومن خالل الشخصية الفكرية للمؤلفإليه املعرفية اليت تنتمي

  مقدمة ابن خلدون في سياقها
مسـلمني ويف هــ خطـأ فارقًـا يف التـاريخ الفكـري (والسياسـي) لل656مّثل سقوط بغداد يف أيدي التتار عـام 

ي حالــة فــرز واســتقطاب وفصــل ســالمإذ أحــدثت ســيطرة التتــار علــى معظــم الشــرق اإل .تشــكيل جمــاهلم املعــريف
ــنة والشـيعة الســيما بعــد القضــاء علــى نفــوذ  بـني العــرب والعجــم لقيــام مــا يشـبه املنطقــة العازلــة بيــنهم، وبــني السُّ

لدخيلــة عليهــا مــن الثقافــات األخــرى، وحتديــًدا اليونانيــة اإلمساعيليــة يف مصــر، وبــني الثقافــة العربيــة واملــؤثرات ا
بلورة الثقافة العربيـة السُّـنية وإىل حتديـد مالحمهـا وحميطهـا اجلغـرايف، وحتقيـق إَىل  وأفضى ذلك الفصل .والفارسية

 اسـتواء الفكـر العـريبإَىل  أفضىوأهم معامل التحول الفكري الذي  .حالة التفاف واجتماع حول تيارها الرئيس
ــين هــو معــاداة الفلســفة اإلهليــات ســواء أكانــت فلســفة املشــائني أم َأو  واملقصــود بالفلســفة هنــا امليتافزيقيــا .السُّ

وأخـريًا احنسـار  .وكذلك التحفظ جتـاه املنطـق األرسـطي وحمـاوالت جتـاوزه .األفالطونية احملدثة، بدرجات خمتلفة
، ويف )...شعائرهم الدينية (امليقـات واجتـاه القبلـة والفـرائض االهتمام باجلوانب التطبيقية اليت حيتاجها الناس يف

   .)...معاشهم (الطب واحلساب واملساحة
أمـا اجلديـد  .وهذه التحوالت مل تظهر فجأة لكنهـا كانـت ختتمـر وسـط تيـارات متصـارعة، قبـل ذلـك بكثـري

ومــا مؤلَّــف الغــزايل الشــهري  .فهــو حســم األمــر لصــاحلها وإقصــاء التيــارات األخــرى، داخــل احملــيط العــريب السُّــين
افت الفالسفة" الذي كّفر فيه الفالسفة إال شهادة وفـاة لفلسـفة املشـائني يف احملـيط اإل ومـا  .ي السُّـينسـالم"

إال حماولـة يائســة لإلبقـاء علــى األرسـطية بغــرض التأســيس  )افــت التهافــت(ردُّ ابـن رشــد الـذي ال يقــل شـهرة 
جانـــب دائـــرة إَىل  ا يف فلســـفة املشـــائني، وتطمـــح لرســـم دائـــرة مســـتقلة للعقـــلية متتـــد جبـــذورهإســـالملعقالنيـــة 
املنظومـــة املعرفيـــة جـــاء منســـجًما مـــع تنـــامي االعتقـــاد بـــأن امليتافزيقيـــة  إليـــه وهـــذا املصـــري الـــذي آلـــت .الشـــريعة

ت لـه بقيـة األرسطية واملنطق األرسطي وعلوم األوائل كلها أجزاء من منظومـة واحـدة، إذا قُبـل منهـا جـزء تـداع
   .يةسالماألجزاء اليت ستصطدم ال حمالة مع العقيدة اإل

كـــان نقـــد املســـلمني للمنطـــق األرســـطي تيـــارًا متصـــاعًدا، أســـهم فيـــه األصـــوليون واملتكلمـــون وأهـــل احلـــديث 
َه إلية من انتقادات ما قال به ابن تيميه الذي مجع املوقف السُّين   .واملتصوفة واإلشراقيون  .كلهومن أهم ما ُوجِّ

   .وعلى اجلانب اآلخر تـُوَِّج نقد اإلشراقيني بتقدمي منطق بديل على يد السهروردي
ـــا يف  ــام املشـــتغلني  أمــا العلـــوم الطبيعيــة والرياضـــية فقــد تزايـــدت حالـــة الريبــة جتاههـــا، وتعــددت حـــاالت ا

ن لـيس فيهـا مـا يتعـارض مـع عن حالة الريبـة هـذه مـع إقـراره بـأ )إحياء علوم الدين(وقد عّرب الغزايل يف  .دينهم



ة لرباهـني اإلهليـات فُيعتقـد  .الدين ومع ذلك فقد حـذَّر مـن االجنـرار وراءهـا خوفًـا مـن االفتتـان برباهينهـا املشـا
   .بصحة اإلهليات بالقياس على صحة براهني الطبعيات والرياضيات

وأصـبح  .قطيعـة مـع اإلرث اليونـاينهكذا ارتسمت مالمح العقالنيـة اجلديـدة يف احملـيط العـريب السُّـين بعـد ال
ـــه  .موضـــوع املعرفـــة هـــو التجربـــة املَِعيَشـــة ولـــيس التأمـــل النظـــري وال التهـــومي امليتـــافزيقي وال العلـــوم النظريـــة وتوجَّ

 .ية يف الزمـان واملكـاننسـانالبحث حنو عقلنة الواقع املَِعيش عن طريق احلصر والتصنيف والتبويب للتجـارب اإل
فحــدثت نقلــة  .يةنســاناحلالــة أن حيتــل التــاريخ موقًعــا مميــًزا بوصــفه مســتودع التجــارب اإل ومــن الطبعــي يف هــذه

نوعيــة وكميــة يف مؤلفــات التــاريخ الــيت تنوعــت بــني املعــاجم التارخييــة (الطبقــات والــرتاجم) والتــاريخ العــام، مــع 
هــــ)، 681كـــان (ت البـــن خل )َوفَيـــات األعيـــان(ومـــن أمثلـــة ذلـــك  .اهتمـــام واضـــح بـــالرتجيح بـــني الروايـــات

لصــــالح الــــدين الصــــفدي (ت  )الــــوايف بالوفيــــات(هـــــ)، و 668(ت أصــــيبعة البــــن أيب  )طبقــــات األطبــــاء(و
ــا ســالمصــحيح أن هــذا التوجــه لــيس جديــًدا يف الفكــر اإل .هـــ)764 ي، إمنــا اجلديــد هــو كثــرة املؤلفــات وجود

   .واتساع دائرة تغطيتها
دارة، وهو ما كان يعرف باآلداب السلطانية، من املنظور املعياري وحتول االهتمام يف مؤلفات السياسية واإل

   .املنظور الوضعي (ما هو كائن فعًال)إَىل  (ما ينبغي أن يكون)
جانــب االهتمــام املعــريف إَىل  باجلغرافيــة الوصــفية وعــادات الشــعوب،زخــرت وتعــددت كتــب الــرحالت الــيت 

   .واملمالك ما كان يعرف باملسالكَأو  باجلغرافية اإلدارية،
   .هنالك بال شك العلوم الدينية أيًضا، اليت مل يظهر فيها جديد سوى تراجع علم الكالم

ويف الوقـت ذاتـه كـان اجلمـع والتصـنيف  .ويف علوم اللغة مل ُيَضف جديـد، واسـتمرت الشـروح والتلخيصـات
للفظيــــة يف النثــــر، ويف األدب متكــــن الســــجع واحملســــنات ا .)672والتبويــــب، فظهــــرت ألفيــــة ابــــن مالــــك (ت 
   .وظهرت حتوالت عميقة يف الشعرية العربية

وهنالــك أيًضــا املمارســات مثــل تعبــري الرؤيــا والطلســمات وأســرار احلــروف والســيمياء والتنجــيم، الــيت كانــت 
ـــا كانـــت متداخلـــة وخمتلطـــة بعلـــوم أخـــرى مثـــل الرياضـــيات والفلـــك  .تســـمى علوًمـــا آنـــذاك ومصـــدر أمهيتهـــا أ

   .ا كانت تقوم بدور اجتماعي ال ميكن االستهانة بهوالكيمياء، وأ
مل تعـــد هنالـــك متطلبـــات اجتماعيـــة جديـــدة وال تواصـــل مـــع منظومـــات معرفيـــة خمتلفـــة وال مـــؤثرات مـــن أي 

ا أن تقـود ومل تعـد الزيـادة األفقيـة  .حتـول يف املنظومـة العربيـة السُّـنية يف القـرن الثـامن اهلجـريإَىل  نوع، مـن شـأ
أت عمليـــات التوليـــف والرتكيـــب بـــني مكونـــات املنظومـــة أفقيًّـــا بظهـــور املوســـوعات اجلامعـــة مثـــل ممكنـــة؛ فبـــد

ـــا هـــائًال مـــن املعلومـــات عـــن 732للنـــويري (ت  )ايـــة األرب يف فنـــون األدب(موســـوعة  هــــ)، الـــيت حـــوت كمًّ
مســـالك (وموســـوعة  .خوطبائعـــه واحليـــوان والنبـــات والتـــاري نســـانالســـماء واآلثـــار العلويـــة والعـــوامل الســـفلية واإل



هـــ) الــيت بلغــت عشــرين جملــًدا، واحتــوت علــى 748البــن فضــل اهللا العمــري (ت )األبصــار يف ممالــك األمصــار
ويف هــذا القســم خصَّــص  .وحيــوان إنســانقســم عــن األرض ومــا يلحقهــا، وقســم آخــر يف ســكان األرض مــن 

   .اريخ األمماملؤلف جزًءا كبريًا لرتاجم األطباء والعلماء والفقهاء وآخر يف ت
ويف هـــذا املنـــاخ املعـــريف يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن الثـــامن اهلجـــري، الـــذي اتســـم برتاجـــع الفكـــر الفلســـفي 
وتنـــاقص االهتمـــام بـــاملنطق واحنســـار الســـجال الكالمـــي وغيـــاب التكـــوين الرياضـــي لـــدى الكثـــري مـــن األعـــالم 

جانب التكوين إَىل  هذا .املعتاد يف ذلك الزمان املوسوعيني، أتيح البن خلدون تكويٌن علميًّ فريٌد قياًسا على
مــن رخــاء  –مــوطن ابــن خلــدون  -وذلــك ملــا حظيــت بــه تــونس .التقليــدي: علــوم الــدين وعلــوم اللغــة والشــعر

وأفاد ابن خلدون طيلة سنوات تكوينه مـن هـذا  .واستقرار أتاح حلاكمها أن جيمع يف بالطه كوكبة من العلماء
هــ) الـذي أخـذ 757 – 681مـن تتلمـذ علـيهم أسـتاذه حممـد بـن إبـراهيم األبلـي (ومن أهـم  .احلضور الفريد

   .عنه األصلني (أصول الدين وأصول الفقه)، والتعاليم (احلساب واهلندسة واهليئة واملوسيقى) والفلسفة واملنطق
ــل أفكــار املتقــدمني واملتــأخرين" لفخــر  الــدين وقــد قــام ابــن خلــدون يف مطلــع شــبابه بتلخــيص كتــاب "حمصَّ

ي سـالموقد أتاح لـه هـذا العمـل الوقـوف علـى واحـد مـن أهـم السـجاالت يف الفكـر اإل .هـ)606الرازي (ت 
وأُتـيح  .بني فخر الدين الرازي ونصري الدين الطوسي حول فلسفة ابن سينا مبوقفها املزدوج مـن فلسـفة أرسـطو

قية، وبني املنطـق األرسـطي واملنطـق اإلشـراقي، له التعرف على اخلالفات احملورية بني الفلسفتني املشائية واإلشرا
آراء الطوســي بتــأثري مــن أســتاذه األبلــي الــذي  إَىل  وقــد مــال ابــن خلــدون .بــني الكــالم السُّــين والكــالم الشــيعي

حتـرر ابـن خلـدون مـن األثـر األرسـطي وإىل وقوفـه منـذ بدايـة حياتـه إَىل  ويف هـذا إشـارة .كان معجًبا بالطوسي
ولرمبـا يبـدو القـول بتحـرر ابـن خلـدون مـن  .يسـالمعية اإلبستمولوجية اليت شهدها الفكر اإلالعلمية على القط

األثر األرسطي من قبيل املفارقـة علـى ضـوء مالحظـات كـل مـن روزنتـال وحمسـن مهـدي عـن تـأثر ابـن خلـدون 
ث باســم أرســطو! لكنَّــا ال نــرى يف األمــر أيــة مفارقــة، إال إذا اعتربنــا ابــن رشــد جمــرد متحــد .بفلســفة ابــن رشــد

ية اعتمـاًدا علـى إسـالمواحلقيقة عندنا غري ذلك، ففلسفة ابن رشد يف التحليل األخري حماولة لتأسيس عقالنيـة 
ذا الفهم يكون تأثر ابن خلدون بابن رشد غري منكور، السيما أنـه قـد  .تقوية االجتاه العقالين عند أرسطو و

   .قام بتلخيص بعض مؤلفاته
أن ابـن  )اإلحاطـة يف أخبـار غرناطـة(خلـدون الرياضـية، فقـد جـاء يف كتـاب ابـن اخلطيـب أما عن ثقافة ابن 

ومـن املـرجح أن يكـون يف ظـل أعمـال الرياضـي  .خلدون ألف كتابًا يف احلسـاب، لكـن هـذا الكتـاب مل يصـلنا
لعدديـة يف ومـن خـالل عرضـه للعلـوم ا .ابن البناء املراكشي الذي كان أستاًذا للآلبلي شيخ ومعلم ابن خلـدون

وبصـــــناعة احلســـــاب تفـــــوق معرفتـــــه بـــــالفروع األخـــــرى مـــــن  )باألرمتـــــاطيقي(نستشـــــف معرفـــــة تقنيـــــة  )املقدمـــــة(
الذي اعتربه من أحسن التـآليف املبسـوطة يف صـناعة  )احلساب الصغري(ويف معرض ذكره لكتاب  .الرياضيات



وضــبط  .)اً لقــوانني أعمالــه مفيــداً ضــابط(احلســاب، يقــول ابــن خلــدون: إن البــن البنــاء تلخيًصــا هلــذا الكتــاب: 
وهـــذا مـــا ســـيكون مميـــًزا لعمـــل ابـــن خلـــدون يف  .قـــوانني األعمـــال هـــو أهـــم مـــا مييـــز الفكـــر الرياضـــي واملنطقـــي

تشــابه بدرجــة مــا طريقــة التــأليف الرياضــي، فهــو يبــدأ الفصــل  )املقدمــة(واملالحــظ أن طريقــة تــأليف  .)املقدمــة(
   .مث يتبعه بربهان عقلي، مث برهان وضعي من الوقائع احلادثةبعنوان أشبه ما يكون بنظرية عامة، 

فهــو علــى الــرغم مــن انتقــاده ملنطــق  .يف أكثــر مــن موضــع )املقدمــة(يظهــر اهتمــام ابــن خلــدون بــاملنطق يف 
أمـا حتفظاتـه فقـد كانـت علـى التوسـع يف البحـث يف املنطـق، وهـو مـن  .أرسطو إال أنه مل ينكر مطابقته للفكـر

ــه انتقــاده .ال املقاصــد علــوم الوســائل إمهــال منطــق املــادة لصــاحل منطــق الشــكل والصــورة، باعتبــار أن إَىل  ووجَّ
   .األقيسة الذهنية اجملردة ال ميكنها أن حتيط بالوجود األوسع نطاقًا من العقل

وكــذلك للطبعيــات بــدعوى أن  .أمــا انتقــاده للميتافريقــا فقــد كــان نقــد هــدم، مشــى فيــه علــى ُخَطــا الغــزايل
ا يزعمون أن براهينهم تطابق املوجودات اخلارجيـةا ـم املسـلمني  .ملشتغلني  وقطـع بـأن مسـائل الطبيعيـات ال 

   .يف دينهم وال يف معاشهم، فوجب عليهم إًذا تركها
أما عن بقية العلوم األخرى فقدَّم تارخيًا موجًزا بِنـاًء علـى املعلومـات املتـوافرة لديـه يف املغـرب، الـذي مل تكـن 

   .ومع ذلك فهناك مالحظات إبستمولوجية ذات دالالت مهمة .ومه مزدهرة يف ذلك الوقتعل
كما مل تعـد هنالـك حاجـة لعلـم   .فهو يقول: إن العلوم الدينية قد بلغت غايتها ومل تعد هناك زيادة ملستزيد

لكـالم: مرحلـة مـا قبـل ويورد يف هذا السياق مراحل تطـور علـم ا .الكالم بعد أن أجلم علماء السُّنة أهَل البدع
وعـــن الفقـــه يقـــول: إن األمـــر قـــد اســـتقر علـــى املـــذاهب  .املنطـــق مت املرحلـــة املنطقيـــة، وأخـــريًا املرحلـــة الفلســـفية

   .األربعة، ومل يعد هنالك اجتهاد
ويف الطـب  .كـذلك األمـر يف الفلـك  .يقول عن الرياضيات: إن الرباهـني قـد ُهجـرت وبقيـت األمـور العمليـة

   .ا حادًّا ملا يعرف بالطب النبوي، فهو يرى أن الرسول مل يبعث ليعلمنا الطبيقدم انتقادً 
خريطــة ملراكــز الثقــل العلمــي يف عصــره، ويقــر بــأن العلــوم مزدهــرة يف  )املقدمــة(كمــا يرســم ابــن خلــدون يف 

   .إقليم ما وراء النهر (فارس)، وكذلك يف مصر بسبب اهتمام املماليك باألوقاف
يتكشــف لنــا أن املنظومــة املعرفيــة قــد لفظــت امليتافريقــا، وحتفظــت علــى املنطــق، وأبقــت  ومــن قــراءة املقدمــة

جانــب العلــوم الدينيــة وعلــوم اللغــة وعلــوم إَىل  هــذا إضــافة .علــى اجلوانــب التطبيقيــة للعلــوم الطبعيــة والرياضــية
موجــه لعلــم التــاريخ، وأن  ويظهــر جليًّــا أن قلــب هــذه املنظومــة هــو علــم التــاريخ، وأن ُجــلََّ◌ االهتمــام .األســرار

   .جزء من هذا االهتمام )املقدمة(
  المقدمة وإصالح التاريخ

  يف علم التاريخ؟  )املقدمة(لكن ما هي حقيقة إسهام 



هــو تتــويج التــاريخ أبًــا للعلــوم احليويــة لعصــره،  األولثالثــة إصــالحات لعلــم التــاريخ: إَىل  ســعى ابــن خلــدون
ويقـول عـن هـذا املنحـى: إنـه سـائر  .واملسـالك واملمالـك، واآلداب السـلطانيةوهي التاريخ مبعىن أخبار الدول، 

ــا أتــى فيــه علــى ذكــر املمالــك والشــعوب واجلغرافيــا والعــادات  ...علــى ُخَطــا املســعودي الــذي كتــب تارًخيــا عامًّ
ة وهـــذا اإلصـــالح اقتضـــته طبيعـــ .ويقـــول: إن كتابـــه احتـــوى علـــى الكثـــري ممـــا جـــاء بـــه ابـــن املقفـــع والطرطوشـــي

   .املنظومة املعرفية وبنيتها
ي سـالمفهو البحث وراء أسباب وعلل ظاهرة التحـول العميـق الـذي يشـهده العـامل اإل اإلصالح الثاني أما

 .فقد كان يرى يف تلك املائة الثامنة زوال عامل بضعف الدول والقبائل وزوال العمـران .يف القرن الثامن اهلجري
   .وهذا إصالح فرضته ظروف عصره .ي: ظاهرة االحنطاطسالملتاريخ اإلفهو بذلك يؤرخ لظاهرة جديدة يف ا

والعلـم لـديهم  .، وهو األهم، هو جعل التاريخ علًما باملعىن املتعارف عليه لدى املناطقـةاإلصالح الثالثو
 ولوالتصور هو إدراك معىن مفرد يتم الوصـ .مكوَّن من تصورات وتصديقات )....(الفارايب، ابن سينا، الغزايل

َأو  والتصـــديق هـــو إدراك العالقـــة بـــني تصـــورين، حبيـــث ميكـــن وصـــف هـــذا االرتبـــاط بالصـــدق .بـــالتعريف إليـــه
ــا علــى شــروط (لكنــه ال يصــبح علًمــا نظريًّــا إال إذا انتظمــت التصــورات والتصــديقات  .بالكــذب انتظاًمــا خاصًّ

 .)مع غريه، فيفيد علوًما ُأَخَر كذلكالتصديق، مث ينتظم َأو  خاصة، فتفيد معلوًما آخَر من جنسها يف التصور
املنطــق اخلـاص بــالعلم، الــذي َأو  وهـذا االنتظــام يف التصـورات والتصــديقات وهـذه الشــروط اخلاصـة هــي املعيـار

يتيح قبول املزيد من التصورات واملزيد مـن التصـديقات بعـد فحصـها، فيتمـدد بـذلك العلـم ويتَّسـع، ويكتسـب 
وعلــم التــاريخ كــان  .اللتقــاء مــع علــوم أخــرى ممــا قــد يتولــد عنــه علــوٌم جديــدةوهــو أيًضــا الــذي يتــيح ا .صــدقية
هــذا املعيــار الــذي تقــاس بــه األخبــار والروايــات, وكــان التــأليف التــارخيي مقصــورًا علــى ظــاهر التــاريخ إَىل  يفتقــر

اديهــا دقيــق نظــر وحتقيــق وتعليــل للكائنــات ومب(، متجــاهًال لباطنــه الــذي هــو )أخبــار األيــام والــدول(الــذي هــو 
ا عميق وما قام بـه ابـن خلـدون هـو كشـف املعيـار الـذي تقـاس بـه الروايـات،  .)وعلم بكيفيات الوقائق وأسبا

وهــو  .عــدم اإلمكــانَأو  ا احلــوادث والوقــائع ملعرفــة اإلمكــانإليهــ الــيت ترجــع )طبــائع العمــران(الــذي أطلــق عليــه 
ل العملي علـى قصـور منطـق أرسـطو مـن خـالل تقدميـه ويقدم الدلي .بذلك يضع نفسه يف زمرة املناطقة العرب

وهـذا  .ملنطق خاص بـاحلوادث التارخييـة، تأكيـًدا علـى فلسـفته بـأن الوجـود أوسـع مـن األشـكال الذهنيـة اجملـردة
   .اإلصالح أملته نظرية املعرفة

عصــر، حتــت إًذا إصــالح إبســتمولوجي لعلــم التــاريخ، بتوليــف وتركيــب املعــارف احليويــة لــذلك ال )فاملقدمــة(
 .رايته بوصفه قلب العقالنيـة العربيـة السـنية آنـذاك، وجبعلـه علًمـا برهانيًـا، وبإضـافة دور جديـد لـه وهـو التفسـري

ا حمدثًا حيـل حمـل 
ً
وهذا الدور اجلديد أملته خصوصية املائة الثامنة اليت رأى فيها ابن خلدون تغيريًا جوهريًّا وعامل

   .الزوالإَىل  عامل يف طريقه
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  والدين في نظر القدامى والمحدثين فطرةال
  (*عبد القادر بنعبد اهللا

بكــل قواهــا ووظائفهــا احليويــة التنســيقية  ية املتكاملــةنســاناإلالطبيعــة اآلدميــة الفطــرة، وهــي  أشــربت النفــوس
ما يتم    .يةنسانمالك الصفة احليوانية والذات اإل الكامنة والظاهرة، فهما شقان متكامالن 

العقـل، الـذي هـو قـوة (أو لطيفـة) عاملـة  النسـقني، منهـا:وتتآصر تكوينات فطرية معنوية أخرى مع هذين  
لكنــه ألصـق بــالروح، وأكثـر خفــاء علـى إدراكــات و  ومدركـة حلقـائق األشــياء، يفـيض بنــوره علـى اجلســد والـروح،

و يسـألونك عـن الـروح قـل الـروح مـن ﴿ :-تعـاىل-معرفتنـا لكنهـه، فقـد قـال اهللا وهلذا تنعـدم  احلسية، نساناإل
ــا الغرائـــز واإلرادات،و هــي جـــوهر:  منهــا:، و )1(﴾أمــر ريب ومــا أوتيـــتم مــن العلــم إال قلـــيال الـــنفس، وتــرتبط 

وكـذلك  ,أما الشرع فجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر .ذلك ثابت من جهة الشرع والعقل(
ـــنفس ا األمل وإن حـــل بالبـــدن فألجـــل  نجـــوهر، فـــإلعقوبـــات الـــواردة يف الشـــرع بعـــد املمـــات تـــدل علـــى أن ال

وأمـا  ،علـى بقائـه)مث للنفس عذاب آخـر خيصـه، وذلـك كـاخلزي واحلسـرة وأمل الفـراق وكـذلك مـا يـدل  .النفس
 لـه أهـلص يـتفطن وجه عام ميكن إثباته مع كل أحد، ووجه خا( وجهني:من حيث العقل فريى أن ذلك من 

عبارة عن اجلسـم فحسـب، فإنـه إمنـا  تليس نسانأما األول فهو أن يعلم أن حقيقة اإل .اخلصوص واإلنصاف
وأن يكــون مــع - طــوال وعرضــا وعمقــا أبعــاد تفــرضأن يكــون لــه امتــداد يف جــوهرا، و ا إال إذا كــان إنســانيكــون 

ا وحيس ويتحرك  -ذلك ذا نفس مع ذلك يكون حبيث يصلح ألن إلرادة، و باوأن تكون نفسه نفسا يتغذى 
ية، فـإذا التـأم نسـانعائق من خارج ال من جهـة اإل حيدثيتفهم املعقوالت، ويتعلم الصناعات ويعملها، إن مل 

ــذا أن حقيقــة اإل .نســانمجيــع هــذا حصــل مــن مجلتهــا ذات واحــدة، هــي ذات اإل ال تكــون  نســانفــإذا ثبــت 
فـإذا مـا هـو ثابـت فيـك  فـإن احلقـائق ال تتبـدل، -احلقيقة بعينهـا باقيـة ألن األعراض جيوز أن تتبدل، و  ؛عرضا

الـذي  واخلـاص، فهـوأمـا الوجـه الثـاين وهـو البيـان  .مذ كنت فهو نفسك، وما يطرأ عليك ويزول هو األعراض
فيه لطف الفهم واإلصابة، فهو أنـك إذا كنـت صـحيحا مطرحـا عنـك اآلفـات جمنبـا  نْ مَ الفطانة و يصلح ألهل 

كنــت يف و  فــال تــتالمس أعضــاؤك وال تتمــاس أجــزاؤك، - صــدمات اهلــوى وغريهــا مــن الطــوارق واآلفــاتعنــك 
   .)2( )نيتك وحقيقتك بل يف النوم أيضاإأنت ال تغفل عن  ففي هذه احلالة هواء طلق،

ـا ليسـت جسـما وال يالصـور، أمنزه عـن املـادة و  الغزايل جوهروعلى اجلملة فإن أمر النفس عند اإلمام   أ
  أربعة:وقد وصفت يف القرآن بأوصاف  .بعضه
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فــإذا أدبــر عنهــا فاضــت  .الضــابط هلــاو  هــو جلامهــا،و  عليهــا نــور العقــل فتهتــدي بــه، ضيفــي و هــذه األنفــس
   .ا وتنقاد هلا ر، فتتأثعليها نوازع الطباع واألهواء

ا اليت تنعم بعـد البـدن وتعـذب وقد كان الغز  .و إن النفوس توضع هلا املوازين يوم احلساب ألن (ايل يرى أ
   .)3()األمل وإن حل بالبدن فألجل النفس

املاديـة غـري مـا إَىل  وهـو كـذلك ألصـق باملعـاين الروحيـة منـه .القلـب األخرى:و من األواصر املكونة املعنوية 
إَىل  تصـــريفهو  ع الـــدم،املضـــغة املســـؤولة عـــن ضـــخ ومجـــَأو  يـــراه املشـــرحون والفســـيولوجيون مـــن أنـــه هـــذا العضـــو

   .وهذا مصطلح خاص بعلم فسيولوجيا األعضاء .أنسجة وخاليا اجلسم
   كثرية:و قد عرب القرآن الكرمي عن اجلانب الروحي له يف آيات  

   .89 .الشعراء ﴾إال من أتى اهللا بقلب سليم﴿
ا م، هلو لقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس﴿    .159 .آل عمران ﴾قلوب ال يفقهون 
ا﴿    .46 .احلج ﴾أ فلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يفقهون 
  37 .ق ﴾ألقى السمع وهو شهيدَأو  إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب﴿

َأو  قبــوهلم للــدينالتقــوى و فصــائل النــاس حســب درجــتهم يف  تمتــواترة، مشلــووردت أوصــافه يف أحاديــث 
   .نافقنفورهم منه، فمنهم املؤمن والكافر وامل

اها فــأحكم رَ وَّ هــا، وَصــأَ رْ هــذه الفطــرة كمــا خلقهــا البــاري فــأتقن بُـ   احلــق عليهــا  خلقــة أوجــدهاهــي  .صــور
واحلاصـل  .وحاوية ملبادئ واستعدادات مثبتة فيها للرتبيـة والتوجيـه والتحصـيل عاقلة ومدركة ومتغذية ومتكاثرة،

ــا ســاملة خاليــة مــن الرعونــات والتطبــع البيئــي القبــيح فطــرة اهللا الــيت فطــر النــاس ﴿ :-ســبحانه–وهلــذا قــال  .أ
ذا اللطف اإلهلي ال تصدر عنها إال الفضائل .﴾عليها ـا نقيـة علـى فضـيلة خلقتهـا، وصـافية علـى  ؛وهي  أل

مث رددناه أسـفل سـافلني إال الـذين  ،يف أحسن تقومي نسانلقد خلقنا اإل﴿قال:  -تعاىل-حسن تقوميها، واهللا 
بوظيفته النورانية الباطنية تـدرك احلقـائق  هألن ؛وجعل العقل عليها دليال ونرباسا .)4(﴾صاحلاتآمنوا وعملوا ال

والســقوط يف أســفل  .وتــؤتى األعمــال الصــاحلة والعقائــد النافعــة احلقــة، ومــن مث كــان إدراك كنــه الــدين وحقيقتــه
ئـــد الباطلـــة والـــيت تعـــرض علـــى الســـافلني ال يكـــون إال باكتســـاب األعمـــال والعـــادات الفاســـدة والطبـــائع والعقا

   .)5(﴾نعقل ما كنا يف أصحاب السعريَأو  كنا نسمع  لو﴿ردا، وهلذا قال أصحاب جهنم: َأو  العقل قبوال
ــــا رُ و  .الفطــرةهــذا كلــه هــو شــهود  ــا وعلــى  لعمــارة األرض وإصــالحها وعــدم إفســادها، نســاناإل حَ شِّ و

   .وهلذا وصفه اهللا بأنه دين الفطرة .سالماإل إليه أصلها النقي مت االستخالف، وذلك ما هدف



 ســالموبــدا تصــميم اإل .إليــه فرتتــاح ،نســاناإلكــان كــل مــا أتــى بــه واقعيــا يــتالءم مــع فطــرة   كــذلكوملــا كــان  
م، متميـز قابال للتحقق يف  ومجاعات) البشرية (فرادىللحياة  والعقـل البشـري يقبلـه  .بالواقعيـة والسـالمة احيـوا
   .إليه تدركها الفطرة ببساطة، فتسكن وتطمئن نسانالعظيمة على حياة اإلألن آثاره  ؛وحيمده

م وقـوة نسانوملا كانت جمبولة على الصفاء، وال يصدر عنها إال الفضائل اإل ية،كان النـاس علـى خمتلـف مشـار
ألن ؛ رمــداركهم وتنــوع حنلهــم متفقــني علــى أمهيــة وفائــدة هــذه الفضــائل ونــوازع اخلــري دون الوقــائح ونــوازع الشــ

         .تأصلها يف الفطرة أوجب هلا ذلك
  الفطرة في القرآن والسنة

ــا هيئــة اخللقــة األوىل االنصــوص الصــرحية القطعيــة مــن القــرآن  ــذه الفطــرة، وأ لكــرمي والســنة توجــب اإلميــان 
عقلــي ملراحــل وكــان الــالزم تبيـان هــذه اهليئــة بسـبيل علمــي أثبتتــه املالحظـة والتجربــة والنظــر املسـتنري ال .نسـانلإل
 ونفســيا وعقليــا، املكونــة بيولوجيــا نســانإلا، وكشــف احلجــاب عــن كثــري مــن اجلوانــب اخلفيــة جلوانــب نســاناإل

موتــه، مــرورا بوالدتــه ومرحلــة طفولتــه مث شــبابه إَىل  وعــرب مراحــل عمــره منــذ ظهــوره كخليــة ملقحــة يف رحــم املــرأة
   .وشيخوخته

  الفطرة:اآليات الكريمة في 
   .30 .الروم ﴾اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللافطرة اهللا ﴿ -
   .51 .اإلسراء ﴾مرةفسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول ﴿ -
   .72 .طه ﴾فطرناقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي ﴿ -
   .51 .هود ﴾فطرينعليه أجرا إن أجري إال على الذي  أسألكميا قوم ال ﴿ -
   .22 .يس ﴾أعبد الذي فطرين وإليه ترجعونومايل ال ﴿ -
   .27 .الزخرف ﴾سيهدينإال الذي فطرين فإنه ﴿ -

   خصالها:األحاديث الشريفة الصحيحة المتواترة في الفطرة و 
 وعرفنــا خصــاهلا، مفهومهــا،اســتفدنا منهــا  بتعــاليم،الفطــرة  -عليــه الصــالة والســالم-خــص الرســول األكــرم 
  ودينه وبدنه ووظائفه، منها:  نسانإلوهي سنن الفطرة املرتبطة با

كـل مولـود يولـد علـى ( :-سـلمصـلى اهللا عليـه و -قـال رسـول اهللا  قـال: -رضـي اهللا عنـه-عن أيب هريـرة * 
نـــتم أميجســـانه كالبهيمـــة، هـــل حتســـون فيهـــا مـــن جـــدعاء حـــىت تكونـــوا َأو  ينصـــرانهَأو  الفطـــرة فـــأبواه يهودانـــه

ا    .)6()جتدعو
مخـس ( يقـول: -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مسعـت رسـول اهللا  قـال:أنـه  -رضـي اهللا عنـه-* ما رواه أبو هريـرة 

   .)7)(اإلبطاخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر ونتف  مخس:الفطرة  -ويف رواية-من الفطرة 



صــلى اهللا عليـــه -لنــا رســـول اهللا  (وقـــت قــال: -رضـــي اهللا عنــه-عـــن أنــس بـــن مالــك  مســلم:يف روايــة * و 
   .)8()ليلة أكثر من أربعنياألظافر ونتف اإلبط وحلق العانة أال نرتك  وتقليم قص الشاربيف  -وسلم

صــلى اهللا عليــه -أن النــيب  -ي اهللا عنهمــاضــر -* كمــا روى البخــاري يف صــحيحه، عــن عبــد اهللا بــن عمــر 
   .)من الفطرة قص الشارب( :قال -وسلم

عشــر مــن ( قــال: -صــلى اهللا عليــه وســلم-ن النــيب إ :قالــت -رضــي اهللا عنهــا-عائشــة أم املــؤمنني  * عــن
انتقـاص املـاء وقـص العانـة و قص الشارب واستنشاق املـاء والسـواك وإعفـاء اللحيـة ونتـف اإلبـط وحلـق  الفطرة:

   .)9(ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة الراوي:وأضاف  )األظافر وغسل الرباجم
   .مذكور يف حديث (الفطرة مخس) لعل العاشرة اخلتان ألنه عياض:ويقول القاضي 

-عنــدما خــري جربيــل ( املعــراج:ورد يف حــديث اإلســراء و  ا، فيمــ* وروى البخــاري ومســلم يف صــحيحيهما
احلمـد هللا الـذي هـداك  جربيـل: ل، فقـااخلمـر وشـاربا اللـنب ا، تارك-صلى اهللا عليه وسلم-النيب  -عليه السالم

   .)للفطرة
ـذه إَىل  دعـوة الرسـول األكـرم صـرحيةو  ـا،ذه اخلصال، واهتمامه  سالميبدو مما سبق احتفاء اإل األخـذ 

ألن  ؛أما أمر السواك واخلتـان فـأمر الطـب واضـح فيهمـاو املسلم، السنن، ملا هلا من منافع صحية مجة يف حياة 
ر يرتتــب عــن إمهــال نظافتهمــا مــن خطــ ااجلنســية، ملــنظافــة الفــم مــن أوجــب الواجبــات، وكــذا نظافــة األعضــاء 

   .كتب الطب مسهبة يف ذكر ذلك من تعفن وتدرن والتهابات وعدوىو ، نساناإلمباشر على صحة 
وكـل هـذه اخلصـال داخلـة يف الفضـائل  .فتلك سنن األنبياء من قبل، ملا مجع لنـا مـن آثـار صـحيحة متـواترة

ا سالماليت حث اإل -ـا ل األعظـم وأمـر لو مل تكن فضائل ما نبه عليها الرسو  ا، فإاحلنيف على التحلي 
   .-اهللا عليه وسلم ىصل

  في الفطرة سالمأقوال فالسفة وعلماء اإل
َ بَـ  وهم متفقون على مفهومهـا العـام  العلماء وأصحاب النظر الفلسفي القدامى واحملدثون حقيقة الفطرة، نيَّ

ا ذلك النظام الـذي أوجـده اهللا يف كـل خملـوق ظـاه ا مـن حيـث إليهـ  النظـراخلـالف يف عَ قَـوَ  ولكـنْ  .وباطنـا راأ
الفاســــدة والضــــالالت احملرفــــة عــــن اجلــــادة  دتعارضــــها، كالعوائــــَأو  اختالطهــــا باملــــدركات الــــيت تــــدركها النفــــوس

  ؟استعداد يف الفطرة األخرية هلاوهل هذه  الصواب،و 
  الفطرة حقيقة نظر القدامى في

   سينارأي الشيخ ابن -1
َ بَـ  نفسـه حصـل يف  نسـانو معـىن الفطـرة أن يتـوهم اإل﴿ ، فقال:"ةالنجا"الشيخ حقيقة الفطرة يف كتاب  نيَّ

لكنــه سياســة، و يعاشــر أمــة ومل يعــرف مل مل يســمع رأيــا ومل يعتقــد مــذهبا و  هعاقــل، لكنــ هــو بــالغالــدنيا دفعــة و 



فـالفطرة  شاهد احملسوسات وأخذ منها احلاالت، مث يعرض على ذهنه شـيئا ويتشـكك فيـه فـإن أمكنـه الشـك،
كثـري   لبصـادق، بـ نسـانوليس كل ما توجبـه فطـرة اإل .ن مل ميكنه الشك فهو ما توجبه الفطرةال تشهد به، وإ

   .الصادق فطرة القوة اليت تسمى عقال اكاذب، إمنمنها  
إمنـــا يكـــون هـــذا الكـــذب يف األمـــور الـــيت ليســـت حمسوســـة كاذبـــا، و و أمـــا فطـــرة الـــذهن باجلملـــة فرمبـــا كـــان  

هـي أعـم مـن َأو  ،-تعـاىل- نور الباريالعقل  لالصورة، بو  ت، كاهليوىلاحملسوساإما هي مثل مبادئ  بالذات،
فـإن العقـل ملـا كـان يبتـدئ  .والعلة واملعلول، وما أشبه ذلك احملسوسات، كالوحدة والكثرة والتناهي والالتناهي

ادة نتـــائج مضـــإَىل  وال ينـــاقض يف شـــيء منهـــا، وال ينـــازع، مث إذا انتهـــى مـــن مقـــدمات يســـاعده عليهـــا الـــوهم،
وأن  فــيعلم أن هــذه الفطــرة فاســدة، أخــذ الــوهم حينئــذ يف االمتنــاع عــن تســليم احلــق الــالزم، ملقتضــى فطرتــه،

وهــذا مثــل مســاعدة الــوهم العقــل يف  .ال تتصــور شــيئا إال علــى حنــو احملســوس الســبب فيــه أن هــذه جبلــة قــوة،
، امتناعـه عـن التصـديق ، مثمكـان مجيع املقدمات اليت أنتجت أن من املوجودات مـا لـيس لـه وضـع وال هـو يف

يف اخلــواص الــيت هلــا، ومــن جهــة مــا هــي حمسوســة صــادقة، احملسوســات و ففطــرة الــوهم يف  .هــذا الشــيء دبوجــو 
ــا يف األمــور الــيت ليســت مبحسوســة، لتصــرفها .هــو آلــة للعقــل يف احملسوســات ل، بــيتبعهــا العقــل إَىل  وأمــا فطر

فــالفطرة  .أعــم مــن احملسوســات بــل هــي مبــادئ للمحسوســاتهــي َأو  ،...فطــرة كاذبــةفهــي  وجــود حمســوس
ا إما شهادة الكل مثل أن العـدل مجيـل، وإمـا  الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة حممودة أوجب التصديق 

وليسـت الـذائعات مـن جهـة مـا هـي ذائعـات ممـا يقـع  .األفاضـل مـنهمَأو  شهادة األكثر،و إما شهادة العلمـاء
ا يف الفطر  ا غري فطرية ولكنها متقـررة عنـد  .ةالتصديق  فما كان من الذائعات ليس بأويل عقلي وال ومهي فإ

 ،نسـانمـا اإلإليه ا حمبـة التسـامل واالصـطناع املضـطرإليه األنفس ألن العادة مستمرة عليه منذ الصبا، ورمبا دعا
كـــون القـــول يف نفســـه ذا َأو   ،االســـتقراء الكثـــريَأو  ية مثـــل احليـــاء واالســـتئناس،نســـانشـــيء مـــن األخـــالق اإلَأو 

 )10()فال يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على اإلطالق شرط دقيق ألن يكون حقا صرفا،

 ، الـيتهلا عما خيالطها مـن املـدركات الباطلـة ا، متييز يبدو من هذا أن الشيخ ابن سينا ينبه على معىن الفطرة
   .دعاوى أهل الباطل والضالالت املنحرفةو  ية بسبب العواري والعوارض الفاسدة،نسانتأصلت يف النفس اإل

حتقيــق إَىل  وأهــل املعرفــة الــذين يصــرفون عقــوهلم ملعرفتهــا ومتييزهــا هــم العلمــاء واحلكمــاء، املــؤهلنيويــرى أن 
أولئك هم الذين يعمقون و  .معناها وما مييزها عن املعتقدات الفاسدة مبا يالبسها من اإلحساسات واملدركات

م مشهود هلا نأل ؛احلاصل بني األمر الفطري وغري الفطري اللبس ن، فيكشفو النظر هم أصـحاب  ذ، إشهاد
   .األلباب والنظر الدقيق الصائب على الغالب

   تيمية:رأي ابن  -2



مـــن الرعونـــات وعـــوارض البيئـــات  عليهـــا ســـاملاهـــي الـــيت خلـــق  نســـانيـــرى اإلمـــام ابـــن تيميـــة أن فطـــرة اإل
مث يوضـح أن انصـراف الكـافر عـن اإلميـان لـيس  .، ويربط ذلك باإلميانفهي نقية خلقة وصافية بدءا .الفاسدة

ا أمــرا خلقيــا (أي فطريــا)، وإمنــا هــو نتــاج فســاد البيئــة، حجبــت و  الــيت أفســدت فطرتــه، ي، فهــوضــالل معتقــدا
أمـا  .-سـبحانه-ولـيس مـن الـرب  تومهـا،واالحنراف واجلحود حلقائق الشـرع نشـأ مـن أنفـس النـاس  .عنها احلق

م خلقوا على ذلك الكفر فكلها كذب وافرتاء مزاعم    .الكفار بأ
م ليست بالصماء اليت ال تصل وإمنا لديها االسـتعداد لتقبـل احلـق فـذلك يف  اهلداية،إَىل  كما يرى أن قلو

   .وجمتمعه نسانالضالل فمن اإلاالحنراف و أما  .الفطرة
   الفطرة حقيقة نظر المحدثين في

  ن عاشور الشيخ اإلمام الطاهر ب-1
واالحتجـاج هلـا  ل، بالتمثيـيةسـالماإلمـام الطـاهر بـن عاشـور يؤصـل ملقاصـد الشـريعة اإل سالمكان شيخ اإل
واملــذاهب حــال االخــتالف بــني الفقهــاء عــرب  ا إذا اســتفحلت حجــج الفــرقإليهــ العــودة د، قصــمبباحثــه اجلليلــة

الفصــل القــول يف ذلــك مــن  ن، فيكــو ائعتشــابكت النــوازل والوقــو  االلتبــاس،خمتلــف األزمنــة، خصوصــا إذا وقــع 
   .هذا التفصيل

ائيـــة مصـــطلح لفـــظ التشـــريع، فمصـــطلحي إذا (: -رمحـــه اهللا-فقـــال  و ملـــا أســـس للمقاصـــد حـــدد بصـــفة 
   .)11)(به ما هو قانون لألمة، وال أريد به مطلق الشيء املشروع ال أريدأطلقت لفظ التشريع أين 

ـــدة علـــى املعـــروف، تســـمى بالديانـــة، فهـــو يـــرى أن أحكـــام العبـــادات جـــديرة بـــأن تتعلـــق  إذ هلـــا أســـرار زائ
   .بسياسة النفس، وإصالح الفرد الذي به يكون صالح اجملتمع

قــد و  .وأعظــم أوصــافها الفطــرة ية ابتنــت علــى أوصــاف،ســالموقصــد مــن كــل هــذا أن مقاصــد الشــريعة اإل
يت فطــر النــاس عليهــا ال تبــديل خللــق فطــرة اهللا الــ﴿ .مــن ســورة الــروم 30اســتخلص معناهــا مــن اآليــة الكرميــة 

   .﴾اهللا
إن املــراد بالــدين ديــن ( :لالكرميــة، فقــالشــرح اآليــة  ى، تصــدوقبــل أن خيــوض يف شــرحه املســهب الرصــني

، وهــو مــأمور بإقامــة وجهــه للــدين -صــلى اهللا عليــه وســلم-ألن اخلطــاب للرســول األكــرم ؛ ال حمالــة ســالماإل
فخــص  واملــراد بوجهــه مجيــع ذاتــه، .واجلــد فيــه إليــه ألنــه جــامع القصــد؛ كرومعــىن إقامــة الوجــه بالــذ  .املرســل بــه

واملـراد هنـا  .واحلنيـف: املائـل ،)وجهـك(حـال مـن ) حنيفا(الوجه بالذكر ألنه جامع احلواس وآالت اإلدراك، و
فـدخل يف هـذا اخلطـاب  ﴾حنفـاء هللا غـري مشـركني بـه﴿: -تعـاىل-قـال  .امليل عن غري ذلك الدين مـن الشـرك

   .يع املسلمني باتفاق أهل التأويلمج



أن الفطــــرة هــــي مجلــــة الــــدين بعقائــــده وشــــرائعه، كمــــا هــــو األمــــر عنــــد إَىل  و خيلــــص الطــــاهر بــــن عاشــــور
لتنظـــيم  -ســـبحانه وتعـــاىل-األصـــوليني: أن الـــدين هـــو جممـــوع العقائـــد والعبـــادات واألحكـــام الـــيت شـــرعها اهللا 

م وعالقــات بعضــهم بــبعض، حكــام أيقصــد الشــارع بــذلك تثبيتــه يف النفــوس باتبــاع حيــث  عالقــة النــاس بــر
ى عنها دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو يف  سـالمومن يبتغ غـري اإل﴿: -سبحانه-هلذا قال  .واجتناب أفعال وأقوال 

   .ألنه أصال دين الفطرة ﴾اآلخرة من اخلاسرين
   .قول ابن عطية واإلمام الزخمشري يف الفطرةإَىل  وهو مييل

ـا يعرف ابن عط - ة دَّ َعـالـيت هـي مُ  نسـانالـيت يف نفـس اإل يئـةاخللقـة واهل(ية األندلسي الفطرة يف تفسريه بأ
ا اهللا أَ يَّ هَ ومُ  ا على ربه،-تعاىل-ة ألن مييز     .)ويعرف شرائعه ، ويستدل 

واملعـــىن أنـــه ( بقولـــه: مـــن ســـورة الــروم 30ويعــرف الزخمشـــري الفطـــرة يف تفســريه الكشـــاف لآليـــة الكرميــة  -
   .)سالملقهم قابلني للتوحيد ودين اإلخ

 تعريـف الفطـرة،إَىل  يف الفطـرة، خيلـص اإلمـام الطـاهر بـن عاشـور سـالموبعد هذا التمهيد بأقوال علمـاء اإل
  فيقول: 

هي ما فطر أي خلق عليه  نسانففطرة اإل .الفطرة اخللقة: أي النظام الذي أوجده اهللا يف كل خملوق(
وحماولة أن يتناول األشياء  برجليه فطرة جسدية، نسانفمشي اإل .سدا وعقالظاهرا وباطنا أي ج نساناإل

ا .برجليه خالف الفطرة ا والنتائج من مقدما    .فطرة عقلية - واستنتاج املسببات من أسبا
ــا هــي مــن الفطــرة، وهــذه األصــول والفــروع هــي  )فطــرة اهللا( ســالمويــرى أن اإل أي أن األصــول الــيت جــاء 
   .مقبولة فضائل ذائعة

  سالمفضائل أخالق اإل
ا أشـد  ق، فاألخالوشريعته سالمأما يف عقيدة اإل ـا صـمام األمـان لشـعب اإلميـان،  لالتعلـق، بـمتعلقة  إ

إمنـا بعثـت ألمتـم مكـارم ( :-سـلمصـلى اهللا عليـه و -هلذا قـال ؛ بتوجيهاته متعلق هذا بتكاليف الشرع، أوسواء 
   .)األخالق

ـا، املسـلم دينـه، نسـانن تكليفـا لـيحفظ لإلوالتكليف أصـال إمنـا كـا يـدخل فيهـا  وهـو تطبيـق العقيـدة بأركا
إَىل  ومـا العبـادات إال تكليـف وتصـديق بالعقيـدة يف التقـرب .اإلميان بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم اآلخـر

عـــامالت يف فتنـــتظم بـــه احليـــاة وامل ن العبـــادات أســـاس يـــنعكس علـــى جانـــب الســـلوك،إحيـــث  ســـبحانه،-اهللا 
حــىت ال حيــدث  وفــق ميــزان العــدل واحلكمــة اللــذين يعــدان مــن مقاصــد الشــرع يف االســتخالف، انســجام تــام،
   .خسرانَأو  فسادإَىل  اختالل يؤدي



مـــن  نســـانوفيمـــا لإل ،عالقـــات بـــنعم احليـــاة املاديـــة واملعنويـــة مـــن نســـانلإل كـــل مـــا  كـــون يفيوأمـــا التوجيـــه ف
وســخر لكــم مــا يف الســموت ومــا يف األرض ﴿: -تعــاىل-قــال  .ه اهللا لــهعالقــات بــالكون الرحــب الــذي ســخر 

   .)12(﴾مجيعا منه
 وأمنه وطمأنينته، وأداء عملـه والقيـام بعبادتـه، نساناإل مسخر حلياةوكل هذا التناغم يف األسباب املنتظمة 
 ن أخالقــه وســلوكه،الســتتباب أمــر دينــه ودنيــاه، حــىت ال ختتــل مــوازي وتركيــز جانــب اخلــري والفضــائل يف نفســه،
ركزهـــا اهللا يف نفســـه  لـــيتألن ذلـــك ســـيكون حتمـــا قلبـــا ملـــوازين قـــواه ا؛ فيعيـــث يف األرض فســـادا وعبثـــا وظلمـــا

   .جعله أكثر ميال لفعل اخلرياتو  فطريا،
  ةعـوائق الفطر 

ميان ، ال جيد القلب يف اإلاعتناقه سهالوكان  .بالصفاء والسماحة واليسر مَ سِ هلذا وُ  ؛دين فطري سالماإل
 سالمألن اإل؛ أال تكون هناك معوقات وحواجز حتول بينه وبني الفطرة ط، شر مشقةَأو  بعقيدته وشريعته عناء

وكان مما يلزم الواعظني واملرشدين وأهل اإلصالح  .فمقره وامتداده يف هذه الفطرة .من اهللا والفطرة من اهللا
الضالة، اليت حتجب العقيدة وصاحل األعمال عن الفطرة، والتوجيه تطهري البيئة من العوالق املفسدة، والعوائق 

   .فذلك مانع إلدراكها احلق
كمــا عــرض قبلهــا   بعــد ذكــر آيــة الفطــرة مــن ســورة الــروم هــذه العوائــق، -ســبحانه وتعــاىل-وقــد بــني احلــق 

ـا، اآليات الباهرات اليت دلت على عظمة اخلالق وقدرته، بتكـوين  أم سواء أتعلق ذلك خبلق النفـوس ومكنونا
 -ســبحانه– إليــه أم بــاللجوء أم بتبــاين األلســنة واأللــوان، أم خبلــق هــذا الكــون الفســيح اهلائــل العظــيم، أســرها،

ــارا وابتغــاء فضــله، ــا بعــد  ومــا ورد يف معــرض ذلــك مــن آيــات الــربق وإنــزال املطــر، لــيال و وإحيــاء األرض بنبا
ــا، ــا والبعــث، وخضــوع نــواميس الســماء واألرض لقدرتــه، مو ــا وإعاد وقــد وردت  .وقصــة نشــأة اخلالئــق ومو

  العقل: و التفكر والعلم والسمع إَىل  اآليات مرتبة بفواصل تشري
   .)20 اآلية .(الروم﴾إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون﴿ -
   .يف قراءة حفص بكسر الالم يف العاملني .)21اآلية  .(الروم﴾إن يف ذلك آليات للعاملني﴿ -
   .)22اآلية  .(الروم﴾يات لقوم يسمعونإن يف ذلك آل﴿ -
   .)23اآلية  .(الروم﴾إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون﴿ -

كــي تكــون أكثــر اســتعدادا لقبــول   ى النفــوس والقلــوب مــع هــذه املشــاهد الربانيــة،وَ والغــرض هــو تفاعــل قـُــ
، وأعمــل -اىلتعــ-إذا تفتحــت أحاسيســه ومشــاعره علــى ظــواهر الكــون الــذي خلقــه اهللا  نســانألن اإل؛ احلــق

األحاسـيس متبلـدة و  أما إذا كانـت النفـوس صـماء والقلـوب منغلقـة، .عقله فيها عرف أسرارها وأدرك حقائقها
 بــالتفكر نســاناإلإَىل  الــيت متثــل العقيــدة والتشــريع تنفــذ -تعــاىل-وآيــات كتــاب اهللا  .فهيهــات أن تــدرك ذلــك



ذا حتـىي الفطـر  .الراسخ الصادقة لإلميان وأدوات املعرفة املؤدي هي سبلهذه  ن، ألوالسمع والتعقل ويتـألق  ةو
   .متنع عنها احلقائقو  أما التبلد والصمم وعدم التعقل فمواقف تفسد الفطرة، .نورها

 البــاهرة إال، ومــا هــذه اآليــات الكونيــة ســالمعقيــدة اإل أساســان يفويتأكــد لنــا مــن هــذا أن العلــم والعقــل 
ه وظـــواهر  حـــبالر  كـــونففـــي ال .فبهـــذا تتـــوهج الفطـــرة وتصـــفو نتفـــاع،لال للعقـــل والفكـــر دعـــوة إلطـــالق العنـــان

ا،  .املكـدرة لصـفوها حمو العوائقمن أسر الضالالت و  انطالقها -تعاىل–النظر يف آيات اهللا  يفو  املتنوعة ديد
 بـل اتبـع الـذين ظلمـوا أهـواءهم بغـري علـم فمـن يهـدي﴿ ذلـك:عائق هلا ما ذكرتـه اآليـة الكرميـة بعـد  وإن أكرب

   .)13(﴾وماهلم من ناصرين من أضل اهللا
نسـق خلقـي واحـد، ومتناسـقان مـع نـواميس الكـون  مرتابطـان يفثابتـان  نسـانيف اإل سـالمفالفطرة ودين اإل

 الفطـــرة ثابتـــة صـــافية نقيـــة علـــى خلقتهـــا ال حتـــب إال اخلـــري والفضـــائل،و  ألن خالقهمـــا واحـــد أحـــد، ؛الوجـــودو 
اخلــري إَىل  و النفــوس وتطمــئن مــن مغبــة احلــرية والتيــه، وهــو ال يــدعو إالثابــت وهــو ديــن احلــق بــه تصــف ســالمواإل

بينهمـــا إال  مـــا االنفصـــامو  .وال تغيـــري لصـــنع اهللا الـــذي أتقـــن كـــل شـــيء خلقـــه فـــال تبـــديل خللـــق اهللا، واملكـــارم،
   .وأوضار البيئةمبفاسد 

مي كتاب أنـزل علـى قلـب رجـل القرآن الكر (و قال اإلمام رشيد رضا موضحا عالقة الفطرة بالقرآن الكرمي: 
مل تتملكه تقاليد دينيـة وال أهـواء  طاهر األخالق، سليم العقل، صقيل النفس، أمي نشأ على الفطرة البشرية،

 مــا دنــس فطرتــه مــن رجــس نســاينيكتســح مــن العــامل اإل ألجــل إحــداث ثــورة يف العــامل وســائر األمــم، دنيويــة،
ذا اإل الشرك والوثنية، عبـادة مـثلهن ومـا هـو دونـه مـن إَىل  أفقه األعلـى يف عـامل األرض من نسانالذي هبط 

إن اهللا ال يغـري مـا بقـوم حـىت يغـريوا ﴿ألنه يعرف كيف حيرك بواعث الثورة يف الفطرة على قاعدة: ؛ املخلوقات
   .)14(﴾ما بأنفسهم

فيـــان التطـــور، بـــل فهمـــا ال جيا ثـــابتني غـــري متبـــدلني و(ال تبـــديل خللـــق اهللا)، ســـالموملـــا كانـــت الفطـــرة واإل
ماو  بالعلم والعقل، إليه يدعوان    .أن يرث اهللا األرض ومن عليهاإَىل  حيتفيان 

***************  
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  في نقد القول بالوسطية واالعتدال
  معتز اخلطيب(*

اإَىل  مفـاهيم مثـل (االعتـدال) و(الوسـطية)رمبا حتولـت  فضـًال عـن  .مفـاهيم هالميـة يصـعب حتديـد مـدلوال
ــا ومــا ختتزنــه مــن إحــاالت رمزيــة  أن شــيوع األلفــاظ وتــداوهلا العمــومي، مــع قطــع النظــر عــن جــذورها ودالال

هـــذه العمليـــة يـــتم  وخـــالل .جمـــرد مفـــردات يف لغـــة يوميـــةإَىل  جيعلهـــا تفتقـــر يف مضـــامينها، وتتحـــول -ودالليـــة 
ارتكاب الكثري من التبسيط، خاصة من داخل التيارات الفكرية والدينيـة الـيت رمبـا تسـتعري ألفاظًـا مـن القـاموس 

التصــــورات البســــيطة ملنظومــــة َأو  قاموســــها الــــديين حتــــت ذرائــــع حيركهــــا احلماســــةإَىل  الفكــــري الغــــريب، وتنقلهــــا
ا، ومــن هــذا القبيــل وق عــت اســتعارة الكثــري مــن املصــطلحات مــن الفكــر الغــريب ومتــت األفكــار وســياقات نشــأ

   .ية وأحيانًا قرآنية!إسالمإسقاطها على مفاهيم ومصطلحات َأو  أسلمتها
ي ســالمي أن يــتم (تأصــيل) التنــوير وتســكينه يف الفكــر اإلســالمومــن مظــاهر النزعــة التبســيطية يف الفكــر اإل

 -كما قال يل أحد الدعاة املصـريني-تبار أننا حنن املسلمني من مدخل ورود كلمة (النور) يف القرآن، على اع
ية، والشـــمولية، ســـالمناهيـــك عـــن كثـــري مـــن املصـــطلحات األخـــرى كالنســـوية اإل .أحـــق بـــالنور مـــن العلمـــانيني!

آخــر القــاموس الــذي أورث فكرنــا الكثــري مــن إَىل  ...يةســالمية، واجلهــاد املــدين، واألصــولية اإلســالموالدولــة اإل
  .ت يف املفاهيم والتصورات القائمة على ترقيعات وتركيبات متنافرة خمتلطة األنسابالتشوها

  االعتدال والوسطية سياسيًّا -1
مفهوًما ملتبًسا وزئبقيًّا ميكن له أن حيقق أهدافًا اسـرتاتيجية  -بل رمبا نشأ كذلك-مفهوم االعتدال أضحى 

 ويف هذين اجملالني يقع الكثري من التوظيف باالستناد .ةيف السجاالت األيديولوجية، سواء الفكرية أم السياسي
اســرتاتيجيات التســمية وســطوة التصــنيفات، يف الوقــت نفســه الــذي يــتم فيــه طــرح الكثــري مــن التســاؤالت إَىل 

حــول مضــمون االعتــدال يف الفكــر والسياســة، ومرجعيــات ذلــك التصــنيف  -علــى الســواء-السياســية واملعرفيــة 
  . تلك اجلماعاتَأو  الفرد،ذلك َأو  هلذا الفكر

مــا يف اجملــال (وكــذلك مصــطلح  الوســطية) الــذي كثــريًا مــا تــتم املرادفــة بينــه وبــني االعتــدال عنــد القــائلني 
مــا إليه العــريب، وكالمهــا ذو صــلة باجملــالني السياســي والفكــري، إذ يتــوزع عليهمــا، ويســتدعي فضــيلة االنتســاب

  .الوسطي املعتدل
يقــول: إن االعتــدال مشــتق مــن العــدل، بــل هــو إقامــة العــدل، ومــن معانيــه التوســط  غــري أن املعجــم العــريب

(البقرة ﴾وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطًا﴿آليــة:  -صــلى اهللا عليــه وســلم-وهــو مــا ورد بــه تفســري النــيب  .واخلرييــة
   .)1الوسط: العدل)(() حني قال: 143



قـد أدخلتـه يف  -واإلعالميـة تبًعـا-السياسية له  وإذا كان االعتدال مرتبطًا مبفهوم العدل، فإن االستعماالت
ا، وهي بطبيعتها خاضعة للنسـبية والظرفيـة، فرمبـا يعتـرب موقـٌف  نطاق لعبة املصاحل اليت حتركها املواقف وحسابا

  .معتدًال اليوم، إذ حيقق املصلحة احلالية، ويعترب نفسه متطرفًا يف وقت آخر ألن مؤشر املصاحل قد تغري
من قيمة العـدل كمـا تفيـدها  -على مستوى احلركات السياسية –قال يف حتديد مفهوم االعتدال هذا االنت 

مؤشر املصاحل، يف السياسة األمريكية جعل مـن الصـعب حتديـد مـدلول االعتـدال وفـق مـنهج إَىل  اللغة العربية،
ية، ومـــن مث ســالمثابــت، ولــذلك يصـــعب القــول: بــأن مثـــة سياســة واضــحة للواليـــات الغــرب جتــاه احلركـــات اإل

أنــه ال توجــد سياســة أمريكيــة جتــاه إَىل  ) مــن حتليــل اخلطابــات والتصــرحيات املتعــددة2خلــص روبــرت ســاتلوف(
يف -ية متثــل ســالمومــع ذلــك يــرى أن احلركــات اإل .السياســي، وإمنــا جتــاه الــدول واملؤسســات واملصــاحل ســالماإل

ديــد للمصــاحل الغربيــة؛ ألن اإل -جمموعهــا م يتفقــون  ينيســالممصــدر  وإن اختلفــوا يف الوســائل والغايــات فــإ
   .يةسالمعلى هدف قيام الدولة اإل

ال ميتلـــك وزنًـــا كبـــريًا يف  -بغـــض النظـــر عـــن مدلولـــه-أن معيـــار االعتـــدال والتطـــرف إَىل  وهـــذا املوقـــف حييـــل
نيـال بـايبس فضًال عن أن مثة توجهات بارزة تشكك يف تلك التصنيفات أصًال، فقد كتـب دا .تقدير السياسة

) ومتحدثًا عن (معتدلني مزيفني)، وهناك اعتقـاد بـني البـاحثني 3متسائًال: (كيف حندد املسلمني املعتدلني؟)(
يف شـــــؤون الشـــــرق األوســـــط بـــــأن الكثـــــري مـــــن خـــــرباء اإلعـــــالم ومـــــا يعـــــرف خبـــــرباء الشـــــرق األوســـــط املفعمـــــني 

ي، فهنـاك عـدم متييـز  سـالمية وتنـوع الفكـر اإلسـالموواقـع احلركـات اإل سـالمباالستشراق، ال يزالون جيهلـون اإل
وضــــع مجيــــع إَىل  ية املعتدلــــة واملتطرفــــة، كمــــا أن هنــــاك دعــــوةســــالم) بــــني احلركــــات اإل4كمــــا يــــرى اســــبوزيتو(

  .يني يف جانب التطرفسالماإل
 االعتدال هنا يف هذا السياق يأخذ منحى سياسيًّا حركيًّا، يف مقابلة ما يسمى بالتطرف، كجـزء مـن عمليـة

ية وليرباليــة وعلمانيــة، وهنــا إســالماالســتقطاب حــول املصــاحل والســلطة وضــمن الصــراعات األيديولوجيــة أيًضــا، 
مــــع توجهــــات الليــــربايل َأو  ذاك مــــع مصــــاحل األمريكــــي،َأو  تــــتم مقايســــة االعتــــدال بقــــدر تطــــابق هــــذا التيــــار

   .والعلماين، فيكون االعتدال بقدر ما يتحقق من ذلك
يث عــــن معــــايري لالعتــــدال تــــتلخص يف ثالثــــة هــــي: املوقــــف مــــن الواقــــع، والتكــــوين ومــــن هنــــا فــــإن احلــــد

)، ال ميكـن أن يضـبط ذلـك االعتـدال وحيـده حبـد ميكـن االتفـاق 5األيـديولوجي والثقـايف، واملوقـف مـن اآلخـر(
فيـــة أســـس معر إَىل  عليـــه، فضـــًال عـــن أنـــه يلغـــي ثـــراء التعدديـــة يف الفكـــر واحلركـــة، فـــاالختالف مـــا دام مســـتنًدا

العنــف واالقتتــال فإنــه اخــتالف ســنّين مل خيــل التــاريخ منــه، يف كــل جماالتــه: إَىل  ومنهجيــات قائمــة، وال يــؤدي
  .غري ذلكَأو  وسطيةَأو  وال ميكن إلغاؤه حتت أي مسمى: اعتدال .العقدية والفكرية والفقهية والسياسية



يف مســـتقبل العمـــل السياســـي، ألســـباب أن الوســـطية اإلخوانيـــة ســـتواجه حمنـــة إَىل  ويـــذهب بعـــض البـــاحثني
  ): 6تارخيية وواقعية وفكرية أمهها(

ية وحينهـا لـن سـالمأن إرساء تعددية سياسية سيفتح آفاق مرحلة خمتلفة من تـاريخ اجملتمعـات العربيـة واإل -
   .تقتصر ساحة العمل السياسي على اجلماعات اإلخوانية

 بضـعف قـوى التطـرف العلمـاين، ليرباليـة كانـت أم يسـارية؛ ية الداخلية ال تـنهض إالسالمأن التعددية اإل -
ية داخليـة حتظـى بـالقبول اإلجيـايب، ومـن مث فـإن اإلخـوان حـني إسـالمألن التطرف العلمـاين حيـول دون تعدديـة 

ية يف مواجهـــة العلمـــانيني يظــل شـــعارًا مقبـــوًال علـــى إســالمهــو احلـــل) يف ظـــل أحاديـــة  ســـالميرفعــون شـــعار (اإل
  .يةإسالمماهريي، خبالف ما لو كانت هناك تعددية املستوى اجل

ي املستقل) كرد فعـل علـى غلبـة التسـييس يف سالمأن بروز اجتاهي (الدعاة اجلدد) وجتمعات (املثقف اإل -
طـرح اجتهـادات جديـدة إَىل  ية يف إقامـة منـوذج احلكـم الصـاحل سـيدفعسـالمية وفشـل احلركيـة اإلسـالماحلالة اإل

  .مناذج العمل احلركي التقليدي ستفارق يف جزء منها
  االعتدال والوسطية معرفيًّا -2

احلديث عن مدلول الوسطية واالعتدال، فإن مصطلح الوسطية نفسه الذي غلب على الشأن إَىل  وبالعودة
الفكري وبات يشكل اجتاًها عريًضا ينعت نفسه به، حـىت قيـل: (إنـه يسـتقطب غالبيـة املفكـرين والناشـطني يف 

 .)8وإحدى اخلصائص العامـة لـه( سالم)، بل اعترب العالمة القرضاوي الوسطية روح اإل7ي)(سالمالوسط اإل
ذا املعىن    .﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطًا﴿: -تعاىل-قوله إَىل  ويستند القائلون بالوسطية 

قـــد وال ُخيفـــي عـــدد مـــن الكتـــاب ضـــبابية حتديـــد مفهـــوم الوســـطية نفســـه، خاصـــة مـــع كثـــرة املـــؤمترات الـــيت تع
إَىل  ألجله، وافتتاح بعـض املراكـز لدراسـات الوسـطية يف الكويـت واألردن والسـودان وغريهـا، وتـزاحم املنتسـبني

الوســــطية مــــن شخصــــيات وتيــــارات خمتلفــــة، ففهمــــي هويــــدي الحــــظ أن املصــــطلح (صــــار فضفاًضــــا بصــــورة 
مـن املصـطلحات الـيت )، وحممد عمارة قال: (إن مصـطلح الوسـطية 9تستوجب حتريره قبل أي كالم بصدده)(

ـــا  ا عــن كو عــَدت عليهـــا العاديــات وجـــارت عليهــا النائبـــات فأخرجتهــا عـــن معناهــا األصـــلي األصــيل وأبعـــد
   .)...يف الفكر واحلياة والنظر واملمارسة والتطبيق والقيم واملعايري واألصول سالمأخص خصائص منهج اإل

راِدفـة السـلفية، فقـال: (أهـل السـنة هـم الوسـط بل إن بعضهم قد حشر الوسطية تلك يف املذهبيـة فغـدت م
   .)10يف العدل واإلنصاف)، وتتمثل الوسطية يف (منهج السلف بعد ظهور أهل األهواء واالفرتاق)(

واملتتبــع هلــذا املصــطلح واســتثماراته ســيجده يــرتدد يف جمــاالت شــىت، فمــن جمــال االعتقــاد وأن األمــة الوســط 
أن الوســطية هــي الــيت (تــدين التطــرف يف كــل صــوره إَىل  مســاء والصــفات،هــي الــيت تلتــزم مبــذهب الســلف يف األ
بصــفته ديــن  ســالمية، وبــذل اجلهــود لعــرض الصــورة الصــحيحة لإلنســانوأشــكاله بوصــفه ال يتفــق مــع القــيم اإل



ي معتدل مقيد بالزمان واملكان واألحوال، وتطـوير املنـاهج الدينيـة إسالمالوسطية واالعتدال، واعتماد خطاب 
 )، وصـوالً 11وتعزيـز ثقافـة السـالم يف املـدارس واجملتمعـات، وتعزيـز احلـوار بـني األديـان)( ...دارسها املتنوعة،مب

القول بوسطية الفتوى، ووسطية اجلهاد، والوسطية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، وعالقـة الوسـطية إَىل 
نــــاك مــــن يتحــــدث عــــن (وســــطية مســــتنرية) بــــل وجــــد ه .)12ية، وغــــري ذلــــك(نســــانية واإلســــالمباحلضــــارة اإل

   .)13)(سالمو(ضرورة وضع خطة شاملة لبلوغ الوسطية املستنرية مبا يتفق مع تعاليم اإل
ا روح اإل ا ترادف االعتدال، وإ وإحـدى  سـالمإن هذا االضطراب يف حتديد مفهوم الوسطية اليت يقال: إ

ـا القيـام بـه، -خصائصه  ـاَأو  ال ينسجم مع الدور املنـوط  ذلـك لونًـا إَىل  وهـو يعكـس .املكانـة الـيت حتظـى 
اللغــة املعجميــة مــرة أخــرى إَىل  فبــالعودة .مــن ألــوان االســتعارة والتبســيط الــيت حتــدثنا عنهــا يف مطلــع هــذا املقــال

أن إَىل  وذهـــب املفســـرون .جنـــد أن الوســـط وســـط الشـــيء مـــا بـــني طرفيـــه، وهـــو منـــه، واملعتـــدل مـــن كـــل شـــيء
ــا وســط بــني رذيلتــني،  .)عــدوًال أخيــارًا(أمــة وســطًا) يعــين  (وكــذلك جعلنــاكم وقــدميًا عــّرف أرســطو الفضــيلة بأ

   .مسألة القيمإَىل  وعلى هذا فالفضائل وسطية، حبسب أرسطو، وهو حييل يف هذا
ـــا علـــى  )الوســـطية واألمميـــة الرابعـــة(م كتـــب ليـــون تروتســـكي مقـــاًال أمســـاه 1934ويف ســـنة  شـــن فيـــه هجوًم
عتــرب أن الوســطية املعاصــرة لــه، يف الفضــاء املاركســي ال ختضــع إال بصــعوبة لتعريــف إجيــايب، بســبب الوســطية وا

مل يســبق أبــًدا للوســطية أن تــألألت كمــا هــي اليــوم بكــل ألــوان قــوس قــزح؛ ألن (انعــدام الشــكل لــديها، قــائًال: 
ين باالختمـار هنـا االنتقـال ، ويعـ)صفوف الطبقة العاملة مل تشهد من قبل مثل هذا االختمار السياسي احلـايل
ـا  .بني قطيب املاركسـية واإلصـالحية، أي االنتقـال عـرب خمتلـف أطـوار الوسـطية وخلـص فيـه صـفات الوسـطية بأ

دروس أخالقية مثرية للشفقة إلخفاء فراغـه األيـديولوجي، وأنـه إَىل  عدمية الشكل وانتقائية، وأن الوسطي يلجأ
   .)14أقصى اخلالصات( -بضغط الظروف-يقبل 

تكتيًكــا سياســيًّا حمًضــا بــني قطبــني  -يف معناهــا القــدمي-والوســطية الــيت يعلــن عليهــا احلــرب تروتســكي تعــين 
 وعلى امتداد النصف األول من القـرن العشـرين كـان اليسـار ينظـر .متضادين مها اليمني واليسار مبعنامها القدمي

ا ُسبة، بينما ينظرإَىل  ا مماألة للتطـرف، وجـوهر الصـراع كـان يـدور حـول ا اليمني عإليه الوسطية على أ لى أ
ــــات الثــــروة والســــلطة بــــني طبقــــات اجملتمــــع غــــري أن تلــــك  .املفاضــــلة بــــني الفــــرد واجلماعــــة، فيمــــا خيــــص تفاوت

   .االنقسامات َخفَّْت يف النصف الثاين من القرن العشرين
االجتماعي، فنشأت دولـة الرفـاه الـيت وحني أخذت الليرباليات الفردية تتعلم من اجلماعيات وجوب التوازن 

منظومة راسخة يف اخلمسينات، اكتشفت اجلماعيات اجلاحمة وجوب اإلصالح على ُخطَـا اقتصـاد إَىل  حتولت
ويف خضـم هـذا التقـارب ولـدت فكـرة  .السوق وفتح باب احلريات، فبدأت حركـة اإلصـالح مطلـع الثمانينـات

ا هـــــذه املـــــرة، بـــــل بوصـــــفها فلســـــفة اجتماعيـــــة ذات منظـــــور الوســـــطية جمـــــدًدا لـــــيس بوصـــــفها تكتيًكـــــا سياســـــيًّ 



الطريـق الثالـث بوصـفها َأو  ولعـل أبـرز مـن ميثـل هـذا االجتـاه أنطـوين جيـدنز الـذي نظّـر للوسـطية .)15تارخيي(
   .)16للتعبري عن يأس من املواقف احلادة والقاطعة توخًيا لالعتدال(َأو  صيغة إلعالن الرباءة من التطرف

 ..ألن الوســطية األرســطية(ية، فينفــي حممــد عمــارة أن تكــون شــبيهة بوســطية أرســطو ســالمة اإلأمــا الوســطي
 -الــرذيلتني-هـي يف العــرف األرســطي أشـبه مــا تكــون يف توســطها بالنقطـة الرياضــية الــيت تفصـلها عــن القطبــني 

ــا نقطــة رياضــية وموقــف ســاكن وشــيء آخــر ال .مســافة متســاوية، تضــمن هلــا التوســط والوســطية عالقــة لــه  إ
ــا يف التصــور اإلســالمبــالقطبني اللــذين يتوســطهما، وليســت هكــذا الوســطية يف مــنهج اإل ي موقــف ســالم، إ

الوســطية عنــد جيــدنز هــي كــذلك َأو  ويف الواقــع أن الطريــق الثالــث .)17()وموقــف جديــد حقًّــا ..ثالــث حقًّــا
  .يت تغري العاملإطار للتفكري وإحداث فلسفة سياسية تتجاوب مع التغريات الكربى ال

ا طريق ثالثة بـني مجلـة ثنائيـات: سالمواملتتبع للكتابات حول الوسطية اإل ية يلحظ بوضوح إحلاحها على أ
الــدين والــدنيا، الــروح واجلســد، الــدين والدولــة، الــذات واملوضــوع، املقاصــد والوســائل، الثابــت واملتغــري، العقــل 

آخـــر تلـــك الثنائيـــات الكثـــرية الـــيت تـــرد يف كـــالم الشـــيخ إَىل  رة،والنقـــل، االجتهـــاد والتقليـــد، األصـــالة واملعاصـــ
   .القرضاوي وعمارة وغريمها

ويف أحيـــان كثـــرية يبـــدو يل أن تلـــك الوســـطية ال تكـــاد تغـــادر املعـــىن اللغـــوي البســـيط الـــذي هـــو وســـط بـــني 
ل كل معضالت طرفني، ومن مث فهي تلح على فكرة الثنائيات تلك، وتقع يف أسرها، بل تزعم أن الوسطية حت

  .تلك الثنائيات اليت أعيت الفالسفة والعلماء السابقني عرب القرون
املفهـوم القــرآين للوســطية، فقـد جــاءت الوســطية, فقـد جــاءت الوســطية إَىل  لكـن حيســن قبـل ذلــك أن نعــود

نــوا وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطًا لتكو ﴿: -تعــاىل-وصــًفا لألمــة املســلمة مــرة واحــدة فقــط يف القــرآن، يف قولــه 
الكعبـة  -القبلـة إَىل  وسبقها وأعقبها احلـديث عـن التوجـه ﴾شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيًدا

ومـا جعلنـا القبلـة ﴿وأعقبهـا  ﴾...سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم الـيت كـانوا عليهـا﴿املشرفة، 
  .)143-142(البقرة ﴾...يهاليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقب

) مــن ســورة البقــرة إلثبــات البعثــة احملمديــة وذكــر 152-1وقــد جعــل اإلمــام عبــد احلميــد الفراهــي اآليــات (
أعطانــا عهــًدا وكتابًــا فيــه  -تعــاىل-براهينهــا، وختللــه إثبــات النبــوات عموًمــا، ومجلــة الكــالم يف تلــك اآليــات أنــه 

–نته، وأن بين إسرائيل نقضـوا عهـده فسـلبوا هـذا العهـد، وأنـه هدى وفالح، وأنه عام جلميع الناس حسب س
 .أجنــز مــا وعــد إبــراهيم مــن أنــه يبــارك مجيــع األمــم بنســل إمساعيــل، فبعــث اهللا بــه نبيًّــا يبــارك األمــم كافــة -تعــاىل

اس وكذلك اجتىب أمة جديدة التباع هذا النيب، أمة وسطًا شهداء هللا على الناس أمجعني، فألزم احلجة على الن
) خطاب للمؤمنني مع تعريض ببـين إسـرائيل يف 151-124واآليات ( .عموًما وعلى أهل الكتاب خصوًصا

وعلـى البيـت العتيـق، وأن أصـل هـذا  -عليه السالم-إثبات هذا العهد اجلديد بناء على العهد القدمي بإبراهيم 



والنصــارى داحضــة،  اليهــود  ديــنالعهــد الصــالة والــذكر ونفــي األنــداد وتطهــري البيــت، فحجــتهم أن ال ديــن إال
وأنكـم أمـة وسـط وكـذلك قبلـتكم، وأنكـم  .وأن أمة قد خلت مبا كسبت، وبعثتم خالئـف فلكـم مـا تكسـبون

   .)18على صراط مستقيم(
القبلـــة يف إَىل  فالســـياق كمـــا هـــو واضـــح ســـياق إثبـــات البعثـــة، وأن االقـــرتان بـــني األمـــة الوســـط وبـــني االجتـــاه

-ا حممـد إليهـ إبراهيم الذي بىن الكعبة القبلة اليت استأنف التوجـهإَىل  ذي عهد اهللا بهمكة، له صلة بالعهد ال
 .بيــت اهللا احلــرامإَىل  ، وأمتــه الــيت جــاءت لتحمــل العهــد وحتيــي ذلــك التوجــه التوحيــدي-صــلى اهللا عليــه وســلم

   .والنصارى اليهود فكانت أمة وسطًا بالنسبة لألمم السابقة من
صـلى - ري أيًضـا مـا جـاء يف السـنة النبويـة عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال: قـال رسـول اهللاوما يدعم هذا التفسـ

 .فيقـول: هـل بلغـت؟ فيقـول: نعـم .يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيـك وسـعديك يـا رب(: -اهللا عليه وسلم
فيشـهدون  فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمته، .فيقال ألمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير

وكــــــذلك جعلنــــــاكم أمــــــة ﴿: -جــــــل ذكــــــره-ويكــــــون الرســــــول علــــــيكم شــــــهيًدا، فــــــذلك قولــــــه  .أنــــــه قــــــد بلــــــغ
بــني ثنائيــة، بــل هــي اخلرييــة فقــد قــال الطــربي: َأو  والوســطية هنــا ليســت وســطًا بــني طــرفني، .)19)(﴾وســطًا

وهلــذا فــإن  .ي خيــارًا عــدوالً الوســط يف كــالم العــرب اخليــار، وهلــذا تــوارد املفســرون علــى القــول: (أمــة وســطًا)، أ
  .)110(آل عمران ﴾كنتم خري أمة أخرجت للناس﴿آية الوسط ذات صلة بآية 

إن مفهــوم الوســطية القـــرآين أســيء فهمـــه، (مســألة مهمــة يف هـــذا الســياق، فقـــال: إَىل  وقــد أشــار املرزوقـــي
وسط الوجودي، أعين التوسط فمادة (و س ط)، مل ترد يف القرآن إال يف مخس آيات ال غري، وكلها تتعلق بالت

الذي يصف حالة موجودة خربيًّا وال يتكلم يف التوسط القيمي الذي يكلف بتحقيق الوسط، فهو فيها مجيًعـا 
ا املسلمون ...خربي ووجودي وليس إنشائيًّا وقيميًّا   .)20()فالوسطية حال وجودية يتصف 

بــذل اجلهــد الســتخراج َأو  ى الــنص القــرآينوعلــى هــذا التحقيــق فــال جنــد معــىن إلقحــام تلــك التوجهــات علــ
ايــة املطــاف21أدلــة للوســطية مــن القــرآن والســنة النبويــة(  .تــوفيقيَأو  إخــواينَأو  توجــه ســلفيإَىل  ) لتــؤول يف 

جلـب األدلـة عليـه وإثباتـه إَىل  ومن خصائصـه الكـربى وحيتـاج سالموال أزال أسرتيب يف أمر يقال: إنه روح اإل
إن العلمانيــة (القــول: إَىل  يقــع االخــتالف فيــه هــذا االخــتالف الواســع، ليصــل مــع بعضــهم َأو ــذه الطريقــة،

املعتدلـــة تلتقـــي مـــع الوســـطية يف كفالـــة حريـــة األديـــان وكفالـــة حقـــوق املواطنـــة للكافـــة والتنـــاوب الســـلمي علـــى 
وملــة ومســائل ولنجــد أن الوســطية تلــك تتــيح لنــا منهًجــا للتعامــل مــع الع .)22()الســلطة عــرب انتخابــات حــرة

احلكــم، والــرتاث واإلصــالح االقتصــادي والسياســي واإلرهــاب والعلمانيــة، وهــي كلهــا قضــايا معضــلة يف الفكــر 
ي علــى الســواء، فضــًال عــن الفكــر الغــريب نفســه، مث يــأيت الفكــر املنعــوت بالوســطية ليــزعم أن ســالمالعــريب واإل

وإحـدى  سـالممجيًعـا، وذلـك املـنهج هـو روح اإل لديه املنهج الـذي يؤهلـه حلـل تلـك املعضـالت والتعامـل معهـا



ي نفسه يكتنفه الكثري من املشكالت والقصـور يف سالميف الوقت الذي جند أن الفقه اإل .خصائصه الكربى!
  .معاجلة تلك املسائل اليت تقول: إن الوسطية تلتقي فيها مع العلمانية املعتدلة

ية الـيت هـي نتـاج سـالمفـأين تقـع املـذاهب اإل سـالممـن اإلمث إننا حني نقـول: إن الوسـطية هـي بتلـك املنزلـة 
فهـل تقـع داخـل الوسـطية  .جدل وتفاعل املسـلمني مـع الـنص الـديين؟ املـذاهب الفقهيـة والعقديـة علـى السـواء

أم خارجـــه؟ وإذا وصـــفت مجيًعـــا بالوســـطية مـــن أشـــعرية وســـلفية وماتريديـــة  ســـالمية الـــيت هـــي روح اإلســـالماإل
حــــد التنــــاقض يف بعــــض إَىل  لــــك، فــــأي معــــىن للوســــطية بــــني هــــذه املختلفــــات الــــيت تصــــلغــــري ذإَىل  ومعتزلــــة

  األحيان؟ ومن ميلك مشروعية احتكار ذلك النعت وسلبه لآلخرين؟
هو التيار الذي أمسيه تيار (تيار حسن البنا ومدرسته (اإلخوان) ويقول: إَىل  الشيخ القرضاوي يعلن انتماءه

َأو   قلـيالً  إليـه يشـمل كـل مـن أضـاف -كما مسـاه بعضـهم- )ر الوسطية(إن )، بل 23()يةسالمالوسطية اإل
كثريًا، حىت إنه ليشمل حممد عبده وسيد قطب ومجاعة الدعوة والتبليغ واحلركة السـلفية ومجاعـة اجلهـاد وحـزب 

 بالرغم من أننا لو جئنا نطبق معامل ذلك النهج الوسطي علـى تلـك اجلماعـات والشخصـيات .)!24التحرير(
ا ال تتفق معها وإن اتفقت يف بعضها    .سنجد أ

معضلة هي حتديد معىن واضح وحمدد للوسطية، واملشكالت اليت تعتور تصنيف الوسـطيني وغـري الوسـطيني 
مسـألة نسـبية؛ فالسـلوك (القـول: بـأن الوسـطية إَىل  دفعـت -مع مـا يف ذلـك التصـنيف نفسـه مـن مشـكالت-

بـل  .)25()العـراقَأو  ن خيتلف عنه يف بلد حتـت االحـتالل مثـل فلسـطنيالوسطي يف بلد مثل املغرب ال بد أ
االعتدال نفسه ليس لوناً واحداً، فاالعتدال عبارة عن إطار واسـع (القول: بأن إَىل  إن آخر يتجاوز به النسبية

بعـة كلهـا تعتـرب ولكنهـا كلهـا معتدلـة، فعلـى سـبيل املثـال املـذاهب الفقهيـة األر  ،ا خمتلفةا وأطرافً قد يشمل أطيافً 
 مذاهب وسط ومذاهب اعتدال، ومع ذلك بينها اختالف حىت يف طريقـة االسـتنباط واألصـول الفقهيـة فضـالً 

   .)26()اإليه عن النتائج واآلراء اليت وصلوا
وهكـــذا توزعــــت الوســـطية بــــني اإلخوانيـــة، والســــلفية املذهبيــــة، والنســـبية التقديريــــة، والشـــمولية الــــيت تشــــمل 

   .وإحدى خصائصه الكربى! سالمذلك، روح اإلإَىل  وهي .ية األربعة بكل ما فيها من أقوالاملذاهب الفقه
ًجــا معرفيًّــا لــدى عمــارة،  فبهــذه الوســطية اجلامعــة مل تعــرف (بــل أكثــر مــن ذلــك، الوســطية ترتقــي لتصــبح 

ا ذلك التناقض الذي مل جيد له حَ سالمالفكرية اإل  ..الدنيا واآلخـرة ..اجلسدني الروح و بَ  الًّ ية عندما التزمت 
 ..املقاصــد والوســائل ..املاديــة واملثاليــة ..الفكــر والواقــع ..الفــرد واجملمــوع ..الــذات واملوضــوع ..الــدين والدولــة
 آخـرإَىل  ..الـدين والعلـم ..االجتهاد والتقليـد ..احلق والقوة ..العقل والنقل ..القدمي واجلديد ..الثابت واملتغري

   .)27)(الثنائيات تلك



ا حلت كل مشكالت املعرفة، وتعالت  هذه اخلطابية الشديدة، تقفز فوق حقائق التاريخ واملعرفة، فتزعم أ
علــى كــل خالفــات التــاريخ، مبــنهج الوســطية الــذي قــدم احللــول الســحرية لتلــك الثنائيــات الــيت ال يــزال الفكــر 

ي ســالموحتديــًدا اإل -ء يف اجملــال الــديين حلهــا، ســوا -أقــول حماولــة-املعاصــر يقــدم املقاربــات العديــدة حملاولــة 
أم  -تيارات عديدة لكل منها مقاربته، ومنها التجديـدي الـذي لـه إسـهامات بـارزة يف هـذا اجملـال إَىل  املنقسم

   .يف اجملال الفكري العام
يف نقـًدا الذًعـا لالعتـدال، معتـربًا أن املعتـدلني  )Sam Harris)(28فعلى سبيل املثال قدم سـام هـاريس (

فاالعتـدال  .السـقوط يف اهلاويـة، دون أن يؤيـد التطـرفإَىل  الدين سيكونون السبب الرئيس يف تعريض البشرية
القائـل بـاحرتام كـل طـرف ملعتقـدات الطــرف اآلخـر مـع أنـه علـى يقـني مــن خطئهـا يعـّد نفاقًـا، فكيـف إذا كــان 

  يعتقد أيًضا بأن هذا اآلخر سيكون مصريه اجلحيم؟! 
مســألة فلســفية إَىل  ن موقــف هــاريس الــذي ينطلــق مــن موقــف ال ديــين، فــإن جدالــه حييــلوبقطــع النظــر عــ

إعـادة تفسـري النصـوص إَىل  وجيهة، مت طرحها تارخييًّا ضـمن جـداليات العقـل والنقـل، وهـي أن االعتـدال يلجـأ
انتقــاء أَو  الدينيــة لكــي تتماشــى مــع العقــل وتواكــب التطــور العلمــي والثقــايف، ويف ســبيل إعــادة التفســري تلــك

 بعـض النصـوص والسـكوت عــن بعضـها اآلخـر، تُرتكـب خيانــات حبـق النصـوص والعقـل مًعــا، وهـذا رمبـا يــدفع
  .اليت تنهض دوًما حلماية طهورية النص ونقائه )األصولية(منو ما يسمى بـإَىل 

األســتاذ يعــين ا إليهــ إن عــدم التمــايز يف املواقــف الــيت أشــار(وقــد علــق املرزوقــي علــى كــالم عمــارة بــالقول: 
هــــذا فضــــًال عــــن كــــون أمــــة غارقــــة يف أدىن  .حتًمــــا عــــدم إدراك الفــــروق بــــني األشــــياء ومث عــــدم التفكــــري أصــــالً 

ـــا اليوميـــة كيـــف ميكـــن أن تـــزعم أن فكرهـــا قـــد اســـتطاع حـــل كـــل هـــذه املعضـــالت الوجوديـــة  مشـــكالت حيا
ا الفكر البشري يف احلضارات األخرى؟   .)29()واملعرفية اليت عجز دو

ا يف اجملال املعريف أشد تبسيطًا، تبدأ مـن  وكما أن الوسطية يف اجملال الديين تشتمل على تبسيط شديد، فإ
ــا ليســت حــًال لتلــك الثنائيــات، وال ميكــن هلــا أن  عــدم القــدرة علــى الــزعم بوجــود تصــور ثابــت للوســطية، وأ

التوفيقيـة َأو  ات دون احللـول الوسـططلـب الغايـإَىل  تكون كذلك على املستوى النظـري الفلسـفي، الـذي ينـزع
الــيت ميكــن للعمــل أن يقبلهــا، وعــدم التفريــق بــني الذريعيــة الواجبــة يف العمــل، وطلــب الغايــات يف النظــر، اعتــربه 

َأو  املرزوقـــي الســـبب الـــرئيس يف مـــوت كـــل إبـــداع يف حضـــارتنا حـــىت إن القـــرنني األخـــريين مل ينبـــغ فيهمـــا عـــامل
  .ألفق خلقي يف املسرية البشريةَأو  أن يعد توسيًعا جملال معريففيلسوف واحد أبدع ما ميكن 

وحــني نقــول: إن الوســطية جتمــع بــني صــريح املعقــول وصــحيح املنقــول، نفــرتض بأننــا منلــك صــريح املعقــول 
العلــم /املعيــار الــذي إَىل  وصــحيح املنقــول، وأن املهمــة تنحصــر يف جمــرد اجلمــع بينهمــا، فــإذا جتاوزنــا ذلــك كلــه،



حـــىت التلفيقـــي، فســـيكون ذلـــك العلـــم متعالًيـــا علـــى َأو  التـــوفيقيَأو  نـــا مـــن ذلـــك اجلمـــع، غـــري االعتبـــاطيميّكن
  .الطرفني، الصحيح والصريح، ومن مث فهذا املتعايل ال يقبل الوسطية والتوسط؛ ألنه علم معياري

هر فرقًا بـني املـوقفني، ية لوسطية أرسطو، فإن التدقيق ال يظسالمأما قول (عمارة) حول مفارقة الوسطية اإل
ايـــة هلـــا، هـــو خضـــوع ملنطـــق القـــول  ـــا حـــالًّ يـــتم تقدميـــه أمـــام تلـــك الثنائيـــات الـــيت ال  واحنصـــار الوســـطية بكو
األرســطي يف تعريــف الفضــائل، والــيت يكتفــي فيهــا بــاجلمع بــني رذيلتــني، مــن خــالل ارتكــاب قليــل مــن اإلفــراط 

فــل عــن أن الــدخول يف منطــق اجلمــع بــني الثنائيــات تلــك بـــأي ية تتغاســالموالوســطية اإل .وقليــل مــن التفــريط
 شكل كان، يعين دخوًال يف جدل جديد يـتم فيـه النقـاش حـول ذلـك القـدر الـذي مت اجلمـع بينـه مـن الطـرفني،

ما الذي مت قسـره ليـدخل يف َأو  البحث يف أي اجملموعني مت إخضاعه لآلخر؟َأو  ذلك الشكل من اجلمع،َأو 
 فعــًال اجلمــع مــع بقــاء جــوهر الطــرفني دون حتــوير أم مت حتــوير الطــرفني عينهمــا لــيمكن اجلمــع هــل متَأو  اآلخــر؟

مـا؟ فهـل فعـًال الوسـطية علـى هـذا تشـكل  من خالل طـرف ثالـث جديـد مفـارق للطـرفني وإن كـان فيـه شـبه 
  حالًّ؟

املنطق الـدعوي إن الدخول يف منطق الثنائيات نفسه، دخول يف منطق تبسيطي ذي منحي توفيقي، أليـق بـ
والسياسي، وليس مسـلًكا معرفيًّـا، فالفعـل املعـريف حيـدد هدفـه بالبحـث عـن مـوطن اإلشـكال الـرئيس ويفحصـه 

من هنا فالوسطية تتجاهل موطن اإلشكال يف  .ليحاول معاجلته واإلجابة عليه، وليس حياول اجلمع بني طرفيه
ا ميكنها حله مبنطق اجلمع ا فعـل أيـديولوجي دفـاعي يف وجـه إَىل  فتتحـول .ألرسـطيتلك الثنائيات، وتتوهم أ

ا مجع إَىل  ويف سياق دعم فعلها األيديولوجي تلجأ .ملواكبة املتغرياتَأو  التحديات القرآن لتفسري الوسطية بأ
تني يـة واملسـيحية الـدياناليهود التوسـط واالعتـدال بـني ثنائيـةَأو  بني الثنائيتني: إفراط وتفريط بالتعبري األرسـطي،

يف حــني أن الســياق القــرآين كمــا شــرحناه ســابًقا يقــع خــارج منطــق الثنائيــات تلــك،  .ســالمالســابقتني علــى اإل
ا رسـالة معياريـة سالمويقدم الرسالة احملمدية (اإل ا كـل احنـراف وقـع إليهـ يقـاس -وليسـت توسـطية  -) على أ

  .معة بني ما سبقهايف الديانات السابقة، وهي رسالة مهيمنة على ما سبقها وليست جا
ــا  ــا وأطروحا اقتصــرت هنــا يف هــذا املقــال املتواضــع علــى مناقشــة منطــق الوســطية دون الــدخول يف معاجلا

مجلــة وتفصــيًال!، بــالرغم مــن أن الــدخول يف حلوهلــا  ســالماإلإَىل  حلــل تلــك الثنائيــات، احلــل الــذي تعــزوه غالًبــا
غريها سيكشف ليس فقط عن تنوع، بل عن تناقضات هي الوسطية لتلك الثنائيات ومقارنتها مع أطروحات 

، سـالماإلإَىل  ذاك فقـطَأو  ي، لكن تثور املشكالت حينما يتم نسبة هـذا فقـطسالمموجودة داخل الفكر اإل
بــــأل - ســــالماإلإَىل  فتمــــارس إقصــــاًء ملــــا عــــداها، مــــع أنــــه ينبغــــي التصــــّون يف املســــائل والتصــــورات الــــيت تـُْعــــَزى

ل األطـــراف، لتبقـــى مســـاحة واضـــحة وبـــارزة لالجتهـــادات البشـــرية يف فهـــم النصـــوص مـــن قبـــل كـــ -التعريـــف
   .الدينية



وبالرغم من أنه مثة ثنائيات كثرية اّدعت الوسطية اجلمع بينهـا، يكتنفهـا الكثـري مـن املعضـالت، فحسـبنا أن 
بينهــا علــى الــرغم ممــا بــني  الســلفية والتجديــد الــيت جتمــع الوســطيةُ أَو  ثنائيــة األصــالة واملعاصــرة،إَىل  نشــري هنــا

ي ســالمالســلفية والتجديــد مــن تبــاين شــديد، جيعــل مــن الوســطية فيهمــا تبســيطًا هلمــا، فاملــدقق يف اخلطــاب اإل
وتنويعاته، من اجتاهات إصالحية وسلفية وجتديدية وغريها، ورؤية كل منها للزمن والتاريخ، يـدرك أن الوسـطية 

فـالوعي  .مع العصر، وتؤجل كل األسـئلة بـدًال مـن أن حتلهـا -ظاهريًّا– تستبطن وعًيا سلفيًّا للتاريخ، وتتصاحل
السلفي بالزمن يتشكل على صيغة حلظة نورانية طاهرة ظهرت يف عتمة التـاريخ بعـد أن كـان كاحلًـا، لكـن هـذا 

كــل   حلظــة معرفيـة شــاملةإَىل  النـور التقــوي (مـن التقــوى) الـذي أضــاء التـاريخ، مل يلبــث لـدى الســلفية أن حتـول
متقــدم حنــو األســوأ، حبيــث جيعــل كــل  -باســتمرار-الكمــال، ومــن مث فــإن الــزمن يســري حنــو التنــاقص، والتــاريخ 

الفهوم والتصورات املعرفية موجـودة هنـاك يف تلـك اللحظـة النورانيـة، وعليـه يكـون مرجـع كـل املعرفـة هنـاك عنـد 
أن  إَىل  املســتمرة يف اخلطــاب الوســطيوأحــد جتليــات هــذا االكتمــال هــو تلــك اإلحالــة  .)30حلظــة االكتمــال(

   .)31كل ما قاله الغرب موجود لدينا منذ زمن، من نتاج تلك اللحظة النورانية املكتملة(
ية نتــاج كبــري مــن  ســالمتلــك اإلحالــة مل تكــن إحــاالت قوليــة جمــردة، بــل نشــأ يف ظــل مــا مســي بالصــحوة اإل

ي، سـالمسلفية رخوة، من مثل: علم االجتمـاع اإل كتابات غاية يف السطحية حتمل عناوين حداثية وحمتويات
 ،فضــًال عــن تلــك اللغــة الســطحية الــيت اســتعارت العديــد مــن املصــطلحات الغربيــة ...ي،ســالموعلــم الــنفس اإل

وال خيــرج عــن هــذا تلــك  .يف مقدمــة هــذا املقــال إليــه وقامــت بأســلمتها بشــكل مبتــذل، علــى حنــو مــا أشــرت
يًّا مـن إسـالمعلوم غربية  )لتأصيل(ي سالمة من القرآن والسنة والتاريخ اإلالكتب اليت كتبت الستجالب األدل

   .سالممثل تلك الكتب عن محاية البيئة يف اإل
إن الصـحوة فرخـت علـم كـالم سـطحيا (بل إن املرزوقي يرى الرأي نفسـه فيمـا خيـص علـم الكـالم، فيقـول: 

 يســهم ال يف العلــم والفلســفة، وال يف العمــل أقــل عمًقــا وعلًمــا مــن علــم الكــالم الوســيط، فضــًال عــن كونــه ال
 .)32()والدين، بل هو جمرد أيديولوجيا دفاعية تتغىن بأجماد املاضي وتقتل احلاضر واملستقبل

  
ية تلــك، علــى الــرغم ممــا أنتجتــه علــى مســتوى الشــعائر والتــدين الســلوكي، ســالمويف الواقــع إن الصــحوة اإل

ا مل تنتج مدارس فكرية وعلمية، ب ل فّرخت كتًبا وأفكارًا وتصورات سطحية ال ميكن هلا أن تشكل وزنًـا يف فإ
ية وبإثبـات بـأن مــا لـدى الغــرب إســالم )تأصـيل(ميـزان املعرفـة املعاصــرة، فتلـك األســلمة الـيت بـدأت مبحــاوالت 

لغـرب مفاصـلة مـع علـوم اإَىل  يسـالملدينا قدميًا، انتهت مع أمثال اإلعجاز العلمي والطب النبوي والطب اإل
   .يف هذا امليدان مفاصلة حادة يف بعض األحيان!
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إذن هــل بــات مــن الضــروري أن نعيــد النظــر يف مفهــوم الوســطية ويف جمــال حتققهــا، وكيفياتــه، وشــروط 
  .استعماهلا لتحقيق مدلوهلا السوي بعيًدا عن تلك التفسريات السطحية، واالستعماالت األيديولوجية؟
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  :الكرسي البابوي بين عصرين
  قراءة في مسيرة يوحنا بولس الثاني

  امحيدة النيفر(*
  هل استعاد المؤمن ظله؟

اوى احلرب األعظم يوحنا بـولس الثـ م) مصـابا برصـاص (حممـد علـي آغشـا)، 1981اين يف (مـايوحني 
  .ملاذا أنا؟" القاتل احملرتف، مسع بعضهم البابا يهمس: "ملاذا أنا؟

يف تلــك اللحظــات، تســاعد املتأمــَل اليــوم علــى فهــم جانــب أســاس مــن مســرية ،هــذه الكلمــات القليلــة
   .رجل مؤمن برسالة ديانة كربى طاملا امُتِحنت عرب العصور

الســـالم إَىل  ا أنـــا؟): اســـتفهام إنكـــاري أطلقـــه قائلـــه وكأنـــه مل يـــُدْر خبلـــده أن يكـــون، وهـــو الـــداعي(ملـــاذ
  .واحملبة، مستهَدًفا بالقتل شأن رجال آخرين بيدهم قهر النفوذ وسطوة السلطان الزمين

جــل مــن زاويــة املتــابع املســلم، حــني نريــد تقــومي جانــب مــن مســرية الر  السـؤال الــذي يبــدو لنــا موضــوعيا،
الذي أشـرف علـى حظـوظ املسـيحية الكاثوليكيـة ألكثـر مـن ربـع قـرن هـو: كيـف ميكـن أن نقبـل أن حتقـق 
الكنيسة هذه احلركية يف شىت أحناء العامل وخباصة صوب املعسكر الشيوعي مث يكون زعيمها خايل الـذهن 

  من أية تداعيات سياسية دولية ميكن أن تلحقه؟ 
ن غالب املهتمني بالشأن العام من املسلمني ما زالـوا يشـّككون يف هذا اجلانب األول حرّي بالبحث أل

ــم مــا زالــوا ينظــرون العالقــة مــع الطــرف إَىل  جناعــة التمــايز بــني الــديين والسياســي بــل يف إمكانيتــه؛ كمــا أ
   .املسيحي األورويب بعني الريب الشديد

ي ســالمال املثــّىن الــذي يــؤرق الفكراإلمــا نريــد أن نعاجلــه مبناســبة وفــاة يوحنــا بــولس الثــاين هــو هــذا الســؤ 
   .والذي ال مفّر من اإلجابة عنه إن أردنا تـجاوز أزمة تعصف بالنخب املسلمة منذ ما يزيد على قرنني

أي حد ميكـن الفصـل فعـال بـني الـديين والـزمين و مـن جهـة ثانيـة هـل إَىل  السؤال املزدوج هو من جهة:
لــوغ هــذا الفصــل واحلــال أن حضــورها املباشــر وغــري املباشــر يف متّكنــت الكنيســة الكاثوليكيــة حقيقــة مــن ب

  اجملاالت العامة ال يكاد خيفى؟
ــا نعتــرب أن مــا قالــه البابــا يف اســتفهامه اإلنكــاري  إذا باشــرنا مســرية احلــرب األعظــم مــن هــذا املــدخل فإنن

   . عامل احلداثةالوعي الكاثوليكي يف خصوص وظيفة الدين املسيحي يف إليه يصّور بدقة وصدق ما انتهى
 نســـانمـــا اســـتقر عليـــه الفكـــر املســـيحي يف صـــياغته الكاثوليكيـــة هـــو أن رســـالة الـــدين هـــي خـــالص اإل

وتــدبري معــىن احليــاة أمــا العالقــة بالشــؤون العامــة للمدينــة ومــا يتصــل بالفعــل يف الــزمن فــإن لــه نظامــا وحركــة 
ت بصــــعوبة وواكبــــت تطــــّورا لألوضــــاع مثــــل هــــذه الرؤيــــة حتققــــ .خاصــــني ينبغــــي أالّ يتوالمهــــا رجــــال الــــدين

ائيـا دون العـود كانـت عليـه األوضـاع يف القـرون   مـاإَىل  االجتماعية والفكريـة يف الغـرب األورويب مبـا حـال 
أن احلراك الديين عندما يصـبح فعـال يف الـزمن إَىل  لقد انتهى الفكر املسيحي يف الغرب األورويب .الوسطى

   .ياسةفإنه ّخيرب الدين وال يفيد الس
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هــذا مــا بلغتــه ســريورة األوضــاع منــذ حركــة اإلصــالح الــديين يف الغــرب وهــي ســريورة اعتمــدت تأصــيال 
؛ لقـد قـال إليـه عقديا وفكريا للخصوصية املسيحية معطيـة لكلمـة السـيد املسـيح بعـدا معاصـرا ينبغـي التنبّـه

املســيحي يف الغــرب احلــديث مــن : "اعطــوا مــا لقيصــر لقيصــر ومــا هللا هللا"، مــا متثّلــه الفكــر -عليــه الســالم-
أالّ يقـّدس إَىل  بذلك كان املؤمن مدعّوا .هذه املقولة هو أنه ينبغي أّال يقَدَ◌ّ◌َ◌س الفعل الزمين السياسي

تقــويض ذاتيــة الــدين ورســالته مــن ناحيــة وإفســاد مــا إَىل  مــا ال يـَُقــدَّس مــن الفعــل يف الــزمن، وإالّ آل األمــر
م مـن  يصنعه القائمون على الشأن العام م وسـوء اختيـارا مبا ُيستعار هلـم مـن مسـوغات دينيـة ُختفـي أزمـا

  . ناحية ثانية
األخالقي والروحـي نكتشـف أمـرا الفتـا  –تكوينه املعريف إَىل  مسرية البابا الراحل وخاصةإَىل  حني نعود

وروبية ورغم مـا إنه ذلك الوثوق من رسالة الدين املسيحي رغم استتباب احلداثة األ .للنظر يؤكد ما سلف
هـــو وثـــوق نـــاتج عـــن اســـتيعاب  .يبـــدو مـــن صـــلف العقـــل املنتصـــر خاصـــة يف الصـــياغة اإلحلاديـــة الشـــيوعية

مـا يلمسـه الباحـث  .للفلسفة الغربية عامة ومتّثل باخلصوص لنقدها للفكر املسيحي طيلـة العصـور السـابقة
أيضــا يف التكــوين املعــريف الالهــويت يف عــدد مــن مقــاطع خطــب البابــا ويف أجــزاء مــن تراثــه املكتــوب ويدركــه 

إنـه رهـان فعلـي بـدا  .لعدد من رموز الكنيسة املسيحية يثبت أن املوضـوع لـيس جمـرد مراوغـة وتزويـق لفظـي
إنـه االختيـار الـذي  .وبعده البابـا الراحـل بدرجـة أقـل VIمث حتّمـَله بولس  XXIIIواضحا مع البابا يوحنا 

الغــريب خاصــة وإدراكــه  نســانواحلداثــة وإن غــّريت جــذريا مــن وعــي اإليعتــرب أن اإلصــالح الــديين واألنــوار 
لــذلك فمــا حتقــق مــن اصــطدام الكثــريين  .لنفســه وللعــامل فــإن هــذا ال يعــين ضــرورة اســتنفاذ الــدين ألغراضــه

إعـادة نظـر إَىل  بالسلطة الكنسية األوروبية باعتماد معارف علمية موثـَّقة ومناهج فكرية جديدة أمر حيتـاج
مثل هذا التوجه قـام بـه ومـا يـزال رجـال ديـن يريـدون أن يسـتعيدوا ظلهـم  .مراجعات عميقة ومريرة تتطلب

  .يف أرض املعرفة والعلم لكن دون أن يعين ذلك القبول باستئصال للدين وإلميان املؤمنني
و  )فوربــاخ(ن مثــل يلحــداملن يفكــر اعتبــار أن املإَىل  أكثــر مــن ذلــك، لقــد انتهــت بعــض تلــك املراجعــات

 ـمالـديين أل لإلميـانكربى خدمة   ،على غري قصد منهم، واأدَّ ) قد سارتر(و )نيتشة(و )ماركس(و )فرويد(
لقــد مّهــدوا  .فــةكنســوا األرض مــن مجيــع الرتاهــات املزيّ زعزعــوا الــدواعي اإلميانيــة املتهافتــة و  بنقــدهم الصــارم

 حيــة ومؤكــد علــى ضــرورة التوّصــلل لفكــر ديــين جديــد ومعاصــر متنــاغم مــع الكشــوف العلميــة مــن ناســبيال
  .صحيحة لإلميان وتوطيدها والتعبري عنها بوجه أوضح دواعإَىل 

كانــت رحالتــه يف   .هــذا جانــب ممــا اعتمــده البابــا الراحــل يف انفتاحــه علــى عــامل متطــّور معقَّــد ومــأزوم
ذلـك فهـي تعـين َىل إ إضـافة ،إليـه قبول حتـدي املشـاكل املاثلـة يف كـل قطـر يتجـه خمتلف األصقاع تعين أّوال

ـا ومواجهتهـا مبـا حتتاجـه مـن ُخلُـق  ضمنيا نقدا للذات وألخطاء الكنيسة العديدة اليت ال مفر من اإلقرار 
  .التواضع وصرامة الوعي

تلك هي املفارقة الكربى اليت أتاحـت للبابـا الراحـل مصـداقية فاجـأت صـّناع القـرار وأصـحاب الفكـر و 
ا مفارقة من يكتشف نقاط ضعفه فيواجهها مريدا أن حيّوهلـا .بعد ذلك النفوذ يف أوروبا أوال والعامل إَىل  إ
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بـدأت حركـة  مثـل هـذا االختيـار مل يصـنعه البابـا، فاملؤكـد أن الكنيسـة الكاثوليكيـة مـن قبلـه .مرتكزات قـّوة
ـإَىل  كانـت حركـة أقـرب  .م)1962غري عادية منذ اجملمع الفاتيكـاين الثـاين يف (أكتـوبر ا اعرتفـت الثـورة أل

ا الــ( .باملفارقة الكاثوليكية وقّررت مواجهَتها بكلمة هي مشروع كامل: التحيني  )Aggiornamentoإ
مهــوم العــامل إَىل  املواكبــة الــيت تعــين أننــا إذا أردنــا أن حنــتفظ مبكانتنــا يف العــامل فــال منــاص مــن االســتماعَأو 

   .لكاثوليكية يف هذا العصروهواجسه ولن يتحقق ذلك إال إذا نزّلنا املعتقدات ا
ية تعــاين مــن إنســانذلــك، بــل قبــل ذلــك، هــو أن يكــون أبًــا حينــو علــى إَىل  مــا أراده البابــا الراحــل إضــافة
قـيم إَىل  أدرك البابـا وهـو القـادم مـن بولونيـا األسـرية أن الشـعوب حمتاجـة .أدواء ضياع املعىن و بـؤس احليـاة

ى أمرين اعتربمهـا الـرافعتني األساسـيتني لإلميـان وللحيـاة الروحيـة: من مث جاء تركيزه عل .ومعان كادت تندثر
ـارت منهـا مكانـة األب يف زمحـة حتـوالت  النظام األخالقي ومحاية مؤسسة األسرة اليت تراجعـت أمهيتهـا وا

ـــا 1978بـــذلك انطلـــق منـــذ تنصـــيبه يف (ســـنة  .جارفـــة م) مبتـــِدئاً بالعبـــارة املـــأثورة (ال ختـــافوا) الـــيت أراد 
ا بدرجـة ثانيـة عـودًة للـروح يف أوروبـا املهـدَّدة  -واجهة نظام شيوعيم ستاليين قمع موطنه البولوين مث أراد 

  .يتها وقيم التضامن واحملبة اليت حتقق هويتهاإنسانيف 
ــذه األبــّوة احلادبــة املشــفقة وبتواصــل مــع حركــة إصــالح عقديــة ومؤسســّية مضــت ســنوات البابــا يوحنــا 

  .يا يف أن يبقى حافزا قيميا وروحيا يف عامل قلق حائرسع بولس الثاين
هكــذا تبــدو للمتــابع مســرية احلــرباألعظم، مل يتجــاوز فيهــا حــدود التمــايز بــني الــديين والسياســي رغــم مــا 

ايــــات القــــرن  إليــــه ميكــــن أن تــــذهب بعــــض التحلــــيالت الــــيت تعتــــربه الرجــــل األخطــــر دينيــــا وسياســــيا يف 
ل استعاد جانبا من احلضور الكاثوليكي ضمن احلـدود الـيت رمستهـا احلداثـة يف ما نعتقده أن الرج .العشرين

مل يتخَط تلك احلدود وما كان له أن يفعل خاصة وأن بعضا من أسالفه الذين عايشوا  .عالقتها باملقّدس
فـارق  .يف مصـداقية عالقـة الكنيسـة بالصـراعات السياسـية األوروبيـة احلرب العاملية الثانية قد أثـاروا شـكوكا

ويف رصـيده إسـهاماً إجيابيـا  -احلـرب البـاردة-يوحنا بولس الثاين الدنيا بعد أن انتهت احلرب العاملية الثالثة 
ذلــك هــو اإلســهام الكبــري للحــرب الراحــل  .يف حتريــر موطنــه البولــوين باســم مرجعيــة روحيــة وأوروبيــة بامتيــاز

الـزمين بـل يف حـرص مفكـرين أوروبيـني وحركـات الذي مل يعتـرب أن املشـكلة تكمـن يف الفصـل بـني الـديين و 
ائيا حبرمان اإل  .من أية مرجعية متعالية نسانإيديولوجية على جتاوز الديين 

  الكنيسة بين األبّوة والعالمية
رومـــا لتوديـــع البابـــا الـــوداع األخـــري تعـــّرب عـــن تعّلقهـــا برمـــز قـــوّي إَىل  كانـــت احلشـــود اهلائلـــة الـــيت جـــاءت

مــه طيلــة ربــع قــرن وخاصــة يف العقــد األخــري مــن حياتــه حــني ظهــرت عليــه عالمــات حــرص الراحــل أن يقدّ 
بتلــَى يفّسـر  .مرض عضال مل يُـرد أن خيفيـه ومل يقبـل أن يُــثنَيه عـن رسـالته

ُ
دافـُع احلـب هلـذا األب احلـاين وامل

عنـدما  يته خاصـةإنسـانحول رمز جلـّي حـريص علـى  إنه التفاف .دموع املوّدعني من أوروبيني ومن غريهم
بعض الشباب وعدد من املقهورين املنادين مبراجعات مهّمـة يف  إليه مل يرتدد يف إعالن خالفه فيما يذهب
   .مسائل اجتماعية وسياسية وخلقية
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م  هــذا مــا حــدا بــالكثريين مــن أوروبــا ومــن غريهــا بــل مــن غــري املســيحيني أن يعــّربوا دون تــرّدد عــن حــز
يف قربــه مــن الشــباب ومــن املقهــورين وفيمــا كــان يصــدع بــه مــن  َرَأْوالقــد  .العميــق والصــادق عنــد وفــاة البابــا
  . مإليه يا وعفوية حّببتهإنسانفيه بعدا  َرَأْوارأي يعلم مسبقا أنه غري مقبول، 

لكــن مــع تلــك احلشــود الشــعبية والشــبابية كــان هنــاك كبــار املســؤولني الــرمسيني يف الــدول الفاعلــة الــذين 
يف خصــوص هــؤالء بالــذات األمــر يســتدعي منــا بعــض االهتمــام  .كتهم يف العــزاءجــاؤوا يعــّربون عــن مشــار 

ذه الكثافة يطرح أكثر من سؤال    .ألن حضورهم 
لقـــد أعلنـــت وســـائل اإلعـــالم الغربيـــة أن جميـــئهم تطلّـــب احتياطـــات أمنيـــة مشـــددة بلغـــت حـــّد تغطيـــة 

  لى املشاركة يف العزاء؟ عسكرية أطلسية لسماء روما فضال عن أرضها، فلماذا كل هذا احلرص ع
إذا كّنا ال نستبعد احلرص على املواسـاة فـإن أهـم مـا حيـرك رجـال السـلطة وصـّناع القـرار مـن املعـّزين أمـر 

 .املؤسسة اليت صاحبته طيلة حياته والـيت ستواصـل عملهـا وتأثريهـا فيمـا يلـي مـن األيـامإَىل  يتجاوز الراحل
ذات نظـام مسـتقل  هيئـة بوصـفهايـا عـن شخصـية رئيسـها؛ هـي إّن موقع املؤسسـة الكاثوليكيـة خيتلـف نوع

مـن مث فهـي ال تنفـّك منجذبـة حنـو  .ووظائف وقواعد عمـل تعـّرب عـن بنـاء اجتمـاعي حيمـل داللـة حضـارية
اجملــال السياســي تتقــاطع مــع بعــض مشــاغله الكــربى فضــال عــن أن رجــال السياســة وأصــحاب املصــاحل ال 

لـــذلك  .الشـــديد علـــى أالّ تتجـــاوز املســـاحات املســـموح خبوضـــها ميكـــنهم أن يســـتغنوا عنهـــا رغـــم حرصـــهم
إن البابــا كــان يف مســريته يعــّرب عــن بعــدين غــري متطــابقني: بعــٌد إميــاين  :فلــيس مــن بــاب التنــاقض أن نقــول

خــاص بــه فهــو بامتيــاز املســيحي املنــدرج يف مســرية تؤكــد الفصــل بــني الــديين والــزمين وبعــٌد تفرضــه املؤسســة 
 .السياسـي -والقيمـي وبـني جمـال الـدنيوي  تحـرك علـى خطـوط التمـاس بـني اجملـال الروحـيالكنسـية الـيت ت

يـــوحي أحيانـــا بأنـــه منخـــرط يف جوانـــب مـــن الفعـــل السياســـي،  الكَنســـيّ مـــن مث فـــإّن البابـــا يف بُعـــده الثـــاين 
يف حصــل ذلــك مــثال يف أمريكــا الوســطى واجلنوبيــة (هــاييت و نيكــاراجوا) كمــا حتقــق لرجــال ديــن كاثوليــك 

ــا تعــّرب . )م1994روانــدا ومــذابح التوتســي ســنة (إفريقيــا الســوداء  لكــن هــذه احلــاالت تبقــى اســتثنائية أل
يف إفريقيا جنوب الصـحراء ويف  .عن مصاعب الكنيسة يف مواقع خارج فضائها الرئيسي، الفضاء األورويب

ـــا ملـــن خـــرج عـــن حيادهـــا اإلجيـــايب  الـــذي التزمـــت بـــه يف أوروبـــا أمريكـــا الالتينيـــة وّجهـــت الكنيســـة انتقادا
مثــل هــذا اخلــروج رفضــته  .وذهــب بعيــدا يف توجهــه النضــايل معــّربا عــن يقظــة العقــل االجتمــاعي للمؤسســة

ــا كانــت تــدرك أن حرصــها علــى عــدم  "التحــرر الهــوت"الكنيســة يف عهــد البابــا الراحــل خاصــة بإدانــة  أل
خري من القرن التاسـع عشـر حقـّق هلـا مكانـة تزايـدت جتاوز جماهلا الديين واخللقي الذي قبلته منذ الثلث األ

أمهيتها األوروبية باطراد خاصة مع إعراض فئات واسعة عن االخنراط يف العمل السياسـي لرتاجـع مصـداقية 
  . إليه قياداته وضعفه يف مواجهة املشاغل الكربى املوكولة

نتقــادات احلــادة الــيت واجهتهــا يف لــذلك مل تعمــل الكنيســة علــى جتــاوز حيادهــا اإلجيــايب الــواقي رغــم اال
إَىل  مث هــي أصــّرت علــى ذلــك لعلمهــا باملصــاعب املوضــوعية العديــدة الــيت حتتــاج .أمريكــا الالتينيــة وإفريقيــا

   .يف املواقع األساسية الثالثة ويف املساءالت الكربى املطروحة عليها معاجلة أكيدة
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ــة ــا الغربي س، حالــة مــن التفّصــي عــن االلتزامــات الطقوســية ، تواجــه الكنيســة يف موقعهــا الــرئيفــي أوروب
ــا اخللقيــة واألســرية لقــد حتــررت عمـوم اجملتمعــات الغربيــة مــن التوجهــات الكاثوليكيــة معــّربة  .والـرفض ملقوال

حتقـق ذلـك بعـد أن تركـزت قيمـة الفردانيـة  .عن تيـار عـام يسـتغين عـن مرجعيـة غيبيـة ذات صـرامة مؤسسـّية
كيـف ميكـن   .رجـال الـدين إليـه يـدعومـع مـا ر مفهوم للحياة متنـاقض متامـا بشكل شبه مطلق ومعها استق

للكنيسة يف عهد البابا اجلديد أن تواجه هذا االنقالب الذي انطلق مع القـرن الثـامن عشـر واسـتمر بـوترية 
متصاعدة مدعوما باكتشافات علمية تطرح تساؤالت متعلقة باالستنساخ واهلندسة اجلينيـة ومـوت الشـفقة 

  جهاض؟واإل

مـــا يتـــوّفر اآلن مـــن املعطيـــات عـــن حظـــوظ الكنيســـة يف عهـــد البابـــا اجلديـــد فيمـــا خيـــص املوقـــع األورويب 
وتســـاؤالته الكـــربى ال يـــوحي بـــالتغيريات املرتَــــَقبة وذلـــك لتواصـــل االعتمـــاد علـــى مقولـــة: (الكنيســـة حاميـــة 

العقيـــدة أي هيمنـــة مطلقـــة لرجـــال املؤسســـة الدينيـــة وظيفـــة حراســـة إَىل  احلقيقـــة)، وهـــي املقولـــة الـــيت توكـــل
مـــن مث فـــإن  .الالهـــوت احملـــافظني ومزيـــدا مـــن احلـــرص علـــى دعـــم مصـــاحل فئـــات ماليـــة و إعالميـــة ضـــاغطة

يف  IIالكنيســــة ســــتظّل ُمْعِرَضــــًة عــــن مواصــــلة أهــــّم جوانــــب التجديــــد الــــيت انفــــتح عليهــــا جممــــع فاتيكــــان 
 .خصوص مكانة الكنيسة وتطورها

) و Hans Küngمـن (املتكلمـني األوروبيـني) مـن أمثـال (هـانس كـونج  هذا ما جعـل بعـض اجملـددين
) يواجهـون انتقـادات Raymond Panikarو (رميـون بانيكـار  )Henri de Lubac(هنري دولوباك 

   .ورافضة أليّة وظيفة نقدية جتديدية ،ومصاعب من قبل كنيسة حريصة على مركزيتها العقدية والتنظيمية
التقليديــة  املــؤمتن علــى أصــول العقيــدة واملــدافع علــى القــيم XVIيــد بينــديكتوس إن انتخــاب البابــا اجلد

يف عهــد يوحنــا  حتميــاللكنيســة يــدّل علــى أن املؤسســة الكاثوليكيــة تواصــل موقفهــا الــدفاعي الــذي كــان 
مــع األلفيــة اجلديــدة ومــع أوضــاع أوروبيــة متغــّرية تغيــريات  .بــولس الثــاين بنجــاح البابــا الــدعوي واإلعالمــي

نوعيـــة فـــإن التحـــّدي املطـــروح يتطّلـــب معاجلـــات جريئـــة ال ميكـــن أن تغيـــب عـــن عـــدد مـــن القـــائمني علـــى 
مــا يقــّض مضــاجع بعــض الكرادلــة الكاثوليــك التقــدميني وعــدد مــن املفكــرين  .مســتقبل الكنيســة يف أوروبــا

هـــذه  .األوروبيـــةواملـــؤرخني واحلركـــات املســـيحية املتفّتحـــة يتعلـــق بضـــرورة معاجلـــة عميقـــة وجريئـــة للمفارقـــة 
بعـد سـقوط حـائط  فيمـا املعاجلة تتطلب وعيا تارخييا يدرك طبيعة املرحلة اجلديدة اليت اخنرطت فيهـا أوروبـا

إعــادة النظــر يف احليــاد اإلجيــايب الكــاثوليكي يف أوروبــا و هــو الـــذي مل إَىل  مثــل هــذا الــوعي يــؤّدي .بــرلني
مـــن حتريـــك  -مـــع البابـــا الراحـــل -متّكنـــت الكنيســـة لقـــد .يُفهـــم علـــى وجهـــه احلقيقـــي يف املرحلـــة الســـابقة

األوضاع يف بولونيا الشيوعية لكن "إجيابية" الكاثوليكية األوروبية مل تتجاوز حقيقـة حـدود بولونيـا وبدرجـة 
ــاء إليهــ أمــا مــا يُنســب .لوفاكياســأقــل اجملــّر وتشيكو  ا مــن فضــل يف إســقاط النظــام الشــيوعي الســوفيايت وإ

ذلــك أن ســقوط النظــام الشــيوعي الســوفيايت يرجــع  .إال مبالغــة وســوء تقــدير لألمــور احلــرب البــاردة فلــيس
سياسـة إَىل  إفالس اختياراته االقتصـادية واالجتماعيـة وإىل ختّلفـه التكنولـوجي وبدرجـة أقـلإَىل  بدرجة أوىل

 .نالـد ريغــن"الواليـات املتحـدة الصـارمة إزاء "حمـور الشـر" كمـا أشــرف عليهـا الـرئيس األمريكـي األسـبق "رو 
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حمدوديــة ذلــك احليـــاد اإلجيــايب أن نظــر املتــديّنني يف أصـــقاع االحتــاد الســوفيايت وغالــب الـــدول إَىل  يضــاف
كنيسة روما ظلت مشوبة دومـا بالعـداء ملـا متثلـه الكاثوليكيـة يف نظـرهم مـن ابتـداع يف إَىل   األوروبية الشرقية
األوروبية ظلت شعارا مل تقو الكنيسة يف روما على من هذه الناحية فإن وحدة املسيحية  .النهج املسيحي

من جهة ثالثة فإن ما تؤكده الدراسـات اجلـاّدة املتعلقـة باملسـألة الدينيـة يف أوروبـا  .أن حتقق فيه إجنازا يُذَكر
التــدّين دون إقبــال إَىل  املفارقــة األوروبيــة الــيت ميكــن تلخيصــها فيمــا يلــي: حاجــٌة أكيــدةإَىل  الغربيــة تنتهــي

مـا تثبتـه عمليـات سـرب  .ص على الصياغة الكنسية الكاثوليكية مع تعلّـق واضـح بـاخلط العلمـاين احملايـدخا
كيـــف يكـــون القـــرن اجلديـــد قـــرن حيـــاة روحيـــة متوثّبـــة غـــري   :ســـؤال أورويب مـــؤرِّقإَىل  اآلراء املتنوعـــة تفضـــي

  يدة؟موصولة بالطقوس الكاثوليكية وغري قاطعة مع قيم احلداثة والعلمانية احملا
، هـــذا املوقـــع الثـــاين اإلســـرتاتيجي للكنيســـة، يعـــيش أكـــرب عـــدد مـــن املســـيحيني فــــي أمريكــــا الالتينيــــة

يف إفريقيــا) وفيــه تواجــه كنيســة  % 11يف أوروبــا الغربيــة و  % 27بـــمقارنــة  %44(الكاثوليــك يف العــامل 
اســـي وانتشـــار الفســـاد معضـــالت الفقـــر واالســـتبداد السيإَىل  هنـــاك إضـــافة .رومـــا حتـــديات كبـــرية وخمتلفـــة
 .سؤاالن مثريان جلدل واسع

البابــا الراحــل فضــال إَىل  الهــويت عقــدي يف جانبــه األهــّم وحيمــل اســم (الهــوت التحــرر) البغــيض األول
الكنســية  املؤسســةحتريــر  بضــرورة )التحــرري مشــروعه( ربطإنــه الهــوت يريــد جتديــد الكنيســة بــ .عــن اجلديــد
ــا مــن  ةتغذيــيهــتّم ب، بــل نســانعــن اإل عــن واقــع متعــالٍ الالهــوت اجلديــد  عــّرب  يال .القدميــةأســر املنــاهج  ذا
ـــــربّ  مملكـــــةتأســـــيس "إَىل  بتطلعـــــه" األرضـــــيربـــــط حضـــــوره "و وجـــــوده  ـــــ ."ال رتبـــــاط ولويـــــة االأ ربزمـــــن مث ت

قبـل  مـنالكنسـية  ملؤسسـةاوتعبـريا عـن عـدم احتكـار  )املسـيح لقيامـة( جتسـيدا حقيقيـا بوصفه ،"الشعببـ"
 رجـال الـدين راتبيـةت و الكتابات املقدسـة جمموعو  مؤسسة من الكنيسة فهوميتحّول مبذلك  .الدين رجال
 وظيفتهـاجيعـل  متجـددا" حـدثا"الكنيسـة  هـو اعتبـاراألهمَّ و  صرَ نالع) التحرر الهوتما يعتربه منظرو (إَىل 

يف تعميـــق وعـــي  ُتســـهمأداة فاعلـــة إَىل  بـــذلك يتحـــّول اإلجنيـــل .يف اغرتابـــه اإلســـهامبـــدل  نســـانخدمـــة اإل
خيانــة لرســالة ( مظــاملمــا حيــيط بــه مــن و  نســاناإل شــاغلم إزاء يــادويضــحي احلالتــارخيي  وجــودهب املســيحي
  .)يسوع

مثــل هــذا الطــرح الــذي متّيــزت بــه أمريكــا الالتينيــة يف النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين مل يكــن توّجهــا 
(هــانز كــونج) األملــاين الــذي  .اعتمــدوه بصــيغ خمتلفــةَحمّليــا بــل إن رجــال ديــن أوروبيــني وإفــريقيني وآســيويني 

كي تفسح جمال   ،)البابا عصمة( عن لكنيسةاضرورة ختلي و  يسوعلرسالة  الوفاءبني يربط آنفا  إليه أشرنا
غــريه  .قيــود دون )باإلجنيــل التبشــري(يف  مســيحيكــل   إلســهاموكــي متــنح الفرصــة  ملــؤمننيا لكافــة" اإلبــداع"

منــوذج سياســي وروبيــني ال يــرى يف هــذا التوّجــه تسييســا للــدين ألنــه ال يعــرتف بوجــود مــن كبــار الكرادلــة األ
 )النـــاسبـــني  احملبـــة(تأصـــيل إنـــه  .يكـــون صـــاحلا لكـــل زمـــان ومكـــان الميـــذهتو  )يســـوع ســـرية(مســـتمّد مـــن 
 .الجتماعيــةاو  لفرديــةاجتربتــه  عمــقيف  نســانمبــا جيعــل "اهلدايــة " ُحمَتِضــَنًة لإل واقــع التــارخييالإَىل  بإخضــاعها

ــــدة ) (Inculturationهــــو ضــــرب مــــن املثاقفــــة  ــــة لعقي ــــّزل يف ســــياق "اإلهلــــام" املســــيحي مواكب ــــيت تتن ال
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ا األنسنة الضرورية لإلهلام، تتحقق كلما نفذت اهلدايـةُ  فضـاء ثقـايف خمتلـف وكلمـا حتّولـت إَىل  التجّسد: إ
  . آخرإَىل  الرسالة من عصر

تّم بـه فيمـا حنـن ب ) لـيس تسييسـا للـدين فهـو ال يعـرتف التحـرر الهـوتصـدده أن توجـه (ما ينبغي أن 
بوجــود "سياســة مســيحية" نــاجزة كمــا يــرفض أن يكــون لرجــال الــدين اختيــار سياســي يزّكــون بــه حزبــا مــن 

هـــذا اخلطـــاب هـــو أن رجـــل الـــدين يف موقفـــه السياســـي ال يعـــّرب عـــن  إليـــه مـــا ينتهـــي .األحـــزاب دون غـــريه
ام مهددا وحدة اجملتمع باسم وصاية متعاليـةاختيار عقدّي  كـذلك   .يضع االختيارات األخرى موضع اال

 بانتمائــه الــيت يشــعر املســيحي مــن خالهلــاوالوســائل  الطــرقعــن فصــال منفــإّن االلتــزام املــدين للمــؤمن لــيس 
ــب ا  عــنحية مــن ناحيــة و عــن القــيم املســي ملــؤمناأن يعــّرب ال مينــع مــن  نلتــديّ ذلــك أن ا .واملــدين لــدييناملركَّ
م  بصرف ملواطنني،الوطن عرب تعامله مع بقية اإَىل  انتمائه    .واإليديولوجية الدينيةالنظر عن انتماءا

السائدة معتـربا أنّـه علـى رجـل الـدين أن يتكيّــف مـع  الكنيسة مناهج) التحرر الهوتا املعىن يغّري (ذ 
  .ى اآلخر ومزيد من احلّد يف العالقة بالسلطة الزمنيةاحلياة املعاصرة مبزيد اإلقبال على العاَمل وعل

اإلجنيلــي يف العقــود  انيتيف أمريكــا الالتينيــة فيتعّلــق بازديــاد النفــوذ املســيحي الربوتســت الثــانيأمــا الســؤال 
حيصـل هـذا يف الربازيـل ونيكـاراغوا واإليكواتـور  .الثالثة املنصـرمة مبـا يهـدد سـلطة كنيسـة رومـا بصـفة جديّـة

الكنيســة الكاثوليكيــة (ســنة إَىل  مــن أهــايل هــذه املنــاطق كــانوا يعلنــون انتمــاءهم %88ريكا؛ فمــن وكوســتو 
هــــذا التحــــّول يــــتم لصــــاحل الكنيســــة اإلجنيليــــة  .م)2000(ســــنة  %73إَىل  اخنفضــــت النســــبة م)1980

التبشـــريية مكانـــات املاديـــة الواســـعة والطـــرق األصـــولية ذات االجتاهـــات احملافظـــة دينيـــا واجتماعيـــا وذات اإل
  .الشعبوية املباشرة

يتضــح أن خمــاطر حقيقيــة تواجــه الكاثوليكيــة فيمــا كانــت  بتضــافر هــذين العنصــرين مــع عناصــر أخــرى
"قــــارة األمــــل" تلــــك تتجــــه اليــــوم حبثــــا عــــن حلــــول ملشــــاكلها  .تعتــــربه جمــــاال خاصــــا ال ينازعهــــا فيــــه منــــازع

الــيت تــرفض الكنيســة مراجعتهــا رمسيــا ممــا يزيــد يف االجتماعيــة القاســية خــارج املقــوالت التطمينيــة التقليديــة 
   .احتمال عزلتها وتراجع نفوذها العاملي

هـي ثالـث املواقـع املهّمـة للكنيسـة الكاثوليكيـة يف العـامل خاصـة باعتبـار تزايـد  إفريقيا جنوب الصــحراء
ـــ  األفارقــة(تزايــد عــدد  عــدد األتبــاع فيهــا ) لكــن هــذا مل %162ســنة املاضــية بنســبة  26الكاثوليــك يف الـ

الـــيت رأيناهـــا يف أمريكـــا الالتينيـــة مـــن الـــربوز واملتمثلـــة يف منافســـة احلركـــات اإلجنيليـــة  نفســـها مينـــع الظـــاهرة
هـذه األخـرية الـيت   .ظهر هذا يف الكونغو ويف سـاحل العـاج خاصـة .األصولية والفرق الربوتستانتية امليتودية

الــــرئيس الســــابق " فيلــــيكس هفــــوات بــــوايين (كنيســــة كانــــت موطنــــا للكاثوليكيــــة دون منــــازع والــــيت شــــّيد 
عظمــى) يف (ياموســوكرو) علــى صــورة كنيســة الرســول بطــرس يف رومــا لكــن بســعة أكــرب، أصــبحت اليــوم 

" لـوران بـاقبو" املنـافس السياسـي  األمريكي الواسع بفضل دعم الرئيس احلـايل انيتمفتوحة للتبشري الربوتست
 .للرئيس العاجي السابق

  ه الظاهرة على فشل الفصل بني الديين والزمين يف املشهد الكاثوليكي اإلفريقي؟هل تدّل هذ
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 ما كنـا قـد أملعنـا .مراجعة الفصلإَىل  ال يظهر أن مسرية الكنيسة الكاثوليكية يف السياق اإلفريقي يتجه
تتحـرك علـى ختـوم أثنـاء احلـديث عـن أوروبـا الغربيـة وأمريكـا الالتينيـة يؤكـد أن الكنيسـة الكاثوليكيـة  يف إليه

 نفسـه يف إفريقيـا السـوداء جنـد هـذا التوجـه .اقتحامها وحماولة افتكاكهـاإَىل  احلياة السياسية دون أن تسعى
 .مع حضور عناصر مشرتكة مع ما يتميّـز بـه الوضـع يف أمريكـا الالتينيـة وبعضـها خـاص بالسـياق اإلفريقـي

ايز الــديين عــن الــزمين وضــرورة إحــداث جــدل بــني متــإَىل  لكــن التحــوالت اإلفريقيــة تظــل يف مجلتهــا ُمفضــية
  .الفكر الديين واجملال الثقايف واالجتماعي

مــن ناحيــة أوىل يوجــد لــدى النخــب الكاثوليكيــة وبعــض رجــال الــدين األفارقــة اقتنــاع بــأن الذهنيــة  -1
بـه مـثال القـس  هـذا مـا صـرح .األوروبية الغربية ما تزال مهيمنة على الكنائس اإلفريقية يف املسـتوى العملـي

الكـــامروين (جـــان مـــارك إيـــال) وهـــو يعـــاجل ضـــعف املواجهـــة الكاثوليكيـــة للتحـــديات الكـــربى الـــيت يعيشـــها 
يظهر حني يقع التأكيـد  نفسه التعّطل .اإلفريقي حني جيابه اجملاعة واألمراض واألنظمة العسكرية املتسّلطة

ض مبـدأ تعـدد الزوجـات يف جمتمعـات تـويل حني يـرفَأو  على أن رجل الدين األسود ينبغى أن يبقى أعزب
  .املسألة العائلية واإلجناب أمهية قصوى

تثــار هــذه املركزيــة األوروبيــة مــن قبــل رجــال الــدين الكاثوليــك األفارقــة عنــد معاجلــة املســائل العقديــة  -2
ينــــة لـــذلك نـــدرك صـــعوبة التنـــاغم يف حـــوار بــــني الكاردينـــال (قـــودفروا دانيـــل) كبـــري أســـاقفة مد .والفكريـــة

اخلــراب يف إَىل  بروكســال / بلجيكــا حــني خاطبــه نظــري إفريقــي يف أحــد جمــامع رومــا قــائال: "إنكــم تســعون
جييـــب الكاردينـــال األورويب: "سيصـــيبكم مـــا  .كـــاد وأنـــتم ال حترّكـــون ســـاكنا"َأو   أوروبـــا، لقـــد ضـــاع اإلميـــان

فيـــا ألســـاعدك فتجربتنـــا أصـــابنا يف بضـــع ســـنني، عنـــدها وعنـــدما جتتـــاحكم العلمنـــة أرجـــوك اتصـــل يب هات
 ".ستفيدك دون شك

الــيت ال تــرتّدد يف تركيــز مقولــة وحــدة مســالك التــاريخ البشــري  يف مواجهــة هــذه (األبويــة األوروبيــة) -3
إفريقـــي  كنســـيّ جممـــع  إَىل  ومطابقتهـــا للتـــاريخ األورويب تتصـــاعد نـــداءات إفريقيـــة ملّحـــة لقساوســـة يـــدعون

هـــذه التبيئـــة للرســـالة املســـيحية  .)inculturationســـم املثاقفـــة (خـــاص يعطـــي أولويـــة للثقافـــة الزجنيـــة با
ا عوملت بكثري من االعتدال مقارنة  الكاثوليكة رغم ما جتده من حتفظ من قبل آباء الكنيسة يف روما فإ

لــذلك قــال البابــا الراحــل لــدعاة  .مبــا لقيــه خطــاب "الهــوت التحــرر" يف جنــوب أمريكــا مــن إدانــة صــارمة
تفسـري هـذا التوّجـه املتسـامح يقدمـه الكردينـال  .فرقوا لكن ال تنسوا الرسالة العامليـة للمسـيحية""تأ :املثاقفة

ــا مل تتصــّلب بعــد لــذلك ال  ؛دانيــل البلجيكــي حــني اعتــرب أن الثقافــات اإلفريقيــة تعــّرب عــن حالــة فطريــة، إ
وليكيـــة عســـرية يف آســــيا مثاقفـــة كاثإَىل  ُخيشـــى علـــى العقائـــد املســـيحة عنـــد غرســـها مــــن االنـــدثار، إشـــارة

  .ومرفوضة يف أمريكا الالتينية

وانتشـاره الواضـح إزاء التوسـع املسـيحي  سـالممث هناك املنافسة األخرى يف إفريقيا وهي املتعلقة باإل -4
يف اخلمسـني سـنة األخـرية تزايـد عـدد  -يف إفريقيا وإن كانت تنمو بسرعة أكـرب سالملكن رسالة اإل .العام

مــن جهــة: مل حتِســم طابَعهــا  .ية مزدوجــةســالمفــإن املعضلةاإل - % 235رقــة بنســبة تفــوق املســلمني األفا
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بــني َأو  اإلفريقــي ممــا يفســر بــروز صــراعات داخليــة ال ختلــو مــن حــّدة يف بعــض املنــاطق بــني الســنة والشــيعة
مـن جهـة  .السلفية والطرقية وصراعات اجتماعية ذات دالالت ثقافيـة وعقديـة موصـولة باإلحيائيـة القدميـة

معاجلــة معاصــرة للبعــد إَىل  مل يتوصــلوا بعــد -مثــل غــريهم مــن املســلمني العــرب-ثانيــة فاملســلمون األفارقــة 
م يف ســياق قبــول التعــدد مثــل هــذا التعطّــل ال  .العــاملي لعقيــدة التوحيــد لــديهم أي أنــه مل يــتمَّ تأصــيل إميــا

ى احلـوار مـع املسـلمني؛ إنـه ال جيـد طرفـا نِـّدا يساعد الطرف املسيحي الكاثوليكي يف إفريقيا حني يُقبل عل
  . مقابال هذا فضال عّما جيده من تعّنت يف اجلهات املسيحية الرافضة هلذا احلوار أصال

  المسلمون والمصير األوروبي
احملـور: هـل يوجـد يف املسـرية الكاثوليكيـة  -هذا التفصيل أمران: أوال اإلجابـة عـن السـؤال إَىل  ما دعانا
   افت مقولة الفصل بني الديين والزمين؟ما يدعم 

بلــورة مســاءلة  إَىل  يثبــت أن البابــا الراحــل ومــا صــاغته املؤسســة الكنســية يف عهــده أفضــيا إليــه مــا انتهينــا
ــا تعتــين باإلجابــة عــن .كــربى منفصــلة نوعيــا عــن الوضــعية التقليديــة للــدين وملؤسســته الكنســية كيــف   :إ

العاَمل املعاصر؟ من مث فـإن أمهيـة الـدرس الكـاثوليكي يف إبـراز أن العالقـة  يكون الدين يف خدمة املتدّين يف
ائية واحدة ا ال متتلك إجابة  خالصـة مـا ميكـن  .بني الديين والزمين هي عالقة ذات طابع إشكايل أي أ

ـــة الكني ـــة والـــيت كـــان ميكـــن أن نواصـــلها بتحليـــل جترب ـــة واإلفريقي ـــده اخلصوصـــيات الالتيني ـــا عن ســـة أن توقفن
الكاثوليكيــة يف الفضـــاء العـــريب واآلســـيوي هـــو أن خدمـــة املتـــدّين ال تلغـــي وجـــوده التـــارخيي وال تقفـــز فـــوق 

تقتضي احلرص على حيوية الفكـر  نفسها لكن تلك اخلدمة .مقتضيات ذلك الوجود املعرفية واالجتماعية
 دون أن تصـبح الدولـة مقّدسـةالديين وواقعيته مبا يتطلبه من إصالح مسرتسـل ومبـا يقتضـيه مـن متـايز حيـول 

  . أن يكون الدين إيديولوجية وإجابات حمددة ملشاغل اجملتمع املختلفةَأو 
هــذا فمــا حيفــز علــى متابعــة التجربــة الكاثوليكيــة يف العصــر احلــديث هــو تقوميهــا لــيس بقصــد إَىل  إضــافة

خصــوص عالقــة الــديين ية الــيت وقــع إرســاؤها يف ســالماستنســاخها ولكــن إلدراك اخلصوصــيات العربيــة اإل
أن مـــا وقـــع إَىل  ي علـــى التوّصـــلســـالماجلـــدل املســـيحي املعاصـــر هـــاّم ألنـــه يعـــني العـــامل العـــريب اإل .بـــالزمين

تكريســـه منـــذ قـــرون خيتلـــف يف أكثـــر مـــن جانـــب عمـــا حتقـــق يف الفضـــاء األورويب لكنـــه يظـــّل قـــادرا علـــى 
   .املساعدة يف منو الفكر الديين

كشـف جوانـب مميـزة ال منـاص مـن إبرازهـا لكـل مـن أراد أن يصـوغ فكـرا هو ضرب من العمل املقـارن ي
  .فاعال ومستقبليا

يني مــن جتـاوز املــذاهب الفقهيــة ســالمبعـض اإل إليــه مـن هــذه املقارنــة التباينيـة يتضــح مــثال أن مـا يــذهب
النصـوص النصوص املؤسسة ليس إال سعيا لشطب ذاكـرة اجلماعـة واقتحـام إَىل  والكالمية والعودة املباشرة

مثل هذا االختيـار قطيعـة أخـرى، ال ختتلـف مـع نتـائج قطيعـة التحـديثيني،  .بال خربِة فهٍم وال ذكاِء تطبيقٍ 
مـن  إليـه حلـول خمتلفـة عمـا وقـع إجنـازه ماضـيا ومتميـزة عمـا وقـع التوصـلإَىل  إذ ال ميكن أن تتيح الوصـول

  .ِقَبل اآلخرين حاضرا
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اجملـــال كيــة يف تنّوعهـــا علــى فهــم تعطّـــل فكرنــا اإلصــالحي يف يف مســتوى ثــان تســـاعد التجربــة الكاثولي
ـــةلقـــد ّمت عنـــدنا اســـتبعاد الفقهـــاء عـــن  .السياســـي واالجتمـــاعي ـــة احلديثـــة القومي ـــا) مشـــروع الدول َأو  (تركي

بحـث عـن مشـروعيتها الإَىل  سـعىمل تكـن تألن تلـك التجـارب التحديثيـة  القطرية الوطنيـة (الـبالد العربيـة)
أعلنــت مواقــف أســواء  كانــت تلــك التجــارب،  .قــايف ومــن تفعيــل اخلــربات التارخييــة والفكريــةمــن الــداخل الث
إَىل  يســالماإلفكر كانــت تــدفع بال  - ســالمة لإلتقليديــتصــورات اســتخدمت  موتراثــه أ ســالمعدائيــة مــن اإل

ثقافيـة طروحـات مواكبـة للمسـتجدات الة بلـور مـن مواقف حمافظة ودفاعية ال تـتمكن إَىل  الضمور والرتاجع
ي إمــا بصــبغة حداثيــة غــري ُمبدعــة ســالمبــذلك انطبــع األداء السياســي يف الفضــاء العــريب اإل .جتماعيــةواال
 اخنــراطلكنــه ظــل يف احلــالتني قائمــا علــى قهراجملتمــع األهلــي وعــاجزا عــن  .مبحافظــة تقليديــة عشــائرية وإمــا

  . الفاعل يف العصر
ا يف جدهلا احلديث تسعى بطريقتهـاحنن، يف اخلتام، معنيون بتجربة املسيحية األو  إَىل  روبية املعاصرة أل

يف هــذا املســتوى  .ي يف تناولــه لعالقــة اخلصوصــية بالعامليــة اليــومســالماإلجابــة عــن مشــغل يــؤرق الفكــر اإل
يظهــر هــذا جلّيــا يف بنــاء  .يــربز لنــا ثــراء احلاضــر األورويب حــاَل مباشــرته هلــذه اإلشــكالية يف جانبهــا العملــي

  .االحتادإَىل  األورويب وخاصة يف قضية انضمام تركيا االحتاد
لقـــد أثبتـــت متابعـــة اجلـــدل الواســـع حـــول هـــذين األمـــرين املـــرتبطني باملصـــري األورويب أن املرجعيـــة الدينيـــة 

   .املسيحية تعاجل هذا الشأن بطريقتني متباينتني
بني السياسة والدين وترى أن محائية ماضوية، مسكونة حبروب املاضي وخماوفه، ختلط  الطريقة األولى:

ية خطـر داهـم علـى سالمدخول تركيا ذات التزايد السكاين املرتفع وذات اخلصوصيات الثقافية والدينية اإل
   .يف حدوده الثقافية والدينية ُكلٍّ لذلك فهي ترى احللَّ يف انعزال   .مستقبل االحتاد األورويب

ميكـن أن يقـوم دون ذاكـرة لكنهـا تعتـرب أن االحتـاد األورويب  : تقّر بـأن املصـري األورويب الالطريقة الثانية
ــا تــرى يف انضــمام األتــراك املســلمني .لــيس ناديــا مســيحيا مغلقــا االحتــاد إثــراء للمصــري األورويب ألنــه إَىل  إ

  . إثبات لتهافت مقولة صراع الثقافات عمليا، تلك املقولة اليت ال تصمد ألي حتليل تارخيي دقيق
هذه الطريقـة الثانيـة حـني نتـابع مسـرية وجـه "مسـيحي" ملتـزم بالدميقراطيـة وباملصـري األورويب ندرك أمهية 

يقـول  .العصـر مقتضـيات مـع امتناسـب اإنتاجـ الفرنسـي مبـا حيقـق للمجتمـع الثقافيـة املنظومـة بنـاء عادةعرب إ
زت على قّوة إميانية ) عن مستقبل أوروبا: "لن تّتِحد أوروبا إال إذا ارتكJacques Delors(جاك دولور 
ا" ـا سـتحقق رؤيـة جديـدة  .جتمع شتا ـا سـتُبىن أل لكنه يضـيف قـائال: "إن أوروبـا لـن تبـىن ضـد أحـد، إ

  .للعالقة بني الشعوب"
مثـــل هـــذا التوجـــه للـــزعيم الفرنســـي االشـــرتاكي يعـــين أّن وظيفـــة الـــدين ليســـت حتديـــد املعـــامل السياســـية 

, القــيم الــيت حتفــظ االجتمــاع األورويب تقبلي بــل إن وظيفتــه هــي ضــبطواالجتماعيــة لالحتــاد األورويب املســ
   .يف صياغة شبكة ارتكاز منظومته الفكرية والتصورية املنفتحة على اآلخر وتسهم
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أمــا إذا اقتصــر أمــر أوروبــا املســتقبلية علــى تكــديس الثــروات املاديّــة يف حــدود جغرافيــة فــإن اهلزميــة منكــرٌة 
ـا ألن اهلويّة األوروبية ت كون عندئذ أعجز عن متثل تراثها متثـُّـال إجيابيا وأضعف مـن أن تتصـدى ملـن يريـد 

  . سوء
االحتــاد األورويب ألن هــذا إَىل  اختــاذ موقــف مؤيــد النضــمام تركيــاإَىل  هــذا اجلــدل قــاد "دولــور" مــع غــريه

   .ارخييةالت اللحظة مقتضيات واكبةمب نفسه معالفرنسي  اجملتمع مصاحلةإَىل  االنضمام يقود
يف اجلانـــب اآلخـــر ظهـــرت أصـــوات خمتلفـــة ومـــن مواقـــع سياســـية متباينـــة تـــرفض االنضـــمام جلملـــة مـــن 

  . االعتبارات من بينها التباين الثقايف الديين
إنشـــاء فضـــاء تبـــادل اقتصـــادي ومـــايل حـــّر إَىل  مهـــا تصـــوران للهويّـــة األوربيـــة وللمســـتقبل، أحـــُدمها يرمـــي

أمــا الثــاين فهــو  .قريبــة مــن الــيت ســادت يف القــرن التاســع عشــر دينيــة - وحممــّي يقــوم علــى تصــورات قوميــة
يعترب اهلويّة يف تشّكٍل دائم مهمتها يف السياق العوملي بنـاُء جتّمـع سياسـي مفتـوح وحامـل جلملـة مـن القـيم 

  .يةنسانوالتوجهات اإل
املستقبلية لكن بشرطني ما نود أن ننهي عليه هو أن النخب املسلمة ميكنها االخنراط يف هذه اخليارات 

إَىل  ا احلـــوار مـــع اآلخـــر املختلـــف، ثُانيهمـــا عـــدم النظـــرإليهـــ أوهلمـــا قبـــول املراجعـــات الصـــعبة الـــيت يُفضـــي
م كتل صماء ال خيرتقها أي حراك وال يربز فيها أّي تنوّع    .اآلخرين على أ

ن موضــــوع تركيــــا أن لقـــد اعتــــرب الكاردينــــال يوســــف راتزجنـــر، البابــــا اجلديــــد، حــــني ســــئل عـــن موقفــــه مــــ
بــأن (الديانــة الــيت تنخــرط يف العــاَمل ال  :االحتــاد األورويب قــرار مضــاد للتــاريخ) مث قــال معلِّــالإَىل  (انضــمامها

ينسـينا موقـف كرادلـة آخـرين مـن بيـنهم كبـري أسـاقفة مرسـيليا  َأالَّ ينبغـي  لكـن هـذا .بد أن تصبح مهمََّشـًة)
مهمتنــا األساســية هــي اإلجابــة عــن  َأنّ ل انتخــاب البابــا اجلديــد: (/فرنســا "برنــار بانــافيو" الــذي صــرّح قبيــ

  .األسئلة اليت يطرحها العاَمل املعاصر على كنيسة اليوم)
َشرطْي املراجعة والفكـر التـارخيي للوقـوف إَىل  هذا هو واقع الكنيسة اليوم؛ حنتاج يف فهمه والتعامل معه

ــة وأحكامــه ســالمامل العــريب اإليف خــروج حاســم للعــ ولإلســهامعلــى الصــورة الكاملــة  ي مــن شــكوكه الظنّي
م وللعاَمل من حوهلمإَىل  السهلة وترّدده يف التجديد الذي حيّول املسلمني   .طاقة إبداع لذا

***********************  
  ) باحث وأكادميي من تونس.*
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  البابوية الجديدة وسؤال الحداثة
 عبد السالم حممد طويل(*

) وخالفتــه مــن طــرف البابــا (بونــوا الســادس Jean Paule IIجــون بــول الثــاين شــكلت وفــاة البابــا (
حـدثا تارخييـا اسـتثنائيا  -) Joseph Ratzinger) الكردينال (جوزيف راتزجنر1)(Benoît XVIعشر

وســائل اإلعــالم املعوملــة يف تغطيتــه و نشــره علــى  أســهمتكبــريا،   ومجاهرييــااســتقطب اهتمامــا عامليــا رمسيــا 
  كما شكل مناسبة ملراجعات فكرية وسياسية طرحت مجلة من التساؤالت أمهها:   .أوسع نطاق

ؤشــر علــى مالــزخم الــذي رافقــه يف قلــب أوروبــا، علــى أنــه إَىل  هــل ميكــن قــراءة هــذا احلــدث، بــالنظر -
الدين يف أوروبا والغرب خصوصا والعامل املسيحي عموما؟ لدرجة جعلت رجيـيس دو بـري إَىل  عودة أقوى

)Régis Debrayمـيش  ) يتساءل: هل حنن بصدد عودة لألديان كي تنتقم ـا مـن  لنفسها ممـا حـاق 
لتتحقـق بـذلك نبـوءة  )Assistons-nous à la vengeance des religions ?)(2( وإقصـاء
   .والعشرين سيكون قرنا دينيا أوال يكون احلادي) بأن القرن Malrauxمارلو (

روبيـة، وكيـف سـتتحدد عالقتـه بالسياسـة و دين يف احلياة العامة األالذي سوف حيتله ال الوضع ما هو -
  خصوصا وباحلداثة وما بعد احلداثة عموما؟

حتــاد األورويب بعــد أن مت رفــض اإلحالــة عليهــا أي حــد ســيعزز هــذا احلــدث املرجعيــة املســيحية لالإَىل  -
 يف مشروع الدستور األورويب؟ 

نـــت كـــذلك، أن تـــؤثر جوهريـــا يف هويـــة ومصـــري مشـــروع هـــل بإمكـــان هـــذه الصـــحوة الدينيـــة، إن كا -
 احلداثة الغريب القائم على القطيعة النسبية مع الدين؟ 

هـذه األسـئلة وغريهـا كثـري، سـوف حتـاول هـذه النافـذة مالمسـتها بطريقـة غـري مباشـرة مـن خـالل حماولـة 
  : اآلتيةرصد أهم مواقف البابا اجلديد من القضايا 

 .األخالقبني اإليديولوجيا و  - 1

 .بني العقل واإلميان - 2

 .مفهوم البابا اجلديد للعلمانية - 3

 .مفهومه للحرية - 4

 .موقفه من التحدي ما بعد حداثي - 5

  .ي املسيحيسالمموقفه من احلوار اإل - 6
  أوال: بين اإليديولوجيا واألخالق 

يكية, اليت تعـد أول دولـة أن الكنيسة الكاثولإَىل  )Sophie de Ravinelيذهب صويف دو رافينيل (
أمسـت بفضـل البابـا جـون بـول  ),La premiere Etat-Monde de l'histoireعامليـة يف التـاريخ (

أن للكنيســة   ), مؤكــداً un acteur moral incontestableالثــاين فــاعال أخالقيــا اليقبــل املنازعــة (
ويف هــذا اإلطــار يؤكــد ..تنمية,والعوملــةكلمتهــا واجتهادهــا وإســهامها املتميــز يف معاجلــة قضــايا الســالم, وال
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) أن الكنيســة "ستضــل  L'archevêque Claude hummesرئــيس أســاقفة ســاوباولو كلــود هــوم (
) وسنواصــل احتجاجنــا وإدانتنــا بشــكل أكــرب ألن الفقــر تفــاقم مــع ...كنيســة التضــامن, كنيســة الفقــراء (

   .العوملة, ومع انفتاح األسواق"
) رئــيس أســاقفة فيينــا ينفــي أن Christoph schönbornوف شــونبورن (ومــع أن الكاردينــال كريســت

ا بالنسبةمتثل ظاهرة العوملة شرًّ  الكنيسة الكاثوليكية, اليت تعد بدورها كيانا ما فـوق وطـين إَىل  ا يف حد ذا
)Supranationaleــــرب أن الســــعي ــــه يعت  La guerre( االقتصــــاديةجتــــاوز احلــــرب إَىل  ), إال أن

économique (قتضي اختاد جمموعة من اإلجراءات والتدابري الوقائية اجلديدة على الصعيد العامليي.  
, الــذي حيتــل موقــع )Le Saint-Siège(ويف عالقتــه مبنظمــة األمــم املتحــدة فــإن الكرســي الرســويل 

ة أن ترتفــع املنظمــإَىل  يَ ِعــدُ  نْ مراقــب, يقــيم عالقــات تفاعــل نقــدي مــع هــذه األخــرية؛ حيــث ســبق للبابــا أَ 
إَىل  )froide institution de type administratifمـن جمـرد "مؤسسـة بـاردة مـن طبيعـة إداريـة" (

ـا يف بيتهـا, تسـهم يف بلـورة وعيهـا املشـرتك Centre moralمركز أخالقي ( ) تستشعر معـه أمـم العـامل أ
 la conscience commune d'être famille desبــالوجود يف كنــف "أســرة أمــم" واحــدة (

nations développant)(3(.  
هـــذا علـــى املســـتوى العـــام, أمـــا بالنســـبة لرتزجنـــر فقـــد تـــأثر يف حياتـــه حبـــدثني تـــارخييني خمتلفـــني لكنهمـــا 

 porteurs de la même nenace( نفســه حيمــالن، مــن وجهــة نظــره، التهديــد التوتاليتــاري

totalitaire(بتها، و هوما شـكل عنصـر تشـكيك ؛ يتعلق أوهلما بالنازية اليت كان للمفارقة عضوا يف شبي
الشـباب يف  -جـل إن مل يكـن كـل-, رغـم أن اليهـود و حتفظ من طرف العديد من اجلهات يف مقـدمتهم

ــذا اخلصــوص يؤكــد دانيــال  ظــل أملانيــا النازيــة كــانوا أعضــاء بشــكل تلقــائي وضــروري يف الشــبيبة النازيــة, و
لفعـــل عضـــوا يف الشـــبيبة النازيـــة يف ســـن ) أن رتزجنـــر كـــان باDaniel schneidermannشـــنيدرمان (

ــدفcontre son gréإال أنــه كــان جمــربا علــى ذلــك ( مــن عمــره, ةاخلامســة عشــر  احلصــول علــى  ) 
ا كــان مــن غــري املمكــن عليــه, يف ظــل النظــام النــازي, اســتكماهلا  .ختفيضــات يف رســوم دراســته الــيت بــدو

ـا ضـد النازيـة(فضال عن أن أسرته قدعربت, مبا اليـدع أي جمـال للشـك,  ويتعلـق ثانيهمـا بانتفاضـة  .)4أ
  .م1968الطالب األملان سنة

، إال أنــه ورغــم أنــه مل خيــض مواجهــة مباشــرة و ســاخنة مــع املاركســية علــى غــرار ســلفه جــون بــول الثــاينٍ 
ــــديولوجيا املاركســــية ــــؤدي يعتقــــد أن اإلي ــــةإَىل  ت ــــا  نفســــها تكــــريس الظــــاهرة التوتاليتاري ــــيت خضــــع لتاثريا ال

) ملا تعرض له رتزجنر من معاناة مـن جـراء النظـام Guy Sormaneجوي سورمان ( و مع تفهم .لسلبيةا
نتفاضـــة الضـــطهاد الـــذي تعـــرض لـــه مـــن جـــراء االالنـــازي إال أنـــه يعـــرب عـــن حريتـــه وعـــدم اســـتيعابه ملغـــزى ا

لغــة رغــم الطبيعــة العنيفــة وهومــا اعتــربه مــن قبيــل التزيــد واملبا ،أثنــاء تدريســه للثيولوجيــا باجلامعــة يف الطالبيــة
   .اليت ميزت حركة االحتجاج الطالبية يف أملانيا مقارنة بفرنسا
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و يف كلتا احلـالتني فـإن "الطبيعـة الرببريـة " هلـذه الشـبيبة مل تتبـد لـه إال بفعـل افتقارهـا للعمـق األخالقـي، 
ـــديولوجيا (  quand la morale disparaîtفمـــا أن ختتفـــي األخـــالق حـــىت حتـــل حملهـــا اإلي

l'idéologie prend sa place( يةنسـانمسـتوى قـانون طبيعـي لإلإَىل  األمر الـذي يرقـى لديـه )Loi 

physique de l'humanité(.  مثومـــــن) فـــــإن الرببريـــــة La barbarieواإليـــــديولوجيا ,( 
)l'idéologie) ,والعنـف التوتاليتـاري ,(La violence totalitaire الميكـن القضـاء عليهـا إال مـن (

  .)réenracinement moralل إعادة التجدير األخالقي (خال
 il n'est deاليتصــور بونــوا الســادس عشــر وجــود األخــالق يف انفصــال عــن اهللا, أي عــن الــدين (

morale que de dieuية إنســـاننزعـــة  ا) وهـــو مـــا جعـــل جـــوي ســـورمان ينفـــي أن يكـــون رتزجنـــر ذ
)Humanisteمرجعيـــة أخالقيـــة بنـــاء َأو  يرســـي أســـس منظومـــة اليســـتطيع أن نســـان) مـــادام يعتـــرب أن اإل

ية بشــكل حصــري, فلــن تكون,تبعــا إنســانفــإذا كانــت األخــالق  .علــى منطــق تفكــريه العلمــاين والفلســفي
   .لذلك, إال نسبية ختتلف باختالف املواقف واآلراء

الثيولوجيــــــــا التحريريــــــــة, وضــــــــد َأو  ومــــــــن مث, فــــــــإن صــــــــراع جوزيــــــــف راتزجنــــــــر ضــــــــد الهــــــــوت التحريــــــــر
) Les moeurses modeniste), واألخـالق احلداثيـة (L'humanisme laïcيةالالئكية, (نسـاناإل

  .يندرج ضمن املسلمة التالية: "إذا مل تكن هناك أخالق بدون مطلق فال يوجد مطلق بدون إله"
إىل هـــذا احلـــد يعتـــرب ســـورمان أننـــا يف فضـــاء الفلســـفة وبصـــدد نقـــاش تـــارخيي الحيـــول دون مشـــاركة غـــري 

إَىل  سلطة األمر والنهي ترجـع أما بعد ذلك, فإن.ولكيني وغري املؤمنني عموما من املشاركة يف جمرياتهالكاث
النـاس فمـا علـيهم إال قـراءة إَىل  الدين وحده, وهذا أمر غري قابل للتفاوض؛ فمادام اهللا قد أوحى برساالته

ففـي  .يـة املـؤمن وهـدف الثيولوجيـاتلـك هـي غا وإعادة قراءة النصوص, وحتديدا العهـدين القـدمي واجلديـد,
) اليت مبقتضاها "كل شيء يغدومباحا مادام اليوجد relativisme moralمواجهة النسبية األخالقية (

تعـرتض األديـان السـماوية حبجـة أن كـل  )tout est permis si Dieu n'existe pasهنـاك إلـه" (
  .)tout est écrit)(5شيء مكتوب (

يف السـادس عشـر بعمـق اإلنقسـام بـني اإلميـان وبـني اإلحلـاد إال أنـه شـديد الـوعي رغـم وعـي البابـا بونـوا 
كيفما كـان   نسانمن منطلق أن اإل..املقابل بأن اجلميع يعيش يف هذا العامل وأن للجميع مسؤولية مشرتكة

) وهومايبعـث فينـا نزوعـا Un message moralفهـو كـائن أخالقـي حيمـل بـني جنبيـه رسـالة أخالقيـة (
 Une propension pourجل احلب وضـد الكراهيـة واحلقـد, مـن أجـل احلقيقـة وضـد الكـذب (من أ

l'amour et contre la haine,pur la verite et contre le mensonge(  وهـذا النـزوع
  .)6أي اهللا( نسانوجيد مصدره يف أصل خلق اإل نسانيف اإل يُّ لَّ بِ جِ 

 Uneية إمنا جيد أصله يف هذا النزوع الطبيعي الكامن (نسانإللتزام بالقيم االولذلك يعتقد أن اإلميان وا

présense caché(.  
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ورغـــم دفاعــــه عــــن احلمــــالت التبشــــريية املســــيحية يف أفريقيـــا وآســــيا وأمريكــــا الالتينيــــة, معتــــربا أن املبشــــرين 
ــم )؟! وأLadignité humaine(ية نســاناملســيحيني كــانوا دومــا املــدافعني احلقيقيــني عــن الكرامــة اإل

 Les languesعملـوا علـى إنقـاد جـزء مهـم مـن الثقافـات القدميـة عـرب تـدوين وتقعيـد اللغـات األهليـة (

indigénesكـــون إَىل   ) ووضـــع القـــواميس, إال أنـــه يعـــود ليقـــر أن بعـــض املشـــاكل احلاليـــة إلفريقيـــا تعـــود
خالقيـة التقليديـة قـد أمعنـت يف حتطـيم القـوى األ )Le rationalisme occidental(العقالنية الغربية 

  . دون أن تعمل على استبداهلا بقوى جديدة
)detruit les anciennes forces morales sans offrir autre chose(.  ومـع ذلـك فقـد

هـي الـيت  )La mission chrétienneاعترب,يف نزعة متركز واضحة على الذات, أن الرسـالة املسـيحية (
  .)7ثة مرتبطة جبذورها اخلاصة(تستطيع الدفاع عن إرساء جمتمعات حدي

  ثانيا: بين العقل واإليمان 
 La mission commune du Monde( منـذ عصـر األنـوار مل يعـد اإلميـان الرسـالة املشـرتكة للعـامل 
 nouvelle( كمــا كــان عليــه احلــال يف العصــور الوســطى, حيــث شــكل العلــم منظــورا جديــدا للحقيقــة(

perception de la réalitė(  أن املعرفة املوضوعية هي املعرفة اليت ميكن التدليل عليها جتريبيا يف يعترب
دائـرة املعرفـة إَىل  متت إحالتـهفقد املخترب, وما عدا ذلك مما يتصل بعامل الغيبيات كاهللا واألخالق, واخللود 

 devient la vertu de la( كمـا أصـبحت النسـبية فضـيلة الدميقراطيـة  .)la subjectivitė )الذاتيـة

Democratie relativisme(. 

) يســتبطن مضــمونا la foi chrétienneومــع ذلــك فقــد أكــد جوزيــف راتزجنــر أن اإلميــان املســيحي ( 
), كمــا حــاول التــدليل علــى حمدوديــة النســبية, معتــربا أن التســليم un contenu objectif(موضــوعيا 

ا, ليس فقط يف الدين وإمنا يف كل ما يتصل باملسألة ا تـدمري إَىل  حمالـة خالقية, سوف يؤدي الألاملطلق 
 L'anarchie ou leوالتوتاليتاريـــة ( الفوضـــىإَىل  ألن النســـبية املطلقـــة عـــادة مـــا تـــؤدي، اجملتمـــع

totalitarisme(.  
العقـــل نفســـه, كمـــا ســـوف يرســـخ  اإلجهـــاز علـــىإَىل  حمالـــة ذلـــك أن اإلســـراف يف العقالنيـــة ســـيؤدي ال 

نغـالق علـى عقالنيتـه اخلاصـة فـإن القواعـد الحينما ميعن كل واحـد يف اأنه )؛ إذ L'anarchieالفوضى (
أكثــر مـن ذلــك فقـد اعتــرب الكردينـال جوزيــف رتزجنــر أن  .ختفــاءلالاجلوهريـة للعــيش املشـرتك تكــون عرضـة 

ختضــع ملنطــق األغلبيــة واألقليــة وإال أصــبحت حتــت رمحــة التحــوالت السياســية  جيــب أالّ القواعــد األخالقيــة 
  .)8تضاها تتغري املنظومات والقيم األخالقية بتغري األغلبيات احلاكمة(اليت مبق

ومــن جهــة أخــرى فلــم يــرتدد يف التعبــري عــن تشــككه إزاء مفهــوم التطــور فهنــاك بطبيعــة احلــال تطــور علــى  
مستوى معارفنا العلمية والتقنية, غري أن هذه اإلجنازات ال يرتتب عليها بالضـرورة تطـور مماثـل علـى صـعيد 

ســتعمال والتوظيــف اجليــد للســلطة الــيت ختوهلــا لنــا هــذه القــيم األخالقيــة, وال علــى صــعيد قــدرتنا علــى اال
 un) ميكــن أن تشــكل عامــل هــدم (Le pouvoir( املعــارف, علــى العكــس مــن ذلــك فــإن الســلطة
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facteur de destruction(,  ما أن جيعــال أي ذلـك أن نســبية وهشاشــة العقــل واألخــالق مــن شــأ
ضــرورة الســعي إلجيــاد  علــىراتزجنــر ومــن هنــا تشــديد  .)S'autodétruireمر ذاتــه (دألن يــ ابالجمتمــع قــ

  .القوى األخالقية القادرة على مقاومة الشر
ستنســــاخ, اإلجهــــاض, أطفــــال األنابيــــب, الوأمــــام التجــــاوزات األخالقيــــة للبحــــث الطــــيب والعلمــــي (ا 

من منظور الكنيسـة الكاثوليكيـة ورغـم إدانتـه  )..يةجتار يف األعضاء البشر الاستعمال وسائل منع احلمل, ا
هلــا إال أنــه ال يــؤمن جبــدوى وضــع قيــود خارجيــة (قانونيــة) علــى هــذه األحبــاث بقــدر تشــديده علــى أمهيــة 

 نسـان,ومن مث فـإن أي تطـور يـتم علـى حسـاب كرامـة اإلنسـانحرتام كرامـة اإلاإَىل  القيود الداخلية الداعية
م من درجة يعد غري مربر وغري مقبول ية إنسـان؛ كأن تطبق جتارب علمية على أناس يعتقد العامل الغريب أ

   .جمرد أشياء بوصفها ), والرحم, على سبيل املثال,foetus( أدىن منه, وفق منطق يتعامل مع اجلنني
ــا   العمــل هــو ويف هــذا اإلطــار يعتقــد أن مــن أبــرز املهــام الــيت يتوجــب علــى البابويــة اجلديــدة النهــوض 

ومل يعـد  )doute de lui mêmeيشـك يف ذاتـه (معهـا علـى جتـاوز األزمـة احلضـارية للغـرب الـذي بـات 
  .يؤمن بأي أساس أخالقي لإلميان املشرتك, ليقع فريسة نسبية وذاتية مطلقتني

) الـــذي يســـتخلص مـــن تشـــديد Paolo Flores D'araisيف رده علـــى الفيلســـوف اإليطـــايل (و 
) تغليبهـا لإلميــان والـنص علــى la résurrection des mortsوتى (املسـيحية علـى موضــوع بعـث املــ

 )fait appel à la raisonالعقل, يؤكد جوزيف راتزجنر أن اإلميان املسيحي فضـال عـن دعوتـه للعقـل (
كمــا أن اهللا عقــل   .فهــو يتجــاوزه مــن خــالل احلــب؛ فمــع أن احلــب لــيس ضــد العقــل إال أنــه يتجــاوزه كثــريا

)Logosل اخلالق ()؛ فهو العقLa raison crĕatrice(.   
) Raison qui parle) ألن اللغــوس لـيس جمــرد عقـل, إنــه عقـل يــتكلم (La paroleوهـو الكلمــة (

  ..)Logos est aussi amourيستجيب ويتفاعل, كما أن اللغوس هو كذلك احلب (
فلسـفة معقـدة تقادمـت ليسـت  -بابا الفاتيكـان احلـايل-ومن مث فإن املسيحية, حسب الكاردينال راتزجنر 

ديـه وتبليـغ رسـالته والشـهود عنـه, وتبعـا لـذلك فـإن  ..على امتداد الزمن وإمنـا هـي التلقـي عـن اهللا والتـأثر 
الكنيســـة الـــيت ال تعمـــل إال علـــى اســـتمرار وجودهـــا كنيســـة الطائـــل منهـــا وال خـــري فيهـــا مهمـــا تضـــخمت 

ــا, إذ الميكنهـــا أن تعـــيش وتنـــتج ( ال إذا كانـــت تستشـــعر أولويـــة اهللا وأســـبقية حبـــه ) إfructifierإمكانيا
  .وهوما الميكن أن يتم إال على أساس يقني عقلي .لديها
عـدم َأو  وهو ما يفسر دعوته للكنيسة كي تطلق نقاشـا حـول األسـس العقليـة الـيت يقـوم عليهـا اإلميـان 

 saاريتــــه ومســــوه (معي عــــنمــــن منطلــــق أن اإلميــــان لــــيس عــــدوا للعقــــل وإمنــــا رديفــــا لــــه يــــدافع  .اإلميــــان

grandeure(.  مؤكـــدا أن اإلميـــان جيـــب أال ينطـــوي علـــى ذاتـــه, كمـــا جيـــب أال يـــتقلص وخيتـــزل يف نظـــام
ننا, وإمنا جيب أن ينهض برسالته يف اهلداية(  .)9رمزي ير

رغم أن راتزجنر يؤكـد عـدم تعـارض العقـل والـنص الـديين, إال أنـه ال يـرتدد يف إعطـاء األولويـة للـنص يف  
) كاشـفا كيـف أن مفتـاح الثيولوجيـا Paolo Flores D'araisوهنـا يعـرتض منـاظره ( .تعارضـهماحالـة 
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القـــانون األخالقـــي الطبيعـــي َأو  املســـيحية الكاثوليكيـــة هلـــذا التعـــارض يكمـــن يف توســـلها بالقـــانون الطبيعـــي
)La loi morale naturelleن إِ   نفســه؛ حبيــثنســاينويف الواقــع اإل نســان) املطبــوع ســلفا يف اإل

القــــوانيني الطبيعيــــة تبــــدو مبثابــــة كروموزومــــات كامنــــة يف الكــــون واحلقيقــــة, ومــــا علــــى العقــــل إال اكتشــــافها 
حتديـد أخـالق خاصـة أمسـى إَىل  وهـو مـا يعتـربه بـاولو خاطئـا كليـا وخطـريا, ذلـك أن السـعي .واخلضـوع هلـا

 Porte en soi tous lesوأنبل من غريها من خالل قانون طبيعي يستبطن كل خماطر عدم التسامح (

dangers de l'intolérance(.  
وهو مـا كـان داعيـا لتعبـري راتزجنـر عـن اسـتعداده إلعـادة النظـر يف مـدى صـالحية وعقالنيـة مفهـوم الطبيعـة  

ية, نسـانكمفهوم فلسفي دخيل على الثيولوجيا املسيحية, والذي من شأنه أن يضـع قيـودا علـى اإلرادة اإل
ـــا مـــن  ومـــن مثويـــة العقـــل علـــى املـــادة, ليؤكـــد, تبعـــا لـــذلك, أول حضـــور العقـــل يف هـــذه املـــادة ومـــا يـــرتبط 

  .)10خلق(

ومع ذلك فإن العقل والعقالنية يف كنف املسيحية وغريها من األديان تظل خاضعة ملرجعية معيارية نصـية  
 نســانبــأن اإل, وهــو مــا ينســجم مــع قناعــة راتزجنــر نســاينأعلــى حتــدد الغايــات واملقاصــد الكــربى للوجــود اإل

ــا ملــك للجميــع؛ فهــي ليســت ملكيــة إَىل  حيتــاج معرفــة اهللا, وأن احلقيقــة قــد جتلــت يف الســيد املســيح, وأ
  .)11ع(ـــولذلك جيب أن تكون مشاعة للجمي ،كانأحد  خاصة ألي 

  ثالثا: مفهوم البابا الجديد للعلمانية 
هرة جديدة يف التاريخ, معتربا أن املسـيحية قـد تزجنر من مفهوم إجيايب للعلمانية كظااينطلق البابا جوزيف ر 

) وجمــــال قيصــــر Domaine de Dieuبــــني "جمــــال الــــرب" ( ..أقــــرت التمييــــز بــــني الــــدين والدولــــة
)Domaine de César وهـــو التمييزالــذي يكمـــن يف أصـــل مفهـــوم احلريـــة الـــذي تطـــور يف أوروبـــا ,(

  .والغرب عموما
رؤيــــة َأو  تصــــورا نســــانا بشــــكل حصــــري, إنــــه يعطــــي لإلغــــري أن هــــذا اليعــــين أن الــــدين يعــــد أمــــرا خاصــــ

)Vision) تســـتوعب حياتـــه كلهـــا ولـــيس فقـــط حياتـــه الروحيـــة (spirituelle(.  دون أن يعـــين ذلـــك أن
ــا حمــدودة  ،)Totalitaire) مؤسســة توتاليتاريــة (L'institution religieuseاملؤسســة الدينيــة ( أل

نهـــا أن تأخـــد بزمـــام كـــل شـــيء؛ فهـــي األخـــرى مقيـــدة حبريـــة بســـلطة الدولـــة, رغـــم أن هـــذه األخـــرية الميك
), فالدولـة ليسـت كـل شـيء كمـا أن Il est limité par la liberté de la religion(العقيـدة 

ذا املعىن مسيحية بشكل عميق .الكنيسة ليست كل شيء يف هذا العامل  La laïcité est( فالعلمانية 

profondement chrétienne(.  
إلغـاء أي وجـود للـدين يف احليـاة العامـة؛ فمـع أن إَىل  تزجنر مفهـوم العلمانيـة الـذي ينـزعايرفض ر ومع ذلك 

ا اخلاصة إال أن القيم اجلوهرية لإلميان (  les valeursللمؤسسات السياسية واملؤسسات الدينية فضاءا

fondamentales de la foi( قــوة املؤسســية جيــب أن تــربز وتتجلــى يف احليــاة العامــة لــيس بفعــل ال
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وإذا ما أرادت العلمانية إقصاء الدين فإن ذلك سوف يشـكل  .للكنيسة وإمنا بفعل قوة حقيقتها الداخلية
  .)une mutilation de l'être humain)(12( نساينتشويها للكائن اإل

اســخ وتأكيــدا هلــذا املعــىن يقــول: "جيــب علــى العلمانيــة أن تعــرتف بالتعدديــة, وأن تســمح بوجــود عمــومي ر 
حد إلغاء القـيم اإلميانيـة مـن اجملتمـع, وفهمنـا العلمانيـة بـاملعىن الوضـعي الشـامل إَىل  لألديان, أما إذا ذهبنا

)positivisme completفسوف نعمل علـى حرمـان اجملتمـع مـن مقوماتـه األساسـية, وسـوف نصـل ( 
ى فلســـــفة للدولـــــة مســـــتو إَىل  "خاصـــــة إذا ارتقـــــت هـــــذه الوضـــــعية )L'absurdeحالـــــة مـــــن العبـــــث (إَىل 

)Philosophie d'Etatمعتــربا أن تصــاعد املــد األصــويل يعــد مبثابــة رد فعــل  .)13يــة للتطــرف(ذ) مغ
ـــذا العـــامل الـــذي يـــرفض اهللا وال حيـــرتم املقدســـات, Acharnéلعلمانيـــة متصـــلبة ( )؛ إنـــه يعـــرب عـــن تربمـــه 

 .)14(..حسب هواه نسانويزعم استقاللية مطلقة, ويعيد تشكيل اإل

) من العلمانية من حيث املبدأ إال أنه يعرتض Benoît XVIاملوقف اإلجيايب لبونوا السادس عشر (رغم 
ـدد مبحاصـرة الكنيسـة Laïcisme Idiologiqueبقوة على مايسـميه بالعلمانيـة اإليديولوجيـة ( ) الـيت 

إن  .ملسـيحية) وحرمـان احليـاة العامـة مـن احلقيقـة اgetto de subjectivitéداخـل جيتـو مـن الذاتيـة (
) profanité absolue( ابـــة تـــدنيس مطلـــقث) مبBenoît XVIمثـــل هـــذا الفصـــل, الـــذي يعتـــربه (

ويف هـذا اإلطـار يـراهن  . ألوروبا"نساينعلى الوجه الروحي, األخالقي واإل "سيشكل, بكل تأكيد, خطراً 
"إن  .ا التحـــديعلـــى أن تكـــون حيويـــة الكنيســـة يف فرنســـا قـــادرة علـــى مســـاعدة أوروبـــا يف الـــرد علـــى هـــذ

 ،) ولبنـاء اجملتمـع, فاإلميـانLa morale communeاإلميـان املسـيحي لـه مـا يلهمـه لألخـالق املشـرتكة
 une chose purement priveé et( يواصـل بونـوا السـادس عشـر, لـيس حمـض شـيء خـاص وذايت

subjective(, ا أن تغين احلياة العامة    .إنه قوة روحية كبرية "من شأ
املرجعيـــة املســـيحية ألوروبـــا يف مشـــروع الدســـتور إَىل  ســـياق يعتـــرب أن اإلمعـــان يف عـــدم اإلشـــارةويف هـــذا ال

 L'Europe est unأن "أوروبـــا قـــارة ثقافيـــة ولـــيس جغرافيـــة" ( مشـــدداً  كبـــرياً   األورويب يعـــد خطـــأ

continent culturel et non pas géographiqueفثقافتها هي الـيت أعطتهـا هويتهـا املشـرتكة (. 
تزجنــر أنــه وجــد اولــذلك ال خيفــي ر  .ن اجلــذور الــيت مسحــت بتشــكيل هــذه القــارة هــي اجلــذور املســيحية"إ

يعززهـا كـون النهضـة األوروبيـة  .عرتاف حبقيقة تارخيية دامغة كهـذهالعرتاض على االصعوبة يف فهم مغزى ا
قويــة؛ كشــومان,  احلديثــة بعــد احلــرب العامليــة حتققــت بفضــل رجــال سياســة كانــت هلــم انتمــاءات مســيحية

 .وغريهم ممن واجهوا اخلراب الـذي أحدثـه توتاليتـاريون ملحـدون ومعـادون للمسـيحية ..وإدناور, ودوجول
اسـتمرار النقـاش حـول إَىل  ولذلك فقد اعترب أن السكوت على هذه احلقيقة يعد أمرا غريبا وخطريا, داعيـا

كراهيــة ألوروبــا ضــد نفســها وضــد تارخيهــا عــرتاض  الهــذه املســألة, معــربا عــن خشــيته مــن أن يســتبطن هــذا ا
  .)15العظيم(

 Bernardوردا علـــى تصـــور البابـــا للعلمانيـــة ونقـــده املـــبطن للنمـــوذج الفرنســـي تســـاءل برنـــار ســـتازي (

Stasi نتخــاب البابــا اجلديــد: هــل مبقــدور ال) بلغــة ال ختلــو مــن ملــز ســجايل يشــكك يف القيمــة الدميقراطيــة
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نـــاالت, ســـيما وقـــد مت ييعـــرتض علـــى اختيـــار اهليئـــة الناخبـــة للكاردمســـيحي عـــادي مـــن عمـــوم النـــاس أن 
اختيارها للبابا بأغلبية واسعة؟ ليؤكـد أن العلمانيـة التتوقـف علـى جمـرد ضـمان الدولـة حلريـة التفكـري واحلريـة 

   .جانب ذلك على مبدأالفصل بني الكنائس والدولةإَىل  الدينية,وإمنا تقوم
 مـن الـدول, تعـرف وجـود علمـانيني متطـرفني يعتـربون أن الـدين ال ر العديـدعلـى غـرا ومع إقراره أن فرنسا,

ـــ ـــارخيي بـــني ي ـــه يســـتبعد أن تعـــود أجـــواء الصـــراع الت ـــه, إال أن زال ميثـــل العـــدو احلقيقـــي الـــذي جتـــب مواجهت
ومــع إقــراره أن العلمانيــة قــد فرضــت نفســها  .م)1905الكــاثوليكيني والعلمــانيني علــى إثــر إقــرار قــانون (

يف وراديكايل على حساب الكنيسـة, وهـو مـا يفسـر حالـة التحـوط واحلـذر الـيت حكمـت هـذه بشكل عن
 un climat deاألخرية لفرتة طويلة, إال أنه يعود ليؤكد أن ال شيء يسوغ اليوم عودة مناخ عدم الثقة (

mefianceبني الكنيسة الكاثوليكية والعلمانية (.   
ون بعلمانيـة ثختلـو مـن دفـاع, أن أغلبيـة املـواطنني الفرنسـيني يتشـبويف هذا السـياق يؤكـد, بنزعـة تطمينيـة ال 

وهـو  .تزجنـرانـال ر يمنفتحة ومتساحمة وال يتقبلون أية علمانية مطلقة وحتريضية كتلك اليت حذر منها الكارد
ما يؤكده اإلمجاع اإلجيايب الالفت للفرنسيني خبصوص اقـرتاح جلنـة سـتازي املتعلـق بتـدريس "الفعـل الـديين" 

)Le fait religieuxأن فرنســا إَىل  األمـر الـذي يشــري, حسـب برنــار سـتازي, .) يف املـدارس الفرنســية
العلمانية قد باتت على وعي بأن األديـان, مبجـرد أن تتخلـى عـن نزوعهـا للسـيطرة علـى احلقـل السياسـي, 

) La communauté nationaleيكــون مبقــدورها أن تلعــب دورا مهمــا يف حيــاة اجلماعــة الوطنيــة (
علـى مسـتوى إغنـاء َأو  , وترسـيخ القـيم الثقافيـة للتضـامن,نسـانسواء على مسـتوى الـدفاع عـن حقـوق اإل

ى جيـب غـِن◌ً  رَ ُصـنْ املعاين الروحية وإضفاء معىن على حياة الناس "فإذا كانـت التعدديـة الدينيـة والثقافيـة عُ 
ن جمموعـة مـن القـيم جيـب أن تكـون احرتامه فـإن العـيش املشـرتك وحيويـة اجلماعـة الوطنيـة تفـرض كـذلك أ

  .)16مشرتكة,وأن تكون موضوع اعرتاف واحرتام من طرف اجلميع"(
  رابعا: مفهوم بنديكيت السادس عشر للحرية

ا وقيمتها, حسب ر   Saتزجنر, إال إذا ظلت مرتبطة جبوهرها وبرسالتها األخالقيـة (اال تتمتع احلرية جبدار

mission éthique(. ـا حتتـاج , وبتعبـري نسـانمضـمون مجـاعي ميكـن حتديـده كضـمانة حلقـوق اإل إَىل  إ
  .أن يستكمل مبفهومني آخرين مها: احلق و اخلريإَىل  آخر فإن مفهوم احلرية حيتاج

ا فهي غري قابلة للتجاومن جهة أخرى يعترب "ر  و إمنا جيـب  زئةتزجنر" أننا ال نستطيع أن نطلب احلرية لذا
)، sacrificesوال ميكــن احلصــول عليهــا دون تضــحيات ( .ية مجعــاءنســانة لإلا كرســالة بالنســبإليهــ النظــر

كمـــــا ال ميكـــــن أن تقـــــوم مؤسســـــات وأن تكـــــون ناجعـــــة دون قناعـــــات   .)renoncementsوتنـــــازالت (
 une raisonو هـــذه القناعـــات ال ميكـــن أن تصـــدر عـــن عقـــل حمـــض إمربيقـــي ( .أخالقيـــة مشـــرتكة

purement empirique(. ــا ففــي الدميوقرا ية إنســانطيــة املعاصــرة ال تعــد قــرارات األغلبيــة يف حــد ذا
 sense humanitaire(  جــــوهريإنســــاينومعقولــــة إال بقــــدر مــــا تفــــرتض مســــبقا وجــــود معــــىن 

fondamental) وهومـا يســتوجب أخـذ العمــق التــارخيي للثقافـة واألحكــام األخالقيـة و الدينيــة ،(les 
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jugements éthico - religieuses( أمـة مـن األمـم َأو  عتبار، فحرمـان ثقافـة مـن الثقافـاتالبعني ا
ومـــن مث فـــإن العمـــل علـــى تقويـــة ودعـــم  .قواهـــا األخالقيـــة أوالدينيـــة التارخييـــة يهـــدد بانتحارهـــا إحـــدىمـــن 

) ومحايتهــا دون فرضــها les jugements moraux essentielsاألحكــام األخالقيــة األساســية (
اجلديـــد، شـــرطا لوجـــود و صـــمود احلريـــة يف مواجهـــة كـــل العـــدميات  بطريقـــة حتكميـــة، يبـــدو يف نظـــر البابـــا

ويف هـذا  )tous les nihilismes et a leurs conséquences totalitairesوآثارها الشـمولية (
تزجنر الرسالة العمومية للكنائس، مؤكدا أن طبيعـة الكنيسـة تقتضـي انفصـاهلا عـن الدولـة وأن ااالجتاه يرى ر 

   .تفرض من قبل هذه األخرية، و إمنا جيب ان تقوم على قناعات حرة جيب أالَّ تعاليمها 
جــزءا مــن الدولــة و إمنــا مجاعــة تقــوم َأو  أكثــر مــن ذلــك فإنــه يؤكــد أنــه ال حيــق للكنيســة أن تكــون دولــة

ا وأالَّ على اإلميان، ومع ذلك فمن واجبها أن تستشعر مسؤوليتها أمام اجلميع  كما جيـب   .تنغلق على ذا
حريــة اجلميــع بشــكل جيعــل القــوى األخالقيــة إَىل  بنــاء علــى حريتهــا اخلاصــة واألصــلية، أن تتوجــهعليهــا، 

 laحاضـرة وموجهـة؛ ذلـك أن احلريـة املشـرتكة ( )les forces morales de l'histoireللتـاريخ (

libérté commune،17ال ميكن تصورها دون قيم( )، يشدد البابا(. 

(لقـد كنـت دومـا ضـد الفكـر اليوتـويب، واإلميـان مبجتمـع  احلريـة لديـه بقولـه: ويرتسخ الوعي التـارخيي بنسـبية
 .)18ألن ذلك يلغي مبدأ احلرية التارخيية)( )une société parfaiteمثايل كامل (

ن علــى درجــة بالغــة مــن األمهيــة؛ تتعلــق أوهلمــا مبــدى متتــع املــرأة باملســاواة امســألت واتصــاال مببــدأ احلريــة تثــار
فـرغم أن جـون بـول الثـاين  .الرجل, ويتعلق ثانيهما مبدى دميقراطيـة تـدبري الشـأن العـام الكنسـيالدينية مع 

أمـا البابـا  .قد سبق وأثار موضوع دور املرأة يف الكنيسة, إال أنه مل يتحدث عن املساواة بينها وبـني الرجـل
امل" النزعــة النســوية الراديكاليــة احلــايل فقــد انتقــد يف رســالته حــول "تعــاون الرجــل واملــرأة يف الكنيســة ويف العــ

)feminisme radicalســلك الكهنــوت (إَىل  ), أمــا اآلن فــإن مســألة دخــول املــرأةLa prêtrise (
), ذلــك أن الكنيســة الكاثوليكيــة تعتــرب, أكثــر مــن أي وقــت clauseتبــدو متوقفــة علــى شــرط الــذكورة (

إمكانيــة أهليــة املــرأة للشماســة فقــد  وخبصــوص .رجــال بوصــفهيتصــرف باســم املســيح  مضــى, أن القــس إمنــا
) مسـألة La commission internationale de théologie( تدارست اللجنـة الدوليـة للثيولوجيـا

فكانـــت النتيجـــة ســـلبية بعـــد  )Diaconatdes femmes( مشاســـة املـــرأة يف الكنيســـة الكاثوليكيـــة
  .)19السلطة التقديرية للبابا(إَىل  مشاورات واسعة, ليرتك األمر

ضـرورة إَىل  )René Rémondأما عن مدى دميقراطية تدبري الشأن العام الكنسـي فقـد نبـه روين رميـون (
الكنيسة حبيث ختفف مـن نزعتهـا املركزيـة يف اختـاد  إدخال العديد من التعديالت على بنية وآليات اشتغال

ويف مقــــدمتها ارتفــــاع عــــدد القــــرار وتعتمــــد نظامــــا ال مركزيــــا يســــتجيب للعديــــد مــــن املتغــــريات املوضــــوعية, 
ومـا صـاحب ذلـك مـن  .أكثـر مـن مليـارإَىل  أثناء بابوية جون بوا الثـاين يف مليون 800الكاثوليكيني من 

) أن تـدير La curieإذ كيـف حلكومـة بابويـة مركزيـة ( .)Diocesesارتفـاع مماثـل يف عـدد األبرشـيات (
ــا وتــؤطر كــل هــذا الكــم مــن املــؤمنيني واألســقفيات الــيت تتعــد ــا بــاختالف بيئا د وتتبــاين مشــاكلها وأولويا



 219

خاصــة وقــد ســبق لبــول الســادس أن كشــف .أمريكــا اجلنوبيةإَىل  أفريقيــا ومــن آســياإَىل  وظروفهــا مــن أوروبــا
 Un discoursأنــه مل يعــد مــن املمكــن بالنســبة للكنيســة أن تتبــىن خطابــا واحــدا ( م)1971منــذ (

uniqueاألمـر الـذي يفـرض  .عـددة واملتباينـة بتبـاين الظـروف احلاكمـة هلـاجتماعيـة املتالشـاكل امل) حـول ا
 Les confèrences() واملــؤمثرات األســقفية Eglises locales( ضــرورة إعطــاء الكنــائس احملليــة

épiscopales( ) ســلطة أكــرب للتكييــف والتقــديرplus grand pouvoir d'adaptation et 

d'appréciation)(20(.  
 )Le défi de la postmodernitéبعد حداثي (خامسا: التحدي ما 

الــدور الفعــال إَىل  بعــد ســقوط األنظمــة املاركســية وتراجــع اخلطــر الشــيوعي، الــذي يرجــع يف جــزء مهــم منــه
الذي لعبه الفاتيكان بزعامة البابـا "جـون بـول الثـاين"، أمسـى احلـديث جيـري عـن خطـر جديـد يتمثـل تـارة 

وتـــارة يف  ...مبـــاالة، وحلوليـــة مـــن فردانيـــة ونســـبية عدميـــة وال إليـــه يف التحـــدي املابعـــد حـــداثي ومـــا حييـــل
   .يسالمالتحدي اإل

ه بشـــكل صـــريح للـــدين، فقـــد كـــان اءفحينمـــا كانـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة تواجـــه عـــدوا حمـــددا يعلـــن عـــد
) résistence spirituelle et politiqueمبقـدورها أن تـأجج جــذوة املقاومـة الروحيـة والسياســية (

لكــن بعــد أن تــوارى هــذا العــدو تكرســت أزمــة ضــعف  .أســهمت يف اســتمرار حيويــة اإلميــان املســيحي الــيت
) مــن doctrine catholiqueالثقافــة املســيحية إذ تعمقــت اهلــوة باســتمرار بــني العقيــدة الكاثوليكيــة (

عبـــري علـــى حــد ت اإلرادةإَىل  جهــة، وبــني الســـلوكات الفرديــة مـــن جهــة أخـــرى، يف ظــل جمتمــع بـــات يفتقــر
   .)Nietzsche( نيتشة

إَىل  م1978ســنة  175000 -174000وهـو مــا جتلــى يف تراجــع عـدد القساوســة يف أوروبــا مــن (
) يف Catholiques baptisésنسـبة الكاثوليـك املعمـدين ( )، و يف تراجـعم2001سـنة  144215

ســــــــــنة  %39،96، وإىل م1988ســـــــــنة  %41،14إَىل  م1978ســـــــــنة  %43،53أوروبـــــــــا مـــــــــن (
يتحــدث عــن اإلفــالس  )Roger Etchegarayاألمــر الــذي جعــل الكاردينــال الفرنســي ( .م)2001
 سـالمللكنيسة الكاثوليكية اليت وجدت نفسها يف مواجهة منـو متسـارع إل )fallite morale( األخالقي

   .)i(تعد تارخييا مسيحية راديكايل على أراضٍ 
 اســتطاعت أن تنتقــل لكنــائسيســجل أن هنــاك بعــض ا )Jean- Pierre Dozonومـع ذلــك فــإن (

 .)22زدهار(الثيولوجيا الرخاء واإَىل  خالل العشرين سنة املاضية من ثيولوجيا التحرير

التاريخ ليخربنا أنه بفضـل الثـورة اإلصـالحية إَىل  )Rudolf von Thaddeيعود رودولف فان تادن (
أوروبــــا أصــــبحت الربوتســــتانتية  الــــيت أعلنهــــا مــــارتن لــــوثر يف أملانيــــا, وعمــــل كــــالفن علــــى نشــــرها يف بــــاقي

)Protestantisme أكـــــــرب قـــــــوة ثقافيـــــــة يف أملانيـــــــا خـــــــالل القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر؛ فقـــــــد كـــــــان جوتـــــــه (
)Goethe) وهيجل ,(Hegel) ووكانط ,(Kantاألمـر الـذي جعـل رجـال الـدين  .) كلهم بروتسـتانتيني

) حبيــث Ultramontainتطــرف (الكاثوليــك يســتنجدون بالفاتيكــان, ويقعــون يف نزعــة بالغــة احملافظــة وال
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ويف هــذا الســياق  .وإمنــا أعلنــوا عــداءهم لليرباليــة وللثــورة الفرنســية, وللحداثــة تســتانتيةمل يكتفــوا مبعــاداة الربو 
 une(التــــارخيي مل يــــرتدد رودولــــف يف اجلــــزم بــــأن البابــــا اجلديــــد ينــــدرج ضــــمن تقليــــد معــــاد للحداثــــة 

tradiction antimoderniste( يـــة) ومعـــاد للعلمانAntilaïcisme(.  والواقـــع أن عالقـــة الـــدين
ـذه البسـاطة فجـون فرنسـوا كولوزميـو ( ) يؤكـد أن Jean-François Colosimoعموما باحلداثـة لـيس 

ــا النــواة البــاردة للتطــور ( .األصــوليات ال تظهــر يف أي مكــان ) والوجــه األســود Le noyau froidإ
تعـد حديثـة بشـكل راديكـايل نفسـها مجيعهـا علـى البنيـة الشـكلية  فاألصوليات الدينية اليت تتوافر ..لألنوار

)Les fondamentalismes religieux sont radicalement modernes(.  
   يسالمسادسا: الموقف من الحوار العربي اإل

ميتــد  يف اخلطــاب الثيولــوجي للبابــا بنــديكيت الســادس عشــر, حيــث مميَّــزةحيتــل مبــدأ احلــوار عمومــا مكانــة  
ومـن جهـة  ),Le dialogueoecuméniqueه ليشمل؛ من جهة أوىل احلـوار املسـيحي املسـيحي (لدي

), ومـن Dialogue interreligieux( سالمثانية احلوار الكاثوليكي مع باقي األديان ويف مقدمتها اإل
   .غري املؤمننيَأو  جهة ثالثة احلوار مع امللحدين

والثــاين إال أن الـنمط الثالــث مـن احلــوار مـع امللحــدين يعـرب عــن ورغـم األمهيــة الكـربى لنمطــي احلـوار األول 
ية إنســانمــدى اإلميــان املبــدئي بفضــيلة احلــوار عنــد راتزجنــر, الــذي يعتقــد, كمــا ســبقت اإلشــارة,بوجود قــيم 

كمــا   .يكــائن أخالقــ  كيفمـا كــان فهــو  همشـرتكة يتقامسهــا املؤمنــون وامللحــدون علــى حـد ســواء, يقينــا منــه أنــ
يعـــيش يف عـــامل واحـــد, وأن للجميـــع فيـــه  ,, مبؤمنيـــه وملحديـــهنســـاينالـــوعي بـــأن اجملتمـــع اإل يـــؤمن بضـــرورة

  ..يف تطوره واستقراره من شأنه أن يسهم مسؤولية مشرتكة إزاء كل ما يتهدده, وإزاء كل ما
" الــذي كــرس فيــه أفضــلية الكاثوليكيــة  Dominus Iesus"  ـتزجنــر املوســوم بــاومــع أنــه بصــدور كتــاب ر 

 بتوقــــف اناً ذأن ذلــــك قــــد شــــكل إيــــ بعضــــهما عــــداها مــــن املــــذاهب واألديــــان األخــــرى, واعتبــــار علــــى مــــ
 Gérard), إال أن جـــريار دو كلـــريك (La dynamique du dialogueديناميكيـــة احلـــوار (

Leclerc,( أن رتزجنـــر يصـــدر عـــن رؤيـــة مبدئيـــة وواعيـــة للحـــوار؛ إَىل  يـــذهب ،خـــالف ذلـــكإَىل  يـــذهب
), La reconnaissance rigoureuse des héritages particuliers(ختالف التــؤمن بــا

) كمـا يعتـرب أنـه مـن اخلطـورة مبكـان التصـرف كمـا لـو أن كـل Les spécificitèsواحرتام اخلصوصيات (
  .)23ختالفات بني املذاهب واألديان قد امنحت(اال

بـــات ميثــل أولويـــة مســـتعجلة  ويف هــذا الســـياق جيــري التأكيـــد علـــى أن تســريع احلـــوار الـــديين مــع املســـلمني
ملواجهـة  )dans le contexte actuel de la mondialisationأكيـدة يف السـياق احلـايل للعوملـة (

) Walter Kasper(نــال وولثــر كاســرب ياإلرهــاب الــذي جــرف أقليــة مــن املســلمني, حيــث شــدد الكارد
يســـة الغـــد لـــن تكـــون كنيســـة أن " كنعلـــى الـــرئيس الســـابق للمجلـــس البـــابوي مـــن أجـــل وحـــدة املســـيحيني 

  .)24وإمنا كنيسة منفتحة بشكل أكرب على اآلخرين"( ..)replieé sur elle(منطوية على نفسها 
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علــى مســتوى األديــان جيــدد َأو  ففــي ظــل األزمــة احلضــارية املعاصــرة ســواء علــى مســتوى الثقافــات الكــربى
م اخلاصـــــة  جتـــــاوز انكفـــــائهم علـــــىإَىل  بنـــــديكيت الســـــادس عشـــــر دعوتـــــه للمســـــيحيني م وهويـــــا يقينيـــــا

يبــدو هلــم  ســعيا إلبــراز مــا واإلنفتــاح, بــدال مــن ذلــك علــى مشــاغل اآلخــرين وقضــاياهم بأرحييــة وصــراحة,
  .)25(..نسان(أي املسيحيني) عقالنيا وضروريا لإل

 ي األساسي, إال أنه ال خيفي أن الداعسالموالواقع أنه رغم إميان البابا اجلديد بضرورة وأمهية احلوار مع اإل
وال شـك أن  .أمسى ميثـل حتـديا حقيقيـا للمسـيحية داخـل أوروبـا وخارجهـا سالمهذا احلوار هو أن اإلإَىل 

تأسيس أي حوار علـى الشـعور بالتحـدي مـن شـأنه أن يسـتدعي منطـق احلـرب البـاردة, ومـا يسـتتبعها مـن 
  ..حتجيم قوته ونفوذهوالعمل على ، حتواء الطرف اآلخرالرغبة دفينة من طرف أحد طريف احلوار 

دولـة بوصـفها  وهو ما يعرب عنه جبالء موقف الفاتيكان عموما, وموقف البابا الـرافض لطلـب عضـوية تركيـا
فـإن ، قارة ثقافية وليست قارة جغرافيـة، كما سلف الذكر  ،ية هلا ثقافة وقيم خمتلفة فما دامت أوروباإسالم
تلفــة علــى امتــداد التــاريخ, يف مواجهــة مســتمرة مــع قــد شــكلت دومــا قــارة خم -يؤكــد راتزجنــركمــا - تركيــا

ا مع اإلمرباطورية البيزنطيـة, en contraste permanent avec l'Europe(أوروبا  ) بداية من حرو
ديـد كـل مـن فيينـا والنمسـا فـإن املماهـاة بـني القـارتني  مـن مثو ، وسقوط القسطنطينية, وحروب البلقان, و

 La disparitionخيتفـي فيهـا الثقـايف ملصـلحة اإلقتصـادي (َأو  سـوف يـؤدي شكل خطأ كبـرياتسوف 

du culturel au profit de l'economie(. حيـول، حسـب جوزيـف راتزجنـر, دون  غـري أن هـذا ال
  يف بزوغ تركيا قوية ضد كل أشكال األصولية؟  يسهمإرساء أسس شراكة وتعاون وثيق 

صــد وجــود مــأزق يف مفهــوم الكــاثوليكيني للحــوار ) ير Guy sormanزدواجيــة الــيت جعلــت (الولعلهــا ا
ا تظـل إَىل  يتجلى يف املفارقة التالية: بينما يرقى الوعي باحلوار وأمهيته مستوى الضـرورة الوجوديـة الـيت بـدو

تزجنــر يصــدر عــن تصــور معيــاري ثنــائي للعلــم ا), جنــد أن ر 26الكنيســة معرضــة خلطــر اإلحنــالل والــذوبان(
, Les atheé( للملحــدينأخــرى  منهجــةشــمل يلكاثوليكيــة كرمــز للخــري, و يشــمل مــن جهــة الكنيســة ا

َأو  الـذين يبحثـون عبثـا عـن أخـالق بـدون إلـه, )Les Barbares), والرببريني (Les mous(واملائعيني 
  .)27عن آهلة مزيفة(

***************
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  محاضرة بابا روما، وأوروبا المسيحية
  سالمواإل ...والعوالم الجديدة

  رضوان السيد(*
1  

يصُعُب حتديد أهداف البابا بنديكتوس السادس عشر من وراء حماضرته جبامعة رغنسبورغ، حتت 
د لتطور"تاريخ" العقيدة املسيحية، عنوان: "العقل واإلميان": هل أراد عرض صورٍة جديدٍة وتأويٍل جدي

بطريقٍة جتعُل من التقليد الكاثوليكي صديقًا للحداثة العلمانية من خالل ربط "اإلميان" الكاثوليكي 
ا هي اليت أسَّسْت ألوروبا احلديثة؟ إْن كان هذا ُمراده فقد أخطأَ  بالفلسفة اإلغريقية، اليت يعتقُد هو أ

وية إنسان اُألولى يف عصري النهضة واألنوار كان اهلدُف منه ذا ُشعبتني؛ اهلدف، ألّن اإلحياء اليوناين
: إعادة الثانيةو .ُمعادية للدين تريُد االستنصار بالوثنيات اإلغريقية على التقليد الكاثوليكي بالذات
اُألوىل املتمايزة عن حتديد اهلوية األوروبية، باعتبار أّن اإلغريق هم الذين أَْنَشُؤوا القوميات اُألوىل، والدول 

واملعروف أّن الكنيسة الكاثولكية اختارت منذ مطلع القرن  .أوروبية اُألخرى-الشعوب اآلرية واهلندو
الفرنسية) االنتماء الروماين،  الحولياتورمبا قبل ذلك كما يقول مؤرِّخو مدرسة (العاشر امليالدي 

  البابا إْن كان هذا هدفه مع ماضي كنيسته نفسه! ولذلك ال يتالقى .واإلمرباطورية الرومانية املقدَّسة
فهل أراد البابا إذن أن ُحياوَر خصوَمُه من الربوتستانت الذين صارعهم َطواَل حياته، من طريق القول 
بأّن الالهوت املسيحيَّ واحٌد منذ صار العهُد القدمي يف القرن الثاين امليالدي كتابًا يونانّيًا (يف الرتمجة 

باإلسكندرية)، ومنذ وجد العهُد اجلديد صيغًة يونانيًة على يد بولس الرسول كما ذكر هو يف السبعينية 
حماضرته؟ إْن كان هذا ُمراده فقد أخطَأ اهلََدف أيضاً؛ ألّن الربوتستانت ما لبثوا أن سايروا احلداثة 

الطابع اهليلليين (الغنوصي) ية يف التخلُّص من الطابع اليوناين اخلفيف للعهد القدمي، و اليهودوالعلمانية و 
مث إّن الكنائس الربوتستانتية الكربى تكاُد ختلو اآلن من املؤمنني واألْتباع الذين جرفتهم  .للعهد اجلديد

اإلجنيليات اجلديدة املندفعة وراء ارتعاشات التجربة املباشرة مع السيد املسيح نفسه، بدون الهوٍت وال  
  كتاب!

م، وال الربوتستانت واإلجنيليني  وإذا كان البابا ال خياطبُ  احلداثيني الذين ما عاد للدين مكاٌن يف حيا
وَن كثريًا باملشيج اليوناين القدمي املتأخر، فمن خياطُب إذن؟ لنلخِّْص حماضرة َأو  اُجلُدد، الذين ال يأ

   .حماولة تأمُّل مقاصده وغاياتهإَىل  البابا أوًال ولنحاول فهمها من الداخل، مث لنعد
م)، حيث كان يلتقي 1959يبدأ البابا احملاضرة بتذكُّر نفِسه ُأستاذًا ِلالَّهوت جبامعة رغنسبورغ عام (

بزمالئه الربوتستانت، وتدوُر بينهم حواراٌت حول إمكان التالقي؛ ألّن باجلامعة املذكورة كليتني إحدامها 
بدَء موضوعه يف العقل واإلميان باقتباٍس  مث خيتارُ  .لالهوت الكاثوليكي واُألخرى لالهوت الربوتستانيت
م) ذكره يف معرض جمادلته لعاٍمل 1425- 1391من اإلمرباطور البيزنطي مانويل الثاين باليولوغوس (

ذو طبيعٍة عاقلة، ولذلك فإّن اإلمياَن بالنسبة له يرتبط  - سبحانه–فارسٍي مسلٍم مفَرتض مؤدَّاه أّن اهللا 
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عادل تيودور خوري عامل الالهوت إَىل  والبابا (مستنداً  .رادة احلُرَّة العاقلةبالعقل، وهو يقِصُد بذلك اإل
َأو  يات، املعروف، ذي األصل اللبناين، والذي نشر جداالت مانويل الثاينسالمالكاثوليكي، ودارس اإل

آتيٌة من  -م) يذكر أّن فكرة الُعنفية الذات اإلهلية، ومن مث تعقُّلها 1966حماوراته مع املسلمني عام 
فالتقليد اليوناين يف املسيحية هو التقليد  .ولليونانية معنيان اصطالحيان .الفلسفة اإلغريقية (اليونانية)

لكّن البابا خيتاُر املعىن  .الديين األرثوذكسي، واألرثوذكسية هي دين اإلمرباطور مانويل صاحب اجلداليات
ذين صنعوا التقليد الفلسفيَّ املعروف من خالل الثالثي الثاين لالصطالح دون مربِّر: اليونان الُقدامى ال

وأقوُل: إّن اختيار البابا للمعىن  .املشهور الذي يذكره البابا خالل حماضرته: سقراط وأفالطون وأرسطو
الثاين فيه حتكُّم؛ ألّن هؤالء الفالسفة ما كانوا مسيحيني، وال عالقة هلم بتجربة املسيح غري العنيفة؛ يف 

وقد كان األوَىل به أن يتبناه بدًال من  - ُمعاٍد للعنف باسم الدين التقليد الديينَّ األرثوذكسيَّ  حني أنّ 
تأثري أفالطون! وال شكَّ أّن اإلمرباطور مانويل نفسه لو كان حّيًا وقـََرَأ كالم البابا إَىل  نسبة عدم العنف

الكاثوليكية (البابا أوربان الثاين عام لتعجب وأغرب ضاحكاً؛ ألّن العنف الديين الذي أطلقته الكنيسة 
ي، نال أول ما نال بشواظه األرثوذكسية، إذ احتّل الفرسان الصليبيون سالمم) ضد الشرق اإل1095

سامل
ُ
َأو  القسطنطينية وظلُّوا فيها مستعمرين ألكثر من مخسني عامًا وباسم املسيح العنيف وليس امل

  العاقل!
عرض تأويٍل جديٍد للعهد القدمي، ُخالصُتُه أنه تأغرق (صار حضاريّاً!) بعد بعدها يتابع البابا احملاضرة ب

أّما يونانيُة العهد اجلديد غري العنيفة فآتيٌة  .ترمجته لليونانية، فيتجنَُّب بذلك صورة يهوه العنيفة يف التوراة
نان الُقدامى ما كانوا من بولس الرسول الذي قصد مقدونيا استنادًا لرؤيا رآها (مقدونيا اليونانية؟ اليو 

ا كذلك، ويقولون: إّن اإلسكندر املقدوين الذي فتح أثينا كان متوّحشاً!)  كما أن يونانية   –يعتربو
َأو  اإلجنيل آتيٌة أيضًا من لغته األوىل املعروفة (رمبا ُكتبت بعض األناجيل يف األصل باآلرامية لغة املسيح،

م)، والذي 225عام إَىل  ا انتشر يف العامل َمُصوغٌة باليونانية، وتعودبالعربية؛ لكّن أقدم ُنَسخ اإلجنيل كم
وهنا  .تبدأُ إحدى ُنَسخه القانونية بالعبارة املشهورة: يف البدء كان الكلمة (اللوغوس)، وكان الكلمة اهللا

فالطونية وما اجتمعت الفلسفة األ .يوّحد البابا بني األلوهية والكلمة (أي املعرفة) والنوس (أي العقل)
ساملِة واملعرفة والعقل إّال يف مقدونيا على يد بولس الرسول؛ ولذلك فإّن املسيحية ما "حتضَّرت" يف 

ُ
امل

املشرق حيث ظهرت، بل يف أوروبا؛ ومن هنا تأيت اهلويُة املسيحيُة ألوروبا اليت تبادلت التكوين والصناعة 
هذا التفسري املبتَكر للطرفني: املسيحية وأوروبا   معها: املسيحية أوروبية، وأوروبا مسيحية! وأحسُب أنّ 

كان سيُسرُّ الشيخ ابن تيمية صاحب الكتاب اجلدايل الكبري ضد املسيحية: " اجلواب الصحيح ملن بدَّل 
دين املسيح"، والذي قال فيه: ما تنصرت الروم (والروم يف االصطالح القرآين والعريب هم البيزنطيون 

انية تروَّمْت! كما أنه سيُسرُّ َأْوَسرَّ وال شكَّ الرئيس الفرنسي األسبق جيسكار اليونان)، لكّن النصر 
ديستان، الذي ترأس جلنًة صاغت الدستور األورويب املّيت، وكان يف مقّدماته أّن اهلوية العميقة ألوروبا 

ورويب فإّن ذلك مسيحية (وهذا ال بأس فيه)؛ مث رّتب على ذلك أّن تركيا املسلمة إن دخلت االحتاد األ
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سُيفسُد اهلوية املسيحية اخلالدة فساداً ال َصالَح بعده! وهذا هو رْأُي البابا احلايل الذي ذكره قبل ثالث 
اإلميان بالفاتيكان، َأو  سنواٍت يف خضّم نقاشات ذاك الدستور، وكان وقَتها ما يزاُل رئيسًا جملمع العقيدة

ُم األتراك أّن ُحبَّه املفقوَد هلم يعوُد أليام مطرانيته على ميونيخ، ويزعُ  .وامسُُه الكاردينال جوزف راتسينغر
ّن! َأو  واستغرابه للباس نساء العّمال األتراك   حلجا

بعد الرتابط الذي استنتجه البابا بني العقل اليوناين واملسيحية وأوروبا، ينصرف لقراءٍة شخصيٍة بعض 
فالالهوت الكاثوليكي "األصلي" هو  .يفرتضها يف املسيحيةالشيء للتاريخ الالهويت، وصورة اهللا اليت 

وهو  .الهوت العقل واإلميان (باستثناء قلٍة نادرٍة ال ُحْكَم هلا مثل دونز سكوتوس)َأو  الهوت اللوغوس
وليس  .وأوغسطني أفلوطيين غنوصي فعالً  .يذكر بني أركان ذاك الالهوت أوغسطينوس وتوما األكويين

فتوما األكويين الذي صنع الالهوت السكوالئي (املدرسي)  .اس إكويناساألمر كذلك مع توم
للكاثوليكية، أخذ اخللطة الالهوتية من الغزايل (يف قراءٍة نقديٍة وبنائيٍة يف الوقت نفسه) يف مواجهة ابن 

ويف تلك اخللطة دخل اليونان (أرسطو بالذات) دخوًال تنظيمّيًا من طريق إقامة الالهوت (علم  .رشد
فالصوفية املسيحية صوفيٌة أفالطونية وأفلوطينية، وكذلك  .الكالم عند املسلمني) على املنطق الصوري

شأنه يف ذلك شأن علم الكالم لدى املعتزلة واألشاعرة) فهو قائٌم على (أّما الالهوُت الرمسي .الروح العام
قلة" عند البابا، الذي هو يف وقد يكون هذا هو املقام الصحيح لقراءة "صورة اهللا العا .منطق أرسطو

األصل أستاذ الهوٍت كاثوليكٍي كبٍري فعًال؛ ولذلك جيُب تتبُُّع تأويله الالهويت للتاريخ املسيحي الوسيط 
أّما يف  .يةاليهودو  سالميف املسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية الهوتان، وكذلك يف اإل .بعناية

وتان مها إذا صحَّ التعبري: الهوُت الرمحة والعناية والفضل، الاله .الربوتستانتية فهناك الهوٌت واحد
أيضاً؛ يف حني أّن الربوتستانتية ال  سالمية واإلاليهود وهذان التياران موجودان يف .والهوُت التنزيه والعدل

 تعرُف غري الهوت الرمحة والنعمة واالصطفاء؛ الذي يتخذ مسًة متشّددًة مثلما هو لدى بعض الالهوت
لدى القائلني بالرمحة  -عزَّ وجلَّ -يعين هذا بعبارٍة ُأخرى أّن صورة اهللا  .وسنعود لذلك الحقاً  .يوداليه

منزٌَّه تنزيهًا مطلقًا عن الشََّبه بالبشر، وعن  -سبحانه–وفيها أّن اهللا  والفضل هي صورُة احلرية املتباَدلة،
ذلك)؛ لكنه رمحًة وتفضًُّال منه أرسل الرساالت، اخلضوع ملقاييِسِهْم (كلُّ ما َخَطر ببالك، فاهللا خبالف 

واختار العناية بسائر الكائنات اليت َخَلَقها، وال إلزاَم له بذلك بل حنن املؤمنني نلتزُم مبا مسَّى به نفَسه، 
 .من ضمن مشيئته وقدرته وإرادته، وحسبما اقتضته حكمته واقتضاه تفضُُّله، ومقاصُدُه اليت ال ُتدَرك

بني اإلميان والكفر، والصالح والفساد،  نسانهذه احلرية املطلقة هللا، هناك احلرية النسبية لإل ويف مقابل
طريقي اخلري والشّر، وعواقب اختيار أحد  نسانالتعاليم اليت تُبّني هلذا اإلَأو  مع وجود النصوص

شْيٌء من االتكالية لكْن يف هذا الالهوت شْيٌء من اجلربية (من خالل القضاء والَقَدر)، و  .الطريقني
أّما يف الالهوت اآلَخر، الهوت التنزيه والعدل، والذي  .(تبقى يف نطاق عناية اهللا ورمحته مهما فعْلَت)
كالمها يتمّتُع باحلرية؛ لكنهما مثقالن بااللتزامات   نسانمسيناه الهوَت االلتزام املتباَدل؛ فإّن اهللا واإل

َأو  ا أَلزَم به نفَسُه (يسّميه املعتزلة الوعد والوعيد)، فليس من العدلاملرتتبة عليهما: على اهللا االلتزام مب
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على اهللا  .ال يُثيَب مؤّدياً للفرائض والتعاليمَأو  اً دون آَخر، وال أن يرحم مذنباً،إنسانالتنزيه أن يهدي اهللا 
هو  نسانويف املقابل اإل .تنتفي صورُة األُلوهية عنهَأو  االلتزام بوعده ووعيده وال يستطيع اإلخالَل بذلك

وهكذا فاإلمياُن  .الذي خيُلُق أفعاَلُه اليت ال عالقة هلا بالقضاء والَقَدر، وهو لذلك مسؤوٌل مسؤوليًة كاملة
 .نعمٌة ورمحٌة وتفضٌُّل من اهللا لدى أهل الهوت الرمحة، وواجٌب وحقٌّ لدى أهل الهوت التنزيه والعدل

اختيار اهللا هلم شعباً إَىل  حبيث تصل اليهود أبعادًا كربى لدى املتكلمني والنعمُة والرمحُة والعناية تتخذ
ويف املقابل  .ودينًا وليس أفراداً، واالختيار واالصطفاء واالّختاذ قويٌّ أيضًا لدى الربوتستانت لكنه فردي

حمكمٍة  يبلغ الهوت الواجب أحيانًا لدى املعتزلة وبعض األرثوذكس حدود وضع اهللا يف ضبطيٍة عقليةٍ 
عليه كذا! بيد أّن مسألة الوجود اإلهلي املتعايل َأو  بالذات: جيب على اهللا كذا، وال جيوز له نسانُجتاه اإل

إذ ال بد من تصور إمكان قيام  .يف الديانات اإلبراهيمية فرضت مشرتكاٍت رغم اختالفات الالهوتيني
 من جهٍة ثانية؛ ولذلك كانت ُهوامات نساينواإل عالقٍة بني الطرفني: اإلهلي املتعايل واملتفّرد من جهة،

ا تتجاوُز كلَّ املؤسسات الدينية  الصوفية والقبالة والغنوص، واليت ما استطاع الالهوت الرمسي قبوهلا؛ أل
خارج القناة  نسانالصلة املباشرة بني اهللا واإلَأو  احللولَأو  وحدة الوجود وتُلغي الكهنوت بادعاء

حدٍّ ما: جتاه جتسُّد اهللا نفسه، إَىل  بوات والكتب، ويف املسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية(القانونية): الن
وُجتاه الكنيسة اجلامعة واحلاكمة! ولذلك قال املتكلمون املسلمون بقياس الغائب على الشاهد، وتبعهم 

اس الغائب (اهللا) على وقي .، والالهوتيون الكاثوليك وإىل حدٍّ ما األرثوذكساليهود يف ذلك املتكلمون
وقيمه وإدراكاته) يعين إقامَة ِصَلٍة من نوٍع ما بني املطلق والنسيب من خالل  نسانالشاهد (عقل اإل

لدى األشاعرة والكاثوليك)، ومن خالل أفعاله مبا يسمُّونه اللُّطف (لدى املعتزلة (صفاته بالقدرة والعناية 
م من املتكلمني ما فائدُة هذا االستطراد كّله؟ فائدتُُه أّن البابا يتحدث  .ثوذكس)واألر  اليهود واملتأثرين 

 ؛ ألنسالمعن اختالٍف يف صورة اهللا بني املسيحيني وغريهم من أتباع ديانيت التوحيد، وخباصٍة اإل
 وهذا تأويٌل للتاريخ الالهويت .ية جتاوزت "ُعنفية" يهوه بالدخول يف املرياث اليوناين العقالين أيضاً اليهود

فالالهوُت الكاثوليكي الوسيط َمْبينٌّ كلُُّه على املباين واملناهج  .ال يعرفُُه غريُه، وقد ال يقوُل به غري قداسته
اليت عرفها املتكلمون املسلمون من السريان واألرثوذكس وفالسفة اإلغريق، وبنوا عليها وطوَّروها، وأَدخلوا 

 حّىت يف السريان واألرثوذكس رغم سبق هؤالء هلم، كما سبق التأثريإَىل  ، وعادوااليهودفيها الكاثوليك و 
وقد هربت الكاثوليكيُة فاألرثوذكسية من  .سالمالقول، بالتعمُّق يف املوروثات اليونانية قبل ظهور اإل

ُه آباُء الكنسية األوائل ووقع فيه إَىل  األفالطونية نصف أرسطية خوَف الغرق يف الغنوص الذي كافح ضدَّ
َأو  وغريه وما كادوا خيرجون منه، ولوال املؤسَّسُة الَكَنسيُة القائمُة سلطتها على سلطة الدولة أوغسطني
ا  فالتجربُة مع  .لصارت الكاثولكيُة بالذات دينًا غنوصّيًا آَخر مثل غنوصيات األزمنة اهليللينية -مبوازا

ا اإلغريق يف الالهوت األفلوطيين واألرسطي هي جتربٌة مشرتكٌة بني  الديانات التوحيدية، وال ينفرد 
شاركوُهم فيها! َأو  الكاثوليك بالذات الذين أخذوها عن األرثوذكس واملسلمنيَأو  املسيحيون األوروبيون

وهكذا فالعقلنُة يف املسيحية الوسيطة عقلنٌة حمدودة وترتّكز يف املؤسسة التنظيمية والسلطوية، وليس يف 
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ية (الهوت موسى بن ميمون يقرأُ اليهودواملسيحية و  سالممشرتكًا بني اإلالالهوت املدرسي، الذي ظلَّ 
ويف السنوات األخرية جرى اكتشاف عدة نصوص معتزلية كانت متداَولة لدى  .األشعرية قراءًة نقدية

فمن أين أتت اخلصوصيُة املسيحية املستنرية اليت يتحدث  .ية يف بغداد ومصر واألندلس)اليهود الِفَرق
، وُخيرُج منها املسلمني؟ ليس من الالهوت الكاثوليكي اليهود لبابا يف صورة اهللا، واليت يُْدِخُل فيهاعنها ا

وية األوروبية يف القرون األربعة نسانبالتأكيد، وليس من تاريخ الكنيسة بالتأكيد؛ بل من التجربة اإل
، نسانذا املعىن تغريت صورة اإلو .نساناألخرية، واليت صارت عامليًة عرب مقولة "احلق الطبيعي" لإل

وصورة العامل، فتغريْت صورُة اهللا لدى البابا بعد نضاٍل فاتيكاين وبابوي يف اإلصالح املضاّد، استمرَّ على 
قبل الكنيسة الكاثوليكية، هي اليت  اليهود مدى ثالثة قرون! واحلداثة اليت دخلها الربوتستانت وبعض

طّرت املؤسسة الكاثوليكية الصْلبة واملتضائلة حىت مطالع القرن أعادت طرح كّل هذه املسائل، واض
الدخول واملنافسة من جديد، مستفيدًة إلعادة التموضع داخل العصر من سلبيات إَىل  العشرين

  ية! نسانويني غري اإلنسانراديكاليات اإل
2  

إَىل  التصاُحل معها، قبل الوصولنقد احلداثة وحماولة َأو  ويباشُر البابا معاجلة مسألة األزمنة احلديثة ..
َْعلَم الرئيسيَّ فيما يتعلق بالتفكري الديين خالل أربعة قرون وحىت  .اخلامتة واالستنتاجات

وهو يرى أّن امل
جتريد الالهوت والفكر الديين املسيحي من التأثريات َأو  القرن العشرين، كان ما يزال: نـَزْع اهلْلينة،

يف املرحلة  .قد مرت العملية حىت العصر احلاضر من وجهة نظره بثالث مراحل و .الفلسفية اليونانية عليه
سذاجة إَىل  األوىل مرحلة عصر اإلصالح (الربوتستانيت) يقول البابا: إّن الغرَض من وراء ذلك كان العودة

هوتيني وقد دخل يف ذلك ليس الال .وحرارة اإلميان، باالستناد للنّص نفسه جمرَّدًا عن أغطيته الفلسفية
فقط؛ بل الفالسفة من مثل عمانوئيل كانط الذي أراد أن يضع الفكر الفلسفيَّ جانباً، ليفسح اجملال 

ويف املرحلة الثانية مرحلة الالهوت الليربايل اليت امتدَّت حىت القرن العشرين ظهر الهوتيون كبار  .لإلميان
مقولة باسكال يف التفرقة بني إله الفالسفة، مثل أدولف فون هارناك تابعوا تلك العملية وأسَّسوها على 

وتابع البابا قائًال: إّن هارناك أراد اسرتجاع حرارة الرسالة األوىل للسيد  .وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وزاد األمَر راديكاليًة دخول عصر  .املسيح اليت غرقت يف خضّم التدقيقات الالهوتية والتفلُسف اهليلليين

إدخاِله يف إَىل  اعتبار الالهوت ِعْلماً؛ استناداً إَىل  تكنولوجيا حيث صار اهلمُّ الوصولالتصنيع وزمان ال
ية اُألخرى، على دّقة العلوم البحتة نسان"علم التاريخ" من جهة، وإىل قياس دقّته وعلميته، ودقة العلوم اإل

عه للتجربة؛ فقد ُأخرَج سؤاُل وألّن الالهوَت املّتصل باإلميان ليس باألمر الذي ميكن إخضا .والتطبيقية
   .اهللا عملّياً من اجملال العلمي احلّي واملتطور؛ وصار الديُن يُدَرُس بوصفه نظاماً وضعّياً 

عاصرة، يف عصر التعددية الثقافية
ُ
ويف هذا  .مث دخلت املرحلُة الثالثُة يف نزع اهلْلينة، وهي املرحلُة امل

ولذلك ينبغي السماُح  .متَّ يف أزمنٍة سالفة، ويف ظروف منقضيةاملرحلة قيل: إّن التهلُنيَ املسيحيَّ 
م كما مارَسها املتهلينون يف  م وظروَفهم وسياقاِ للمسيحيات واملسيحيني اُجلُدد أن ميارسوا شخصياِ
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با والبا .أزمنٍة سالفة؛ حبيث يُنتجون ديَنهم اخلاّص املتالئم مع تقاليهم الثقافية اخلاّصة يف زمان التعددية
فاهلْلينُة بالنسبة للمسيحية ليست غطاًء ُمستعاراً ميكُن نزُعُه؛ بل  .يرى يف ذلك شذوذاً وانعدامًا للمعقولية

ا صارْت جزًءا من اإلميان املسيحّي نفسه    .إ
العقل الفلسفي، وليس االكتفاء إَىل  العودةإَىل  وخيتم البابا احملاضرة عن "العقل واإلميان" بالدعوة

وهو يرى أّن ذلك ال يعين التنكر  .عقل واملعقولية على منتجات التجربة املباشرة ومقاييسهابقْصر ال
فال بُدَّ من تصحيح عالقة العقل باإلميان، من  .لعصر األنوار قبلها؛ بل البناُء عليهماَأو  للتكنولوجيا

ال  .ينية املختلفة، وخباصٍة املسيحيةطريق االعرتاف املتباَدل، والنظر إجيابًا قي تارخيية العالقة والتقاليد الد
تأمل كلمة اإلمرباطور مانويل الثاين: "اإلقدام على التصرُّف بدون معقولية، ُمناقٌض إَىل  بُدَّ من العودة

   .لطبيعة اهللا"
ء إلغاَأو  أَْمُر الدين إذن ألولئك الذين أصرُّوا على "نـَزْع اهلْلينة" إليه حيّمُل البابا املسؤولية فيما آل

وهو قّسم ذلك يف ثالث مراحل بدًءا بالقرن  .الالهوت املتفلسف و املعقَلن منذ القرن السادس عشر
يتحمَُّل الربوتستانت مسؤولية املرحلتني اُألوليني، ويتحمُل العلمانيون والتجريبيون  .السادس عشر

خاصة يف فهم تطور التفكري َأو  وهذه مرًة ثانية وثالثة نظرة متفّردة .التعدديون مسؤولية املرحلة املعاصرة
والواقُع أّن املشكالت املتعلِّقة بالدين واليت طُرحت منذ  .بشأن الدين يف أوروبا يف القرون األربعة األخرية

القرن السادس عشر تتمثَُّل يف ثالث: عالقة الدين بالكنيسة، وعالقة الكنيسة بالدولة، وعالقة العقل 
أثار اإلصالح الربوتستانيت يف القرن السادس عشر وما  .يةنسانن يف احلياة اإلباإلميان، وأخريًا منزله الدي

وقد سبقته مترداٌت   .بعده مسألة عالقة الدين واخلالص باملؤسَّسة (الدينية)، أي الكنيسة الكاثوليكية
 وقد جلأت .كثريٌة على السلطة الكنسية منذ القرن الثالث عشر، الذي انتهت فيه احلروب الصليبية

وأكملْت ذلك  .االستنصار جبيوش امللوك "املؤمنني"، وجيوش الفاتيكان نفسهإَىل  البابويُة يف قمعها
اإلميان) ممكٌن دون  وهكذا فما كان اَألْمُر أَمَر نزع اهلْلنية، بل هل الدين (أو .بإنشاء حماكم التفتيش

ا ُمياهي هنا بني اإلميان واملؤسَّسة، املؤسَّسة، وما هي سلطُة املؤسسة إن كانت؟ وما هي حدوُدها؟ الباب
فقد انتصرت  .وقد ثبت َخَطُل هذه الرؤية .ويعترب التمرد على املؤسَّسة متردًا على الدين واإلميان

وما استطاعت البابويُة يف القرنني  .اإلميانَأو  الربوتستانتية اليت أضعفت املؤسَّسة، دون أن يضُعَف الدينُ 
 أن تُنهي التمرد الربوتستانيت خبالف ما حدث للتمردات السابقة؛ ألنّ السادس عشر والسابع عشر 

الدولة كانت قد انفصلت بالتدريج عن الكنيسة؛ فما عاد بوسعها شنُّ حروٍب صليبيٍة يف اخلارج، وال 
ا بواسطة جيوش امللوك املسيحيني يف الداخل األورويب وهكذا ففي املرحلة األوىل ما كان  .فرض سيطر

وقد كانت  .سؤاَل ماهية الالهوت؛ بل ضرورة املؤسسة الدينية (الكاثولكية) لبقاء الدين املسيحي السؤالُ 
ا يف العاَلَ◌م املسيحي، ومن الطبيعي عندما  الكنيسُة تستخدم النظام الالهويت املدرسي لتثبيت سيطِر

يعطيها َأو  الذي يدعمهاتتزعزُع تلك السيطرة، أن تتغري "صورُة العامل"، فيتصدع البناُء الالهويت 
   .املشروعية
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ما ُعرف بعصر األنوار، فكان يتصل بعالقة َأو  أما السؤال اآلَخُر، الذي طُرح يف القرن الثامن عشر،
لحدون الذين اعتربوا أّن الديَن يف طريقه  .اإلميان بالعقل

ُ
الزوال، وأّن الباقي إَىل  كان هناك العقالنيون امل

وقد بلغ هذا النوع من الفكر ذروته يف راديكاليات الثورة الفرنسية أواخر القرن  .ُهواماٌت فرديٌة وشخصية
بيد أّن املفكرين اجلّدّيني من أمثال كانط وهيغل وهوبز ولوك واليبنتز واسبينوزا ما كانت  .الثامن عشر

استمرار  لكنهم ما عادوا يرون إمكان .اإلميان الديينَأو  عندهم أَوهاٌم حول إمكان اختفاء الدين
ومن هنا  .األرسطيَأو  "الالهوت العقلي" أي تأسيس اإلميان الفردي على الربهان الالهويت األفالطوين

أُطروحة ابن رشد اليت كان املتكلمون والالهوتيون قد ّحنوها جانبًا كما سبق ذْكرُه ولصاحل إَىل  فقد عادوا
األوىل تتعلُق بعاَمل  .حبقيقٍة إميانيٍة وُأخرى بُرهانية قال ابن رشد .الالهوت املعقَلن للغزايل وتوما األكويين

ميشاً  .احلّس والتجربةَأو  الدين واإلميان، واُألخرى تتعّلُق بعامل الكون والفساد، البابا يعترب ذلك 
للسؤال الديين، ألنه ما يزال مهجوسًا بدور الالهوت املؤسَّسي؛ لكنه من جهٍة ُأخرى ال يستطيُع اعتبار 

فالواقُع اّن كانط وهيغل واسبينوزا   .الفكريةَأو  مرحلًة ُأخرى يف جتريد الدين من أسلحته الفلسفيةذلك 
كانوا بذلك حيمون اإلميان الديينَّ العميق من شطحات التنويريني الراديكاليني (أمثال هيوم وفويرباخ 

ذلك يف إَىل  وقد ُأضيف .يكيةونيتشه) وتشددات احلروفيني اإلجنيليني، وليس من بقايا الكنيسة الكاثول
بالعلم (الرياضيات والعلوم َأو  القرنني التاسع عشر والعشرين إحساُس علماء كبار بأّن اإلميان العلميَّ 

لقد  .لإلميان، وما عادت للدين غري فائدٍة ضئيلٍة يف املسائل األخالقيةَأو  الطبيعية) أسقط احلاجة للدين
الوقت الذي كانت فيه الكاثولكية ما تزاُل منهمكًة يف الدفاع عن سلطة تبلورت رؤيٌة جديدٌة للعامل يف 

  .الكنيسة، وليس عن اإلميان الديين
بيد أّن التجربة  .ملاذا يشُعُر البابا باَجلزَع؟ إنه خائٌف من تضاؤل دور الدين يف احلياة العامة األوروبية

وما جيري يف الواليات املتحدة وآسيا  .مليةاألوروبية مع الدين يف القرون األخرية َخاصٌَّة وليست عا
ٌد إمياينٌّ وثـََوراٌن  .وإفريقيا شاهٌد واضٌح على ذلك ففي سائر القارات (مبا يف ذلك بعض أحناء أوروبا) متدُّ

ولذلك فإّن احللَّ الذي يقرتُحه (إعادة تعريف العقل ودوره) ال  .ديينٌّ، وليس تضاؤًال للدين واإلميان
لقد  .كأمنا هو ما يزاُل حمبطاً ملا كان يف حقبة ما بني احلربني، وحقبة احلرب الباردة  .قَع املتطّوريتالَءُم والوا

شكلة؛ بل الديانات اجلديدة غري املؤّسسية
ُ
 .تغريَّ الزمان، وما عادت العلمانيات الراديكالية هي امل

ن جناح املؤسسة الدينية التقليدية لدى واخلوُف مشروٌع ومربٌَّر هلذه اجلهة؛ وإن كان الشكُّ كبرياً يف إمكا
ا وعّزها هناك ُمعاناٌة كبريٌة من اإلحيائيات واألصوليات املنفلتة  .أهل الديانات الثالث، يف العودة لقو

ار الالهوُت  .انضباٍط من أّي نوعَأو  أّي بـُْعٍد مؤسَّسيّ إَىل  من عقاهلا، واليت ال تشُعُر احلاجةَ  لقد ا
ارت املؤسسُة الدينية لدى  .وليكيُّ يف القرن الثامن عشراملدرسيُّ الكاث األرثوذكس يف  اليهود كما ا

وتعملقت اإلحيائياُت دون الهوٍت وال  .مطلع القرن العشرين؛ وكذلك األشعرية السنية يف العقود املاضية
   .وهذا هو التحدي احلقيقي الذي يواجُه األدياَن اإلبراهيمية كلَّها. علم كالم
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أدرك البابا السابق يوحنا بولس الثاين هذا األمر، فوضع الكاردينال راتسينغر (البابا احلايل) رئيساً وقد 
وانصرف  .جملمع اإلميان لُيحِكَم القبضة على الكنيسة الكاثوليكية فال تتشّقق يف عصر التحوالت الكربى

مكافحة إَىل  منذ مطلع التسعيناتمصارعة الشيوعية يف أوروبا الشرقية، و إَىل  هو منذ مطلع الثمانينات
، ومصارعة الفقر والظُلم نساينية والوّد اإلنساناحلرية اإلإَىل  األنظمة الشمولية واملهيمنة اُألخرى، والدعوة

واألدواء البشرية السارية، وخماطبة وحماورة أتباع الديانات اُألخرى، الذين اعتربهم حلفاء وشركاء يف 
   . الكبريساينناإلميان، ويف املصري اإل

تشدَّد ُمَؤسَّسّيًا بالداخل الكنسي،  .أمسك البابا يوحنا بولس بنبض التاريخ، وراح يشارك يف ُصنعه
أّما البابا احلايل فرييد أن يتموضَع يف أوروبا، طارحًا من  .أسئلة العصر وحتدياته وانطلق عاملّيًا حامالً 

وال شكَّ أّن املشكالت األكرب واقعٌة اليوم بداخل  .رجديٍد األسئلة اليت جرى جتاُوُزها قبل قرٍن وأكث
الكنيسة الكاثوليكية، ليس بسبب هجوم اإلجنيليني اجلدد واملولودين ثانيًة عليها فقط؛ بل أيضًا بسبب 

ا عواُمل جديدٌة ُتطلُّ عليها البشريُة مجعاء،  .حلول منذ ثالثة عقوٍد ونيِّفإَىل  تفاُقم القضايا احملتاجة إ
صاحلات املقتَـَرحة بني العقل واإلميانوال 

ُ
   .تنفُع فيها الهوتياُت اهليللينيني، وال امل

3  
ا، ليس أنه ال عالقة  ُ من االستعراض التفصيلي حملاضرة البابا بنديكتوس السادس عشر وسياقا يتبنيَّ

ا معنيٌة باستعادة أوروباسالمهلا باإل إَىل  ة، واستعادة املسيحيةاملسيحيإَىل  ، كما بدا يل ألول وهلة؛ بل إ
، يبدو سالموللمشروع نفِسه بغّض النظر عن صحته وإمكانه وطرائق الوعي به، عالئُق وثيقٌة باإل .أوروبا

ا  ولكي ال يبقى ما أقِصُدُه عن  .غري مباشرة؛ وليس األمر كذلك - أي تلك العالئق- ألول وهلٍة أيضاً أ
عرضًة للتأويالت سأبدُأ برتمجة الفقرة التمهيدية اليت ورَد فيها  سالمالعالقة الوثيقة بني حماضرة البابا واإل

م) من جامعة 1966كنُت أَقرُأ نشرة الربوفسور تيودور خوري (عام   ..يف احملاضرة: " سالمذكر اإل
م) يف الثكنات العسكرية الشتوية على مقربٍة من أنقرة، 1391مونسرت لقسٍم من حواٍر رمبا جرى (عام 

رباطور البيزنطي العاِمل مانويل الثاين باليولوغوس، وعاِمل فارسي مسلم يف موضوع املسيحية بني اإلم
ورمبا كان اإلمرباطور نفسه هو الذي سجَّل ذلك احلوار  .، واحلقيقة املتضّمنة يف كٍل منهماسالمواإل

ا يعّلل م)، وهذا رمب1402و1394خالل حصار القسطنطينية (من جانب العثمانيني) بني (العامني 
ما إَىل  احلوار املذكور يتوسَّعُ  .سبب ذكر ُحججه بالتفصيل، دومنا اهتماٍم الفٍت بإجابات العاِمل الفارسي

، راجعًا عندما يكوُن نسانوراء حدود الِبىن الَعَقدية يف اإلجنيل والقرآن، لريّكز خباصٍة على صورة اهللا واإل
يف هذه احملاضرة  .ثالث": العهد القدمي والعهد اجلديد والقرآنالعالئق بني "الشرائع الإَىل  ذلك ضروريّاً،

 .رمبا كانت هامشيًة يف احلوار املذكور هي سياقاُت عالقة اإلميان والعقل -أريد أن أُناقش نقطًة واحدة
 يف احملادثة .وقد وجْدُت أنه من املمكن أن يكوَن ذاك السياُق احلواريُّ مفيدًا يف تأمُّاليت حول املسألة

 .السابعة من اجلدال بني اإلمرباطور والعاِمل الفارسي، يعاجل اإلمرباطور موضوَع اجلهاد (احلرب املقدَّسة)
وسورُة البقرة  .﴾ال إكراه يف الدين﴿) واليت تقّرر أنه 256: 2ومن املؤكَّد أنّه كان يعرف اآلية القرآنية (
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بّكرة عندما كان حممٌد ما يزال بدون قوٍة ونفاذ أمر، وواقعاً اليت َترُِد فيها اآلية هي إحدى السَُّور القرآنية امل
ية اليت تطورْت فيما بعد سالملكْن من الطبيعي أن يكوَن اإلمرباطور عارفًا بالتعاليم اإل .حتت التهديد

ولذلك، ودون مقدماٍت تفصيلية حول الفروق يف التعامل مع (أهل  .وسجَّلها القرآن، بشأن احلرب
حماوره بشكٍل ُمفاجٍئ وجاف طارحًا السؤال إَىل  خرين (املشركني)، يلتفت اإلمرباطورالكتاب)، واآل

يقول اإلمرباطور: أَِرين ما هو اجلديد الذي أتى به  .األساسيَّ يف العالقة بني الدين والعنف بشكٍل عام
مث ميضي  .ية، من مثل أمره بنشر الدين بالسيفإنسانحممد، وسوف جتد أشياَء كّلها شريرة وغري 

فالعنف ال  .اإلمرباطور شارحًا بالتفصيل األسباَب اليت جتعُل من نشر اإلميان بالعنف تصرفًا غري عقالين
يتفُق والطبيعَة اإلهلية، وال مع طبيعة الروح: ال حيبُّ اُهللا َسْفَك الدم، والتصرف غري العقالين ُمناقٌض 

إَىل  بيد أّن الذين يريدون نشر اإلميان حيتاجون .جلسدفاإلمياُن يبزُُغ من الروح وليس من ا .لطبيعة اهللا
ديدات ومن أجل إقناع روٍح عاقلٍة، ال حيتاُج  ..قدرٍة على احلديث اجليد، والتأمُّل بعقل، ودون عنٍف و

إّن احلجة  .باملوت إنسانديد أي إَىل  سالٍح من أّي نوع، كما ال حيتاجإَىل  ذراٍع قويٍة، والإَىل  املرءُ 
ارزَة يف هذا اجلدال ضدَّ اإلكراه على اعتناق ديٍن ما، أّن الداعية الذي تصرف خبالف العقل، إمنا الب

ويالحظ الربوفسور خوري معلقاً: بالنسبة لإلمرباطور البيزنطي ذي الثقافة  .يتصرف خبالف طبيعة اهللا
 ُمتعاٍل علّوًا مطلقاً، كما أّن فإّن اهللا سالمأما يف تعاليم اإل .فإّن هذا األمر بدهي ،الفلسفية اإلغريقية

وهنا عاد خوري  .متعلقًة بأي مبدأ آخر مبا يف ذلك مقاييس العقل نفسهَأو  إرادته ليست مقيَّدةً 
يات هو روجيه أرنالديز ذكر عن ابن حزم أّن األخري ذهب سالملالقتباس من دارٍس فرنسٍي معروٍف لإل

اهللا ليس مقيدًا حىت بكلمته (وعده ووعيده؟)، وليس هناك ما حدود القول بأن إَىل  بعيدًا يف تنزيه اهللا
ومبقتضى هذا الفهم فقد تكون عبادة اَألوثان داخلًة  .يُوِجُب عليه حىت إنزال الوحي وإرسال النبيني

   .ضمن نطاق مشيئة اهللا"
 .وللنيب المسأوردُت هذا االقتباس بطوله لكي يكوَن واضحًا ما هو السياُق الذي تعرَض فيه البابا لإل

وقد انصرف مباشرًة بعد ذلك ملناقشة مسألة اإلميان والعقل، وكيفية إحداث املصاحلة يف أوروبا بني 
وأرى أّن هناك أربعة أموٍر  .املسيحية واحلداثة، كما ذكرُت يف العرض التفصيلي السابق للمحاضرة

  تستحقُّ االعتبار والنقاش يف هذا الصدد وهي:
  .يت جرى فيها اجلداُل املفَتَ◌َرض بني اإلمرباطور البيزنطي والعاِمل الفارسيالسياق والظروف ال -
 .اجلدال املوضوعات الواردة يف احلوار أو -

ا -  .فهم عادل تيودور خوري والبابا ملوضوعات اجلدال وتداعيا

 .وأخرياً دالالت هذا االقتباس من جانب البابا يف هذه الظروف بالذات -

احلوار بني اإلمرباطور والفارسي املسلم، اَألْمُر َأو  روف اليت جرى فيها اجلدالُ جلهة السياق والظ
فقد دَأب العثمانيون بعد االستيالء على األناضول يف مطلع القرن الرابع عشر، على قْضم  .واضح

وبا ممتلكات الدولة البيزنطية حىت أكملوا االستيالء على آسيا الصغرى، واملمتلكات اُألخرى بشرق أور 
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والبلقان، ويف اجلزر اإليطالية، وما بقي يف النهاية غري القسطنطينية اليت حاصروها مرارًا دون أن يتمكنوا 
وما كان مانويل الثاين باليولوغوس (واللقب معناه العّالمة بالكتب) رجل دولٍة   .من االستيالء عليها

ويف احلصار الطويل الثالث  .سالموعارفًا باإللكنه كان مثقَّفًا بالثقافة اإلغريقية والَكَنسية،  ؛كبرياً 
م) كانت هناك 1391م) (عام 1402-1389يلدرم ( للقسطنطينية من جانب السلطان بايزيد األول

فرصة لدى مانويل الثاين ملقابلة الكثري من املسلمني من ُرسل السلطان، ومن املرتددين على بالط بين 
طاء، بل من العلماء واملسلمني العاديني؛ ألنه ما كان وقتها عثمان من فقهاء العرب والعجم، ومن الوس

قد صار إمرباطورًا بعد، بل كان وليًا للعهد لوالده يوحنا اخلامس، الذي كان تابعًا للسلطنة، واضطر 
إلرسال ابنه مانويل رهينًة لبالط السلطة العثمانية، ولذلك فإّن مانويل كان حمتجزًا وقتها يف املعسكر 

القسطنطينية يف إحدى ليايل شتاء (العام إَىل  لوالده احملاَصر، واملعروف أنه متكن من التسللاملقابل 
ولذلك فقد يكون ممكنًا لقاؤه وجدالُُه مع عاٍمل مسلٍم من  .م) بعد أن علم بوفاة الوالد املقهور1391

ًة على اجلدال بالسيف ليست جديد سالمبيد أّن الدعوى اليت أورَدها بشأن نشر اإل .أصٍل فارسي
، والذي بدأ يف القرنني الثامن والتاسع للميالد ويتضمن (كما ذكر عادل تيودور سالمالبيزنطي ضّد اإل

 سالمم) أربع دعاوى رئيسة: أّن اإل1969 ،سالمخوري يف كتابه الكبري عن اجلدال البيزنطي مع اإل
وأنه يتضمُن نزعًة جربية، وأنه استلب يقول بالقوة يف نشر الدين، وأنه مستغَرٌق يف اللذائذ احلسية، 

وقد كان ِبُوْسِع إميانويل لو أراد أن يكوَن أكثر  .قـََلبها رأسًا على عِقبَأو  العقائد املسيحية وشوَّهها
إنصافاً، إذ كان يعرُف أّن صراَعُه مع العثمانيني، وصراع العرب مع البيزنطيني من قبل ما كان على نشر 

سياسّيًا وعسكريًّا من أجل السيطرة والفتح، وكان يعرُف ذلك وال شّك ليس من الدين، بل كان صراعًا 
فحىت عصر احلروب الصليبية كانت أكثرية السكان ببالد الشام ومصر ما  .القرآن فقط؛ بل من املمارسة
وكذلك  .ية على مدى ستة قرونسالمسريانية) رغم خضوعها للسيطرة اإلَأو  تزال مسيحية (أرثوذكسية

لكنه  .مر بالنسبة لسكَّان آسيا الصغرى يف القرن اخلامس عشر؛ إذ كانت غالبيتُـُهم ما تزال مسيحيةاأل
، ووالُدُه ُحماَصر، وهو سالميف الواقع ما كان يستطيع اإلقرار باالنفصال بني الفتح العسكري ونشر اإل

 .اته بعد أن صار إمرباطوراً وقد أقبل على متابعة الصراع مع املسلمني يف جدالي .يسمُع نداءات اجلهاد
فقد انفكَّ احلصاُر عن القسطنطينية ألّن تيمورلنك هاجم العثمانيني وقتها آتيًا من الشام، ومن آسيا 
زمية السلطان بايزيد وأْسره من جانب تيمورلنك، وإطالة عمر الدولة البيزنطية  الوسطى، وانتهى اَألْمُر 

  .م)1453ة أخرياً بيد العثمانيني (عام أن سقطت القسطنطينيإَىل  مخسني عاماً 
رْبطُُه بني العنف باسم الدين، وبني "صورة اهللا "  سالمإّن األخَطر يف جداليات مانويل الثاين ضد اإل

َأو  باملفهوم األفالطوين(لوغوسَأو  نوسٌ َأو  العنف من وجهة نظره ضّد العقل، واهللا عقلٌ  .سالميف اإل
والواقع أّن  .مانويل الثاين (وعادل خوري والبابا) جوهر الدين املسيحي أيضاً  األفلوطيين)، والذي يعتربُهُ 
إسقاطات: فالعنف يف نشر الدين ليس غريبًا عن املرياث الديين البيزنطي َأو  يف األمر ثالث مغالطات

عز - (جتاه البلغار والشعوب السالفية واملتوسطية اُألخرى)، مث إنَّ احلرب ليست جزًءا من صورة اهللا



 234

أما اإلسقاُط الثالث فيتعلُق بالبابا بنديكتوس؛ إذ  .؛ بل اجلهاد أمٌر تنظيميٌّ ودفاعيسالميف اإل -وجلّ 
تريد الردَّ عليه؛ وهو ما ردَّ عليه؛ لذلك فقد يكون قصده أن َأو  عندما تورُد اقتباسًا فألنك توافق عليه

ه من توفيٍق بني الدين املسيحي واحلداثة يف يَّ خياٌر عنيٌف وغري صاٍحل ملا هو بصددسالماخليار اإل
   .من صورة اهللا وإىل اجلهاد العنيف سالمأوروبا، ويبدو ذلك يف اإل

حاَصر من جيوش 
ُ
ية إسالموهكذا فإّن اَخلَطل يف فهم األمر كلِّه، ال يظهر لدى اإلمرباطور البيزنطي امل

 .كتوس يف مطالع القرن الواحد والعشرينيف مطلع القرن اخلامس عشر؛ بقدر ما يظهر لدى البابا بندي
، ومعىن سالميف اإل -عز وجلّ - هناك موضوعاٌت ثالثٌة تستحقُّ املعاجلة يف هذا السياق: صورة اهللا 

ويف هذه األمور الثالثة أخطأ  .يف الظروف العاملية الراهنة سالماجلهاد قدميًا وحاضراً، وصورة اجلهاد واإل
إَىل  ي تقصدُ سالماإلهلية املتسامية واملتعالية واملنزَّهة يف علم الكالم اإلفصورُة الذات  .الرجل الكبري

ي فقط؛ بل يف سالموهذا معروٌف ليس يف علم الكالم اإل .الالمعقوليةإَىل  اإلطالق، وال تقصدُ 
تيني وقد اسُتخدم املرياثان األفالطوين واألرسطي لدى الالهو  .ي واملسيحي بكافة تياراتهاليهود الالهوتني:

 .املسيحيني إلنقاذ التنزيه؛ ألّن العهد القدمي يعرُض صورًة حسيًة عنيفًة هللا، وألن اإلله جتسََّد يف املسيحية
ي، والربوفسور خوري يدّرس اليهودوالربوفسور خوري والبابا عاملان الهوتيان كبريان يف الدينني املسيحي و 

ولذلك يصبُح عجيباً  .قدمياً وحديثاً  سالم صورة اإليات منذ أربعني عاماً، وله عشراُت الكتب يفسالماإل
َأالَّ جيد غري اقتباس عن ابن حزم (بواسطة أرنالديز) للتدليل على "اإلغراب" يف تنزيه اهللا عند املسلمني،  

يعرُف وهو املفسِّر  كأمنا ذلك غري معروٍف لدى املسيحيني األرثوذكس والكاثوليك بالذات! وكيف ال
(كتب تفسرياً للقرآن باألملانية وقع يف اثين عشر جملداً مجعه من أمهات كتب التفسري لدى الكبري للقرآن 

كتب على نفسه   ﴿، وقوله: ﴾ال ُيسأُل عّما يفعل وهم ُيسألون﴿: -تعاىل–املسلمني) العالقة بني قوله 
دى املعتزلة بالذات ؟! مث كيف يتصل "اجلهاد" العنيف بصورة اهللا اليت ُتصبح أفلوطينيًة خالصًة ل﴾الرمحة

(ذات بدون صفات = عقٌل حمض لدى الفارايب وابن سينا) الذين ُحيبـُُّهم الربوفسور خوري؟!(*) ومـا دام 
احلرب جمرَّدًا وليس لرّد َأو  احلـديث عن القرآن؛ فأين هو املوضُع يف القـرآن الذي َيرُد فيه ذْكُر اجلهاد

فرض اعتناقه على املغلوبني؟! ويُعلُِّل َأو  يسالمه لنشر الدين اإلاعتداء، وأين يَرُِد ذْكُر اجلهاد على أن
ام اإلمرباطور للمسلمني بنشر الدين بالعنف رغم خمالفة ذلك لآلية  -تبعًا لعادل خوري-البابا  ّ ا

بعد ذلك سجَّلها القرآن  شهد تطوراتٍ  سالمالقرآنية؛ بأّن اآلية نزلت يف ظروف ضعف النيب، وأّن اإل
فيها هذا احلكم: أَفَال يعلم الربوفسور خوري، وهو املفسِّر الكبري للقرآن أّن آية حترمي اإلكراه يف  وتغريَّ 

م)، أي يف املرحلة الثانية من 625سورة البقرة، وأّن سورة البقرة هي أطوُل ُسَور القرآن، وأُنزلت (عام 
وج قوته؟! مث أين هي التدويناُت القرآنيُة حياة النيب باملدينة بعدما انتصر يف معركة بدر، وحينما صار يف أ

بالسيف؟ أنا أفهُم أنَّ مانويل الثاين كان يعترب جدالياته جزًءا من الدفاع  سالماملتأخرة اليت تقوُل بنشر اإل
عن نفسه ودولته يف مواجهة املسلمني اهلامجني عليه (وإْن ليس باسم الدين)؛ لكنين ال أفهُم هذه 

  ني الكبريين يف القرن احلادي والعشرين! التْسويغات لالهوتيَّ 
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فمنذ مطالع التسعينات من القرن املاضي تتضخم مصائُر أطروحة  .الظروف والدالالتإَىل  ولنْأتِ 
وبعد  .ختومًا دمويةَأو  ميلُك حدوداً  سالم"صراع احلضارات"، ويقول هنتنغتون وآخرون كثريون: إّن اإل

مشكلًة عامليًة بوصفه ميلك تيارًا أصولّيًا قويّاً  سالمار اإلم) ص2001احلادي عشر من سبتمرب عام (
ويف األسابيع األخرية استعمل الرئيس جورج  .يقول بالعنف (حتت اسم اجلهاد) وعلى مستوى العاملَ 

وقد عمل الربوفسور خوري طواَل  .ية"سالمية" بدًال من "اجلهادية اإلسالمبوش مرارًا تعبري "الفاشية اإل
يف أوروبا والغرب، ويف أوساط الكنيسة الكاثوليكية  سالمربعة املاضية على تصحيح النظرة لإلالعقود األ

وقد ُعرف عن البابا السابق يوحنا بولس الثاين  .بالذات؛ وهو يعلم اإلشكاليات احمليطة باملسألة كلِّها
ريكا بالعراق وفلسطني َوْعُيُه الكبري هلذه املسألة؛ ولذلك ففي الوقت الذي كان يُديُن فيه حروب أم

وأفغانستان؛ كان ُيصرُّ على حماورة املسلمني، وعلى اعتبار أّن طبيعة العالقات بني املسلمني واملسيحيني 
؛ بل ألنه سالمليس ألنّه ُمعاٍد لإل .وليس هذا وعَي البابا احلايل فيما يبدو .هي اليت ستقرر مصائر العامل

 لقد َحيََّد البابا بنديكتوس .أوروبا وْحتصيُنها باإلميان املسيحي ميلك رؤيًة انكماشيًة هدُفها استعادةُ 
املرياثني اليوناين واملسيحي، مث انصرف لكْسب الربوتستانت والعلمانيني لرؤيته إَىل  يَة بضمِّهااليهود

) عدُدهم واملسيحيون (حىت الكاثوليك .لكّن املسيحية ديٌن عامليٌّ كبٌري وشاسع .االكتفائيةَأو  االنكفائية
ولذلك فإّن انكماشيته ستزيد من  .أكثر كما هو معلومَأو  خارج أوروبا ضعف عددهم يف القارة القدمية

هذا املشروع املتضائل للفاتيكان يتجلَّى يف إقدام  إنّ  .مشكالت املسيحيني الكاثوليك يف أوروبا وخارجها
وهذا تراجٌع عن نتائج اجملمع  .ر الثقافات""جلنة حواإَىل  البابا على تغيري اسم "جلنة حوار األديان "

م) واليت تضّمنت اعرتافًا بالديانات اإلبراهيمية وشراكًة معها، وحواراً 1965-1962الفاتيكاين الثاين (
كريستيانا" اليت ُيصدرها -وإسالموكانت اجمللة الفاتيكانية الشهرية: " .تعارُفّيًا مع األديان األخرى
فاملشكلُة ليست يف رؤية البابا  .وكلُّ ذلك ال يَِعُد خبٍري وانفتاٍح وتواُصل .اً الفاتيكان قد توقفت أيض

بل يف االنكماش واالنطوائية، والتوجُّس من اآلخر، وإدخال هذا الدين العاملي الكبري  .سالمالسلبية لإل
حياوُل القياَم به يف مشروٍع ومهٍي هو مشروع أوروبا املسيحية؛ أّما الذي كان البابا يوحنا بولس الثاين 

فهو: إقامة عاملٍَ جديٍد تسوُدُه قيم احلرية والعدالة والسالم، ومكافحة الفقر واجلوع والتفاوت 
  .االجتماعي، والتفكُّك اُألْسرِي

**********  
عارضًا فعًال؛ إذ احملاضرة  سالمقد يكون تقدُمي البابا حملاضرته بذكر جدال اإلمرباطور البيزنطي مع اإل

ا ليست جداًال معهأَو  سالمال تتصُل باإل نفُسها ذه الطريقة  .ُمعاداًة لهَأو  أ لكّن التمهيد للمحاضرة 
ذلك أّن املشهد العامليَّ ُجتاه العرب  ..ال ميكن أن يكوَن مصادفة، وال ينفرد بابا روما باملسؤولية عنه

سلمني ورؤية اإل
ُ
يفيدنا يف شيء هياٌج كاهلياج على سلمان ولن  .، ُمقِبٌض ويُثُري الرهبة واهلمّ سالموامل

ذاك َأو  فاحلاضُر يف املشهد ليس هذا التصريح .إخل ...تسليمة نسرينَأو  الرسوم الكاريكاتوريةَأو  رشدي
نيويورك وواشنطن، وهجمات بايل إَىل  سبتمرب 11فقط؛ بل احلاضُر أيضًا "غزوات"  سالمضّد اإل
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 .وال أدري أين وأين .عراق وفلسطني ودارفور والصومال ودمشقومدريد ولندن واملغرب والسعودية وال
 .مشكلًة بل مشكلًة كربى سالمي، وأخريًا يف اإلسالمالعاَمل كما سبق القول، يعترب العنف يف العامل اإل

حنن  .ولن تنحلَّ املشكلُة بالشتائم والردود يف التلفزيونات، وال باملزيد من أعمال العنف والعنف املضادّ 
وحنن ال نأخذ حقوقنا، لكننا ال نتحمَّل  .ُس سكان العاَمل، وكما لنا حقوق، علينا مسؤولياتمخُْ 

َر على اخلراب الذي  .ال نريد أن خناَف من العامل كما لن نستطيع إخافَته .مسؤولياتِنا أيضاً  وكما ال َصبـْ
ى هذه الُعزلة املتزايدة عن وأماكن ُأخرى كثرية، ال صرب كذلك عل ...ال يتوقف بالعراق وفلسطني ولبنان

  .فلله األمر من قبُل ومن بعد .العاَمل وسياساته، والعاَمل وثقافاته، والعاَمل ودياناته
*************  
  الحواشي

  .*) مفكر وأكادميي من لبنان، ومستشار جملة التسامح
تــاريخ نشــرته (*) ذكــر يل صــديقي الربوفســور عــادل تيــودور خــوري يف رســالٍة خاصــة أنــين أخطــأُت يف 

ـــا عـــام  مســـألة نشـــر الـــدين إَىل  مث تطـــرق .م2005م ولـــيس 1966جملـــادالت اإلمرباطـــور البيزنطـــي، وأ
ا آيات التربؤ من املشركني ومقاتلتهم يف سورة التوبة، وقد نزلت بعد سورة البقرة  .بالعنف، وأّن املقصوَد 

مث ليـدلين  .النـيب، ولـيس بشـركهم فقـط املذكورة خاصة مبشركي مكـة، وتتصـل بنقضـهم للعهـد مـع واآليات
وللربوفسور  .الربوفسور خوري على رأٍي واحٍد يقول: إّن آيات سورة براءة نسخت حترمي اإلكراه يف الدين

، ومــن بينهــا كتــاٌب عــن " التســامح يف ســالمخــوري عــدة كتــب مهمــة يف تصــحيح املفــاهيم الغربيــة عــن اإل
ري ليس مسؤوًال عن سوء فهم قداسـة البابـا لشـروحه، مثلمـا البابـا والذي أراه أّن الربوفسور خو  ."سالماإل

  .غري مسؤول عن سوء فهم املسلمني له!
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  والمسيحية األميركية اإلنجيليون المتشّددون
  *عز الّدين عناية(

تعـــّج الواليـــات املّتحـــدة األمريكيـــة باألنشـــطة واملـــذاهب الّدينيـــة كمـــا ال تشـــبه أي بلـــد آخـــر يف ذلـــك، 
يف حيويتهــا ويف تغلغلهــا يف الّنســيج االجتمــاعي، مــع اختاذهــا فهــي هنــاك،  الرائجــة وق الّدينيــةوخاصــة الّســ

مسـافة مـن الّظهــور الّسياسـي املباشــر، وهـو مــا جعـل ضــبابية يف تقـدير فاعليتهــا وأثرهـا علــى عكـس بلــدان 
: احلـــزب اجلمهـــوري فالفعـــل السياســـي الّرئيســـي املتّمثـــل يف احلـــزبني الّســـائدين احملتكـــرين للّســـاحة .أخـــرى

يعــّد سباســتيان فاتــاه، املــؤرّخ  .واحلــزب الــدميقراطي، تدعمــه جتّمعــات دينيــة كنســية مليونيــة، كثيفــة ومتنّوعــة
بفرنســا، مــن أبــرز املتخّصصــني الفرنســيني ) CNRSوالباحــث يف علــم اجتمــاع األديــان، يف مركــز أحبــاث (
الـــرّب يبـــارك (، فلـــه عـــّدة أعمـــال منشـــورة منهـــا ةتانتييف الظّـــواهر الّدينيـــة األمريكيـــة، وباألســـاس يف الربوتســـ

نتــــوّىل يف هــــذه الورقــــة عــــرض  .)؟بيّلــــي غراهــــام: البابــــا الربوتســــتانيت(، )أديــــان البيــــت األبــــيض(، )أمريكــــا
يف الــــرّب نثــــق: اإلجنيليــــون واملتشــــّددون املســــيحيون يف (الّلغــــة اإليطاليــــة إَىل  وتلخــــيص أحــــد كتبــــه املرتمجــــة

  .طورينو اإليطالية يف مدينة، الّصادر أخريا )الواليات املتحدة
  )األرض املهووســة بــالربّ (َأو  حيــوز املعقــل الكبــري هلــذه التجّمعــات الّدينيــة، جنــوب الواليــات املتحــدة،

حزام الكتــاب (كمــا راج نعتهــا يف أدبيــات األحبــاث االجتماعيــة بـــَأو   كمــا نعتهــا الكاتــب ماكربيــد دابــس،
)، 1956-1880مـانكن ( .ل.والّنعت أبدعه الّصحفي والّناقـد األديب هــ، "Bible Belt"، )املقّدس

، فرجينيـــا، امليسيســـيب: كارولينـــا الّشـــمالية، كارولينـــا اجلنوبيـــة، جورجيـــا، ألبامـــا، اآلتيـــةوهـــو يضـــم الواليـــات 
د وقــ .تبلــغ مســاحة املنطقــة قرابــة حجــم اجلزائــر .التكســاس، تينيســي، أركنســاس، لويزيانــا، كنتــوكي، فلوريــدا

ـــــدا وحـــــدها حبســـــب إحصـــــاء ســـــنة  نســـــمة، يف حـــــني عـــــّدت  15.980.000، م2000عـــــّدت فلوري
نســمة، وقــد بلــغ الّتعــداد الّســكين العــام يف تلــك املنطقــة، حســب إحصــاء  20.850.000التكســاس، 

  .نسمة 88.325.877، م2000سنة 
ســـي، فـــإن مـــا يفـــوق ، أي ممـــن ينتمـــون للتيـــار املتشـــّدد الرئيإجنيلـــيمليـــون  70الواليـــات املتحـــدة  فـــيف

نصــفهم، يتواجــدون يف واليــات اجلنــوب املــذكورة، وهــي منطقــة هلــا حساســية مفرطــة جتــاه التــدّين، إذ يقــّر 
ــم مــن 44% املمارســني واملــؤّدين للشــعائر بانتظــام حبســب إحصــاءات جــرت خــالل ســنة  مــن اجلنــوبيني أ

  .م2000
  الكنيسة األنغليكانية وخيار الـُمتَرفين

ة مــن فضــائها الّشــرقي العــريب وانــدماجها يف اإلمرباطوريــة الّرومانيــة، تبــّدلت فلســفة منــذ خــروج الكنيســ
، بشــكل يكــاد يكــون جــذريا، فلــم تبــق ســوى األطــالل شــاهدة علــى الوجــه وفكريــاتلــك الّديانــة، عقــديا 

إن (خ: عـرب تطويباتـه، وعـرب إعالنـه الّصـار  -عليـه السـالم–النقّي خليار الفقـراء الـذي أرسـاه السـّيد املسـيح 
يف أمريكا الناشئة، على حساب الشعوب  .)!وصٍ صُ لُ  بييت هو بيت للّصالة، أما أنتم فقد جعلتموه مغارةَ 

األصــلية يف املنطقــة، كــان املرتَفــون يف حاجــة ماّســة خلطــاب ديــين يبــاركهم وال يــؤمث ســعيهم، بغــرض تربيــر 
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 .صــر وســيفه، لنشــر مســيحيتهم املولَّــدةأعمــاهلم، وباملثــل كــان أوصــياء كلمــة الــرّب يف حاجــة ملّحــة ملــال قي
نشأ ذلك التحالف بني امليسورين ورجال الّدين يف اجلنوب مبباركة ودعم من الكنيسة األنغليكانيـة األّم يف 

جــرى تأســيس كــوليج  .إنكلــرتا، جتلّــى ذلــك يف الرمــز التــارخيي جــاميس بــالر، ممثّــل أســقف لنــدن يف فرجيينــا
أمنـــوذج كمربيـــدج وأكســـفورد، لصـــناعة الكـــوادر الّسياســـية والّدينيـــة  ، علـــىم)1693ويليـــام ومـــرمي (ســـنة 

ايــة القــرن الثّــامن عشــر وبدايــة القــرن  .جملتمــع اجلنــوب، لغــرض الــّدفاع عــن مصــاحل املرتَفــني املشــرتكة مــع 
صـــغرية مـــن املـــزارعني  لُثلَّـــةٍ الّتاســـع عشـــر، كانـــت شـــعوب اجلنـــوب تـــرزح حتـــت هيمنـــة اقتصـــادية وسياســـية 

فقــد كــان مرتَفــو اجلنــوب مقتنعــني بشــكل عــام أن الرتاتبيــة  .ان األثريــاء، يرتّكــزون أساســا يف فرجينيــااألنغليكــ
االجتماعيــة والتفــاوت الطبقــي الــذي بنــوه يتوافــق بعمــق مــع املــراد اإلهلــي، الّضــامن لنظــام خضــوع وهيمنــة، 

  .والّنساء للّرجال ،والفقراء لألغنياء ،يرزح فيه الّسود للبيض
 ةالّســـائد حـــىت حقبـــة االســـتقالل، متمـــّثال يف األنغليكانيـــة، الّنســـخة الكنســـية الربوتســـتانتي بقـــي الـــّدين

الرتاتبيـــة، الـــيت متثّـــل طريـــق وســـطا بـــني الكاثوليكيـــة والبحـــث التأصـــيلي للمصـــلحني خـــالل القـــرن الّســـادس 
اس، ومل تــدب فــدين أمريكــا الــذي رّوض ظــاهرة العبوديــة قــوال وفعــال، كــان صــناعة املتنّفــذين باألســ .عشــر

التحــّوالت الّالهوتيــة والعمليــة فيــه إالّ مــع منتهــى الّنصــف األّول مــن القــرن الّســابع عشــر بــدخول تقليعــات 
  .جديدة بدأت تؤّسس استقالهلا عن هيمنة رؤى كنيسة إنكلرتا

ــار الّنظــام الــّديين األنغليكــاين وغــّري الــرّب وجــه اجلنــوب لّنظــام حتّلــل ا .مــع بدايــة القــرن الّتاســع عشــر ا
حـــت أصـــوهلا مـــن الـــرتاث الربوتســـتاين نالقـــدمي، وخلفتـــه إعـــادة توزيـــع مســـتجدة للثّـــروة الّدينيـــة املســـيحية، م

عموما، مع إطاللة ناشط جديد علـى الّسـاحة، متثّـل يف بدايـة تشـّكل كنيسـة الّسـود، الـيت ستسـعى لتوليـد 
لكتاب املقّدس مـن داخـل أوضـاع القهـر ، واليت ستعيد قراءة ا)املسيح األشقر(يف مقابل  )املسيح األسود(

  تلخصت أهم التكّتالت اجلديدة يف:  .االجتماعي الذي تعيشه
م بطابع كـالفيين تشـوبه تـأثريات طهريـة، مـع رفـض "Baptists" )املعمدانيون( - ، الذين يتمّيز الهو

  .سة التعميدملؤّسسة الكنيسة الرتاتبية، وميل ملفهوم مستقّل للتجّمع احملّلي، يلّح على ممار 
، ظهـروا مـع بدايـة القـرن التاسـع عشـر كمؤّسسـة جديـدة، حتـت دفـع "Methodists" )امليتوديون( -

اض ولفت الكنيسة األنغليكانية الّرمسية  جون ويسلي وجورج وايتفيلد، ترّكز هدفهم يف البداية يف حماولة إ
صـــخرة إَىل  ت األوان، حـــىت ال يتحّولـــوايف إنكلـــرتا، علـــى ضـــرورة مواكبـــة ريـــاح التغيـــري، املســـتجّدة قبـــل فـــوا

تلــّح  .نثابتـة علـى منـط الكنيســة الكاثوليكيـة األوروبيـة الــيت رفضـت اإلصـالح الـذي نــادى بـه الربوتسـتانتيو 
م علـى حيـاة مسـيحية ملؤهـا االلتـزام الطهـري، تـتلّخص يف أرثوذكسـية مصـحوبة بأرتوبراسـية، يتـزاوج  دعو

  .فعل القومي العمليفيها الطريق املستقيم العقدي بال
كمــــــا جيــــــري نعــــــتهم يف الّلســــــان العــــــريب،   )املشــــــيخيون(َأو  ،"Presbyterians"،)الربســــــبيتاريون( -

تتميّـز هـذه النِّحلـة  .مما حّد من رواجه الفكرييشايعون كنيسة ذات توّجه الهويت كالفيين، يتميز باجلمود 
  .وإيرلندا الرتا واسكتلندكما يتواجد أتباعها يف إجن  .برتاتبية على شكل امليتودية
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بقيــت هــذه التّيــارات ناشــطة وفاعلــة يف الواليــات املّتحــدة األمريكيــة حــىت الّتــاريخ املعاصــر، مــع تقّلــص 
فهـــو جتّمـــع جنـــويب صـــغري يرتّكـــز حيـــث تتواجـــد األغلبيـــة  ،)الربيســـبيتارية(نســـيب لشـــعبية الكنيســـة املشـــيخية 

، مــع بدايــة الّســبعينات، دورا متناميــا، ســالممــا بــدأ يلعــب اإلك  .الّســوداء ذات التوّجــه املعمــداين وامليتــودي
فـــإذا مـــا كـــان تســـعة مـــن  .بقيـــادة لـــويس فرحـــان )ســـالمأّمـــة اإل(تطـــّور خـــالل التســـعينات بظهـــور تكتّـــل 
ميتــــوديني، فــــإن الّنســــبة نفســــها تقريبــــا فيمــــا يتعّلــــق باألفارقــــة َأو  اجلنــــوبيني البــــيض مــــن عشــــرة معمــــدانيني

  .الواليات املّتحدة، حىت مع مستهّل القرن الوحادي والعشرين األمريكيني يف جنوب
يقّدمــه التجّمعــان مــن خــدمات كــربى للمنضــوين  ملــا -املعمــداين وامليتــودي-وتعــود قــّوة هــذين املــذهبني 

ا  .حتتهما، رمزية وثقافية ورياضية وتربوية وطّبية فهناك مثال مستشفيات معمدانية، تتجاوز جاذبيـة خـدما
بكرســي الرّئاســة مــع الــرئيس الّســـابق  م)1976وفــوز املعمـــدانيني (ســنة  .املؤّسســات العلمانيــة مــا تقّدمــه

إذ كان كارتر معمدانيا متحّمسـا ومـن  .جيمي كارتر، جعل قّوة هذا التيار أعمق أثرا على املستوى الوطين
 Sundyنيـــة (املـــواظبني علـــى أداء الطقـــوس، فقـــد عمـــل واعظـــا أحيانـــا ومدّرســـا يف مدرســـة األحـــد الّدي

school(.  
مـــع الثلـــث األخـــري مـــن القـــرن الّتاســـع عشـــر، تعـــّددت كنـــائس الّســـود، وصـــارت الوصـــّية علـــى املـــرياث 

جممـوع  مـن، 2.700.000، كان عدد أعضاء تلـك الكنيسـة م1900خالل سنة  .اإلفريقي األمريكي
صـا يف نسـختها جتيب املسيحية، خصو  .يف اجلنوب منها ، حيث تعيش األغلبية العظمى8.300.000

اإلجنيليــة، علــى عديــد مشــاغل الشــعوب املســتعبدة ســابقا، الــيت تســعى حنــو مســتقبل مفتــوح  ةالربوتســتانتي
أداة حتريــر، بعــد أن كــان أداة اســتعباد إَىل  فالّســود، يف أغلبيــتهم املمّســحة، ســعوا لتحويــل الــّدين .وثابــت
ـــّديين املتـــاح أمـــام األســـود األمريكـــي مـــا .هلـــم ـــه رؤى خـــالص أخـــرى تتجـــاوز   ولكـــن األفـــق ال كـــان يـــوّفر ل

ـــه ويف واقعـــه، والبـــد مـــن  ـــة جبـــذورها يف وعي ـــّزمن فعلـــه حـــىت يكتشـــف  أن يفعـــلاملســـيحية الرّامي  بعضـــهمال
، ويـــدركوا أن الـــّرب يوجـــد خـــارج املســـيحية أيضـــا، وبصـــيغ أخـــرى تتنـــاغم مـــع مهـــومهم وتعـــرب عـــن ســـالماإل

م   .تطّلعا
الـــيت هـــّزت أمريكـــا وأثرهـــا علـــى التحـــّوالت اجملتمعيـــة، يـــذهب عـــامل  ففـــي قـــراءة هـــذه التحـــّوالت الّدينيـــة
أنه منذ حلظة االعرتاف بالّسلطة العليا للكتـاب املقـّدس يف مسـألة إَىل  االجتماع الفرنسي جون بول ِوّالم،

، بـل صـارت -كمـا هـو سـائد يف الكنيسـة الكاثوليكيـة-اإلميان، ما عـاد مقـّر احلقيقـة الّدينيـة يف املؤّسسـة 
ـــا يف الوفـــاء للتعلـــيم الكتـــايب الكتـــاب إَىل  لقـــد انزلقـــت الّشـــرعية مـــن املؤّسســـة الكنســـية .الّرســـالة املّبشـــر 

هـي الـيت أنتجـت احلداثـة، مبـا  ةفتلك الفردانية الربوتستانتي .الفرد املفّسرإَىل  املقّدس، ومن الكتاب املقّدس
الفـرد مـن التكيّـف السـليب مـع األفكـار اجلماعيـة أولت به املناقشة من عناية أوفر من التقليـد، إذ أخرجـت 

لذلك يبقى الكتاب املقـّدس بشـّقيه القـدمي واجلديـد  .التفسري الّشخصي غري اخلاضع للرتاتبيةإَىل  الّسائدة،
يلتقـي ذلـك التفسـري يف  .، فهـو الـذي يرتـَّل ويـدرَّس ويطبَّـقةالـنّص الوحيـد الـذي تتأّسـس عليـه الربوتسـتانتي

 ة) يف قراءتـه للربوتسـتانتيم1922-1865عـامل االجتمـاع أرنسـت تـرويلتش ( إليـه ذهـب عموميته مع مـا
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تبـــدو تلـــك  .األمريكيـــة، فـــإن يكـــن التوّجـــه العـــام ذا خاصـــيات إجنيليـــة، فـــإن بداخلـــه أقّليـــة أصـــولية نشـــيطة
(ســنة  باحلداثــة، والــذي نشــر ةالفرضــية حامســة مــع تــرويلتش، ففــي مؤلّفــه، الــذي تنــاول عالقــة الربوتســتانتي

مـا إَىل  الّلوثريـة والكالفينيـة، بـل ةالربوتسـتانتيإَىل  ، ينسب هـذا الصـّديق ملـاكس فيـرب احلداثـَة، الم)1909
فاملعمــدانيون، الّنحلــة  .ليــة، واألكثــر يوطوبيــةاألكثــر فردانيــة، واألكثــر ِحنْ  )اجلديــدة ةالربوتستانتي(يســّميه بـــ

اإلســهام ا الفضــل حبســب تــرويلتش يف إليهــ ، هــي الــيت يعــوداألهــّم يف حــزام الكتــاب املقــّدس ةالربوتســتانتي
  .يف صناعة العامل احلديث اجلاد

يف مقاربـة الّالهـوت، مل تصـحبها حتـّوالت جذريّـة يف التعامـل مـع  الفكريةولكن برغم هذه اإلرهاصات 
وب حــىت الواقــع، ممــا يبــّني أن آليــات التحــّول االجتمــاعي تتجــاوز قــدرات وعــود الالهــوت، إذ يبقــى اجلنــ

 املهمـة الرّاهن متميّـزا بالتفـاوت الطّبقـي اهلائـل، فـإن تكـن يف التكسـاس مـثال حقـول الـنفط والغـاز الطبيعـي
كمـا تشـرتك   .اليت تسيطر عليهـا عائلـة بـوش، ففيـه أيضـا تتواجـد أعلـى نسـبة مهّمشـة يف اجملتمـع األمريكـي

التمّتــــع بالّرفــــاه وتقاســــم األوضــــاع  األغلبيــــة الّســــاحقة مــــن البــــيض يف اجلنــــوب، وكــــذلك الّســــود، يف عــــدم
اهلامشــــية، الــــيت توّحــــدها يف دائـــــرة التــــأّخر االجتمــــاعي واالقتصــــادي، مقارنـــــة بــــالتطّور الــــذي مييّــــز بـــــاقي 

فْقـر  .ى بداخلها توّجسا من التكنوقراطيني، وتطّورا للوظيفـة االجتماعيـة للكنـائساألمر الذي َمنَّ  .الواليات
ق أمامهـــا أفـــرز تـــديّنا خاصـــا، ميتـــزج فيـــه الّرجـــاء يف إلـــه فاعـــل مـــن خلـــف تلـــك التجّمعـــات وانســـداد اآلفـــا
  .املعجزات، مع قدرية أمام التاريخ

  خدمة للربّ  )روكن رول(موسيقى 
قّلــة مــن تعــرف اخللفيــة الّدينيــة لنجــوم املوجــات املوســيقية األمريكيــة، فالوجــه الصــاخب لتلــك املوســيقى 

إجنيليـــة مؤّديـــة  ةطـــريب الـــّروك يتجـــّذرون يف ثقافـــة بروتســـتانتيفأغلبيـــة م أخفـــى منشـــأها الكنســـي الّصـــامت،
  .للشعائر

، والغوسـبل )الّروحـي(كان حزام الكتاب املقـّدس وراء ظهـور عديـد األمنـاط املوسـيقية مثـل: السـبرييتوال 
، والبلـوز، واجلـاز (يف جانـب منـه)، والكــونرتي، وأيضـا الـروكن رول، فكـّل هـذه األنـواع مســكونة )اإلجنيـل(
ـا أسـاقفة سـود .الرتاث الديينب بـيض، يف الـربامج اإلذاعيـة، َأو  وهي غالبا ما تصحب املواعظ اليت يلهج 

م للمسيح(حتض املستمعني لـ   .)منح قلو
ينحـدران مـن جتّمعـات الـرّب يف اجلنـوب، وهـو جتّمـع  )جّري ليـي لـويس وإلفـيس بريسـلي(فمغّنيا الّروك 

 - فقد كانت عائلة إلفيس ترتاد التجّمع األّول لكنيسـة الـرّب بتبلـو .يكيتابع للتّيار البنتكوستايل الكالس
ويف هـــذه املعاقـــل اكتشـــف املراهـــق إلفـــيس بريســـلي ســـحر  .الّشـــرقية يف امليسيســـيب، مث يف ممفـــيس وتينيســـي

الــذي   ليتــل ريشــارد يف حــني .أمــا بــودي هــويل فقــد كانــا يرتــاد الكنــائس املعمدانيــة يف التكســاس .اإلجنيــل
  .فقد كان يرتاد كنيسة نيو هاوب املعمدانية مباكون يف جورجيا ،)الكنائس املقّدسة(قريبا من تّيار كان 

مــع اخلمســينات بــدأ االكتشــاف الفعلــي ملوســيقى الغوســبل، الــيت مّيــزت اجلمهــور األفروأمريكــي، والــيت 
ك املوسـيقى بـدفع تطـّورت تلـ .صاحبت رواجها شعارات املسيح امللصقة على األطراف اخلارجية للعربات
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، وقــد  م)1933، وتــوّيف يف شــيكاغو (ســنة م)1899مــن طومــاس دورســاي الــذي ولــد يف أطلنطــا (ســنة 
كانت بداية دخول تلك املوسيقى حزام الكتاب املقـّدس يف العشـرينات، عـرب مزاوجـة بـني موسـيقى البلـوز 

هاليا جاكسون املولودة بنيو أورليان الّشخصّية الكاريزمية للمطربة ما أسهمت .واجلاز مع الّرسالة املسيحية
فهي تنحدر من عائلة متحّمسـة للمعمـدانيني،  .)، يف توسيع مجاهريية هذه املوسيقىم1911-1972(

شـــيكاغو حيـــث نالـــت شـــهرة، مث بعـــد احلـــرب العامليـــة كانـــت انطالقتهـــا يف إَىل  م)1927هـــاجرت (ســـنة 
ســوداء ميكــن أن  )أختــا(شــيئا فشــيئا، أن  هكــذا اكتشــف املســيحيون البــيض، .اكتســاح اجلمهــور األبــيض

م الــّديين ــّب ريــاح التغيــري علــى  .تلهــب محاســهم وتثــري طــر فبعــد عقــد مــن احلــرب العامليــة الثّانيــة بــدأت 
  .شائعة بكثافة تزال ال، وبدأ االبتعاد نوعا ما عن العنصرية اليت ةالكنائس الربوتستانتي

  لن يدخل حَرَمنا إالّ من كان أشقر
، مل تفقــد هــذه املقولــة صــدقيتها يف التعبــري )ون والّســود يفعلــون مــا يســتطيعونؤ يفعلــون مــا يشــا البــيض(

على مدى فرتة فاعلية قوانني جـيم كـراو ف .اآلنإَىل  األبيض واألسود يف أمريكا :عن أوضاع تكّتلي الّلونني
لكنيسـة الكاثوليكيـة، وكـذلك ا ةوبعدها، أي حىت منتصف القرن العشرين، سـاندت الكنـائس الربوتسـتانتي

إَىل  نظــاَم التمييــز العنصــري الّســائد، الــذي امتــّدت جــرّاءه رقابــة اجتماعيــة قاســية علــى الّشــعوب، اســتندت
فقـــد غابـــت طيلـــة حقبـــة القهـــر إدانـــة مســـؤولة مـــن الكنـــائس للممارســـات  .قـــوانني وموانـــع وأعـــراف ملزمـــة

دانــة بصــرامة وحــدة، للــّرقص واملســرح والكحــول املقابــل تواصــلت اإلويف  .يف حــق الّســود الشــائنةالعنصــرية 
  .والقمار ولعب الورق والكالم البذيء والطالق

 ة، مل تعـــرب الكنـــائس الربوتســـتانتي37و 35وعنـــد انطـــالق موجـــة اإلضـــرابات الواســـعة خـــالل ســـنوات 
طــــرف اإلجنيليـــة عــــن إدانتهــــا اجلليــــة للعنـــف، املضــــاد للمطالــــب النقابيــــة، الــــذي اقرتفتـــه أيــــاد مــــأجورة مــــن 

مــة )احلمــر( يف حــني أدانــوا وبصــرامة املطالــب العّماليــة للنقــابيني .أصــحاب املؤّسســات ، املســّلطة علــيهم 
  .الشيوعية، واملتهمني بتدنيس القيم املسيحية

مسح رمسيا بوب جونس الثّالث، مدير اجلامعة األصـولية  م2000يف الثالث من شهر مارس/آذار سنة 
بــني الّســود والبــيض يف مرّكبــه  -dating–نــا اجلنوبيــة) جبــواز تبــادل الُقبــل بــوب جــونس، (غرينفيــل، كارولي

  .اجلامعي، بعد أن كان املنع ساري التنفيذ حىت قبيل ذلك التاريخ
  قضّية القرد

لفهـــم جّيـــد للبنـــاء السوســـيوديين للغلـــّو الـــّديين يف أمريكـــا ينبغـــي الغـــوص يف الّســـياق االجتمـــاعي الـــذي 
بصــفته  .باألسـاس لـديين يرتّســخ ضـمن جـدل ذي طبيعـة الهوتيــة بـني الربوتسـتانتينيفالتشـّدد ا .فيـه تأصَّـل

، فيمـا تدعيـه مـن عـودة لألصـول ومـن ةحماولة إلحيـاء السـلوك الـّديين، نابعـا عـن املنطـق نفسـه للربوتسـتانتي
  .إصالح عقدي وعملي

بإرسـاء العصـر األلفـي، تسـّكن  أسوأ، فقـط عـودة املسـيح،إَىل  َسيِّئٍ بالنسبة للُمغالني، يسري التاريخ من 
مــــن هنــــاك كانــــت تفــــيض رؤيــــة متشــــائمة عــــن العــــامل، تغــــّذي الــــرؤى الثقافيــــة املضــــادة  .مراجــــي املنتظــــرين
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ـــة أّمـــا اخلاصـــية الثانيـــة الـــيت متيـــز التوّجـــه الـــّدغمائي يف النصـــف األخـــري مـــن القـــرن، فهـــي عصـــمة  .للحداث
  .ابات اليقينية الشافية الكافية عن املعاش واملعادالكتاب املقّدس، اخلايل من األخطاء، واحلاوي لإلج

يف دايتــون  م)1925املشــهد األكثــر جــالء للغلــّو يف حــزام الكتــاب املقــدس، ظهــر خــالل شــهر (يوليــو 
قضّية (فبمناســـبة تفّجـــر القضـــّية املرفوعـــة ضـــّد تـــدريس نظريـــة التطـــّور الّداروينيـــة، الـــيت عرفـــت بــــ .وتينيســـي

ميدان اجلدل االجتمـاعي ضـّد إَىل  إعالميا واسعا، نزل املتشّددون للمّرة األوىل، واليت أثارت صدى )القرد
فقــد انتهــك املــدّرس  .نتينياتأطروحــات دارويــن، املرفوضــة بشــكل صــارم مــن األغلبيــة الّســاحقة مــن الربوتســ

الّشـــاب جـــون تومـــاس ســـكوبس التحجـــري، الـــذي أقـــّر يف الســـنة الّســـابقة يف تينيســـي، فيمـــا عـــرف بقـــانون 
الشــاّب مــدّرس بيولوجيــا يف  .وتلر، الــذي مينــع تــدريس نظريــة التطــّور يف املــدارس العموميــة التابعــة للّدولــةبــ

االحتـــاد األمريكـــي للحريـــات (معهـــد يف دايتـــون، كـــان متحّمســـا النتهـــاك ذلـــك القـــانون، ســـانده يف ذلـــك 
ن الدســـتورية ذلـــك ، الـــذي كـــان يبحـــث عـــن تعّلـــة لثـــين احملكمـــة العليـــا، للرتاجـــع عـــ-ACLU- )املدنيـــة

-1860تابع الغالة احلدث باهتمام، بزعامة ويليـام جينيـنغس بريـان ( .خطريا ورجعيا دَّ القانون، الذي عُ 
مجعية املســيحيون ()، الربسـبيتاري اجلنــويب، واملرّشـح الّســابق للّرئاســة األمريكيـة، والّصــوت الـرئيس لـــ1925

  .عون بني الشمال واجلنوب، يتوز ناشط، اليت تضم مليون )األصوليون العاملية
فقـد  .احملاور األساسية للحركة األصولية يف حزام الكتاب املقّدس أحدصارت املعركة ضّد نظرية التطّور 

، يف مخــس واليــات أمريكيــة: )قضــية القــرد(، يف ســياق م)1929و 1921منــع تدريســها، بــني ســنوات (
تلك القضـية، بفضـل  كسباملتشّددون يف   قَ فِّ وُ  وإن .، وأركنزاس وأكالهوماامليسيسيبو فلوريدا، وتينيسي، 

م  إلـــيه ويليـــام جينيـــنغس بريـــان، فقـــد فشـــلوا يف املعركـــة إعالميـــا، حيـــث ســـخرت مـــنهم الصـــحافة، ونظـــرت
   .كبديل فاقد للمصداقية يف التحّوالت االجتماعية، بصفتهم ظالميني ورجعيني يعادون التطّور العلمي

فضـمن وعـيهم بعـدم القـدرة  .رتاتيجية غـزو أصـويل للمجتمـعكانت نقطة انطالق الس  م)1925(سنة 
علــى مراقبـــة كافـــة قطاعـــات الثقافـــة، طـــّور الغُـــالة منـــذ منتصـــف العشـــرينات، شـــبكة مـــن املـــدارس ووســـائل 
لالتصــال مزامحــة، حافلــة بثقافــة مغــايرة ومتناســقة، تعــرض مــن خالهلــا علــى أعضــائها حزمــة مــن األنشــطة 

األكثر رواجـا، وقـد  -The Sword of the Lor - )سيف الربّ (حيفة كانت ص  .الرتبوية واإلعالمية
كـــان رائـــد تلـــك األنشـــطة بـــوب جـــونس اآليت مـــن امليتـــوديني، فقـــد أّســـس معهـــدا أصـــوليا مفتوحـــا لكافـــة 

، بعد احلرب العاملية م)1947، مث (سنة م)1926التّيارات الّدينية يف غرينفيل، بكارولينا اجلنوبية، (سنة 
  .جامعة بوب جونس وصار أهّم مركـز تنظـريي للمسـيحية املتشـّددة يف الواليـات املّتحـدةإَىل  لالثانية، حتوّ 

، الــذي صــار أمنوذجــا )معهــد الكتــاب املقــّدس(يف فــورت وورث  م1939كمــا بعــث فرانــك نــوريس ســنة 
  .من املعاهد واملؤسسات الكنسية للعديد

ّجمـــات املتشـــّددين علـــى اجملـــال الرتبـــوي، بـــ امل تتوقّـــف  اجملـــال االجتمـــاعي، فمثلمـــا قـــاد إَىل  ل تعـــد
إَىل  1920مـــن ســـنة  ذي ُمنـــعالّشـــماليون الـــبالد ضـــّد العبوديـــة، قـــاد اجلنوبيـــون الـــبالد ضـــّد الكحـــول، الـــ

فــردوس آمــن، تلخّصــت يف أهــازيج إَىل  أثنــاء تلــك الفــرتة بتحويــل أمريكــا يف ونريُّ ْه◌ِ تغــىن الطُّــ .م1933
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مصـــانع، إَىل  ســـنحّول الّســـجون .لـــّدموع جّفـــت واحملرومـــون صـــاروا ذكـــرىبِـــَرك ا(نـــذاك: آترنيمـــة شـــاعت 
فمـــــن اآلن ميشـــــي الّرجـــــال مرفـــــوعي اهلامـــــة، والنســـــوة يبتســـــمن واألطفـــــال  .خمـــــازن حنطـــــةإَىل  والزنزانـــــات
  .)ميكن أن تعّلق على جهّنم الفتة لألبد مكتوب عليها حمّل للكراء .يضحكون

ت التيــارات الّدينيــة علــى شــرب الكوكــاكوال، فهــذا املشــروب يف مقابــل ذلــك التنفــري مــن الكحــول، حثّــ
، صــار رمـزا للعــيش علـى الــّنمط م)1886الســّكر، أبدعـه صــيديل مـن أطلنطــا (سـنة  إليـه الغـازي املضــاف

كــان األســاقفة املعمــدانيون وامليتوديــون والربســبيتاريون يف حــزام الكتــاب املقــّدس وراء رواج هــذا   .األمريكــي
علــى تشــجيع اســتبداهلا بالكوكــاكوال  حضُّــهمه، فمــنعهم تنــاول املشــروبات الكحوليــة املشــروب لــدى ظهــور 

  .ذلك الّشراب املسموح به دينيا وقانونيا
  "Jesus is the answer" )المسيح هو الحلّ ( :كلمة الرّب عبر المصدح

اجمللـس (ي يتكتّـل يف مازال هذا الّشعار عنوان الغلـو الـّديين اجلـامع يف الواليـات املّتحـدة األمريكيـة، الـذ
واإلعالميــة، حلشــد  والتلفازيــة، والــذي تتكثّــف أنشــطته الّدعائيــة، اإلذاعيــة )األمريكــي للكنــائس املســيحية

  .الّناس حنوه
التطـّور  فهنـاك ثـالث مراحـل: .بدايـة العشـريناتإَىل  ،التلفازيـةتعود بدايات ظهـور الـربامج اإلذاعيـة، مث 

إَىل  1944تــاله التنســيق اإلعالمــي اإلجنيلــي األكثــر جــالء مــن (، م)1944إَىل  1922املشــّتت مــن (
، )الكنيسـة اإللكرتونيـة(حيـث بـدأ احلـديث عـن  .، مث فرتة التنامي الواسع بداية مـن السـبعيناتم)1969

، والتواصـــل مـــع )املـــاركتينغ(الـــيت ليســـت ظـــاهرة إجنيليـــة فحســـب بـــل ظـــاهرة أمريكيـــة، جتمـــع بـــني التســـويق 
  .نامج، ضمن ربط بني مشهدية الّصورة والّلغة الّدينية املتشّددةاجلمهور، وجنم الرب 

 16حمطّــة تلفــزة يف الواليــات املتحــدة، تبــّث بانتظــام بــرامج دينيــة يف  22، مت إحصــاء م)1979(ســنة 
تلفـــزة، كمـــا ازدادت الشـــبكات اإلذاعيـــة وامل  .إجنيلـــي واليـــة، ومعظـــم هـــذه احملطّـــات ذات توّجـــه بروتســـتانيت

، وبلــغ عــدد 9000مــن جممــوع  1393، فصــار عــدد احملطــات اإلذاعيــة الّدينيــة م)1988خــالل (ســنة 
  .259تلفزة الّدينية القنوات امل
حـــزام الكتـــاب (مثّـــل  .الّشخصـــيات نشـــطت إعالميـــا، مثـــل ســـواغارت وفـــالوال وروبرتســـون مـــن عديـــد
أكثــرهم شــهرة، ملــا  زي اإلجنيلــي جيمــي ســواغارت، فقــد كــان مــناالقلعــة الرئيســة للمنّشــط التلفــ )املقــدس

حتـــت عنـــوان  م)1988إَىل  1973نّشـــط برناجمـــا منـــذ ( .جيمعـــه مـــن مواهـــب الـــوعظ والغنـــاء عنـــد أدائـــه
"Camp Meeting Hour" وّفــق يف جــذب ثالثــة  م)1988يف (فيفــري  .يف بــاتون روج بلويزيانــا

ب املقــّدس، فقــد دائمــا يف حــزام الكتــا .، كــان ذلــك عشــّية فضــيحة جنســية هــدمت مــا بنــاهمتفــرجٍ ماليــني 
ــــا مــــن اخلــــط املتشــــّدد منــــه ــــّديين الّسياســــي جلــــّري فــــالوال، األكثــــر قرب إَىل  تكثّــــف التنشــــيط ذو اهلــــدف ال

أّسس قاعدتـه يف فرجينيـا يف لينكبـورغ، حيـث مسـقط رأسـه، طـّور فـالوال مرّكبـا إعالميـا وتربويـا   .اإلجنيليني
افيـة احلداثيـة واحلركـات احلقوقيـة، مثـل حركـة احلقـوق كبريا خدمة للتوجه احملافظ املضاد لعديد الظواهر الثق
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ـــأثريه خـــالل (ســـنة "Civil rights"املدنيـــة  ـــة(مـــع حركـــة  م)1988، كـــان أوج ت ـــة األخالقي  )األغلبي
"Moral Majority" اليت شهدت تراجعا الحقا.  

يم بــيغن جنوميــة جــريّي فــالوال اإلعالميــة ودوره يف احلــّث علــى مســاندة إســرائيل، جعلــت حكومــة مينــاح
  .، يف مناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس دولة إسرائيلم1979ِدم على منحه طائرة خاصة سنة قْ تُـ 

، وابــن حــزام الكتــاب املقــّدس، فقــد كــان األكثــر أثــرا م)1918أمــا اإلجنيلــي بيلّــي غراهــام املولــود (ســنة 
الّشخصــية األمريكيــة األوســع  )الــنجم الربوتســتانيت(علــى الّســاحة الّدينيــة يف الواليــات املّتحــدة، كــان هــذا 

 .مليـون نسـمة يف العـامل 200فقد وعظ أمام مجهور يتجاوز  .شعبية يف الّنصف الثّاين من القرن العشرين
بيلّـي غراهـام كمستشـار روحـي  دِّمَ للقرن العشرين، ُنِشر يف جمّلة التـاميز، قُـ -Who's Who-يف ملّخص 

النشـاط املسـيحي ضـمن الربيسـبتاريني يف اجلنـوب، وهـو جتّمـع  كانـت انطالقـة بيلّـي مـع  .للواليات املّتحدة
انضــــّم حتــــت تــــأثري وعــــظ اإلجنيلــــي املعمــــداين،  م)1934صــــغري مقارنــــة بــــامليتوديني واملعمــــدانيني، (ســــنة 

منــذ ذلــك التــاريخ تدّشــنت انطالقــة تكوينــه الــّديين، حيــث دَرس يف  .تلــك النحلــةإَىل  مردخــاي فــاولر هــام
، مث يف تامبــــا، يف املعهــــد م)1936صــــويل بــــوب جــــونس، يف كارولينــــا اجلنوبيــــة (ســــنة املعهــــد الكتــــايب األ

نفـــس املدينـــة جـــرى تْعميـــده عـــرب تغطيســـه يف ميـــاه حبـــرية يف يف ، و م)1940الكتـــايب بفلوريـــدا حـــىت (ســـنة 
وبعيدا عن الوسط املعمداين، فقد كانت كافة الكنائس حتت تأثريه، كما كان يسـمو بنفسـه فـوق  .فلوريدا

محـالت  مـن ا مباشرة، ومل يشايع كنيسة حمّددة، مما أكسبه والءها مجيعا وأّهله لقيادة عشراتإليه النتماءا
اإلجنيليـة أمهيـة جديـدة علـى مسـتوى  ةبفضل نشاطه املكثّـف حـازت الربوتسـتانتي .م)1948األجنلة منذ (

  .االنتشار العاملي
  أنماط من األصولية الّدينية

  يكا عّدة أنواع ولكن أكثرها نشاطا صنفان:تتخّلل األصولية يف أمر 
والـــيت يعـــد جـــريّي فـــالوال وبـــات روبارتســـون أبـــرز زعمائهـــا، فـــاألّول منّشـــط  األصـــولية الّسياســـّية: - 1

معهــدا  أّســس م)1971، خــالل (ســنة م)1968منــذ ( تليفزيونيــةمقــّدم بــرامج إَىل  إذاعــي حتــّول الحقــا
تعّمقــت شــهرة هــذا املنّشــط بعــد  .-Liberty University- )جامعــة احلريــة(أصــوليا، صــار الحقــا 

ســاند جتّمعــه رونالــد ريغــن، ودافــع عــن القــيم  .م)1979الــيت شــّكلها (ســنة  )األغلبيــة األخالقيــة(قيادتــه 
، م)1930أمــا بــات روبارتســون فهــو مــن (مواليــد  .األخالقيــة احملافظــة والتقليديــة حلــزام الكتــاب املقــّدس

بأهــداف متقاربــة مــن  -Christian Coalition- )ّتحــالف املســيحيال(مــع صــديقه رالــف ريــد  أّســس
 ازيــةذو تكــوين أرســتقراطي وهــو كــذلك رجــل أعمــال ثــري، لــه خــربة تلف نْ ِكــفــالوال، روبارتســون جنــويب لَ 
 .م)1961(سـنة  Christian Broadcasting Network" (CBN)"طويلـة منـذ تأسـيس قناتـه

فـاعال سياسـيا  م)2000ية السياسية، وقد بقي حـىت مطلـع (سـنة جانب احلماس الّديين االنتهاز إَىل  ضمّ 
  .)RegentUniversityمؤثرا يف اجلنوب، كما كان مؤّسس جامعة (
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ــتم بصــناعة أتبــاع املســيح، هلــا "Great Commission"تتكّتــل يف األصــولية التبشــيرية: - 2 ، و
ص الصــّحة الفعليــة للعــامل يف اخنفــاض معــّدل بالّنســبة هلــذا التكّتــل الــّديين، ال تــتلخّ  .نظــرة ثانويــة للّسياســة

يف عالمــــات البورصــــة، بــــل يف ازديــــاد أعــــداد الكنــــائس َأو  يف النتــــائج االنتخابيــــة الدميقراطيــــة،َأو  البطالــــة،
 Columbia International"(جامعـة كوملبيـا العامليـة)تعترب .وتنامي االهتداءات اليت يعلنهـا املبّشـرون

University" (CIU) ينـا اجلنوبيـة معقلهــم العلمـي احلصـني، شــعارها األساسـي (معرفـة املســيح بكارول
حوت هذه اجلامعـة قرابـة األلـف  .مورّاي .يسّريها مبّشر سابق يف إيطاليا، الدّكتور جورج و .)والتعريف به

تكـّون هـذه  .مئات املسـجّلني الـذين يتـابعون الـّدروس باملراسـلةإَىل  ، إضافةم)2004طالب خالل (سنة 
ــا يف علــم الّتبشــري فيمــا وراء البحــار خاصــة، حــىت وإن كــان أغلــب اخلــّرجيني يفّضــلون العمــل اجل امعــة طّال

دولــة، وتشــهد أنشــطتها تناميــا الفتــا  120تنشــط هــذه اجلامعــة يف التبشــري يف  .داخــل الواليــات املّتحــدة
  .نغولياية، بني مسلمي الباكستان والضواحي الباريسية ومسالمخصوصا يف الفضاءات اإل

شــهد املعمــدانيون املســتقّلون، تناميــا كبــريا، فمــع الّنصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين أّســس أنصــار هــذا 
-املــذهب مئــات املــدارس واملعاهــد اخلاّصــة وأحلقوهــا بكّليــات كتابيــة ذات توّجــه تعليمــي أصــويل، مثــل: 

Baptist Bible Fellowship-ريها يف البدايـة نـوريس، سـهر علـى تسـي .، الـيت مقّرهـا يف سـربينغفيلد
تلـــــك األنشـــــطة التعليميـــــة احلثيثـــــة  .بوشـــــامب فيـــــك .نويـــــل مسيـــــث و ج هُ َفـــــلَ خَ  م)1950مث مـــــع (ســـــنة 

  .للمعمــدانيني أنشــأت جــيال مــن األصــوليني املســتقّلني، مــن أشــهرهم مقــّدم الــربامج اإلجنيلــي جــريّي فــالوال
، الــيت -Southwide Fellowship -عديــد الشــبكات اإلعالميــة مثــل:  تأســيسكمــا تبــع ذلــك 
 .ومل يكـــن انعـــزاهلم حـــّدا مـــن منـــائهم بـــل دافعـــا لتطـــّور حثيـــث جـــرّاء تكـــّتلهم .م)1956تأّسســـت (ســـنة 

فقـد وفّـر سـياق احلـرب البـاردة  .انطالقا من هذه األسـس، بـدؤوا مـع السـّتينات يف إيـالء اهتمـام بالّسياسـة
عــــــدّو داخلــــــي متمثّــــــل يف إَىل  العامليــــــة، إضــــــافةلألصــــــوليني عــــــدّوا بــــــارزا يف اخلــــــارج، أال وهــــــو الشــــــيوعية 

، -Civil rights- )احلقــوق املدنيــة(الّليرباليــني، والسياســيني املعتــدلني، وأنصــار منظمــة  الربوتســتانتيني
  .املتهمني بالتواطؤ مع اإلحلاد األمحر الذي تقاومه أمريكا

اســم مبّشــر معمــداين، قتــل  ، وهــو تنظــيم مــن أقصــى اليمــني حيمــل)مجعيــة جــون بــريش( تــزال كانــت وال
امــه بالتجّســس يف كوريــا، متثّــل إحــدى فضــاءات الّلقــاء للمتشــددين واإليــديولوجيني املتطــّرفني،  بســبب ا

م بـــني الّسياســـي واالجتمـــاعي، وال يضـــعون الـــّدين يف الصـــدارة تأّسســـت تلـــك  .الـــذين ميزجـــون يف خطـــا
ألـــف  75ال، وقـــد عـــّدت يف أوجهـــا، مـــن طـــرف روبـــار والـــش وهـــو مـــن الّشـــم م)1958اجلمعيـــة (ســـنة 

  .عضوا، كما شّكلت يف السّتينات رأس حربة احملافظني املتطّرفني
جـريّي فـالوال، مؤّسـس  ِنيْ بيَّ اجلنـوِ  نيْ السبعينات، مت جتاوز عتبة جديدة، كـان ذلـك مـع املقـّدمَ  أواخرمع 

اء تأثريمهـا اإلعالمـي الواسـع، ، فجـرّ )التحـالف املسـيحي(، وبات روبارتسون، مؤّسس )األغلبية األخالقية(
فــتح هــذان املقــدِّمان البــاب واســعا أمــام األصــوليني الكتســاح الّسياســة، وقطعــا مــع نــوع مــن العزلــة كانــت 

، تلّخصـت يف ختلـيص أمريكـا مـن العلمانيـة، )مانويـة(مهيمنة، فقد أغرق املقّدمان اجلمهور بـرؤى شـعبوية 
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اء الّصــالة يف املدرســة العموميــة، وكــذلك التأكيــد علــى نظريــة عالمــة ضــياع اهلويــة، مــع املنــاداة بإدمــاج أد
حلظــات جمــد هــذا اليمــني اجلديــد كانــت  .اخللــق، ومعارضــتهم لإلجهــاض والعالقــات احلــّرة واجلنســية املثليــة

  .بني سنوات ريغن وبوش األب
 فلسطين في التأويالت األلفية

يف شخصـّية كاريزميـة، َأو  مؤّسسـة خارجيّـةضمن مفهوم متركز الّسـلطة يف نـّص الكتـاب املقـّدس، ال يف 
نبوءات الّتوراة املختلفـة توضـيحات جليّـة للمسـتقبل، وضـمن ذلـك الّسـياق ميثّـل النّـيب  نيعترب الربوتستانتيو 

ــــا  -عليــــه الســــالم–إبــــراهيم  ــــأويلي الّرمــــزي، ســــنتابع بعــــض مظــــاهر هــــذه  مهمــــاركن يف هــــذا االقتصــــاد الت
  .ّيارات الّدينيةالتأويليات من خالل رؤى بعض الت

املسـيحيني (أنـاس مـن أصـل  اليهـود ، بدأ يف التشّكل يف أمريكـا تيّـار يتكـّون أساسـا مـن67بعد حرب 
نســبة للمســيا، املخلّــص  )املســيحانيون اليهــود(يهــودي اعتنقــوا اإلميــان املســيحي)، غلبــت علــيهم تســمية 

ـــــع(فهـــــم يتحـــــّدثون عـــــن يـــــة بـــــبعض الّرمـــــوز، اليهود احـــــتفظ أتبـــــاع ذلـــــك املـــــذهب مـــــن .التـــــورايت َأو  )الِبَي
بــدل الكنــائس، كمــا يرفضــون تصــوير الــرّب وجتســيمه التزامــا بــذلك النهــي الّصــارم الــوارد يف  )التجّمعــات(

ال تنحـت لـك متثـاال،  .ال يكن لك آهلة أخرى سـواي(الوصايا العشر يف التوراة، يف مواضع خمتلفة، مثل: 
ال  .ومـا يف األرض مـن حتـت، ومـا يف املـاء مـن أسـفل األرض وال تصنع صورة ما مما يف الّسماء من فـوق،
)، علـى خـالف مـا هـو شـائع 5-3: 20(سـفر اخلـروج )...تسجد هلّن وال تعبدهّن، ألين أنا الرّب إهلـك

أثنــاء أداء الّصــالة، كمــا أن العديــد مــنهم ال  يف يرتــدون الّشــال ذلــك فهــمإَىل  باإلضــافة .بــني املســيحيني
الد، وهلــم حساســية كبــرية مــن بعــض حمتويــات العهــد اجلديــد، إذ يبــدون احــرتازا كــذلك حيتفلــون بأعيــاد املــي

احتــــاد (يتجّمعــــون يف تنظيمــــني: مهــــا  .مــــن عديــــد املظــــاهر الثّقافيــــة املســــيحية الــــيت تشــــّكلت عــــرب القــــرون
 90ويضم  )ي بأمريكااليهود التحالف املسيحاين(جتّمعا، و  70ويضم  )ية املسيحانيةاليهود التجّمعات

مـــا كـــان هنـــاك جتّمـــع يهـــودي مســـيحاين مـــن هـــذا النّـــوع، أّمـــا حاليـــا (ســـنة  م)1967قبيـــل (ســـنة  .جتّمعـــا
م م1998 مــّدت هــذه الّنحلــة جســور الّتقــارب مــع مســيحيي حــزام  .350) فقــد بلغــت أعــداد جتّمعــا

كــابن َأو   ســول هللا،كر َأو   باملســيح كمســيا، اليهــود الكتــاب املقــّدس، الــذين رأوا فــيهم اعرتافــا يف الّنهايــة مــن
فا اليهود له، وليس كما هو شائع بني وهـو مـا يفّسـر سـبب تواجـد جممـل  .ياليهـود رائيـا يف الـّدينَأو  جمـدِّ

 Restoration"املنّظمات اليت جتعل من مساندة إسرائيل هدفها األّول جبنوب الواليات املّتحـدة مثـل: 

Foundation- Atlanta" ،"Arkansas Istitute of Holy" Land Studies ،"Hebraic 

Heritage Ministeries- Houston".  
بشــــكل مباشــــر املصــــاحل اإلســــرائيلية وال يتــــواىن عــــن إثــــارة التشــــّككات  )املســــيح لألمــــم(يســــاند جتّمــــع 

فهنـــاك قـــراءة تأويليـــة للكتــــاب املقـــّدس، تـــدخل ضـــمن هرمنوطيقيـــا النبــــوءات  .واالنتقـــادات للفلســـطينيني
ساســــا حــــول ســــفر إشــــعياء، الــــذي ينشــــغل مبوضــــوع اخلــــالص، تعــــّد التأســــيس الّنظــــري التوراتيـــة، الــــّدائرة أ

  .والعقدي هلذا التجّمع
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عـــن تّيـــار مســـيحي يـــرى أن النبـــوءات التوراتيـــة تعلـــن العـــودة الصـــرحية  )الّصـــهيونية املســـيحّية(كمـــا تعـــّرب 
تفقد العهـود التوراتيـة إلسـرائيل فبالّنسبة للمسيحيني الصهاينة، مل  .إسرائيلإَىل  ياليهود والّشاملة للّشعب

هـــذا  .م توافقـــا مـــع النبـــوءات التوراتيـــةإلـــيه القدميـــة صـــالحيتها، كمـــا يعتـــرب تأســـيس دولـــة إســـرائيل بالنســـبة
املســيحانيني، ورأوا  اليهــود اإلجنيليــني، وقــد تقــّوى ذلــك مــع تطــّور حركــة املعتقــد شــائع بــني الربوتســتانتيني

دايــة الــرّب كــلّ فــيهم اإلثبــات التــارخيي لصــدق نبــوءا إَىل  اليهــود ت اخلــالص، الــيت تنتهــي يف آخــر األزمنــة 
  .فلسطني سوى جزء من الربنامج اإلهلي لنهاية األزمنةإَىل  املسيحية، وما عودة إسرائيل

 الّصــادر )ملــن األرض املقّدســة للفلســطينيني أم لإلســرائيليني؟(يلّخــص الباحــث كــولن شــامبان يف كتابــه: 
بقولـه:  ، جـوهر موقـف الصـهاينة املسـيحيني مـن الفلسـطينيني،223، ص: م)1993أكسفورد (سنة  يف
حّظكــم تعــيس! ميكــن تفّهــم معانــاتكم بســبب بعــض مظــاهر الظّلــم، لكــن يف العمــوم فالّكــل بســببكم، (

أرضـهم، فـإن رجـاءكم إَىل  اليهـود فمنذ الّلحظة اليت كان فيهـا للـرّب خمطّـط لنقـل .اليهود ألّنكم تناهضون
 يــة، منتظــرين بــأّي شــكل كيــف ســيبارككم الــرّب أنــتم والعــامل أمجــع عــرباليهود يف القبــول بالّســيادة الوحيــد
  .)اليهود

خلــق  م)1976واملنّظمــات اإلجنيليــة املســاندة إلســرائيل منــذ ( )الّصــهيونية املســيحّية(لقــد اســتطاعت 
 National Christian" لويب سياسي داخل احلزب اجلمهوري، كان ذلك عرب مؤّسسات مؤثّرة مثل:

Leadership Conference for Israel" الّسـفارة املسـيحية (، وم)1967، الـذي تأّسـس (سـنة
 Voices"و "Christian Zionist Congress" ، وم1980اليت تأّسست سنة  )العاملية بالقدس

United for Israel" ر جليـا أنشطة تلـك التجّمعـات املكثّفـة، تفّسـ .م)1996، الّلذين تأّسسا (سنة
(شـارون رجـل سـالم)، وكيـف اعتـرب، يف شـهر أكتـوبر  م)2002ملاذا اعترب الرئيس بـوش االبـن يف (أفريـل 

، وملـاذا متـت مماثلـة احلـرب )عنيفـا(و )رجـل حـرب(و )إرهابيـا(، جـريّي فـالوال النّـيب حممـّد نفسـها من الّسنة
  .حبرب صليبية بأسلوب حديث م)2003ضّد العراق، (سنة 

ا يف ثنايــا اخلطــاب  مــن مريكيــة املتصــّلبة جتــاه عديــدالّسياســة األ ــا وتفســريا املســائل العامليــة جتــد تعليال
لـــــذلك يبقـــــى  .النســـــيج االجتمـــــاعي، واملـــــؤثر يف القـــــرار الّسياســـــي الفـــــوقي يف الـــــّديين املتشـــــّدد املـــــتحّكم

 مـن مرّشـحا ملزيـدبـني التيـارات الدينيـة املتشـّددة  "Jesus is the answer" )املسـيح هـو احلـلّ (شعار
 ـا التطّور والضغط ومّد السياسة مبا حتتاجه من هـواجس جتـاه اآلخـر، يف ظـّل اخليـارات احلاليـة الـيت تسـري

  .أمريكا جتاه الشعوب
***********  
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  القصور األموية بصحراء الشام
  ُأصوُلها، واعتباراتها السياسية واالقتصادية

  *هاينز غاوبه(
األردنيـة، وعلـى حواشـيها الغربيـة، تقـع وتنتشـر خرائـب أكثـر مـن  –سورية يف الصحراء الالموقع:  - 1

  .عشرين مبًىن مما صار يُعرف بالقصور الصحراوية
وقـــد اكُتشـــفت بعـــُض هـــذه املبـــاين يف القـــرن التاســـع عشـــر مـــن جانـــب رّحالـــة أوروبيـــني وُوصـــف مجاُهلـــا 

عـادي، دون أن خيطـَأو  ورومانسيُتها وسـط ذاك احملـيط البلقـع
ُ
عـن وظائفهـا َأو  ر هلـم السـؤال عـن أصـوهلاامل

تلـك النـواحي إَىل  وظل الوضع على هذه احلـال حـىت مطلـع القـرن العشـرين حـني أتـى .)1يف تلك القفار(
)، الـذي أجـرى حبوثـاً مستفيضـًة عـن بـدو سـورية واألردّن، واكتشـف 2املستعرب النمساوي ألـواس موزيـل(

 .فكتب حبوثاً أورد فيها السؤال بشأن ُأصول القصور الصـحراويةأهمَّ تلك القصور املعروف بُقصري عمرة؛ 
م خطـــوًة أوىل واســـعة يف التعـــرف علـــى الفـــن 1907وهكـــذا فقـــد كـــان كتابـــه (قصـــري عمـــرة) الصـــادر عـــام 

وعلــى  .ي املبكــر، ويف استكشــاف تــاريخ بــالد الشــام فيمــا بــني القــرنني اخلــامس والثــامن للمــيالدســالماإل
مث يف (العــام  .يســالم) الــذي كتــب مقــالتني عــن أصــول الفــن اإل3رتســفيلد(خطــى موزيــل ســار أرنســت ه

) دراســته: (الباديــة واحلــرية يف ظــل الســيطرة األُمويــة)، والــيت حــاول فيهــا 4م) كتــب هنــري المــنس(1910
ويتوافـــق موزيـــل وهرتســـفيلد  .تقـــدمي شـــروٍح وإيضـــاحاٍت ثقافيـــة وسوســـيولوجية وتارخييـــة لقصـــور الصـــحراء

األمويني الذين أقاموا إمرباطوريًة امتدت ما بـني احملـيط األطلسـي إَىل  سبة بناء تلك القصوروالمنس على ن
ويف العقود األخرية اكُتشـفت كتابـاٌت،   .يف حني يؤّرخها آخرون بني القرنني الرابع والتاسع للميالد .واهلند

ر والتزيينــات الظــاهرة يف كمــا جــرت العــودة للمصــادر األدبيــة، وللفــن املعمــاري الــذي بــدا يف تلــك القصــو 
ا، ويشري ذلك كلُّه بالفعل مإَىل  تعودَأو  أّن تلك املباين من صنع اُألموينيإَىل  قاعا   .فرت

ليس هناك اتفاٌق بني الباحثني بشأن وظائف تلـك القصـور، كمـا سـاد  نظرياٌت بشأن الوظائف: - 2
ــــة بنائهــــا ــــ .بشــــأن حقب ــــاحثنيفحــــىت الثالثينــــات مــــن القــــرن العشــــرين، ذهب أّن األمــــويني إَىل  ت أكثريــــة الب

ومـــا وافـــق  .اســـتخدموا تلـــك القصـــور للنزهـــة والراحـــة واالنـــدفاع يف املســـرات، بعيـــداً عـــن صـــخب املدينـــة
الصـحراوي، يف مقـاٍل أول َأو  ) على هذا التفسري بشأن املقـر الريفـي5املستشرق الفرنسي جان سوفاجيه(

أّن املبـــاين إَىل  فقـــد ذهـــب ســـوفاجيه .م)1967اتـــه (عـــام م)، مث يف دراســـٍة ُنشـــرت بعـــد وف1939(عـــام 
مســتقراٍت زراعيــة، َأو  الثالثــني الــيت أحصــاها ودرســها مــن الــداخل واخلــارج، إمنــا كانــت مراكــز ملســتعمراتٍ 

  .أراد البُناُة من خالهلا إعمار بالد الشام واالستغالل الزراعي والنبايت
إلقـاء ضـوء علـى ظـروف الباديـة يف األزمنـة القدميـة، والـيت كانـت إّن ما أوّد القياَم به هنا إمنا ينحصر يف 

فـاحلزام الزراعـي يف سـورية الداخليـة باّجتـاه الشـرق، كـان  .ذات أمهيٍة خاصٍة لـبالد الشـام يف العصـر اُألمـوي
م) جـرى بنـاء طريـٍق جتـاري طويـل 106و  75إذ بـني (عـامي  .إجراًء قامت بـه اإلدارة الرومانيـة اإلقليميـة

وعلــى طــول هــذا الطريــق الــذي ميــر  .بصــرى ودمشــق وتــدمر وإىل ســورا علــى الفــراتإَىل  لــيج العقبــةمــن خ
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ويف القرن الثالث امليالدي، وخباصٍة خـالل حكـم  .)6مبناطق صحراوية شاسعة جرى بناء اآلبار واملساحل(
ل ومــن خــال .)7الفــرات( –م) جــرى بنــاء شــبكٍة مــن الطــرق غــريب خــط دمشــق 305-284ديوكلتيــان (

هــذا اإلجــراء كــان ديوكلتيــان وخلفــاؤه يســتجيبون للتحــدي الــذي بــرز بقيــام الدولــة الساســانية بــإيران (عــام 
ولــــذلك فقــــد صــــارت  .ومــــا كــــان ممكنــــاً مقاومــــة خيَّالــــة تلــــك الدولــــة الفتيــــة خبــــط دفــــاٍع واحــــد .م)226

واملراكـز املسـلَّحة وآبـار امليـاه  االسرتاتيجية حلماية سورية تتمثل يف التحصينات والطرق القوية وأبراج املراقبة
ـا قنَّسـرين العصـور الوسـطى اإل .والقرى احملصَّنة ية، سـالموقد ُمسّي ذلك النظام (حدود خانقني)، واملعينُّ 

 وقـد أدى هـذا الطريـق .)8م)(265واليت كانت تقُع وسط ذلك الطريق، كمـا صـار يُعـرف حـوايل (العـام 
الداخليـة؛ ألّن املقصـود مـا كـان مدافعـة الفـرس فقـط؛ بـل ومحايـة احلواضـر مّد احلزام الزراعـي يف سـورية إَىل 

وهكـذا  .سـورا –الغرب من خط دمشق إَىل  من هجمات البدو الذين كانوا يتمددون مبواشيهم ومراعيهم
فيمــا بــني القــرنني الرابــع والســادس للمــيالد بُنيــت القــرى يف كــل مكــان، واخضــّرت كــلُّ ِقَطــع األرض الــيت 

وظهــرت مراكــز تلــك احلواضــر الصــغرية املزروعــة يف الســهوب شــرق  .تصــالُحها يف تلــك الفيــايفأمكــن اس
محاة ومحـص وجنـوب شـرق حلـب وجنـوب دمشـق، حيـث كانـت مآخـذ امليـاه والرتبـة تسـمح بإقامـة زراعـٍة 

 جـرى إعمارهـا باسـتقدام أُنـاٍس فالحـني مـن اخلـارج، أي مـن األرمـن؛ بـل مـن وهذه املراكـز مـا .شبه دائمة
وقـــد شـــّكل هـــؤالء وســـيطاً بـــني ســـكان ســـورية الداخليـــة، وســـّكان  .)9طريـــق اســـتقرار البـــدو، أي العـــرب(
إذ أُقيمـــــت  .وقـــــد ســـــاعدت تلـــــك االســـــرتاتيجية يف محايـــــة ســـــورية كلهـــــا .الباديـــــة واملرتحلـــــني يف أرجائهـــــا

فيهــا  أمــا منــاطق البــوادي وجوارهــا فقــد انعقــدت .معســكرات ضــخمٌة للجيــوش علــى مقربــة مــن احلواضــر
وخــالل مــائيت  .اتفاقــات مــع شــيوخ القبائــل لضــبط البــدو، وللــدفاع عنهــا يف وجــه الُفــرس إن أرادوا اهلجــوم

عــام، ورغــم اخرتاقــات إيرانيــة متعــددة، فقــد أمكــن االحتفــاظ والتطــوير لعشــراٍت مــن القــرى والبلــدات يف 
السياسة الطويلة املدى من علـى  وقد قمُت باختباٍر ملدى جناح تلك .ذلك اجلزء املزروع حديثاً من سورية

  كلم عثرُت على اخلرائب التالية:  30×30جبل َحّس جنوب شرق حلب، فعلى مساحة 
  .مدن، كلها على سفوح تلك اجلبال 4 -
 .يف السهولَأو  قرية كبرية، على السفوحَأو  بلدة 17 -

  .قرية صغرية 16 -
 .معبد منتشرة يف شىت األحناءَأو  مركز 14 -

ومـن خـالل  .جزاء من شرقي سورية، ظهرت ثقافة هي مزيٌج من البيزنطية والسـورية والبدويـةيف هذه األ
هــذا املــزيج املتكــون، يســتطيع الباحــث تعليــل التعريــب الســريع لســورية، حبيــث إّن األُمــويني وطــوال قــرٍن مــن 

 شــرق ســورية، ولــيس وأقــدم كتابــٍة بــاخلّط العــريب وجــدناها يف .الزمــان، مــا كــانوا خيَشــون اضــطراباٍت داخليــة
اإلغريقــــي املعثــــور عليــــه بَزبَــــد يف جبــــل ُشــــبيط يعــــود (للعــــام  -الســــرياين–فــــالنقش العــــريب  .بــــداخل اجلزيــــرة

وامللحــوظ أنــه يف كــل  .وهــذا الــنقش بالــذات دليــٌل علــى ذلــك االمتــزاج بــني احلضــارات الــثالث .م)512
؛ فــإّن العنصــر الســرياين يتقــدم علــى مســال، ويف صــدر اإلســالمالكتابــات الــيت تظهــر بشــرق ســورية قبــل اإل
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وهـــذا األســـلوُب  .العنصـــرين اآلخـــرين، حيـــث كانـــت الســـريانية هـــي اللغـــة املســـتعملة يف الكـــالم والكتابـــة
أمـــا اقتصـــاُد تلـــك النـــواحي فقـــد متيـــز حبقـــول القمـــح والشـــعري  .املمـــزوج هـــو الـــذي يظهـــر أيضـــاً يف العمـــران

وقـد  .راعة العنب ظاهرًة علـى سـفوح جبـل حـّس وجبـل ُشـبيطوما تزال آثار تلك املدرجات لز  .واألعناب
سـورية الداخليـة والسـاحلية، إَىل  وكانت فوائض احملصـول ُتصـدَّرُ  .جرت هناك تربية األغنام واملاعز واخليول
يـار تـدرجيياً يف القـرن السـادس  .ومن هناك جيري استرياد الزيتون والزيت وقد تعرض ذلك العامل اهلـانئ لال

) اجتــاح 614و 611وبــني (عــامي .دي حــني حتطــم التحــالف القبلــي الــذي كــان يتزعمــه الغساســنةاملــيال
) جــرت 636ويف (العــام  .الساســانيون ســورية وخرَّبوهــا وضــربوا اقتصــادها الزراعــي والرعــوي ضــربًة قاســية

للدولة م) ظلت دمشق عاصمًة 750وحىت (العام  .معركة الريموك اليت أخرجت البيزنطيني من بالد الشام
  .األموية
  دور البدو في تاريخ سورية - 3

وقــد  .)10ي الطويــل(ســالم: اعتُــرب األُمويــون الدولــة العربيــة الوحيــدة خــالل التــاريخ اإلالبــدو الســوريون
بيــــد أّن الدولـــــة كانــــت يف احلقيقـــــة  .اعتُــــربت كــــذلك ألّن املواقـــــع الرئيســــية يف الدولـــــة كانــــت بيــــد العـــــرب

وكـان البـدو السـوريون املنتشـرون بـني الفـرات  .رد كانـت تصـب يف العاصـمة دمشـقفُكلُّ املوا .سوريًة/عربية
إذ طـــوال القـــرون األربعـــة قبـــل  .وهـــم مـــا ظهـــروا مـــن العـــدم .والبحـــر األمحـــر العمـــود الفقـــريَّ جلـــيش الدولـــة

ـــاً رئيســـياً مـــن مكّونـــات اجملتمـــع هنـــاك  ســـالماإل وقـــد ســـاعدت سياســـات  .كـــان البـــدو قـــد أصـــبحوا مكّون
ســرعة االنـدماج بـني خمتلــف العناصـر، فعـاد االزدهــار إَىل  ني املتسـاحمة جتـاه ســكان الـبالد األصـليني،اُألمـوي

لقـد اعتمـدت العالقـات الطيبـة بـني البـوادي واحلواضـر علـى حصـول  .الذي ظهـر أيـام الرومـان والبيـزنطيني
وبعــد  .حــني واملــدنالبــدو علــى حصــتهم العادلــة مــن الثــروة حبيــث حيجمــون عــن التعــدي علــى القــرى والفالّ 

م) صــارت العالقــُة مباشــرًة بــني الرومــان والبيــزنطيني مــن جهــة، والبــدو مــن 272اختفــاء دولــة تــدمر (عــام 
 .وصرنا نسمُع تسمية الفـاحتني للزعمـاء البـدو بـالبطريق، وتسـمية املصـادر العربيـة هلـم بـامللوك .جهٍة ُأخرى

م ويف القــرن الرابــع عــاد الغساســنة للعــب الــدور الــذي ك انــت تلعبُــُه تــدمر مــن قبــل، وصــاروا بســبب ســيطر
وبــذلك فقــد تشــّكل متحــد  .)11مبثابــة البــوليس، واحلــاجز الفاصــل بــني البــدو الرعــاة والقــرى واحلواضــر(

وقــد كــان أُمــراؤهم ميلكــون ُدوراً بــداخل  .العــرب الغّســانينيإَىل  متضــامن بــني الطــرفني، وعــاد لقــب البطريــق
ــــم صــــاروا ُرعــــاة وُمحــــاة الفرقــــة املونوفيزيــــة املــــدن، كمــــا ميلكــــون مراكــــز  صــــيفية ورعويــــة يف اجلــــوالن، كمــــا أ

وقد صـار هلـم نفـوٌذ حـىت داخـل الـبالط بالُقْسـطنطينية، حبيـث ظـل املؤرخـون يتـذكرون  .املسيحية يف سورية
وعنــدما ُجــّن جوســتني،   .م)578-565زيــارة احلــارث بــن َجَبلــة الغّســاين للــبالط أيــام جوســتني الثــاين (

  .)!12كانوا يعمدون لتهدئته وختويفه بالقول: احلارث قادم(
أما األخبار عن الغساسنة فهي ُمتاحـٌة يف  .نكاد نعرُف شيئاً عن البطارقة العرب األوائل : الالغساسنة

ويبدو للدارسني أّن التحالف القبلي بزعامة الغساسنة مل خيتلـف عّمـا نعرفُـُه مـن  .املصادر البيزنطية والعربية
ة يف القــرن التاســع عشــر؛ حيــث كانــت جمموعــات مــن القبائــل تلتــف حــول ُأســرةٍ حت بطــٍن َأو  الفــاٍت مشــا



 251

وبسبب القوة اليت امتلكها  .قبلي، ويصبح زعيم البطن متحدثاً بامسهم وممّثًال ملصاحلهم، وقائداً يف املعارك
ُدور يف ســـائر منـــاطق الغساســـنة، وامتـــداد مســـاحة نفـــوذهم، فقـــد صـــارت هلـــم مراكـــز اســـتقبال وقصـــور و 

وهـــذا هـــو التعليـــُل الوحيـــد لتلـــك الكتابـــات  .شـــأن اإلمرباطـــور يف العصـــور الوســـطى األوروبيـــة –نفـــوذهم 
املنتشــرة عــنهم علــى الصــخور مــن الفــرات وحــىت جنــوب ســورية احلاليــة؛ رغــم أّن مراعــي غّســان مــا كانــت 

علــى الصــخور كمــا ســبق القــول، َأو  ةوبعــض تلــك الكتابــات منفــرد .تتجــاوز األجــزاء اجلنوبيــة مــن املنطقــة
بينما بعُضها اآلخر موجوٌد على أبنية مثل ذاك الذي يف الُرصافة على مقربة من الفرات، واآلخر الذي يف 

  .احلّيات جبنوب سورية
بيـــد أّن  .) مـــا هـــو إالّ كنيســـة13كـــان املعتقـــد أّن البنـــاء الـــذي لـــه بقايـــا يف الرصـــافة(  أبنيـــة الغساســـنة:

الحـــــظ الكتابـــــة علـــــى املـــــدخل والـــــيت تقـــــول: لَيْحـــــَي املنـــــذر! الـــــذي كـــــان البطريـــــق بـــــني  ســـــوفاجيه الـــــذي
م)؛ قال: إّن هذه الكتابة ال تليُق بأن تكوَن فوق املذبح، وهي تشبه املباين الرومانية 582و 569(عامي

بعثـٌة م) جـاءت 575ويف (عـام  .فالبد أن تكون هـي قاعـة اسـتقبال املنـذر .)14اليت تُبىن لالستقباالت(
الرصــــافة، والبــــد أن تكــــون القاعــــة هــــذه هــــي الــــيت إَىل  م اجملــــيءإلــــيه بيزنطيــــٌة لزيــــارة املنــــذر، الــــذي طلــــب

  .استقبلهم فيها
وللمبىن طبقتان، وله أسوار حنو  .فهي منزل فالفيوس سوس الذي كان قائد حرس املنذرأّما الحّيات، 

راوية، وخباصٍة ذاك الواقع شرق احلّيات: خربـة وهو يذّكر يف هندسته ببعض قصور األمويني الصح .اخلارج
  .البيضاء
): مبــًىن يف الصــحراء متامــاً، يتكــئ علــى تــٍل مــن اخلــرب، وهــو مفتــوٌح علــى الشــرق، 16البيضــاء( خربــة

وهـو  .وليس للمبىن تاريخ، لكـن البـد أنـه بُـين أيـام الغساسـنة .على واٍد تتفجر فيه املياه يف موسم األمطار
ومـن اخلـارج  .أربـعَأو  تح على باحة داخلية، ومن حوهلا أجنحة يف كٍل منها ثالث ُغـرفطابٌق واحٌد، ينف

وهكـذا فهـي خيمـٌة لكنهـا مبنيـٌة  .تشبه خربة البيضاء حصناً بيزنطياً، مثل خـان منقـورة مشـال شـرق دمشـق
  .باألحجار

يطــّالن بنــا علــى مــا  وكــال املبنيــني .قاعــة االســتقبال يف الرصــافة، وخربــة البيضــاءعنــدنا إذن نموذجــان: 
أنــه بــني الرصــافة إَىل  مثَليهمــا الــذهابإَىل  وميكــن اســتناداً  .ُعــرف فيمــا بعــد بقصــور األُمــويني يف الصــحراء

  .م) عدة دور وقصور هلا هذه الوظيفة600و 400ودمشق كانت توجد فيما بني (عامي
  األُمويون في سورية - 4

ى الفتح العريب لسورية، كثرت النزاعات بني البيزنطيني خالل الفرتة السابقة عل األُمويون: –الغساسنة 
األراضـــي إَىل  ويف معركـــة الريمـــوك وبعـــد اهلزميـــة جلـــأ الغساســـنة .إضـــعاف األخـــريينإَىل  والغساســـنة ممـــا أدى

كانــت مــواطن كلــب يف   .)17البيزنطيــة؛ فاحنــلَّ حتــالُُفهم، وبــرزت علــيهم القبيلــة الكبــرية: كلــب بــن وبــرة(
-661وقــد تــزوج مــنهم اخلليفــة األمــوي األول معاويــة ( .ي قبيلــٌة مســيحيٌة يف معظمهــانــواحي تــدمر، وهــ

وقــد كانــت لكلــب البدويــة تقاليــد  .م)683-680وميســون الكلبيــة هــي أمُّ ابنــه ووريثــه يزيــد ( .م)680
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الشــام يف ســياق إَىل  حضــرية كمــا ســبق أن قــدمنا؛ يف حــني أّن خصــمها التحــاُلف القيســي، والــذي جــاء
لكن عندما نشأت الدولة  .م)614-611ات، ورمبا متلك بعض املراعي مما خرَّبه الفرس وأْخَلوُه (الفتوح

ولـذلك فقـد انتظـر  .األموية، وجد القيسيون أنفسهم بدون جمال؛ يف حني ثبت حتالف كلب مع األُمويني
عامـــة كلــب وابــن حبـــدل ومللــم اليمنيــون بز  .القيســيون الفرصــة وثــاروا علـــى اُألمــويني مــع عبــد اهللا بـــن الــزبري

والتقى الطرفان املتصارعان باجلابيـة، مصـيف الغساسـنة قبـل  .سدة السلطةإَىل  صفوفهم وأتوا مبروان األول
وال ينبغي أن نفهم حتزب ابن حبدل لألمويني على أنـه مسـألة مبـدأ؛ فقـد كـان أقـوى العـرب منـذ  .سالماإل

ويــذكر املســعودي (ولــيس مــن الضــروري أن يكــون  .أيــام معاويــة، ولــو ســقط األُمويــون فلــن يتبقــى لــه شــيء
لكـــن علـــى أي حـــال؛ فـــإّن ذلـــك  .ذلـــك تارخييـــاً) أّن معاويـــة جعـــل زعامـــة اليمانيـــة يف أخـــالف ابـــن حبـــدل

وقــد انتصــر اليمنيــون علــى القيســيني، وصــاروا بزعامــة  .ســالمالتحــالف َخَطــَف التحــالف الغّســاين قبــل اإل
ْلك 

ُ
  .بالشام فقط؛ بل وُمحاة اإلمرباطوريةاألسرة األُموية ليس ُمحاة امل

  منازل األُمويين
كــان علــى عبــد امللــك أن يســتخدم تكتيــك الغساســنة يف الســيطرة علــى القبائــل، أي أن   عبــد الملــك:

ويف الواقع فإّن عبد امللك هو األُموي األول الذي ملك قصوراً متعددًة  .ميلك مواطن لإلقامة يف مناطقهم
إَىل  وكــان يقضــي الشــتاء علــى مقربـــة مــن حبــرية طربيــا مث يتحـــرك .باديــة وختومهـــايف ســائر أحنــاء حواشــي ال

 .اجلابية، ويف آذار وحىت نّوار كان يقيم على مقربة من دمشق، أما شهور السنة احلارة فيقضيها يف بعلبـك
 وقـــد ميكـــن .)18طربيـــا بعـــد ذلـــك خـــالل الشـــتاء(إَىل  دمشـــق يف اخلريـــف، ليغـــادر العاصـــمةإَىل  مث يعـــود

فالصــحيح أن الرجــل كــان يتنقــل بــني مراكــز القبائــل  .تعليــُل ذلــك حبالــة الطقــس؛ لكــّن الســبب لــيس كافيــاً 
  .وكانت البطون اليت يقيم يف وسطها لفرتٍة كلَّ عام من البطون اهلامشية يف القبائل .اليمنية فالقيسية

  الوليد
فالوليد ابن امرأٍة قيسـية، وقـد بـىن  .امللك وتغريت مراكز التنقل واإلقامة أيام الوليد بن عبدقصر بُرُقع: 

وعنــدما كــان الوليــد مــا يــزال ويلَّ  .قصــوره الصــحراوية وســط مراعــي أقــوى القبائــل القيســية واُألخــرى اليمنيــة
) علــى مقربــٍة مــن بــرج مراقبــة رومــاين، علــى شــاطئ حبــريٍة 19عهــد، فقــد بــىن حصــناً صــغرياً هــو قصــر بُرقُــع(

ورغــم ِصــَغر  .وقصــر برقــع هــو األقصــى شــرقاً بــني القصــور األُمويــة حــىت اليــوم .صــناعيٍة يف عمــق الصــحراء
القصر، فهو يُظهر املعامل الرئيسية الظاهرة يف خربة البيض: القاعة املركزية، والفناء الداخلي الذي حتيط بـه 

  .األربعة من اجلانبنيَأو  من الناحيتني الُغرف املربَّعة الثالثة
ويبــدو أن  .وهــو يتكــون مــن قاعــة اســتقبال ومحّــام .صــر مشــال شــرق عّمــان) يقــع الق20ُقصــير عمــرة(

ويتكـون املبـىن مـن ثالثـة  .م)710البناء ُشّيد يف النْصف الثاين من خالفة الوليد بن عبد امللك بعد (عـام 
  أجزاء رئيسية:

  .بئر وخزان مياه -1
  .البيزنطي -محام على النمط السوري  -2
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  .، مزينة برسوٍم وترقيشاتقاعة كربى مثلثة األضالع -3
ففي اجلدار األوسـط رسـٌم للخليفـة جالسـاً علـى  .الوظيفة األصلية للقاعةإَىل  وتشري بعض تلك الرسوم

وعلى احلائط الشمايل رسوٌم للملوك  .العرش، وفوقه كتابٌة تدعو له، تشبه كتابة (ليحَي املنذر) يف الرصافة
يئــــٍة إَىل  رســــي واإلمرباطــــور البيزنطــــي، الــــذي ينظــــرالــــذين هــــزمهم املســــلمون، وبيــــنهم الشــــاه الفا اخلليفــــة 

ومثل قاعة املنذر بالرصـافة جيلـس اخلليفـة هنـا يف مقابـل البـاب  .والقائم هذه كانت قاعة استقبال .ضارعة
  .م ويتفاوُض معهمإليه يستقبل ضيوفه، حيث يتحدث

وهو يشـبه الـنمط  .)21الُعُمَر نفسه(وليس بعيداً عن قصري عمرة، يظهر قصٌر آَخُر يبلُغ  قصر خرانا:
ــن مثــل خربــة البيضــاء -الثــاين مــن أمنــاط األبنيــة الســورية  ويف اخلزانــة طابقــان،  .األردنيــة، وهــو قصــٌر حمصَّ

مخـــس واثنتـــان مـــن تلـــك الُغـــَرف فيهمـــا َأو  وغرفُـــُة حـــول الباحـــة الداخليـــة علـــى اجلـــانبني مكوَّنـــة مـــن أربـــع
  .زجياً من األسلوب السوري واإليراينتزيينات باجلّص، ومها ُتظهران م

فهـو يقـع  .)22خيتلف قصر الوليـد بـن عبـد امللـك يف جبـل سـيس عـن القصـور اُألخـرى(جبل َسيْس: 
ويتضـمن اجملمـع محامـاً ومسـجداً وخمـازن وأمـاكن  .على مقربـٍة مـن دمشـق جبانـب مسـتقْر غّسـاين فيـه كتابـة

 فيهـا ميـاه، أي أنـه مكـاٌن مثـايلٌّ ملراعـي البـدو، الـيت يـأيتيشبه الواحة اليت  ويتضمن ذلك املوقع ما .للخدم
ويتكــون القصــر مــن طــابقني، ويبلــغ حجمــه أربعــة أضــعاف قصــر  .ا اخلليفــة لالخــتالط برعيتــه وجنــدهإليهــ

لكنها يف قصر جبل سيس متضـي  .البيوتَأو  ومثل اخلرانة من حول الباحة الداخلية هناك الغرف .اخلرانة
وهكـــذا فـــإن كـــل أبنيـــة الوليـــد األول هـــي منـــازل  .اجلهـــة اجلنوبيـــة قاعـــة االســـتقبال وتقـــع يف .مشـــال/جنوب

إنــــه ملــــك البــــدو، الــــذي يــــأيت لالخــــتالط بشــــيوخ القبائــــل، يف مــــواطن رعــــي  .لإلقامــــة املؤقتــــة واالســــتقبال
وقـــد بـــدأ هـــذا التقليـــد أيـــام الغساســـنة والبيزنطييـــة وتطـــور واتســـع أيـــام األمـــويني مـــع  .مواشـــيهم وحـــركتهم

  .الحتفاظ بالوظائف نفسهاا
  ما بعد الوليد األول - 5

فقـد ورث األمـراء دولـًة  .يبدو أنه جرى إمهال هذه األبنيـة وهـذا التقليـد بعـد عبـد امللـك والوليـدهشام: 
ـم حيتـاجون لفعـل املزيـد فنـادراً مـا  .حـىت لالحتفـاظ مبـا فعلـه األسـالفَأو  شاسعًة ومستقرة، ومـا وجـدوا أ

 .بـل ظلـوا يتنقلـون يف املقـرات الـيت بناهـا أسـالفـُُهم يف الرملـة والرصـافة ومـواطن ُأخـرى أقام هـؤالء بدمشـق،
م، هــي األســرة العباســية، اســتقرت بالســلمية علــى طــرف الباديــة، إَىل  ومــا تنبــه هــؤالء أّن ُأســرًة مــن أقــار

  .بن عبد امللك وبدأت دعايًة وسلوكاً ما لبثا أن أسقطا األُمويني بعده ثالث سنوات من وفاة الوليد
مـــرياث أســـالفهم للبنـــاء عليـــه؛ بـــل حـــاولوا تقليـــد احلصـــون والقصـــور إَىل  ومـــا نظـــر األمويـــون املتـــأّخرون

ـا تقطـُع مـع مبـاين  .املاجدة اليت رأوها لدى الساسانيني والبيزنطيني فلو تأملنا القصور اليت بنوها لوجـدنا أ
م) والوليـد الثـاين 743-724شـام بـن عبـد امللـك (وخـري مثـاٍل علـى ذلـك مـا فعلـه ه .عبد امللـك والوليـد

إفالس خزينة الدولـة، حبيـث وعـد خليفـة إَىل  فقد أدى اإلنفاق اهلائل على تلك املباين .م)743-744(
ونـادراً مـا أقـام هشـام بدمشـق، بـل اختـذ  .الوليد الثاين (يزيد بن الوليد) أن يتوقف عن القيام بأبنية جديدة
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وباإلضــافة لــذلك بــىن هشــام قصــر  .)، وقصــر صــغري23يــث جنــد بقايــا مســجد(ح .مــن الرصــافة مقــراً لــه
  .احلرية الشرقي، وقصر احلرية الغريب

ويتضــمن وســائل  .) يف مكــان بنــاٍء بيزنطــٍي قــدمي24يقــع قصــر احلــرية الشــرقي( قصــر الحيــرة الشــرقي:
جـوه قصـر جبـل ويشـبه مـن بعـض الو  .كيلـومرت، وهـو يتكـون مـن مبنيـني  10للرتوية، وسط واحـة حجمهـا 

أمــا اجلــدار الشــاهق والطويــل فيبــدو أّن املقصــود بــه كــان مجــع  .َســيس، لكــّن البيــوت مرتبــة بشــكل خمتلــف
  .املياه من ورائه

ولـه  .واألثـر القـدمي رمبـا كـان ديـراً غّسـانياً  .): هـو مبـينٌّ أيضـاً جبانـب أثـٍر قـدمي25قصر الحيــرة الغربــي(
اه، وأبنية ُأخرى ملحقـة ألغـراض اخلدمـة، وطاحونـة ميـاه، وخـان، أقنيٌة حتت األرض من أجل اإلمداد باملي

  .وحدائق
ولــيس األمــر كــذلك يف قصــري الوليــد  .ظلــت األغــراض الزراعيــة مرعبــًة يف أبنيــة هشــاممــا بعــد هشــام: 

)، اللــــذين كــــان الغــــرُض منهمــــا اللهــــو واالســــتمتاع وإظهــــار الفخامــــة 27)، واملشــــىت(26الثــــاين: طــــوىب(
بيـــد أّن قصـــر طـــوىب يتكـــون مـــن ثالثـــة أبنيـــٍة  .مـــل القصـــران ألّن اخلليفـــة قُتـــل قبـــل ذلـــكومـــا اكت .والعظمـــة

ولــيس هنــاك أثــر ألي اهتمــاٍم زراعــي، وكــذلك يف قصــر املشــىت، والــذي  .ضــخمٍة يــربط بينهــا ممــًش مســوَّر
داخليـٍة ثقيلـة  وهـو مكـوٌَّن مـن ثالثـة أبنيـة، ومـا اكتمـل إالّ أوسـُطها، مـع زينـةٍ  .يُعترب أفخم القصـور األُمويـة

  .)28ومتنوعة وتذّكر بالقصور الساسانية والبيزنطية(
َأو  مــع ســقوط الدولــة األمويــة، وقيــام دولــة ُأخــرى علــى الــنمط املركــزي الساســاين، مــا عــاد هنــاك عمــلٌ 

ولـذلك مـا أقـدم العباسـيون علـى بنـاء قصـوٍر  .حاجة ملنازل مللك البدو، وللمنازل املتنقلة مع الرعيـة واجلنـد
 .يف الصحراءَأو  ٍة خارج املدنمشا
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  ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى
 قراءة: رضوان السيد

ـــا يف إقامـــة نـــدوةٍ  ا مـــؤمتٍر فقهـــي كـــل عـــام، أقامـــت وزارة َأو  علـــى عاد األوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة نـــدوَ
وقد ُقّدَم للندوة ُزهـاء  .) يف موضوع: فقه النوازل وجتديد الفتوى2007أبريل  4-1السادسًة هذا العام (

العشرين ورقًة وحبثاً، تناول فيهـا البـاحثون مسـائل الفتـوى والتجديـد واالجتهـاد يف القـدمي واحلـديث، مبـا يف 
  .طلحات واألصول واملآالتذلك الشخصيات واملناهج واملص

حتـــدث الـــدكتور أمحـــد اخلمليشـــي مـــدير دار احلـــديث احلســـنية بـــاملغرب عـــن (ظهـــور مصـــطلحي الفتـــوى 
والنــوازل وتطورمهــا) فــذكر األبعــاد اللغويــة واملصــطلحية للفتــوى والنازلــة، واســتظهر برأيــي الشــاطيب والقراشــي 

إَىل  وقد سـارع األسـتاذ اخلمليشـي .شارعَأو  مبلِّغٌ أمهية الفتوى وحساسيتها من حيث إّن املفيت إَىل  ليصل
جتاوز املرحلة الكالسـيكية ليتحـدث عـن شـكل األزدواجيـة بـني القـانون والفتـوى، واقـرتاح حلـوًال للمشـكل 

  .لتجاُوزهَأو  قبل التفاقم
َأو  عامــةأّن كتــب الفقــه الإَىل  ي واإلباضــيَّ األول، وتوصــلســالموقــرأ رضــوان الســيد التــاريخ الفقهــيَّ اإل

ولعــب الــدور األكــرب فيهــا كــلٌّ  .الفتــاوىَأو  الشــاملة لــدى اإلباضــية إمنــا تطــورت عــن الســؤاالت واجلوابــات
ورأى الباحــث أّن ســرعة النضــج يف  .مــن جــابر بــن زيــد وأيب عبيــدة مســلم بــن أيب كرميــة فــالربيع بــن حبيــب

ن القرن الثاين اهلجري يف كٍل مـن الفقه لدى اإلباضية جاءت من ظهور الدولة لديهم يف النصف األول م
سليمان بابزيز حبثـه علـى دراسـة فتـاوى اإلمـام جـابر بـن زيـد احلاج وَقَصر الباحُث الشابُّ  .واملغرب ُعمان

هــــ)، فـــدرس توجُّهاتـــه وُأصـــوله، ومنهجـــه، مث تعـــرض للمشـــكالت الـــيت عاجلهـــا الرجـــل يف فتاويـــه، 93-(
ودرس  .ية بشــــكٍل عــــامســــالمذهب اإلباضــــي، ويف املــــذاهب اإلا اجتهــــاُدُه يف املــــإليهــــ والنتــــائج الــــيت أدى

الباحث الشيخ أفلح بن أمحد اخلليلي يف ورقته أثر أيب عبيدة والربيع بن حبيـب يف ظهـور أدب الفتـوى يف 
ذلــك أّن الــرجلني مهــا مؤّسســا الفقــه اإلباضــي علــى احلقيقــة، وقــد دخلــت أكثــر فتاويهمــا  .الفقــه العثمــاين

ما يف  وتـابع الـدكتور مبـارك  .ُصْلب املذهب؛ كما جرى التخّلي عن بعضها يف القـرون الالحقـةواجتهادا
بن عبد اهللا الراشدي (من كلية احلقوق جبامعة السلطان قابوس) االهتمام بالفقه الُعماين بدراسة التجديـد 

كــر الباحــث ذ  .الفقهــي وفقــه النــوازل لــدى الشــيخ أيب نبهــان اخلَروصــي مــن القــرن الســابع عشــر املــيالدي
  .اإليه اآلثار العلمية للشيخ، وقّسم اجتهاداته يف ثالثة جماالت، وقرأها بدّقٍة، مث ذكر النتائج اليت توصل

وقد اهتّم األستاذ الدكتور أمحيده النيفر من جامعة الزيتونة بتونس بدراسة فتاوى الونشريشـي، اجملموعـة 
َأو  يفــــر أّن فقــــه النــــوازل هــــو يف الواقــــع فقــــه الواقــــعواعتــــرب األســــتاذ الن .مــــن مطلــــع القــــرن العاشــــر اهلجــــري

وعلــــى هــــذا األســــاس راقــــب مســــالك الونشريشــــي إزاء مشــــكالت عصــــره ومســــائله ومــــا هــــي  .األولويــــات
أصـول الفتـوى يف سـائر املـذاهب إَىل  وعـاد الفقيـه اليمـين الشـيخ عبـداهللا العـّزي .اإليهـ النظرات اليت توصـل

ملــــذهبني الزيــــدي واإلباضـــي؛ وذلــــك يف حبــــٍث بعنــــوان: (الفتــــوى واملرجعيــــة الفقهيـــة مراعيــــاً بصــــفٍة خاّصــــٍة ا
ـــة) وقـــد وجـــد الشـــيخ الباحـــث تالقيـــاً كبـــرياً بـــني الفقهـــاء يف أصـــول الفتـــوى  .والتقليـــد يف املـــذاهب الفقهي



 258

وخلـــص األســـتاذ الـــدكتور حممـــد كمـــال إمـــام يف ورقتـــه عـــن (قضـــايا النـــوازل يف فقـــه  .وشـــروطها ووظائفهـــا
أّن الفتـــاوى إمنـــا كانـــت اجتهـــاداٍت يف التصـــّدي إَىل  ية وجتديـــد الفتـــوى)ســـالمني املـــذاهب اإلاملعـــامالت بـــ

الطارئـــة، ومثّلـــت جهـــداً أصـــيًال ينبغـــي االهتمـــام بـــه وتطـــويره يف أزمنـــة املتغـــريات َأو  للمشـــكالت العارضـــة
  .املعاصرة

عاصـــر وجدليـــة الفقـــه امل ســـالمودرس الباحـــث الشـــاب معتـــز اخلطيـــب يف حبثـــه: (مســـالك الفتـــوى يف اإل
والسياســة) واعتربهــا أربعــًة هــي املســلك القياســي، واملســلك املصــلحي (مقاصــد الشــريعة)، وجدليــة العالقــة 

ا   .بني الفقه والسياسة، وأخرياً ظاهرة الفتاوى السياسية وإشكاال
املســتجدات  قــراءة (فقــهإَىل  وهــدف األســتاذ الــدكتور عبــد اهللا مــربوك النجــار، األســتاذ جبامعــة األزهــر،

فعــاجل يف احلقيقــة انطــالق الفتــوى مــن االســتدالل واســتهدافها مصــاحل العبــاد  .وأثــره يف توجيــه االســتدالل)
ومــن هــذا املنطلــق تعــرض ملوضــوعاٍت تتصــل باألطروحــات احلديثــة يف  .خدمــًة وتطــويراً وتــدَبُ◌راً وتقــديراً 

واعتـرب الـدكتور حيـىي بـن  .ة يف العالقة مع العاملاالقتصاد وتسيري أمور الشأن العاّم واجلهاد واحلركة احلضاري
أّن وظيفـــة الفتـــوى إمنـــا هـــو التجديـــد، ودرس تـــدليًال علـــى ذلـــك (حركـــة  الـــرباء األســـتاذ جبامعـــة نواكشـــوط

ـــٍة للتحـــديات واملصـــاحلإَىل  ي) ومســـلكها يف التجديـــد اســـتناداً ســـالماإلصـــالح اإل ـــا ُحّجـــة  .أفهـــاٍم معين أّم
وهـذا مبحـٌث  .اإليراين املعروف فقد حبث الفتـاوى الفقهيـة يف ضـوء األدلـة والقواعـدمبلَّغي الفقيه  سالماإل

أّن القواعـد الفقهيـة تشـّكل إَىل  قراءٍة جديدٍة يف فقه التعليل، ويف فقه املقاصد، لينتهيإَىل  دقيٌق أمضى به
  .ضوابط الغىن عنها يف قراءة املتغريات العصرية

كتور احلسـني شـواط عـن (فقـه النـوازل يف الغـرب)، والـدكتور رجـب وكانت أطول حبوث الندوة حبثي الـد 
احلسني شواط ذكر نوازل عصرية كثرية، وذكر ما قيـل فيهـا  .أبو مليح عن (ضوابط اإلفتاء يف فقه النوازل)
الضوابط من قياٍس ومصلحٍة واعتباراٍت ُأخرى، والـيت ينبغـي  من آراء وما طُّبق فيها من اجتهادات، وحدَّد

وسلك املسلك نفَسه الدكتور أبو مليح، إذ عرض نـوازل عصـرية كثـرية،  .ها الستقامة النظرة والطريقةتفعيلُ 
ضـــوابط تقليديـــة وُأخـــرى إَىل  ورفـــض تـــارًة احللـــوَل املعروضـــَة هلـــا، يف حـــني قبـــل بعـــض تلـــك احللـــول اســـتناداً 

  .عيونظر يف ذلك كلِّه للجمع بني التجديد الفردي، واالجتهاد اجلما .اجتهادية
وانصـــّبت ثالثـــُة حبـــوٍث علـــى دراســـة مســـألة الفتـــوى، ومســـالك االجتهـــاد يف الفقـــه الُعمـــاين يف األزمنـــة 
احلديثــة مــن خــالل متابعــة عمــل ثــالث شخصــياٍت بــارزة: اإلمــام نــور الــدين الســاملي (وقــد درس جواباتــه 

رس فتاويـه الشـيخ سـعيد الباحث املعروف عبدالستار أبو ُغدَّة)، والشيخ سعيد بن خلفان اخلليلي (وقـد د
بــن راشــد الســليماين)، واملفــيت الشــيخ أمحــد اخلليلــي (وقــد درس فقهــه وفتاويــه الــدكتور خلفــان بــن ســنان 

  .الشعيلي)
ـاة لـدى كـٍل  عاجلت البحوث الثالثة أصول االجتهاد لدى الشيوخ اجملتهدين، ودرست األهـداف املتوخَّ

  .الديين، والعالقة بالشأن العامّ منهم، واليت ُيظهرها النشاط التأليفي، والعمل 
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لقــد كانـــت إشـــكالية الفتـــوى ومــا تـــزال هـــي إشـــكالية مواجهـــة املتغــريات، وتطـــوير فقـــٍه للواقـــع يشّخصـــه 
ـذا املعـىن  .ي، واألُفـق العـاملي العـامسـالمويعاجله، ويفتح أفقاً مستقبلياً للجماعـة املؤمنـة ضـمن األُفـق اإل و

حتقيـق اهلــدف املتـوخَّى، وأّكـدت علـى اسـتمرارية املسـار بتوزيـع كتــاب  فـإّن النـدوة قطعـت شـوطاً واسـعاً يف
  .تأصيًال وآفاقاً  )(مقاصد الشريعةالندوة السابقة عن 
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  الحكمة العملية:إَلى  الرحلة للوصول
  الطهطاوي ودي توكڤيل

  روكسانه أوينب(*
طهطـاوي البـالغ مـن م أحبـر الشـاب املصـري رفاعـة رافـع ال1826أبريـل عـام  13من اإلسـكندرية، ويف 

وكـان مـع الطهطـاوي علـى البـاخرة  .مارسـيلياإَىل  العمر أربعًة وعشرين عاماً, وعلى ظهـر البـاخرة (ترويـت)
م) ليكونــوا جــزًءا مــن البعثــة 1849-أربعــٌة وأربعــون مصــرياً آخــر اختــارهم حــاكم مصــر حممــد علــي باشــا (

البعثـة باعتبـاره إمامـاً هلـا يف إَىل  خه أن ينضـمَّ وقد أمكن للطهطاوي بوساطة أحـد شـيو  .فرنساإَىل  الطالبية
وكانت البعثة واحـدًة مـن عـدة إرسـالياٍت أعـدَّها حممـد علـي لتمكـني رعايـاه  .الديين رشادالصلوات ويف اإل

وقـــد تلقـــى الطهطـــاوي تعليمـــه الـــديين يف األزهـــر، أكـــرب املؤسســـات  .مـــن احلصـــول علـــى املعـــارف احلديثـــة
ـــذا الـــزاد املعـــريف ذهـــب مـــع زمالئـــه للتعـــرف علـــى اجملتمـــع الفرنســـي والعلـــم ية باملشـــر ســـالمالدينيـــة اإل ق، و

وعلــى العكــس ممــا كــان خمطَّطــاً لــه؛ فــإّن  .الفرنســي يف عهــد مــا بعــد الثــورة الفرنســية يف فرنســا الكاثوليكيــة
لَّــــم تع .طالــــٍب أصــــيل ضــــمن البعثــــة، وبــــدون معرفــــٍة مســــبقٍة باللغــــة الفرنســــيةإَىل  الطهطــــاوي حــــوَّل نفَســــه

الفرنســية وأتقنهــا وعــرف السياســة هنــاك, والثقافــة يف املعاهــد واجلامعــات، وكتــب عــن ذلــك كّلــه يف رحلتــه 
وقد كانت تلك الرسالة بدايـة حيـاٍة علميـٍة طويلـٍة  .)1834املسمَّاة: (ْختليص اإلبريز يف تلخيص باريز) (

لميــة وإداريــة، وأشــرف علــى ترمجــة ومكافحــة، تــوّىل خالهلــا الطهطــاوي مناصــب عــدة يف الدولــة املصــرية ع
العربيـــة مـــن الرتكيـــة والفرنســـية؛ ممـــا أكســـبه لقـــب (رائـــد الثقافـــة العربيـــة احلديثـــة)، و (رائـــد إَىل  ألفـــي كتـــابٍ 

)، الــذي أســهم إســهاماً جلــيًال يف تعريــف العــرب )، و (املثقــف العــامليية احلديثــةســالمالنهضــة العربيــة واإل
  .عشر واملسلمني بأوروبا القرن التاسع

م، كـان شـابٌّ فرنسـيٌّ امسـه ألكسـيس دي 1831مصر عـام إَىل  ويف وقٍت قريٍب من عودة الطهطاوي
توكڤيــــل أرســــتقراطي اجلــــذور, عمــــره مخســــٌة وعشــــرون عامــــاً، يقــــف علــــى رصــــيف مينــــاء اهلــــافر الفرنســــي، 

ني بــدون وكــان الشــاب دي توكڤيــل وصــديقه غوســتان دي بومــون يعمــالن مســجِّلَ  .نيويــوركإَىل  للمغــادرة
وعندما سنحت هلما الفرصة، حصال على إجازٍة وإيفاد لثمانية عشر شـهراً  .أجٍر يف وزارة العدل الفرنسية

الواليــات املتحــدة واالطّــالع علــى نظــام الســجون األمريكــي، ليعــودا ويكتبــا تقريــراً ُيســهم يف إَىل  للــذهاب
مــاوقــد كتبــ .إصــالح النظــام العقــايب الفرنســي بالتجربــة املقارنــة لكــّن  .ا التقريــر املطلــوب بالفعــل بعــد عود

تلـــك الرحلـــة القصـــرية كـــان دافعـــاً لـــدى دي توكڤيـــل لكتابـــة دراســـته املشـــهورة: الدميوقراطيـــة يف أمريكـــا يف 
إَىل  وقـد أكسـب دي توكڤيـل الكتـاب ُشـهرًة يف فرنسـا، ودفعـه .م)1840جملدين بينهما مخـس سـنوات (

أّما يف الواليات املتحدة فقـد اختلفـت اآلراء حـول الكتـاب،  .عاصفة حياٍة علميٍة جيدة، وُأخرى سياسية
وادعاه اليمنييون الليرباليـون، وكـان هنـاك مـن قـال إنـه أفضـل كتـاٍب ُكتـب عـن الدميوقراطيـة، وأفضـل كتـاب  

  .ُكتب عن أمريكا
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لتــــــزام االَأو  ال تظهـــــر مشـــــرتكاٌت بــــــني الطهطـــــاوي وتوكفيــــــل يف األصـــــول الطبقيـــــة، والرتبيــــــة، والـــــدين،
بــالٍد غريبــٍة عنــه متامــاً؛ إَىل  فرنســا قادتــهإَىل  واألكثــر مــن ذلــك؛ ففــي حــني أّن رحلــة الطهطــاوي .السياســي

ولــذلك ففــي حــني أثــار كتابــه: (الدميقراطيــة يف  .حــٍد كبــريإَىل  فــإّن رحلــة توكفيــل كانــت أليفــًة بالنســبة لــه
ص العلـــوم السياســـية، وعلـــم السياســـة املقـــارن، نشـــوء ختصـــإَىل  ) اهتمامـــاً كبـــرياً يف البلـــدين، وأفضـــىأمريكـــا

كتاب الطهطاوي عن رحلته حظي فقط باهتمـام املختصـني املصـريني والعـرب،   ودراسات الدميقراطية؛ فإنّ 
وقد كان لرأي إرنست رنيان السـليب فيـه  .وباحثي النهضة؛ وما حظي برتحيٍب يف الدوائر الثقافية الفرنسية

والشــــك أنـــه كــــان  .يـــان عــــن (كراهيـــة العلــــوم) لـــدى املصــــريني واملســـلمنيإذ حتــــدث رن .تـــأثري ســــليب كبـــري
ألســـلوب الطهطـــاوي أثـــٌر يف ذلـــك أيضـــاً؛ إذ مـــا توافـــق ذلـــك األســـلوب مـــع مـــا يعتـــربه األوروبيـــون آنـــذاك 

لكـــْن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك كلّـــه يشـــرتك الكتابـــان يف هـــدف البحـــث  .منهجـــاً علميـــاً يف البحـــث واملقارنـــة
ـدف جلـب (حكمـٍة عمليـٍة) يف الـبالد األصـلية والتعرف علـى (الـبال د الغريبـة)، وتكـوين نظريـات مقارنـة 

 وتوكفيـل ذهـب .بـاريس حبثـاً عـن علـوٍم عصـريٍة نافعـة لـبالده يف النهـوضإَىل  فالطهطاوي ذهب .للمؤلَفني
ـــــة وحماذيرهـــــاإَىل  ـــــزات الدميوقراطي ـــــداغ .أمريكـــــا لدراســـــة مي ـــــان يف املنحـــــى البي ـــــذلك يـــــدخل الكتاب وجي وب

  .واألخالقي يف جلب النافع من طريق التجربة والتعلُّم واالنطباعات الكثرية املنقولة
مـا   .يف سـياق مشـروع وطـين لإلصـالح والنهـوض تنضـويانإّن الذي ميّيز رحلـيت توكفيـل والطهطـاوي أ

 الفضــــول الشخصـــي لــــدى هــــذين الـــرجلني للتعــــرف والنقــــل واإلعجـــاب رغــــم الُغربــــةإَىل  وذلـــك باإلضــــافة
وهكــذا يتالقــى املشــروع الــوطين والفضــول الشخصــي يف دفــع الــرجلني ملالحظــاٍت معينــٍة واختيــاٍر  .والغرابــة

ولـذلك فـالرتكيز علـى مسـألة  .ذاك مما يعتقـدان أنـه نـافٌع يف اإليصـال هلـدفيهما املعلنـنيَأو  معنيَّ هلذا األمر
حتديـداٍت للقيمـة إَىل  ر) يوشـك أن يوصـلنااملشروع الوطين للدولة القومية اجلديدة (واجلديـدة جـداً يف مصـ

أي الدخول  -وتأكيداً على ذلك  .التارخيية والفعلية لرّحالة القرن التاسع عشر، قرن الدولة القومية الكبري
يف املشروع الوطين، جند أّن توكفيل خالل حياته السياسية الالحقة اهتّم كثرياً بالـدور الفرنسـي التحضـريي 

إَىل  فرغم سعة األُفق الذي انطلق منه يف مشاهداته بالواليات املتحدة، انتهى به األمـر وبذلك .يف اجلزائر
االسـتعمار الربيطـاين إَىل  خدمة أهداف وطنية وإمربيالية فرنسية يف تسـويغ اسـتعمار اجلزائـر، كمـا يف النظـر

ربتـه الالحقـة تنطـوي علـى ورغم انضواء الطهطاوي يف نطاق املشروع الوطين ببالده؛ فـإّن جت .باهلند الحقاً 
مث انتهـى  .لقد خدم الطهطاوي الدولة املصرية خلمسة عشر عامـاً بعـد عودتـه مـن فرنسـا .فروقاٍت أساسية

) أيـــام 1854-1850الســودان (إَىل  أن يُنفــى ألربــع ســنواتٍ إَىل  بــه األمــر يف عهــد خلفــاء حممــد علــي
الســـودان تأســـيس مدرســـة ابتدائيـــة إَىل  هوكـــان الغـــرض املعلـــن مـــن إرســـال .عبـــاس األول حفيـــد حممـــد علـــي

لكـن كانـت هنـاك عوامـل ُأخـرى  .هناك، تعبرياً عن الطموحات االسـتعمارية للدولـة املصـرية يف ذلـك البلـد
نفيــه، ومنهــا كراهيــة علمــاء األزهــر املصــريني لثقافتــه األجنبيــة املســتجدة، وكراهيــة عبــاس األول َأو  إلرســاله

ويف الســودان أقبــل  .اجــه مــن النقــد املــبطَّن للطهطــاوي لالســتبداد يف رحلتــهللعلــم الفرنســي األجنــيب، وانزع
وفيـه أراد التعبـري عـن نقـده لالسـتبداد،  .الطهطاوي على ترمجة كتاب فنيلون الفرنسـي املسـمَّى تلمـا خـوس
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وقـــد صـــرَّح الرجـــل بـــذلك حـــني ذكـــر يف  .الســـودانإَىل  وعـــن الظلـــم الـــذي وقـــع بـــه نتيجـــة إرســـاله القْســـري
ة الرتمجة أنه إمنا قام بالعمل لتجاُوز الغّم والبطالة اللذين نزال بـه، وتصـاريف الَقـَدر الـيت أحّلْتـه بـذلك مقدم
مصــر علــى يــد اخلــديوي ســعيد إَىل  م) أُعيــد الطهطــاوي1854وعنــدما اغتيــل عبــاس األول (عــام  .احملــلّ 

رك نُدبــًة يف نفســه مل تــنمح بقيــًة ومــع ذلــك فــإّن املنفــى بــاخلرطوم تــ .باشــا، آِخــر أوالد حممــد علــي األحيــاء
وكما عرَّض يف رحلته بالبدائية اإلفريقية؛ وكذلك فعل يف مقدمة ترمجة فنيلـون، كـذلك ذكـر الشـيَء  .ُعُمره

نفَسه يف قصيدٍة له أثبتها يف عمٍل آَخر عن تاريخ مصـر، وذكـر فيهـا أّن السـودانيني بـدائيون، وال يطيعـون 
مث  .ر لالنفتاح على احلضارات والثقافات اُألخرى الذي أظهره يف رحلتـهوبذلك فقد تنكّ  .أحكام الشريعة
تربير االستعمار للسـودان، واملفيـد للسـودانيني وحلكـامهّم املصـريني! وهلـذا ميكـن القـول إَىل  أقصى به األمر

ن ظهـر إّن رحالت القرن التاسع عشر املّتسمة بالفضول واالنفتاح تّتسم أيضاً بدعوى التملك والتفـوق وإ
ففي حني ال يلعب اللون: أبيض/ أسود دوراً بارزاً لـدى  .ذلك بشكلني خمتلفني لدى الطهطاوي وتوكفيل

فحـىت يف اجملـال الـديين يصـبح األبـيض  .ابن بّطوطة َمَثًال، يصبح لـدى الطهطـاوي حـدوداً سياسـيًة وثقافيـة
أفضـلية املصـري باعتبـاره ميلـك دولـًة  وهـذا فضـًال عـن .(املصري) أكثر ُمراعاًة ألحكام الشريعة من األسود

عند هـريودوت العـوامل .ونظاماً، وميلك حضارًة وثقافًة صنعْتهما ليس دولتـه فقـط بـل طبيعتـه األفضـل أيضـاً 
أّمـا لـدى  .سالموعند ابن بطوطة عواملُ الكفر هي اليت تقع خارج دار اإل .غري اإلغريقية هي عواملُ الربابرة

القوميـة؛ مـع وعـٍي أكـرب بضـرورة َأو  حـدود الدولـة الوطنيـةإَىل  لنظـرة قـد ضـاقتالطهطاوي وتوكفيل؛ فإّن ا
  .التحضري وضرورة اإلخضاع للعوامل اُألخرى املختلفة

لقد شكّلت رحلة الطالب الطهطاوي بُعداً واحداً من أبعاد جدول األعمال الَطموح للجنـرال العثمـاين 
والـذي تـرك تـأثريات عميقـة علـى الـبالد يكثـر م)، 1848-1805حممد علـي يف حكمـه الطويـل ملصـر (

لكـــّن احلكـــام املماليـــك الســـابقني ظلـــوا  .م)1517بـــدأ احلكـــم العثمـــاين ملصـــر (عـــام  .حوهلـــا االخـــتالف
ـــــابليوين (عـــــام  ـــــبالد حلـــــني الغـــــزو الن ـــــارزة يف ال مث رحـــــل الفرنســـــيون (عـــــام  .)1798ميارســـــون ســـــلطاٍت ب

أن جنــح حممــد علــي يف الفــوز إَىل  ت أربــع ســنوات،م) وســادت الــبالد حالــٌة مــن الفوضــى اســتمر 1801
وقد سعى حممـد علـي بعـد  .على منافسيه باجلربوت والذكاء وبقوة الكتائب األلبانية اليت كانت تأمتر بأمره

جتــــاوز الســــيطرة العثمانيــــة الــــيت أتــــت بــــه؛ مــــن طريــــق اكتســــاب العلــــم األورويب إَىل  جتــــاوز دور املماليــــك،
لقـــد أراد إخضـــاع اجلمهـــور املصـــري  .ولـــة الوطنيـــة املصـــرية بـــاملعىن احلـــديث لـــذلكوالتـــدريب األورويب، والد

ـــالعلم احلـــديث، واملركـــزة،  ـــة البعيـــدة؛ وذلـــك ب ـــة، ومرجعيـــة الســـلطنة العثماني ـــق، وســـلطة العلمـــاء الديني القِل
ى يــد وقــد كانــت الــرحالت الكتســاب املعرفــة بأوروبــا، ومدرســة الرتمجــة املنشــأة علــ .واجلــيش القــوي املطــواع

الطهطاوي، سبيالن من الُسُبل اليت اختارها حممد علي لبسـط سـيطرته؛ ويف كـال األمـرين أدَّى الطهطـاوي 
 .توقُـع الـدور الـذي قـام بـه فيمـا بعـدَأو  وما كـان هنـاك يف طفولـة الطهطـاوي مـا يـدعو النتظـار .دوراً بارزاً 

وكانــت ُأســرته  .ن قــرى مصــر العليــام) عــام رحيــل الفرنســيني عــن مصــر، يف قريــٍة مــ1801فقــد ُولــد (عــام 
ـــة  ـــوايل اجلديـــد يف طفول ـــزام مـــن جانـــب ال ـــا ُضـــربت بإلغـــاء نظـــام االلت ـــًة يف األصـــل؛ لكـــّن ثرو شـــريفًة وثري
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وقــد لفــت  .األزهــر ليــتعلَّم ويصــبح معُلمــاً فيمــا بعــد، ال أكثــر مــن ذلــكإَىل  ولــذلك فقــد جــاء .الطهطــاوي
م) الذي توّسط له لدى حممد علي ليكون إماماً 1835-1766ذكاؤه وطموحه الشيخ حسن العطّار (

إمكــان حتقــق دوٍر مســتقبلٍي لــه، رغــم أنَّ أحــد معاصــريه إَىل  وقــد نّبهــت رحلتــه األنظــار .فرنســاإَىل  للبعثــة
إَىل  الرتكية، وسـارعإَىل  أُعجب حممد علي بالرحلة، وأمر برتمجتها .اعتربها دليًال على الفساد الذي نزل به

لكـّن استحسـان الـوايل مل جيعـل مـن الرحلـة الطهطـاوي جمـرد  .مه وحظوتـه علـى املؤلّـف الشـابإسباغ مناع
بــل إّن الرحلــَة عكســت طموحــات شــيخه النهضــوي حســن العطّــار، الــذي كــان إصــالحياً  .إنفــاٍذ إلرادتــه

يــــذهب و  .راديكاليــــاً، ُمْغرمــــاً باألســــفار، وقــــد أقــــام عالقــــات معرفــــة وصــــداقة مــــع علمــــاء احلملــــة الفرْنســــية
أّن الشــيخ العّطــار نفســه هــو الــذي أوصــى لــه بضــرورة املراقبــة الدقيقــة للحضــارة اجلديــدة، إَىل  الطهطــاوي

ولذلك ما كانت الرحلة ترفاً ثقافياً، وال مسألة فنية آلية ملـا كـان؛ بـل كـان هلـا هـدٌف  .وتسجيل مالحظاته
وي يطالـب مواطنيـه بتقليـد األجانـب؛ ما كـان الطهطـا .يف عمليات النهوض رشادتربوي لإلَأو  بيدامنوجي

ـــوٍض خمتلفـــة يف ظـــّل  بـــل عـــرض املعـــارف الـــيت ينبغـــي علـــى زمالئـــه وتالمذتـــه أن يتعلَّموهـــا خلـــوض جتربـــة 
وهــو يف هــذا األمــر  .فاملعرفــة هلــا موضــوعيٌة معينــٌة تنفصــُل عــن احلضــارة الــيت قامــت عليهــا .أحكــام الشــريعة

) اللذين اعتربا املعـارف احلديثـة امتـداداً 1905-وحممد عبده ( )1897-ُمشابٌه جلمال الدين األفغاين (
ي) نـاجٌم سـالمرأى الطهطـاوي أّن (االحنطـاط اإل .ية املفقودة يف ديار املسلمنيسالموتطويراً للمواريث اإل

وهـــذا  .عـــن حركـــة اســـتعادة األنـــدلس، وعـــن اجلمـــود العثمـــاين بعـــد االنطالقـــة يف القـــرون األوىل للســـلطنة
وهكـــذا فقـــد كـــان  .كـــن جتـــاُوزُه باكتســـاب العلـــوم الـــيت نســـيها العثمـــانيون، واكتســـبها األوروبيـــوناجلمـــود مي

 .الرجل شاهداً عيانياً، كمـا كـان مـن طريـق ذلـك مشـاركاً يف التقـاط الوقـائع، ويف اكتسـاب العِـَرب والـدروس
ء، ومثـال النـيب وهو يبحُث عن تسويغاٍت ملسعاه هذا بالتأكيد على (حب الـوطن)، وعلـى حكمـة الشـعرا

وهـو معجـٌب بالفرنسـيني الـذين  .بيـت املقـدسإَىل  الشام، ويف إسـرائه العجـائيبإَىل  حممد (ص) يف رحالته
يرتحلون سنواٍت طواًال بني الشرق والغرب، ويعّرضون أنفسـهم لألخطـار بسـبب حـبهم لـوطنهم، وسـعيهم 

  .خلدمته
وقـــد اهـــتم  .املتحـــدة وكنـــدا غـــري تســـعة أشـــهروخبـــالف الطهطـــاوي، مـــا أنفـــق توكفيـــل وزميلـــه بالواليـــات 

ـا إَىل  اليـانكي أكثـر ممـا اسـتمعإَىل  ويـذكر البـاحثون أنـه اسـتمع .بشمال الواليـات املتحـدة أكثـر مـن جنو
لكــْن باإلضــافة للميــل  .االحتــاديني والكاثوليــك وأهــل نيــو إنغلنــدإَىل  وكــان متشــوقاً لالســتماع .الفــرجينيني

أمريكـا هلـدٍف معـنيَّ إَىل  أّن الرجل كان بريوقراطياً متوسط األمهية، وأنه ذهـبالشخصي، علينا أن نالحظ 
مث إنه ما كان راضياً عن احلالة يف فرنسا بعد َخْلع شارل العاشر وجمـيء  .متمثل يف إصالح نظام السجون

ا لــــويس فيليــــب؛ وأراد أن يعــــرف كيــــف تبــــدو مجهوريــــٌة احتاديــــٌة كــــربى، وكيــــف ميكــــن اإلفــــادة مــــن نظامهــــ
وهـــذه أمـــوٌر يؤّكـــدها جـــورج  .كمـــا أّن مســـتقبله الـــوظيفي كـــان نصـــب عينيـــه وهـــو يكتـــب كتابـــه  .وجتربتهـــا

ومثـــل الطهطـــاوي مـــا كـــان توكفيـــل يريـــد مـــن الفرنســـيني أن  .ويلســـون بريســـون يف دراســـته عنـــه وعـــن كتابـــه
  .يقلدوا التجربة األمريكية؛ بل أن يقارنوا من أجل اإلفادة واالستفادة
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إَىل  هنــاك مــن جهــة االنتقــال الفعلــي مــن مصــر .تــان عــرب الزمــان واملكــان إذن عــدة أبعــادتتضــمن الرحل
بيد أّن األهمَّ من ذلك التغري  .ثقافٍة ُأخرىإَىل  وهناك الرحلة من ثقافةٍ  .باريس، ومن باريس على نيويورك

انب يف حني كان الطهطـاوي ومن هذا اجل .الداخلي زماناً ومكاناً والذي يعيُشُه الرّحالُة ويعرفه ويبقى معه
عــاٍمل أليــٍف مبــدئياً لكنــه مــا  إَىل  ينتقــل شخصــياً عــرب الزمــان واملكــان بكــل املعــاين؛ فــإّن توكفيــل كــان ينتقــل
واملعـىن األخـري للمرحلـة الـذي نـودُّ  .كان مرتاحاً متاماً بسبب أصوله األرستقراطية الـيت ال تقبـل الشـعبويات

فالطهطــاوي كــان مبعــًىن مــن املعــاين يــرى يف فرنســا  .زمــانإَىل  ل مــن زمــانٍ هــو املتصــل باالنتقــا إليــه اإلشــارة
والميــّر ذلــك  .النظــام الــدميوقراطيإَىل  مســتقبل مصــر، وتوكفيــل يــرى يف أمريكــا االنتقــال مــن النظــام القــدمي

ي، وكراهيتـه للتقليـد، ولـدى توكفيـل سـالملـدى الطهطـاوي بسـبب موروثـه اإل .األمر بسهولٍة لدى الرجلني
بيــد أّن  .بســبب اعتــزازه بأرســتقراطيته مــن جهــة، وبــالثورة الفرنســية حاملــة اجلديــد وحــدها مــن جهــٍة ثانيــة
  .ُمصاحلًة مع النفس من نوٍع ما حدثت لدى الرجلني، ولدى توكفيل أكثر مما لدى الطهطاوي

أما توكفيل فرغم  .التنيمسألة املرأة لدى الرحّ إَىل  وبني النظر الذايت والنظر املستقبلي حيُسُن هنا التطرق
نّ إَىل  ضـــــخامة حجـــــم الكتـــــاب ال يكـــــاد يلتفـــــت ـــــدو اهتمـــــام  .النســـــاء األمريكيـــــات ومشـــــكال بينمـــــا يب

ــزاً حــول الفرنســيات ومالحظاتــه خيــتلط فيهــا االستحســان باالســتهجان؛ ولــذلك ال ميكــن  .الطهطــاوي مركَّ
بيــد أنَّ األمــر لــدى الــرجلني يتصــل  .اليهــإ مــن احلضــارة الــيت ينتمــنيَأو  اعتبارهــا موقفــاً مــن جــنس النســاء،

م علــى تقبُّــل  .فطبــائع النســاء غــري طبــائع الرجــال .باحلضــارة والطبيعــة وطبــائع الشــعوب حتكــم مــدى قــدر
  .احلضارة

فهـو يـربط عملـه  .والواقع أنه يكون من املهّم هنا أن نعرف كيـف كـان الطهطـاوي ينظـر علـى مـا يكتبـه
لكـْن ال ينبغـي أن ننسـى  .الثقافة اليت ينبغي توافرمها للرجل الفاضل والكاملبأدب الرحلة تارًة, وباألدب و 

أيضاً أّن النصَّ ميّثل ثقافة رجٍل درس يف فرنسا، وتعّرض ألعمال مونتسـكيو (يسـميه ابـن خلـدون الغـرب) 
أقسـام: سـتة إَىل  وقـد قّسـَم الرجـل كتابـه .وڤولتري وروّسـو وكوندورسـيه وديكـارت وراسـني وكونـدياك ونيـوتن

بــاريس، ونظــرة يف احلضــارة، وشــرح لعــادات الفرنســيني وطبــائعهم وأخالقهــم وعلــومهم، وتقريــر إَىل  الرحلــة
طويـــل عـــن أعمـــال الطلبـــة ببـــاريس، ومـــوجز يف التطـــورات السياســـية الفرنســـية مبـــا يف ذلـــك أحـــداث (العـــام 

آراء غريه؛ خبـالف َأو  رض آرائهبسببه، فإّن الطهطاوي َظلَّ حِذراً يف عَأو  ورغم هذا اخلليط، .م)1830
الطهطــاوي كــان عنــده الباشــا الــذي أرســله والــذي ال يســمح  .توكفيــل الــذي كــان حــراً يف القــراءة والعــرض

 .اجلــرأة، وتوكفيــل مــا اعتــرب نفســه يف رحلتــه موظفــاً وال مطالَبــاً حقيقــًة مبهمــٍة كــربىَأو  التشــككَأو  بــاملزاح
ــًة ُأخــرى مبــزيٍج مــن اإلعجــاب واَحلــَذر؛ بينمــا الطهطــاوي يــدعي أنــه توكفيــل يعــرض جتربــًة ثقافيــًة ودميقرا طي

ا منهارٌة متاماً يف جوانبها األخالقية!   .يعرض حضارًة ماديًة ناجحًة ومتقدمة، بيد أ
*********  

 joumeys to the other shore muslim and westem tavelers *) فصل من كتاب:

in search of knowledge.2006 



 265

  والمنحى الروسي سالماإل
  *مراجعة: أورالندو فيغس(

مــن  ســالمفقــد جــاء اإل .روســيا قبــل املســيحيةإَىل  وصــل ســالمحيــب املســلمون اليــوم أن يفخــروا بــأّن اإل
اجلزيـرة العربيـة عــرب فـارس وآسـيا الوســطى والقوقـاز يف القـرون التاليــة لظهـوره يف القـرن الســابع؛ بينمـا بقيــت 

) علـــى 1000الـــوثين املســـيحية البيزنطيـــة بعـــد (العـــام  )كييـــڤ(حـــىت اعتنـــق أمـــري املســـيحية خـــارج الـــبالد 
املغـــول الـــذين اعتنقـــوا إَىل  يٌة كثـــريٌة يف شـــىت النـــواحي، باإلضـــافةإســـالمويف روســـيا اليـــوم مجاعـــاٌت  .املســـيح

د بقـي وقـ .عندما كانوا يسيطرون يف أقاليم روسية كثرية بني القـرنني الثالـث عشـر والسـادس عشـر سالماإل
وعنـدما بـدأت  .أيضـاً باجتـاه منغوليـا سـالمالتتار يف روسيا؛ يف حني ُدفعت القبيلة الذهبية اليت اعتنقـت اإل

اإلمرباطوريـــة بالتوســـع بعـــد القـــرن الســـادس عشـــر اجتهـــت حنـــو الشـــرق؛ وبـــذلك ازداد عـــدد املســـلمني فيهـــا 
روا أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وقـــد ظـــل الـــروس يتقـــدمون يف القوقـــاز ويف آســـيا الوســـطى حـــىت صـــا .أيضـــاً 

  .حيكمون من املسلمني أعداداً أكرب من تلك اليت كان حيكمها السلطان العثماين آنذاك
لقــــد كانــــت املقابلــــة بــــني الــــروس واملســــلمني قائمــــًة علــــى الســــيطرة مــــن جهــــة، واملقاومــــة يف داغســــتان 

عنيفـاً ضـد جنـود القيصـر نيقـوال واملعـروف أّن الداغْسـتاين شـامل خـاض نضـاًال  .والشيشان من جهة ثانيـة
م)؛ ولــذلك فقــد كانــت نزاعــات الــروس مــع الشيشــان يف التســعينات وحــىت اآلن 1855-1825األول (

بيــد أن كــروز مؤلّــف: مــن أجــل النــيب والقيصــر،  .عــودًة للصــراع القــدمي بعــد اهلدنــة القْســرية أيــام الســوڤيات
رين علـى مشـال القوقـاز يف القـرن الثـامن عشـر فقـد سـيطرت كـاث .يرى أّن هذه الرؤية خادعـة بعـض الشـيء

لكّن اإلدارة القيصـرية َكَسـَبْت املسـلمني تـدرجيياً، وصـار بالوسـع يف القـرن التاسـع عشـر أن  .بالقوة والعنف
أّن مـؤرِّخي اإلمرباطوريـة الروسـية يتجـاهلون إَىل  ويذهب كروز .يعتربوا أنفَسهم روساً ومسلمني بدون حرج

ــم فــالواقع أّن القيصــر اتبــع  .مهتمــون بالتــاريخ السياســي ولــيس بالتــاريخ والتعــايش الــديين هــذه احلقيقــة أل
وقـد كانـت اإلدارة  .سياسة تسـامٍح واسـتيعاٍب مـع املسـلمني وكسـب أكثـريتهم وطبقـتهم الدينيـة ونـبالءهم

م مــن املســيحيني ــدين، وهــذا يقــّر وداغســتان ولــذلك فقــد كانــت الشيشــان  .القيصــرية تعتــرب املســلمني موحِّ
وميكــن باملقارنــة مــع االســتعمارين  .اســتثناًء بســبب الطــرق الصــوفية الــيت كانــت جتــّيش النــاس ضــد الكفــار

فمنــذ االســتيالء  .الفرنســي والربيطــاين يف آســيا وإفريقيــا اعتبــار التجربــة الروســية مــع املســلمني أكثــر جناحــاً 
رٍد ضــد الســلطة القيصــرية يف م) مــا كــان هنــاك أي متــ1917م) وحــىت (عــام 1865علــى طشــقند (عــام 

  .يةسالمالبقاع اإل
م) جتــاه املســلمني والــيت وجَّههــا فيــه الكــامرياليون 1796-1762يتحــدث كــروز عــن كــاثرين الثانيــة (

األملـــان الـــذين كـــانوا يؤمنـــون بـــأّن االعـــرتاف باالســـتقالل الـــذايت للجماعـــات الدينيـــة يســـاعد علـــى اســـتقرار 
م  مث إّن املستشرقني الروس .الدولة  سـالمأفـادوا اإلمرباطـورة أّن اإل -الـذين درسـوا عقائـد املسـلمني وعـادا

وهكـذا حاولـت اإلمرباطـورة  .قريٌب من املسيحية، وأنه ميكن استئناس املسـلمني بالتسـامح وُحْسـن املعاملـة
) قريـــب مــــن مشــــيخة يإســــالم(جملــــس مثــــل الكنيســــة األرثوزكســـية؛ فــــأمترت إنشـــاء  ســـالمالتعاُمـــل مــــع اإل
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العثمانية برئاسة حممد خزينوف، لإلشراف على شؤون املسلمني الدينية، وتعيني األئمة والقضـاة،  المساإل
وقــد كــان األئمــة يــدعون للقيصــر علــى املنــابر، ويــدعون املســلمني ملبايعــة  .اإلذن بــذلكَأو  وبنــاء املســاجد

األول بعـــد وفـــاة حممـــد وازدادت قـــوة اجمللـــس وصـــالحياته يف عهـــد نيقـــوال  .القيصـــر، وللخدمـــة العســـكرية
وبلغ من أمر نفوذه أنه أقنع املسلمني باملوافقة على عدم دفـن موتـاهم إالّ بعـد  .م)1824خزينوف (عام 

وقـد كـان مقـر اجمللـس يف البدايـة  .ثالثة أياٍم من الوفاة، رغم مناقضـته ذلـك ألحكـام الفقـه وعـادات النـاس
  .أورنبورغإَىل  يف أورنا مث نُقل

وشـــــجعت  .الروســـــية بطريقـــــٍة إجيابيـــــٍة مـــــع املشـــــايخ واألئمـــــة منـــــذ أيـــــام كـــــاثرين الثانيـــــة تعاملـــــت اإلدارة
اإلصـــالحيني واملعتـــدلني مـــنهم علـــى إصـــالح األحكـــام الفقهيـــة املتعلقـــة بـــاملرأة والـــزواج والطـــالق وخطـــف 

 .مـع الشـريعةوكان املرشد يف ذلك قيم التنوير، وحماولة إبرازها باعتبارها متالئمـًة  .العروس وتعدد الزوجات
مث بــدأ االستشــراق الغــريب والروســي يتطــور، فبــدأت اإلدارة يف القــرن التاســع عشــر تتخــذ مــن املستشــرقني 

مرشــــدين يف إدارة املســــلمني، ويف الضــــغط علــــى اجلهــــاز الــــديين التقليــــدي مــــن أجــــل  ســــالمواخلــــرباء يف اإل
وبـــرز بـــني مســـاعدي  .عتبـــاراتوقـــد اســـتجاب الفقهـــاء األحنـــاف املعتـــدلون لتلـــك الضـــغوط واال .التطـــوير

وصار مسـيحياً، وكـان علـى علـٍم  سالماإلدارة الروسية مريزا ألكسندر كاظم بيك، وهو مسلٌم ارتّد عن اإل
جامعــــة إَىل  وقــــد دّرس الرجــــل الطــــالَب الــــروَس جبامعــــة ڤــــازان، مث انتقــــل .دقيــــٍق بالكتــــب الفقهيــــة احلنفيــــة

وألّن الكـازاخ البـدو مـا   .يةسـالماإلدارة يف الشؤون اإل م) وصار متنفذاً جداً لدى1849بطرسبورغ (عام 
حاولـت بدايـًة أن حتّضـرهم مـن طريـق  .فقـد تـرددت اإلدارة يف كيفيـة التعاُمـل معهـم سالمكانوا عميقي اإل

مث كان هناك من قال بل األفضل االعتماد  .بناء املساجد، واإلخضاع لألئمة, وإقامة القرى والبلدات هلم
بيد أّن املاليل بدوا أقـوى مـن العـادات  .سالملَقَبلية يف اإلغراء واإلخضاع، وعدم خدمة اإلعلى العادات ا

  .واألعراف حىت لدى الكازاخ
 .م)1865مستقراً وقويَّ املؤسسات يف آسيا الوسطى اليت سيطر فيها الروس بعـد (عـام  سالموبدا اإل

لــى النفـوذ واألمــوال واألوقــاف والضــرائب وقـد اعــرتف الــروس طبعــاً باملؤسسـات، وتــدخلوا يف الصــراعات ع
وقــد جنحــت هـذه السياســة أحيانــاً، وتســببت يف  .بإعطـاء أنصــارهم مــن املـاليل ميــزات لكــي يقــووا جـانبهم

ويتحـدث املؤلّـف عـن متـرٍد يف قريغيزسـتان قـام بـه رجـال الـدين اجلـدد ضـد  .توترات ومتـردات أحيانـاً ُأخـرى
وهو ال يدري ُكْنَه ذلك؛ بينمـا   .التقليدية أواخر القرن التاسع عشر الروس وضد الصوفية واملؤسسة الدينية

  .كان ذلك يف احلقيقة مترداً سلفياً 
فكــرة كــروز الرئيســية فكــرة جيــدة؛ فهــو ال يبحــث يف أســباب زوال اإلمرباطوريــة الروســية؛ بــل يف أســباب 

اهـل يف احلقيقـة الكثـري مـن أسـباب لكنـه يتج .استمرارها هذه املدة الطويلـة، مث يف انبعاثهـا أيـام السـوڤيات
ويتجاهل التـأثريات السـلبية السـتيالء املهـاجرين الـروس  .ي من االستيالء الروسي القيصريسالمالتذمر اإل

ية الـيت وقفـت مـع سـالمبل ويتجاهل أخرياً يف خامتة الكتاب احلركة اإلصالحية اإل .على أراضي الفالحني
  .السوڤيات ضد احلكم القيصري
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*  *  *  
ا كـم كـان الظلـم القيصـري رحيمـاً مقارنـًة بالرمحـة السـوڤياتيةأمّ  فقـد عمـد  .ا شريين هانرت فُتظهر يف كتا

م)  1917يف (العـام  .بقسوة يف كّل بناه منذ العشرينات من القرن العشرين سالمضرب اإلإَىل  السوڤيات
ا   400ا بقـي غـري م) مـ1963ألـف شـيخ، ويف (العـام  45ألف مسـجد و 26كان يف روسيا وملحقا
القـدمي  سـالمولذلك فقد كان طبيعياً وسط القمـع الشـديد أن يعتـرب النـاس اإل .مسجد وثالثة آالف شيخ

وجــاءت حــرب أفغانســتان والتــدخل الروســي  .واإلحيائيــة اجلديــدة علــى حــٍد ســواء بــدائل للهويــة واملقاومــة
م منوذٌج فقط للنضـال والتمـرد؛ بـل متاّسـوا فاملسلمون بروسيا ما صار عنده .فيها ليزيد األمر هياجاً وسوًءا

ية وداغْســـتان والشيشـــان، ســـالمأيضـــاً مـــع الســـلطيني والوهـــابيني اجلـــدد الـــذين انتشـــروا يف اجلمهوريـــات اإل
وإىل هــؤالء اجلــدد املتطــرفني تنســب هــانرت القطــائع الــذي متاثــل فيهــا  .وســط غيــاب البــىن الدينيــة التقليديــة

شيشــان، ويف أعمــال اخلطــف والقتــل واالنتحاريــات يف التســعينات يف روســيا هــؤالء مــع اجلنــود الــروس يف ال
  .نفسها

ـــا تـــرى أّن هنـــاك فرصـــًة لكْســـب ســـالموعلـــى الـــرغم مـــن عنـــف الســـيدة هـــانرت ضـــد األصـــولية اإل ية؛ فإ
 سـالملإل .حـٍد بعيـدإَىل  املسلمني الروس يف الشيشان وخارج الشيشان بعد أن مخدت االضطرابات هناك

 .%1,5بينمـا هـي بـني النسـاء الـروس  %5يف روسيا حيث زيـادة املواليـد بـني املسـلمني نسـبتها مستقبٌل 
م) للكنيســــة األرثوذكســــية يف 1997وقــــد اجتمــــع علــــى املســــلمني عنــــف الدولــــة، وتفضــــيلها يف (العــــام 

إَىل   ونال بــد أن حتفــظ روســيا نظامهــا العلمــاين ودميقراطيتهــا الوليــدة، وعنــدها لــن يتطلــع املســلم .القــانون
  .متردات أصوليةَأو  كياناٍت انفصالية

******************  
واإلمرباطورية يف  سالم*) مراجعة لكتايب (روبرت كروز وشريين هانرت): من أجل النيب والقيصر, اإل

  .م)2006، 2007ات اهلوية واألمن (يف روسيا: سياس سالمروسيا وآسيا الوسطى, واإل
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