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نظر وجهات 

■  أستاذ الفلسفة في جامعة طنطا، مصر.

يع��دُّ الري ل��ودان � المولود في أوس��تين بوالية تكس��اس 
العلم ونظرية  1941م � من أهّم فالس��فة  األمريكية ع��ام 

المعرفة المعاصرين.
تق��وم نظريت��ه العلمية على توجيه س��هام النق��د لالتجاهات 
المعاصرة في فلسفة العلم، وعلى رأسها الفلسفة الوضعيَّة والواقعية 
والنسبية، معبّرًا عن نظريته الخاصة في المحافظة على العلم في 
المتف��ردة، وذلك ف��ي مواجهة  الطبيعية  التقّدمي��ة ذات  صورت��ه 

التحديات الشائعة التي تواجهه.
ولعل كتابه »التقّدم ومش��كالته« هو أبرز عم��ل له في مجال 
فلس��فة العلم؛ حيث يحتوي النصف األول منه على موجز لنظريته 
المتعلقة بحل المش��كالت، والتي تتمثل ف��ي االختيار العقالني بين 
النظريات العلمي��ة وطبيعية التقّدم في العل��م، أما النصف الثاني 
� والذي يحمل العنوان »تطبيقات« � فيناق��ش العالقة بين التاريخ 
والفلس��فة وعلم االجتم��اع1، وفيه يوّج��ه االتهام لفالس��فة العلم 
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باالنسياق وراء وجهة النظر السائدة التي تقول بأن أساس الطبيعية العلمية 
هي البحث في أُسس حلِّ المش��كالت وطرقها، مع إغفال المفاهيم الضمنية 
التي تحتويه��ا هذه النظريات عبر تاريخ العلم وفلس��فته، ولذلك يعدُّ كتابه 
إس��هاماً قيِّماً في هذا الموضوع المهم الذي لم يوله فالسفة العلم االهتمام 
الكافي، ومن ثمَّ يمثل هذا العمل قيمة وأهمية تاريخية؛ ألنه يدفع الش��خص 

إلى إعادة التفكير في القضايا المعاصرة من منظور وزاوية جديدة1.
وتعدُّ عملية حل المش��كالت وفقاً لرؤى معينة ذات دور بالغ األهمية في 
عملية التقيي��م؛ إذ يتبيّ��ن من تلك المح��اوالت كيف أن بعض المش��كالت 
تكتس��ب أهمي��ة تفوق بعضه��ا اآلخ��ر2، ويترتب عل��ى ذل��ك أن عملية حل 
بالتقييم واإلطار  الفلس��فية يتحدد بمدى عالقته��ا  الناحية  المش��كالت من 

النظري لها.
 Empirical ويذهب لودان إلى أن المش��كالت تنقس��م إل��ى: تجريبي��ة
ومفاهيمي��ة Conceptual، ولقد تعاملت العلوم التجريبي��ة تقليدياً مع النمط 
األول، وتجاهلت بش��كل كبير النمط الثاني، وهو ما يح��اول لودان معالجته 
من خالل تحديد السمات المميزة للتقدم العلمي المتمثلة في عملية االنتقال 
من وضع المش��كالت الش��اذة عديمة الحل إلى وضع المشكالت ذات الحل 

المفترض.
إن المش��كالت المفاهيمية � مثلها في ذلك مثل المش��كالت التجريبية 
الشاذة � إنما تدلُّ على عوائق في نظرياتنا، بمعنى أنها تخفق جزئياً في أن 
تقوم بكل الوظائ��ف التي خصصت لها3، ومع ذلك فإننا ال نفترض مس��بقاً 

 Scientific Growth by Larry Laudan” The Philosophical Review Vol. 87, No. 4 (Oct, 1978),
PP. 614-616, P. 614.

 Nickles, Tomas “Review Works(s): Science and Hypothesis by Larry Laudan” Philosophy of 1 ـ
Science, Vol. 49, No. 4 (Dec. 1982), PP. 653-655, P. 655.

 Laduan, Larry: Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley 2 ـ
Univ. of Cali. Press, 1977, P. 31.

3 ـ الري لودان: مدخل إلى حل مشكلة التقّدم العلمي، المقالة السابعة من كتاب الثورات العلمية، تحرير: 
أيان هاكينج، ترجمة وتقديم: د./السيد نفادي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1966م، ص216.
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ضرورة نبذها أو عدم األخذ بها، فه��ي لها أهميتها الكبرى في عملية تقييم 
النظرية؛ ولكنها ليست من األمور الحاسمة، فهي أحد العوامل المهمة التي 

تحدد مدى القابلية أو القبول العلمي لهذه النظرية.
لذلك يكمن فكر الري لودان في تقويض المذاهب الرئيسة ألكثر فروع 
المعرفة في العل��م تأثيرًا، ويجب اس��تبدالها بنظريات معرفي��ة قادرة على 

اإليمان بأن العلم مشروع عقالني قادر على التقّدم1.
ومن ثم فإن الدافع لهذا البحث هو محاولة 
اإلجابة عن تس��اؤالت معينة وهي: إذا كان العلم 
يحقق تقدماً معرفياً، وأن التقّدم في العلم ما هو 
إال عقالن��ي، فم��ن أي جان��ب أو معن��ى يتقدم 
العل��م؟ وما ه��و التق��ّدم العلمي؟ وأي��ن تكمن 
عقالنية تقدم العلم؟ وما هي العقالنية العلمية؟ 

وما مدى ارتباط التقدم بالطبيعية المعيارية؟
وهذا ما سوف نبرزه في الصفحات التالية:

Concept of Scientific Progress ــ مفهوم �لتقدم �لعلمي   1
إن القضية المحورية في المناقش��ات الحديثة حول نظرية العلم تتركز 
حول الطريقة التي يتغيّر بها العلم عب��ر الزمن، والموضوع الغالب في هذه 

المناقشات هو ضرورة العودة إلى تاريخ العلم.
إن كت��اب � لودان »التقّدم ومش��كالته« � هو إس��هام إضاف��ي في هذه 
المناقش��ات؛ حيث تمثل هدفه المح��وري في القول ب��أن المعاني والدالالت 
المتضمنة في تاريخ العلم وفلس��فته تؤكد من وجه��ة نظر البحث العلمي أن 
العلم هو أوالً وأخيرًا مجرد جهد لحلِّ المش��كالت، وهو م��ا يمكن أن يغيّر 
طريقة فهمن��ا للقضايا العلمية لكل م��ن تاريخ العلم وفلس��فته، لذلك يعدُّ 

 Lynch, M.P “Review Work(s): Beyond Positivism and Relativisim by Larry Laudan” Mind, 1 ـ
Vol. 107, No. 425 (Jan. 1998) PP. 233-235, P. 233

تعدُّ عملية حل �لم�شكالت 

وفقًا لروؤى معينة ذ�ت دور 

بالغ �لأهمية في عملية 

�لتقييم وتبين �لمحاولت 

�أن بع�ض �لم�شكالت  كيف 

�أهمية تفوق  تكت�شب 

بع�شها �لآخر
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مشروعه مشروعاً طموحاً كما أشار هو بنفسه )ال توجد وسطية أو تواضع في 
الدعاوى الواردة في هذه الدراسة(.

والهدف المحوري الذي يس��عى ل��ودان إلى معالجته يتمثل في تفس��ير 
فكرة التقّدم في العلم، فيفترض بأن العلم تقّدم��ي، وأن هذا التقّدم يكمن 
أساساً في االختيار بين النظريات المتنافسة . فإذا فهم شخص ماهيّة اختيار 

النظرية التقّدمية، فسوف يعيِّن ذلك في بلورة وتحديد العقالنية العلمية.
1-1 وعلى الرغم من أن فالس��فة العلم � من أمثال بيرس، ديوي وكون 
وغيره��م � تحدثوا عن نش��اط حل المش��كالت؛ فإن حديثهم ج��اء عرضياً 
بخالف ل��ودان الذي يتمي��ز بأنه جعل من نش��اط حل المش��كالت المحور 
األساس��ي لنظريته، التي تكمن في توليد أفكار مخالف��ة للمعارف التقليدية 

التي اتخذها المؤرخون وفالسفة العلم كمسلّمات1.
وكما يرى لودان: فإن المشكالت العلمية التي يهدف العلم إلى حلها من 
أجل بلوغ التقدم ال تختلف عن أي مش��كالت أخرى من أي نوع، وإن كان ثمة 
اختالف فس��يكون في الدرجة فقط، فإذا كانت المشكالت تمثل نقطة محورية 
في التفكي��ر العلمي؛ فإن النظريات تعّد بمثابة نتيجته��ا النهائية، فالنظريات 
كموض��وع ذي أهمي��ة معرفية تمّدن��ا بحلول مالئمة للمش��كالت، ف��إذا كانت 
المشكالت تؤس��س تس��اؤالت العلم؛ فإن النظريات تؤس��س اإلجابات، وتحل 
الغموض، وترد الفوضى إلى النظام2. لكن فيلسوف العلم المعاصر يعجز عن 
تقديم المعيار المالئم لحلِّ مش��كلة ما ببيان عدد الوقائع التي تؤيد النظرية 

عوضاً عن أهمية هذه الوقائع، والسؤال عن عدد المشكالت ال عن مغزاها.
1-2 نحن نعلم أن العلم يزيد من معارفنا وفهمنا لألشياء واألحداث، ولم 
ينكر لودان اإلنجازات المعرفية للعلم، بل مع ذلك أعتقد بأن الممارسة العلمية 
تجعل العل��م أكثر وضوحاً إذا ما ُعدَّ حاًل للمش��كالت، كم��ا يفعل الطباخون، 
والمعلمون، والمؤرخون، فكل عمل مادي أو ذهني يعدُّ حاًل لمش��كلة ما حتى لو 

Laudan, Larry: Progress and its Problems, PP. 11-12. 1 ـ 
2 ـ خالد قطب: منطق التقدم العلمي، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 2002م، ص188.
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كانت مجرد تضييع الوقت، أو كما يقول لودان: المش��كلة أحياناً تكون أش��به 
بأحجيٍة أو شيء غريب أو محير1. لذلك فقد ذهب إلى أن أسلوبه يمكن تطبيقه 
على كل المجاالت الفكرية وإن كان العلم أولها بسبب نجاحه الملحوظ في حِل 
المش��كالت، ولكن ما الذي يجعل المش��كلة علمية؟ إنها النظريات التي تقّدم 
حلوالً للمش��كالت العلمية، ونظرًا لالس��تخدام العقلي لمصطلح )نظرية(، فإنه 

يكاد يكون كافياً للتمييز بين المشكالت العلمية واألخرى غير العلمية.

والس��ؤال اآلن، هو كيف تقّدم النظرية حاًل للمشكلة التجريبية، أو على 
األقل حاًل أفضل عن منافس��اتها، أو بتعبير آخر، كيف اس��تطاع العلم زيادة 
معارفن��ا وفهمنا لألش��ياء واألحداث؟ يج��ب أن نعرف المزيد ع��ن طبيعية 

المشكالت التجريبية.

وكما سبق أن أشرنا، يتعلق نموذج التقّدم العلمي إما بالمشكلة التجريبية 
أو المفاهيمية، فالمش��كلة التجريبية هي أي ش��يء في الطبيعية يلفت نظرنا 
بغرابته، أو يحتاج إلى تفسير، ويتم حلّ المش��كلة عندما يقتنع العلماء بأنها 
قابلة للحلِّ، ومن ثم يش��رعون في فهمها وتفس��يرها، فاألجسام الثقيلة على 
سبيل المثال تس��قط نحو األرض بانتظام مذهل. التس��اؤل عن كيف ولماذا 
تسقط يمثل مشكلة تجريبية، ونحن نالحظ أن األشجار المتفرعة عن أشجار 
أخرى وكذلك أبناء الحيوانات يشبهون آباءهم بشكل مذهل. البحث في كيفية 

انتقال مثل هذه الصفات يشكل أيضاً مشكلة تجريبية2.

استدلَّ من ذلك بأنه لكي تحلّ مش��كلة تجريبية يكفي أن نقّدم لها 
تفسيرًا. تفسيرًا عن كيف ولماذا تس��قط األجسام الثقيلة، أو عن اآللية 
التي تنتقل بها الصفات من الوالدين إلى األبناء، فاهتمامنا بعالج مرض 

السرطان مثاًل هو الذي يدفعنا للبحث عن كيفية وسبب هذا المرض3.

Laudan, Larry: Progress and its Problems, P. 15. 1 ـ 
Ibid, PP. 14-22. 2 ـ 
 Mellor, D.H “Some Problems About Solving Problems” Philosophy of Science Vol. 2, (1978) 3 ـ
PP. 522-529, P. 524.
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وحس��ب وجهة النظر هذه، فإن الحديث عن المش��كالت التجريبية 
وحلولها يش��به إلى حٍد كبيٍر كالم هيمبل عن التفسيرات السببية، ورغم 
ذلك يوج��د اختالفان مهم��ان: االخت��الف األول يتمثل في أن التفس��ير 
األصلي يتعيّن أن يكون حقيقياً، ولك��ن العكس عند لودان فكل ما يطلبه 
ه��و أن نعتقد في فعلي��ة أو واقعية الحل��ول فقط، أما االخت��الف الثاني 
فيتمثل في أنه بينما يهتم هيمبل بكل الوقائع المفترضة، فإن لودان يرى 
� على خالف ذلك � أن الوقائع غير المعروفة ال تمثل مش��كلة بالنس��بة 
لنا؛ ألن الوقائع فقط هي التي تحتاج إلى تفس��ير، ف��ال حاجة بنا إلى 

التفسير ما لم تكن هناك وقائع1.

إن الوقائع Facts تصبح مش��كالت عندما يتم التع��رف عليها ومعالجتها 
على أساس أنها وقائع، ولكن حتى كل الوقائع المعروفة ال تؤسس بالضرورة 
المش��كالت التجريبية؛ ألن الوقائ��ع ال تصبح مش��كالت تجريبية إال عندما 
نسأل عن تفس��ير مقبول لها، فكلنا يعرف مثاًل أن معظم األشجار لها أوراق 
خضراء ولكن ال يمكن أن تشكل مش��كلة تجريبية إال عندما يقرر شخص ما 

أهمية وضرورة استحقاق هذه الواقعة للتفسير2.

المشكالت التجريبية إذن هي قضايا خاصة بالكون أو حول األمور التي 
تش��كل المجال الخاص لكل علم معين، أما المش��كالت المفاهيمية فترتبط 
بنظري��ة خاصة وبمحيطه��ا الفكري، وهي إم��ا داخلي��ة Internal أو خارجية 
التناقض��ات  ع��ن  تنش��أ  الداخلي��ة  المفاهيمي��ة  فالمش��كالت   .External

Inconsistencies أو الخل��ط Confusions داخل النظري��ة، بمعنى عندما يكون 

اتساق أو وضوح النظرية موضع ارتياب، أما المشكالت الخارجية فتنشأ عن 
التعارض مع نظريات أخرى مقبولة، أو مذاهب متباينة بما في ذلك الفلسفة 

أو المعتقدات الدينية3.

Laudan, Larry: Progress and its Problems, P. 16. 1 ـ 
2 ـ خالد قطب: منطق التقدم العلمي، ص191.

Weston. T.S. “Review Work(s): Progress and its Problems”, P. 614. 3 ـ 
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وبطبيعية الحال اس��تفاد لودان من إغفال الفالسفة في أخذ المشكالت 
المفاهيمية في الحس��بان عند مناقش��اتهم لنظرية العلم، أو أن لها أهمية 
المش��كالت التجريبية نفس��ها في تاريخ العل��م، غير أن هذا ال��دور أغفله 
فالس��فة العلم التقليديون والمعاصرون على حد س��واء م��ن أمثال الكاتوش 

وفيرابند وغيرهم.

1-3 من الض��روري التمييز بي��ن النظري��ات العلمية التي تع��دُّ بمثابة 
الفروض المحددة والموجهة إلى التفسيرات والتنبؤات التجريبية، والتقاليد 

البحثية التي تمثل مبادئ وفروضاً أكثر عمومية1.

فالتقلي��د البحثي أكثر ش��موالً ورحابًة من النظرية؛ ألن��ه يحدد نظرية 
عامة للطبيعية وأس��لوباً عاماً لحل المش��كالت في إطار مجال طبيعي معيّن، 

أما النظرية فتحدد فكرة خاصة وعددًا محددًا من قوانين الطبيعية2.

نخلص من هذا إلى أن التقليد البحثي يتأل��ف بصفة عامة من مكوِّنين 
على األقل: مجموعة اعتقادات عن أنواع الكيانات والعمليات التي تؤلف حقل 
البحث، ومجموعة معايير معرفية ومنهجية عن الكيفية التي يتّم بها البحث، 
والكيفية التي نختبر بها النظريات، وما شابه ذلك، وال يتم اختباره بصورة 
مباش��رة؛ ألن الوجود الذي يبحث في��ه أكثر عمومية بحيث يش��كل مجموعة 
نظريات، يكون بعضها متس��قاً بصورة تبادلية؛ أي: يطبق على أجزاء مختلفة 
من ميدان البحث؛ بينما اآلخر غير متس��ق؛ أي: النظريات التي تعد منافسة 

لهذا التقليد البحثي3.

إن التقليد البحثي ق��د ارتكز على توجهات لتط��ور النظرية عن طريق 
تحدي��د الكيان��ات األساس��ية، وط��رق البح��ث المالئمة للمج��ال الخاص 
بالمشكلة، بحيث تشكل هذه االلتزامات الميتافيزيقية والمنهجية األداة التي 

 Koertge, Noretta “In Praise of Truth and Substantive Rationality: Comments of Laudan’s Progress 1 ـ
and its Problems” Philosophy of Science, Vol. 2 (1978), PP. 505-521, P. 511.

Laudan Larry: Progress and its Problems, P. 84. 2 ـ 
3 ـ الري لودان: مدخل إلى حل مشكلة التقدم العلمي، ص222.
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تح��دد التقليد البحث��ي، ومن ثم ف��إن وظيف��ة النظريات ه��ي توضيح كل 
المش��كالت التجريبية، وذل��ك بإخضاعها إلى نظرية وجودي��ة من التقاليد 
البحثية1. وه��ذا يبلور لنا أن إخ��الص العالم المعرفي يعتمد أساس��اً على 
التقليد البحث��ي، وليس على أي نظري��ة محددة، فليس لدي��ه والء لنظرية 
بعينها في الواقع؛ ألنه عندما يكتشف نظرية تعدُّ تطورًا مهماً لما قبلها، فإنه 
يتخل��ى عن األخي��رة على الفور، وم��ن ثم فالتقلي��د البحثي يأخذ أش��كاالً 

مختلفة، وأحياناً متناقضة على مرِّ الزمان.
لكن ما هو مدى وسرعة تغيّر التقليد البحثي من دون أن يصبح مختلفاً؟ 
وكيف يمكن تحديده، والذي يجعل هذا الس��ؤال مهماً أن ما يعدُّ مشكلة يتّم 

تحديدها من خالل التقاليد البحثية.
كانت إجابة لودان على ذلك هي أن هناك � دائماً � عناصر محورية في 
أي وقت معين، وأن التخلي عنها يعدُّ تخلياً عن التقاليد البحثية نفس��ها في 
حل المش��كالت، فالوظيفة الرئيس��ة للتقالي��د البحثية تكمن ف��ي إمدادنا 
باألدوات الحاسمة لحلِّ المشكالت التجريبية أو المفاهيمية، ولذلك فالتقدم 

العلمي يرتبط بالتغير في التقليد البحثي، وليس التغير في النظرية.
لعدد المشكالت التي  1-4 تكتس��ب النظرية كفاءة في رأي لودان وفقاً 
تنجح في حلّها، كما يوضع في االعتبار المشكالت التي عجزت النظرية عن 
حلّها ونجحت النظريات المنافس��ة في حلها، إذن عملي��ة التقييم تأخذ في 
االعتب��ار المش��كالت المحلول��ة، بحيث تع��دُّ في صال��ح النظري��ة؛ بينما 
المش��كالت التي فش��لت النظرية في حلها ال يجب أن تسجل ضدها إال إذا 

أصابت نظرية أخرى في تنبؤاتها.
لذل��ك فإن الج��زء الثاب��ت م��ن العقالنية العلمي��ة يهتم بش��كل عام 
بالكفاءة، فال يعن��ي التقّدم بحث مس��ألة الحصول على الحل��ول، بل يعني 
مزي��دًا من الحلول والت��ي تتطابق مع معايي��ر المجتمع، م��ع اإليمان بتطور 

 Mcmullin, Ernan “Reviewed Work(s): Progress and its Problems by Larry Laudan” Philosophy 1 ـ
of Science, Vol. 46, No. 4, (Dec. 1979), PP. 623-644, P. 626.
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المعايير، فهي تتغير من وقت آلخر، ومن حقبة ألخرى، ومن جيل آلخر، فما 
يقبل��ه العلماء على أن��ه حل مالئم في فت��رة ما، غالباً ما يت��م النظر إليه 

باعتباره غير مالئم في فترة أخرى.

إذن حلّ المشكالت تقريبي، وكذلك التفسيرات، فما يعتقد حاًل لبعض 
المش��كالت في وقت ما، ربما ال يصبح كذلك في وقت آخ��ر، وهذا ينطبق 

أيضاً على التفسيرات.

إن تحديد ما إذا كانت نظرية ما تحلّ مش��كلة ال يرتبط بما إذا كانت 
هذه النظرية مؤكدة أو مثبتة1؛ لكن من الخطأ � طبقاً آلراء لودان � عّد حلّ 

المشكالت مساوياً لتقديم تفسيرات.

ش��يئاً  يفعل  لم  ل��ودان  أن  القول:  خالصة 
إلضع��اف ال��رأي التقليدي القاضي ب��أن تقديم 
التفسيرات هو الهدف األساسي للعلم، فقد رّجح 
وجه��ة النظ��ر القائل��ة ب��أن اله��دف ه��و حلّ 
المش��كالت ليس بس��بب أن هذا الوصف أفضل 
للعل��م، ولك��ن بس��بب أن ذلك أنس��ب لعمليات 
التقييم وال��وزن Counting and Weighing، وعلى 

الرغم من صعوب��ة تصنيف المش��كالت، فإنه كلما كانت المش��كالت أكثر 
عمومية كان حلّها أكثر أهمية؛ ألنها تتعلق بموضوعات الحّس المشترك.

مقياس الكفاءة النسبية لحل المشكالت يتحدد إذن بناًء على نقاط 
أساسية:

يجب أوالً أن نقر بأن تلك المش��كالت مش��كالت حقيقية، ويتعيّن علينا 
طرحها بص��ورة دقيقة لكي يتم معالجتها، وتحديد وزن نس��بي للمش��كالت 

التجريبية والمفاهيمية المحلولة، واألخرى التي لم نستطع حلّها.

McMullin, Ernan “Reviewed Work (s): Progress and its Problems”, P. 636.  1 ـ

�إن لود�ن لم يفعل �شيئًا 

لإ�شعاف �لر�أي �لتقليدي 

�لقا�شي باأن تقديم 

�لتف�شير�ت هو �لهدف 

للعلم، فقد رّجح  �لأ�شا�شي 

وجهة �لنظر �لقائلة باأن 

�لهدف هو حّل �لم�شكالت
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وه��ذا يعن��ي أن طريقة حلّ المش��كالت تق��اس بناءً عل��ى معرفتنا هل 
نظرياتنا اآلن يمكن أن تحل مشكالت أكثر أهمية عّما فعلت قبل قرن مضى؟ 
هذه أس��ئلة دقيقة في رأيه، بينما أسئلة من قبيل: هل النظرية صادقة؟ وهل 
هي ممكنة؟ وهل ه��ي أكثر قرباً من الحقيقة عن س��ابقاتها؟ ربما يؤدي بنا 

إلى متاهة.
السبب األساسي في ذلك أن معظم نظريات العلم في الماضي تعرضت 
للتش��كك ف��ي مصداقيته��ا، وهناك أس��باب مفترض��ة للتوقع ب��أن تتعرض 
النظريات الحالية للمصير نفسه، ولكن من المؤكد أن الذي يجعل النظرية 
تس��تمر معنا هو ببس��اطة اعتقادن��ا الحالي فيه��ا. إن االعتق��اد في أخطاء 
المنظرين الس��ابقين ليس معناه عدم مشاركتهم في معتقداتهم، فال يمكننا 
التصرف اآلن باألسلوب نفسه، وال نشارك في معتقداتنا الحالية. فالمعتقدات 
ليس��ت مثل األقنعة، فال نس��تطيع أن نقارن بموضوعية معتقداتنا بمعتقدات 

أجدادنا ونستنتج بأن معتقداتنا ليست أفضل من معتقداتهم1.

ومما سبق يمكننا أن نلخص مفهوم التقّدم العلمي عند لودان فيما يلي:
يتمثل هدف العلم في حلِّ المشكالت المعرفية.أ �  
المعرفية: تجريبية، ومفاهيمية، وهما ب �   المشكالت  نوعان من  يوجد 

بمثابة الوحدة األساسية للتقّدم العلمي.
يعدُّ تقييم النظريات حسب كفاءتها في حلِّ المشكالت.ج �  
تتمثل كفاءة حل المش��كالت في تقييم ووزن المشكالت المحلولة د �  

)تحصل النظريات على درجات أعلى في حل المشكالت التجريبية 
مطروح��اً منه��ا درجات إذا تس��ببت ف��ي انحراف��ات تجريبية أو 

مشكالت مفاهيمية(.
يعني التقّدم: زيادة في كفاءة حلِّ المشكالت.ه� �  

Laudan, Larry: Progress and its Problems, PP. 125-126. 1 ـ 
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يتم البحث العلمي في إطار التقليد البحثي الذي يحدد النظريات، و �  
وألن النظريات العلمي��ة تميل إلى أن تكون قصي��رة العمر، بينما 
التقليد البحثي يكون أطول بقاء، فإنه بصورة عامة عندما نفكر في 
التق��ّدم العلم��ي أو العقالنية العلمي��ة، فنحن ف��ي الواقع نقارن 

التقاليد البحثية.
تأتي كفاءة التقلي��د البحثي من كفاءة حلِّ المش��كالت للنظريات ز �  

التي تتكون منه جزئيا1ً.

Progress and Rationality ــ �لتقّدم و�لعقالنية   2
يقول لودان : إن أحد أصعب أس��ئلة فلس��فة العلم في القرن العش��رين 
يتعلق بطبيعية العقالنية، فقد ادع��ى البعض بأنها متمثلة في تحقيق المنافع 
الشخصية، وآخرون يرون بأنها أحكاماً يمكن دحضها، أو هي بمثابة الفروض 
التي نقتن��ع بصحتها أو على األقل تكون أكثر احتم��االً من األخرى، لكن لم 
يتبيّن أن أّي��اً منها غني غناءً كافي��اً، ليتوافق مع بديهياتن��ا حول العقالنية 
المتأصلة في كثير من تاريخ الفكر العلمي2. ولكن ماذا تعني العقالنية إذًا 

عند لودان؟
2-1 بدايًة إذا كان الحوار الفلسفي يمثل نشاطاً خاصاً، فال شيء مسلّم 
به، ولكن وبمنظور واقعي توجد أشياء كثيرة تؤخذ كمسلّمات، فما يوجه إلى 
عقل اإلنس��ان يختلط مع ما يوجه إلى إحساسه ومش��اعره، رغم أن دعاوى 
الش��خص الفلس��فية � مثل موضوع الجنس، الدين � بالنسبة للشخص األقل 

ثقافة، فإنها أمور ال تناقش في اجتماع مشترك بين الجنسين.
مثل هذه األع��راف التي ترتبط بالنقاش الفلس��في المعاصر تجعل من 
الصعب إجراء ح��وار أو نقاش حول ما يتضمنه كتابه »التقّدم ومش��كالته«، 

 Koertge, Noretta “In Praise of Truth and Substantive Rationality: Comments of Laudan’s 1 ـ
Progress and its Problems”, P. 507.

Laudan, Larry: Progress and its Problems, PP. 121, 122. 2 ـ 
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فهذا العمل هو نموذج وصفي لنظرية التغير ف��ي العلم، فيفترض أن يوضح 
أي نوع من العوامل التي تؤثر في الواقع في القرار العلمي، فهو يس��عى إلى 
جعل النش��اط العلمي يتالءم مع البناء النظري وال��ذي يربط بين األهداف 

المفترضة للعلم وبين الوسائل التي يستخدمها العلماء.
فكتاب��ه إذن يقّدم نظري��ة وصفية عن تط��ور العلم، وعلي��ه تظهر أول 
صعوبة تواجه الفالس��فة، فيجب تقييم النموذج عن طريق معرفة هل يناسب 
الوقائع التي يفترض أن يصفها؟ وبس��بب أن فالس��فة العلم معروفون بعدم 
اإللم��ام الجيد بالوقائع، فهم يش��عرون بعدم الراحة لدراس��ة هذا الكتاب، 
حيث إن اهتماماتهم الرئيسة تدور حول تس��اؤل معيّن: هل العلم في الواقع 

كما يدعي لودان؟
يس��لم لودان بأن كتابه يقّدم دعاوى فلس��فية، وأنه من المالئم دراسة 
آثاره التي تالقي رفضاً من جانب المعلقين الفلس��فيين بسبب عدم توافقها 
م��ع النظرية المعرفي��ة المفضلة لديه��م، فهناك أهداف للعلم لها وس��ائل 
خاصة إلمكانية تحققها، لكن هذه الوسائل غير متاحة لنا. لذلك هل يمكن 
تحقيق بعض من هذه األهداف التقليدية بوس��ائل أخرى، الوسائل التي تمثل 
خي��ارات متاحة لن��ا ولكن أكثر دق��ة. إن ه��ذه االفتراض��ات التالية تتمتع 

باالعتراف الواسع:

الواقعية العلمية تس��تلزم النزوع إلى رؤية الجانب المشرق من األشياء  -
 .Epistemic Optimism المعرفية

يفترض التقّدم العلمي االحتفاظ التراكمي بكل اإلنجازات التفس��يرية  -
داخل النظريات الالحقة.

تفترض العقالنية العلمية التقارب المتواصل مع الحقيقة. -

تس��تلزم الموضوعية العلمية القابلية الدائمة لتطبيق مجموعة راس��خة  -
Fixed من المناهج العلمية1.

 Laudan, Larry: “The Philosophy of Progress” Philosophy of Science, vol2, (1978), 1 ـ
PP. 530-547, PP. 531, 532.
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وإحدى الدالالت التي يمكن استخالصها من هذه الصورة القائمة � كما 
يتص��ور لودان � هي أن العلم الفعلي ليس تقدمي��اً وال عقالنياً وال موضوعياً 

وال مقبوالً وال واقعياً.

فالفالسفة والعلماء منذ عصر بارمنيدس وأفالطون حاولوا إثبات أن العلم 
ما هو إال مشروع يس��عى من أجل الحقيقة من دون اس��تثناء، قد فشلت هذه 
الجهود؛ ألنه لم يس��تطع أحد أن يثبت أن نس��قاً مثل العلم � مع كل الوسائل 
المتاحة لدي��ه � يضمن الوصول إلى الحقيقة، س��واء على الم��دى البعيد أو 
القصي��ر، فال يوج��د وصف للتق��ارب أو التالق��ي معها، وال��ذي يقودنا إلى 
االعتق��اد بأن العلم ل��ه هذه الخاصي��ة الالتزامني��ة. ومن ثم، ف��إذا كانت 
العقالنية تكم��ن � فقط � في اإليمان كم��ا يفترض عقلياً بأن��ه حقيقي، وإذا 
عرفن��ا الحقيقة بمعناها التقلي��دي غير البرجماتي، يك��ون العلم إذن، ويبقى 
دائماً مشروعاً غير عقالني؛ ألننا ال نمتلك معيارًا مقبوالً للتأكد من أي نظرية 

ما هي أكثر قرباً من الحقيقة أو أكثر احتماالً لتكون حقيقية عن األخرى.

وهكذا يس��تطيع الش��خص أن يتكلم عن التقّدم العلم��ي حتى في غياب 
التراكمية، فال ينكر لودان أن التفسير التراكمي عندما يحدث يكون ذا قيمة 
معرفية، ولكنها ال تس��تحق المكانة التي أعطيت لها في الفلس��فات العلمية 

والتي جعلتها شرطاً ضرورياً للتقّدم1.

2-2 إن وحدة التحليل هي المشكلة وأن هدف العلم هو الحل، وليست 
الحقيقة وال اإلثبات وال الدحض، وحسب رأي لودان فإن المشكلة يمكن أن 
 by solution and ّبواس��طة الحل ومقاومة الح��ل come and go تأتي وتذهب

.2 resistance to solution

ورغم أن االختيار م��ا بين التقالي��د البحثية العلمية يش��تمل على مكونات 

 Laudan, Larry: “Two Dogmas of Methodology” Philosophy of Science, Vol. 43, No. 4, 1 ـ
(Dec.1976) PP. 585-597, P. 593.

 Westman, Robert's “Towards a Richer Model of Man: A Critique of Laudan’s Progress and its 2 ـ
Problems” Philosophy of Science, Vol. 2, (1978), PP. 493-504, P. 493.
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زمنية وثقافية محددة، فإن لودان يعتقد بأن نموذجه للتغير العلمي يقّدم مكونات 
زمنية وثقافية متعددة، مثل تلك التي تس��مح للش��خص بتقييم التقّدم، ومن ثم 
العقالنية ألي تقليد بحثي؛ ألن القدرة الدائمة عل��ى التقييم ما هي إال الكفاءة 
على حلِّ المش��كالت، وهذا يعني أن الفهم التاريخي ه��و أكثر المتطلبات داللة 

لمهمة الفيلسوف، وعالم االجتماع، والعالم الممارس عما هو عليه الحال اآلن.
فكل عالم ممارس س��واء في الماضي أو الحاضر يتمسك بوجهات نظر 
معيّنة عن الكيفي��ة التي تتم بها الممارس��ات العلمية وعّما نعتبره تفس��يرًا 
كافياً حول اس��تخدام الضبط التجريبي وما شابه ذلك. هذه المعايير والتي 
يس��عى العالم بأن يطبقها في تقييمه للنظريات ربما كانت المصدر الرئيس 

والوحيد لمعظم الجدل في تاريخ العلم.
وحس��ب نموذج الكاتوش وكون للتغير العلمي، فقد تبني��ا الرأي القائل 
بوجود نوعين مختلفين م��ن العلم يتعلقان بالمراحل )األولي��ة( و)المتقدمة( 
للنشاط العلمي، رغم اختالف األس��ماء التي يطلق عليها الكاتوش )الناضج 
 Post وبع��د النموذج( )pre ( وك��ون )قبلImmature غي��ر الناضج( )Mature

Parading( فكالهم��ا قد التزما بال��رأي الذي يقول بأن مختل��ف العلوم في 

مختلف األزمان تخضع لعملية تحول من الطفولة إلى البلوغ، وعندما يحدث 
ذلك فإن القواعد العلمية تتغير بالدرجة نفسها.

في��رى الكاتوش بأن الوحدة األساس��ية والرئيس��ة هو برنام��ج البحث، 
والذي يتكوّن من سلس��لة م��ن النظريات )يعن��ي: أن كل عنص��ر أخير في 
السلس��لة يجب أن يتضمن كل المضامي��ن التي كان يش��تمل عليها العنصر 
الذي س��بقه( فقد اختصر الثورة العلمية إلى ش��كل من اس��تبداله ببرنامج 
البحث البالي العتيق واحدًا جديدًا تقدمياً، مثل هذا االستبدال يحدث فقط 
عندما تس��تطيع أحد البرامج المنافس��ة أن تقّدم تنبؤات جديدة ال تستطيع 
البرامج األخ��رى تقديمها )التق��ّدم النظري(، وتتمتع أيض��اً بتنبؤات معززة 

بالتجارب عن منافساتها )التقّدم التجريبي(1.

 Chen, Xiang ”Reconstruction of the Optical Revolution: Lakatos VS Laudan” Philosophy of 1 ـ
 Science, Vol. 1, 1988, PP. 103-109, PP. 103-105.
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وبالتالي يصل العلم إلى درجة النضج عندم��ا يتجاهل العلماء في هذا 
المجال مش��كالت االنح��راف والتأثي��رات الخارجية، س��واء االجتماعية أم 

الفكرية، ويكون التركيز � فقط � على التفسير الرياضي لبرنامج البحث.
أما كون فيرى بأن عملي��ة االنتقال تحدث عندما يف��رض أحد النماذج 
 ،Normal Science نفس��ه على الحقل نفس��ه، وعندما يظهر العلم المعياري
لذل��ك فالذي يمي��ز العل��م الناض��ج لكل م��ن )الكات��وش( و)ك��ون( هو 

أو )برام��ج البحث( المس��تقلة  ظهور)النم��وذج( 
والتي تكون بعيدة عن النقد الخارجي، فاالنتقال 
انتقال اس��مي، فهما على حد سواء،  ليس مجرد 
أصّرا عل��ى أن العل��م الناضج هو أكث��ر تطورًا 
وأصالة علمية من مثيله غير الناضج1. لكن يرى 
لودان أن هن��اك جوانب غامضة في مفهوم العلم 
الناضج، بمعنى أن كل علم يخضع لعمليات تحوّل 
مستمرة من النوع الذي يصفه )كون( و)الكاتوش( 

ال يتطابق مع ما نعرفه عن العلم.
فلو اتخذن��ا الثورة العلمية لتش��ارلز ليي��ل Charles Lyell*2الجيولوجية 
كمث��ال، نجد أنه ال يوجد ش��يء عالمي حوله��ا، فهي محص��ورة تقريباً في 
إنجلترا والواليات المتح��دة األمريكية، ونادرًا ما أخ��ذت بجدية في ألمانيا 

Laudan, Larry: Progress and its Problems, P. 150. 1 ـ 
* اش��تهر بأطروحته الجيولوجية العظيمة »مبادئ علم الجيولوجيا«، وهي إحدى المحاوالت لشرح 
التغيرات األولى التي طرأت على س��طح الكرة األرضية مثل مقدار المخزون من المياه الموجود 
في باطن األرض، كيف نشأت األرض من عناصر سماوية؟ وكيف أخذت تدريجيّاً شكلها الحالي؟ 
متى وأين خلقت مختلف النبات��ات والحيوانات؟ وكيف تكوّنت عروق األمالح في طبقات األرض؟ 

وما هي األسباب الحقيقية للبراكين والينابيع الحارة؟
ولقد تأثر الكثيرون باألساليب المنهجية واألس��لوب العلمي للييل في بريطانيا في عصر الملكة 
ڤيكتوريا، ولعل أشهر هؤالء العلماء كان تش��ارلز دارون، وتعُد أهم الكتب النقدية عن لييل هي 

مقدمة )جيم سيكورد( والتي أعاد فيها طباعة المبادئ.
http://www.victorianweb.org/science/lyell.html

�إلى درجة �لن�شج  ي�شل �لعلم 

عندما يتجاهل �لعلماء في 

هذ� �لمجال م�شكالت 

�لنحر�ف و�لتاأثير�ت 

�لخارجية ويكون �لتركيز 

فقط على �لتف�شير �لريا�شي 

لبرنامج �لبحث
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وفرنس��ا، ولم نََر أي عالم جيولوجي لييل )أي: منسوباً لتشارلز لييل( حتى 
في المناط��ق الناطق��ة باإلنجليزية. إن أف��كاره رغم ش��هرتها قد تعرضت 

النتقادات الذعة.

فيجب أن نك��ون قادرين على تعريف الث��ورات العلميّ��ة بالطريقة التي 
تجع��ل حدوثها يس��مح باس��تمرار التنافر بي��ن العلماء بخص��وص القواعد 

األساسية لمبادئهم.

فربما يفترض الش��خص على س��بيل المث��ال أن الث��ورة العلمية تحدث 
عندم��ا يتخلى عدد من العلماء ع��ن أحد التقاليد البحثي��ة ويتخذون غيره. 
ولكن ما هو العدد المه��م؟ فاألمر ليس عملية عد ال��رؤوس أو الكالم عن 
ح��دوث ثورة لمجرد أن نَِصَف ب��أن مجتمع العلماء قد اتخ��ذوا تقليدًا بحثياً 
معيناً، فالثورات دائماً ما تحدث بواس��طة عدد صغير نس��بياً من العلماء في 
أي حقل معين، مثل الث��ورة النيوتونية في الطبيعية والث��ورة الداروينية في 
البيولوجي على الرغم من أن معظم العلماء ف��ي مجال الطبيعية أو األحياء 

لم يكونوا نيوتينيين أو دارونيين1.

ومن ثَمَّ فإن الثورة العلمية كما يرى ل��ودان ال تحدث بالضرورة عندما 
يقبل كل أو معظم المجتمع العلمي تقاليد بحثية جديدة، ولكن عندما يظهر 
تقليد بحثي يح��دث فوائ��د ومصالح كافية يش��عر بها العلماء ف��ي الحقول 
الخاصة بهم، مهما كانت التزاماتهم بتقاليدهم البحثية، بتعبير آخر تحدث 
الثورة العلمي��ة عندما ال تواج��ه التقاليد الس��ابقة أي مش��كالت تجريبية 
خطيرة، أو عندم��ا تواجه التقالي��د الالحقة ال الس��ابقة مصاعب تجريبية 
خطيرة، وف��ق هذه الظروف فإن وجود المش��كالت المفاهيمية هو الش��رط 

الحاسم لحدوث الثورة العلمية.

وهذا يبلور لنا أن رأي كون القائل بأن الثورات العلمية تقّدمية بطبيعتها 
هو أمر ال يمكن قبوله؛ ألن الثورات العلمية ربما تقتضي التخلي عن تقاليد 

Ibid, P. 135. 1 ـ 
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بحثية أكثر تطورًا، واتخاذ تقاليد بحثية أقل تط��ورًا. باختصار: إن عقالنية 
الثورات العلمية وتطورها هو أمر مشروط؛ ألن الثورات العلمية ليست الوحدة 

الرئيسة للتحليل كما تخيّل بعض المؤرخين والعلماء1.
ومما سبق يمكن بلورة موقف لودان عن التقّدم والعقالنية في النقاط 

التالية:
ليس هناك سبب لالعتقاد بأن النظريات العلمية صحيحة أو قريبة أ �  

من الصحة.
فالمناهج ش��يء ب �   والعقالنية،  المناه��ج  بين  الدم��ج  حماقة عملية 

والعقالنية شيء آخر .
إن الوحدة الرئيس��ة للتحليل هي المش��كالت والقدرة على تقديم ج �  

حلول لها، وليست الثورات العلمية.

Progress and Normative Naturalism ــ �لتقدم و�لطبيعية �لمعيارية   3
تتضمن هذه النقطة التس��اؤل حول القواعد المنهجية، فهل هي دعاوى 
تجريبية Empirical Claims حول العالقات بين الوسائل واألهداف؟ أو بتعبير 
آخر: كيف يكون هناك دليل تجريبي على أن الوس��ائل التي تصفها القاعدة 
هي األسلوب األمثل لتحقيق الهدف المطلوب؟ أم: هل هي ضرورة افتراضية 
تربط بين الوس��ائل المنهجية واألهداف المعرفية؟2. إن الطبيعية المعيارية 

ترد على كل هذه االستفسارات.
3-1 يتضمن مش��روع لودان البحث التاريخي في المناهج العلمية بهدف 
ر القواعد المنهجية على أنها عبارات مشروطة  تحديد أيهما تقّدمي، فقد فسَّ
Conditional Statements تربط الوس��ائل المنهجية باألهداف المعرفية والتي 

يرى أنها خاضعة للتغير، بمعنى أن االرتباط بين الوس��ائل واألهداف يتوقف 

Ibid, PP. 137-138. 1 ـ 
 Schmaus, Warren “The Empirical Character of Methodological Rules” Philosophy of Science 2 ـ
Vol. 63 Part 1 (Sep. 1996), PP. 98-106, PP. 98-99.
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على االفتراضات األساس��ية حول العالم التجريبي بم��ا فيها افتراضات حول 
القدرة المعرفية للجنس البشري.

فهي إذن دعاوى تجريبية قابلة لإللغاء؛ أي: يمكن إعادة صياغتها؛ لكن 
الشخص يس��تطيع أن يتخيّل بعض العالقات بين الوس��ائل واألهداف، والتي 
تكون في الواق��ع تحليلية ويمكن إثبات صحتها من عدمه عن طريق التحليلي 

المفاهيمي.
هذه القواعد إذن ليس��ت مق��والت مطلقة، فهي قواع��د افتراضية ذات 
عناصر شرطية مقيّدة: فهي تعني أنه من أجل تحقيق أهداف العلم فإن هذه 
القواع��د االفتراضية ال تحدد أهداف العلم، وه��ي ال تتطلب أن يكون للعلم 
عدد صغير م��ن األهداف المقي��دة التي يتف��ق عليها العلماء ف��ي الماضي 

والحاضر.
ومن ث��م فالطبيعي��ة المعيارية هي رؤية ح��ول مكانة نظري��ة المعرفة 
وفلس��فة العلم، فه��ي نظري��ة ميتامعرفية وه��ي افت��راض ميتامنهجي، وأن 
الدعاوى الفلس��فية يجب الحكم عليها بالطريقة نفسها التي نحكم بها على 
مختلف جوانب الحياة العام��ة مثل: العلم، اآلراء العام��ة والقانون؛ أي: أن 
نكون ف��ي حالة تواصل مع األنواع األخرى من النظريات في تش��كيل العالم 

الطبيعي1.
3-2 يتم تس��ويغ القواعد المنهجية باإلش��ارة إلى األه��داف المعرفية، 
فاألهداف هي الصفة الرئيس��ة للطبيعية المعياري��ة؛ ألن المنهج ال يكون له 
أي فائدة من دون علم القي��م، ومن ثم فإن له مكوِّنين أساس��يين: المكوّن 
التاريخ��ي والمكوّن الوصفي؛ ألن أه��داف العلم خاصة والبح��ث عموماً قد 

تعرضت لتغيرات جوهرية عبر الزمن.
لذلك فقيمة النموذج الشبكي Reticulated Model للودان تكمن في عدم 
االقتناع بما يطلق عليه أفضل حلّ معاصر لمش��كلة التوصل إلى إجماع حول 

 Laudan Larry: Beyond Positivism and Relativism, Theory, Method and Evidence, Westview 1 ـ
Press 1996, P. 154.
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العل��م، أما النموذج الهرمي Hierarchical Model المتسلس��ل للتس��ويغ، فإن 
االختالف الحقيقي في العلم يحدث في المس��توى األدنى من الس��لّم، ويتّم 
حلّه باللجوء إلى المستوى الثاني أعلى السلّم يعني القواعد المنهجية وأحياناً 
يختلف العلماء حول أي من القواعد المنهجية يتم استخدامها أو كيف تطبق، 
وعندم��ا يحدث ذلك يت��م التوصل لإلجم��اع بالصعود درج��ة لألعلى حتى 
الوصول إلى مستوى األهداف المشتركة، وحسب هذا النموذج فإن األهداف 

تعدُّ كأنها محكمة االستئناف النهائية.

يتمثل نموذج لودان في نفس الثالثية )النظرية � المنهج � القيم( ونقطة 
الخالف بينه وبي��ن النموذج الهرم��ي تكمن في تأثي��ر كل عنصر من هذه 
العناصر على اآلخر، فاألهداف تؤثر على اختيار الوس��ائل، والوس��ائل تسوغ 
المع��ارف النظرية؛ بينما األخيرة تق��ّدم مصوغات مالئمة لتقييم الوس��ائل 

لألهداف، وقدرتها على تحقيقها لألهداف المعرفية.

فهذه ليست عالقة واحد � واحد، فاألهداف ال تحدد الوسائل، والوسائل 
ال تقّدم قرارات واضحة حول المس��ائل النظرية، أو بتعبير آخر فالتسويغات 
تنس��اب من أعلى إلى أسفل والعكس على هذا الس��لّم، واألهم أنه ال يوجد 
مستوى أهم من اآلخر، فلم تعد األهداف تفّسر على أنها جامدة وليست هي 
محكمة االستئناف النهائية، فالنظريات والمناهج تشكل األهداف مثل ما أن 
األهداف تشكل كاًل من النظريات والوس��ائل، عالوة على أن التغير الداخل 

إلى أي منها لن يكون شاماًل بل تدريجياً؛ أي: يحدث على كل المستويات1.

وفي هذه الصورة، فإن الملمح األساسي آللية زيادة المعرفة هو قابليتها 
على إبقاء نفس��ها في حالة دائمة من عدم االستقرار، إن التوتر الدائم بين 
األج��زاء الثالثة للنموذج يتس��بب في الواق��ع في تغير، وفي اس��تبدال أحد 
األجزاء مكان اآلخر، وهذا يش��به حالة وصف لسير أو مشي اإلنسان والذي 
يكون كل خطوة منه دفاعاً ضرورياً ضد الس��قوط، فتحريك الش��خص قدمه 

 Freedman, Karyn “Laudan’s Naturalistic Axiology” Philosophy of Science, 66, 1999, 1 ـ
PP. 526-537, PP. 528-530.
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يجبره على المش��ي خطوة، وبالمثل فإن واقعية التوت��ر بين األجزاء الثالثة 
من النقاش العلمي تجعل عربة المعرفة تسير.

وهذا ما دف��ع النقاد إلى اإلعالن عن رس��م الصورة الس��اخرة التالية 
لرأي لودان: إن العالم حس��ب النموذج الشبكي يكون ش��خصاً سعيدًا، فهو 
يختار هدفه بحري��ة، وبعد ذلك يجد المنهج المالئ��م القادر على تحقيقه، 
وبعد ذلك يبدأ في نقاشات يحصل فيها على إجماع واقعي، وبعد ذلك يشكل 
العالم حس��ب األهداف المخت��ارة1. لكن لي��س صحيحاً أن العالم حس��ب 
النموذج الش��بكي يخت��ار أهدافاً بحري��ة؛ ألن االختيار مقيَّ��د بمجموعة من 
الوس��ائل العلمية المتاحة والمعلومات الحالية الموثوق في كفاءتها، رغم أن 
االختي��ار ال يتحدد بواس��طة طريق واح��د، فيمك��ن التصديق علي��ه نتيجة 
للبراهي��ن التي تأخذ ف��ي االعتبار النظري��ات العلمية والقواع��د المنهجية 

المقبولة في هذا الوقت.

3-3 انزعج جون ووريل بفكرة تغير مناهج ومعايير المشروع العلمي عبر 
الزمن؛ ألن التغيّر س��وف يفتح الباب على مصراعيه للنس��بية، فإذا لم يبق 
أي مب��دأ للتقييم ثابت فل��ن تكون هن��اك وجهة نظر موضوعي��ة والتي من 
خاللها نستطيع إثبات حدوث التقّدم2. وهذا في الواقع كما يرى لودان أحد 
أعراض الفش��ل الذريع ف��ي إدراك أننا نواجه مش��كلة ميتامعرفية، فس��واء 
تغيرت مناهج العلم أم ظلّت على حالها، فإن التصريح المستمر للكذبة التي 
تقول بأن العلماء دائما يفعلون ذلك وبالطريقة نفس��ها ما هو إال ردٌّ ضعيف 

ومضحك على مطالب النسبيين.

كما أكد ألكس��ندر روزنبرج على أن الهدف الرئي��س والوحيد للعلم هو 

 Grobler, Adam “Between Rationalism and Relativism on Larry Laudan’s Model of Scientific 1 ـ
 Rationality, Vol. 41, No. 4 (Dec. 1999), PP. 493-507, PP. 497-498.

 Worral John “Review Works (s): Science and Values. The Aims of Science and their Role 2 ـ
 in Scientific Debate by L. laudan” Philosophy of Science, Vol. 39, No. 2 (June, 1988),

 PP. 263-275, P. 274. & See also Laudan, Larry “Ifit Din’t Broke, Don’t Fix it” Philosophy of

Science, Vol. 40, No. 3 (Sep. 1989), PP. 369-375, PP. 369-370.
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المعرفة وأن هذا الهدف ظ��ل كما هو، بينما األهداف الثانوية والفرعية هي 
التي تغيرت، الخالف يصاغ على هيئة تس��اؤل حول إمكاني��ة تطبيق العلوم 

االجتماعية لمناهج العلوم الطبيعية من عدمه.

يقول الطبيعيون: إن أه��داف العلوم االجتماعية يج��ب أن تكون أهداف 
العلوم الطبيعية نفس��ها، لذلك يجب أن يكون المنهج واحدًا، واالجتماعيون 
ي��رون أن مناهج العل��وم االجتماعية يجب أن تختلف عن تل��ك المطبقة في 

العل��وم الطبيعي��ة؛ ألن أهداف العل��وم الطبيعية 
تختلف عن أهداف العلوم االجتماعية. شيء واحد 
ب��ه، هو أن  من هذا الج��دل نعّده أمرًا مس��لّماً 
العلوم الطبيعية لها مجموع��ة من األهداف ربما 
تكون مالئمة أو غير مالئم��ة للعلوم االجتماعية. 
هذا الصراع يمكن أن نتعلم منه شيئاً عن أهداف 
العل��م. ف��كال طرف��ي الن��زاع ي��رى أن العلوم 
االجتماعي��ة أو الطبيعية لها هدف جوهري وحيد 

وهو المعرفة1. وهذا يبلور لنا أن الخير الذين يسعون من أجله هو المعرفة، 
فاختالفاته��م تتركز حول نط��اق ومصداقية المعرف��ة دون أن يمتد الخالف 

حول القيم.

يرفض لودان فك��رة أن هن��اك هدفاً وحي��دًا يمكن تحقيقه بالوس��ائل 
العلمية، عنصر شرطي عام بين كل القواعد المنهجية، لماذا؟ ألن العقالنية 
هي ذرائعية بالكامل، فهي تعكس مناس��بة الوسائل لألهداف، وأهداف العلم 

ليست عرضة للتقييم العقالني إال بقدر ما تكون قابلة للتحقق.

وبناءً على ذلك، فالصيغة القائلة بأن العل��م يتطلع إلى المعرفة تخفي 
عدة أفكار بائسة. هل المعرفة التي يتطلع إليها العلم من معرفة العليات؟ أم 
يس��عى للمعرفة المؤكد صحته��ا، فهذه هي األمور التي يتح��دث عنها العلم 

 Rosenberg, Alexander “Normative Naturalism and the Role of Philosophy” Philosophy of 1 ـ
Science, Vol. 57, No. 1 (Mar. 1990), PP. 34-43, P. 37.

�ألك�شندر روزنبرج على  �أكد 

�أن �لهدف �لرئي�ض و�لوحيد 

للعلم هو �لمعرفة و�أن هذ� 

 �لهدف ظل كما هو،

�لثانوية  بينما �لأهد�ف 

و�لفرعية هي �لتي تغيرت
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بأص��وات مختلفة في مواقف تاريخية مختلفة، فأرس��طو تكل��م عن كثير من 
العلوم ف��ي ضوء رؤية كيفي��ة؛ بينما العل��م الحديث اآلن يتمت��ع بالخاصية 

الكميّة.

يتفق معظمنا على أنه إذا قال ش��خصان بأن كل واح��د منهما )أنا أريد 
تحقيق الهدف ×( ثم استمر في تعريفه بأساليب مختلفة تماماً، فهما يريدان 
الشيء نفس��ه، ولكن لدى كل منهما نظريات مختلفة حول ماهية أهدافهما، 
 (A) فإذا افترضنا أن العلم في الماضي كان يستخدم لتحقيق أهداف معينة
والتي تكون أكثر صعوبة من األهداف (A1) التي تخضع للفحص اآلن. عندئذ 
يبدو من المستحيل الحصول على دليل لمعرفة هل (A1) قابلة للتحقق؟ ألنه 
� فرضاً � لم يحاول أحد حت��ى اآلن تحقيق (A1)، فكي��ف يمكن أن نطالب 
بالحكم على قابلية مجموعة من األهداف قب��ل أن يحاول أي فرد تحقيقها1. 
وهذا يعني: أنه بعد تأمل الحق لنظري��ات معينة أنها عرضت خصائص عدة 
فضائ��ل معرفية، حتى رغم أن ه��ذه الخصائص لم تكن فضائل يس��عى من 
أجلها الذين وضع��وا هذه النظريات في األصل، فنيوتن على س��بيل المثال: 
عند تطوي��ره لميكانيكيته لم يكن يس��عى م��ن أجل نظرية تعط��ي تنبؤات 
مدهشة، ولم يكن نفس��ه لديه هذه النيّات، حتى على الرغم من أن نظريته 

قدمت مثل هذه التنبؤات بوفرة.

وهذا يبلور لنا أن المش��روع التجريب��ي الناجح � مث��ل العلم الطبيعي 
خالل القرون الثالثة الماضية � يجب أن يضع لنفسه صورة معترفاً بها تمثل 
الناجحة،  والنظريات  العظيمة واإلبداع��ات،  التاريخي��ة  تاريخه، فاللحظات 
والتجارب الكالسيكية صارت جزءًا من التقاليد األساسية للمجال التجريبي، 
فالذي يس��مح للفريقي��ن: ) الكيمائيين أو الجيولوجيي��ن( باعتراف بعضهم 
ببعض � وهم يشتركون في مش��روع عام � ليس بالضرورة أنهم يتفقون على 
أهداف علمه��م، ولكنهم يرون بأنهم يش��تركون في القرابة نفس��ها، وأنهم 

يتطلعون لإلنجازات المقبولة وإن كانت بطرق مختلفة.

Laudan, Larry: Beyand Positivism and Relativism, PP. 158-160. 1 ـ 
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ومن ثَمَّ ينظر الفالس��فة الذرائعيون والواقعيون والوضعيون والكانطيون 
الج��دد على حد س��واء إلى جاليلي��و ونيوتن عل��ى أنهم منه��م، رغم أنهم 
يختلفون كثيرًا ح��ول وصف ما يجدونه فاضاًل عنده��م، وعليه فإن ما يخلق 

الوحدة والشيوع في المجتمع العلمي هو القانون المتداخل للعلوم.

فربما يقترح ش��خص هدًفا جديدًا للعلم لم يكن يتبناه أبدًا، ولم يس��ع 
إلى تحقيقه، ولك��ن الطريقة التي نثبت بها مصداقي��ة هذا الهدف تتضمن 
بيان أن اإلنج��ازات المعترف بها للعلم محل الدراس��ة يمكن االحتفاظ بها، 
كإنجازات حس��ب هذا الوصف. فالش��خص عليه أن يعرف هل أن المعيار أو 
القانون الموجود يعرض أمثلة لقابلية التحق��ق لألهداف الجديدة؟ وبمجرد 
أن نتحقق من أن ه��ذه األهداف التي نختبرها قد فحص��ت، فيتضح لنا أن 
ه��ؤالء العلماء لديهم الكثير من األمور المش��تركة، حتى ول��و اختلفوا حول 

األهداف األساسية1.

ائين في األلعاب  ولنفترض أن ش��خصاً ما سأل: ما الس��بب في أن العدَّ
األولمبية أكث��ر نجاحاً من العدائي��ن في المدارس المحلي��ة العليا؟ وإحدى 
اإلجابات عن هذا التساؤل ربما تقتضي مقالة مطوّلة في سيكولوجية الوصف 
التشريحي لكل منهما، وإجابة أخرى مختلفة ربما تشير إلى إجراءات اختيار 
المشاركين في األلعاب األوليمبية والتي ال تس��مح إال لعدد من المشتركين 
ذوي المس��توى اللياق��ي المرتف��ع، بينما في المج��ال المحلي يت��م اختيار 

العّدائين بواسطة مدربين محليين لديهم مهارات أقل في االختبار.

وبالمثل فإذا كان علينا أن نتساءل لماذا قلَّت معدالت الوفيات حتى على 
الرغم من اآلث��ار الجانبية لألدوية، فإن التفس��ير األكث��ر وضوحاً ربما ال 
يتطلب مناقش��ة مطوّلة حول ُس��ِميَّة المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب 
العالج، ولك��ن ربما يقتضي األمر تغير طرق الع��الج والعودة إلى المعالجة 

باألعشاب الطبيعية2.

Ibid, P. 161. 1 ـ 
Ibid, P. 163. 2 ـ 
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ومن ثم يوضح لودان حجته ببس��اطة بقوله: أروني بعض األهداف التي 
تكون مقصورة فقط على العلم، دعوني أشاهد مناهج تستخدم في العلم وال 
تس��تخدم في أي من الفروع غير العلمية، وهذا يعن��ي أن الدعاوى الزائفة 

بالفصل بين العلمي وغير العلمي ليس مطلباً أساسياً للمعرفة.
إن التميي��ز المهم ليس بي��ن العلمي وغيره، ولكن يج��ب أن يكون بين 
الدع��اوى المثبتة قوية الحجة وغير ذلك؛ ألن هن��اك العديد من النظريات 
تقع خارج العلم تش��تمل على فروع من الفلس��فة والتاريخ واألدب تس��تخدم 

معايير تجريبية ومفاهيمية مقبولة في تقييم المذاهب المتنافسة.
إن محاول��ة إثبات أن مث��ل هذه األش��كال من الدراس��ة أو البحث 
تستخدم وس��ائل، أولها أهداف مختلفة عن وس��ائل وأهداف العلم، فهي 
محاولة س��اذجة. إن ه��ذا التقارب بين األن��واع المختلفة من النش��اط 
المعرفي ال يجب أن يخفي عنا أهمية اختالف الدرجات أو المس��تويات، 
فالعلم أسرع من الفروع غير العلمية في درجة أو معدل تقّدمه، إن نموذج 
حلّ المش��كالت يقدم آليَّة للوص��ف الدقيق لمعدل التق��دم في مختلف 
الفروع المعرفية، أو بتعبي��ر آخر توصيف المعرفة ب��كل صورها وإيجاد 
ط��رق لتقدمها، لكن إيج��اد اختالفات اصطناعية، كأس��اس بين العلمي 
واألش��كال األخرى من المعرفة فقط، تعتم المشكالت المحورية لنظرية 

المعرفة بدالً من أن توضحها1.
3-4 ومن هذا المنطلق التوصيفي للمعرفة، رفض لودان التاريخ الفكري 
على أنه تفسيري يهتم فقط بتفسير النصوص، فقد أوصى بتاريخ فكري قوي 
يكون هدفه الرئيس تفس��ير التغيّ��ر والتعديل في االعتق��ادات، لكن متابعة 
القوانين التفسيرية االجتماعية أو الس��يكولوجية مرفوضة؛ ألننا ال يمكن أن 
نطمع في تقديم الع��دد الكامل لكل المس��وغات العقالنية ل��كل حادثة أو 
معتقد (×) ولكن تقديم تفس��ير كاف مقصور على ه��ذه الظروف التي تبدو 
أكثر ارتباطاً وفاعلية لحدوث (×)؛ ألن الس��جل االجتماعي المعرفي للماضي 

Laudan, Larry “The Philosophy of Progress”, PP. 540-542. 1 ـ 
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ما هو إال متاهة ليس لها حدود، أو كم��ا يتبيّن لنا بأنه قد أصابه اإلفالس 
.1 Exegetically Bankrupt التفسيري

وهذا يعني أن أي نظرية لالختيار العقالني يجب أن تكون أفضل نظرية 
متاحة، وأنه في المقابل يجب أن تتحدد وفق تقييم النجاح النسبي لمختلف 
أنواع التفسيرات، في الوقت الذي يعترف ولو بصورة عابرة بصعوبة ما يطلق 

عليه عوامل التفسير العقالني واالجتماعي المتواصل.
وعليه يجب األخذ في االعتبار تاريخ العلم، 
أكثر  يكونون  � دائماً �  العلماء  أن  بس��بب  ليس 
عقالنية من أي ش��خص آخر، ولكن بسبب أن 
تاري��خ العلم � عبر المج��االت األخرى � يقّدم 
س��جاًل مؤثرًا لألفعال والقرارات، تقترب أكثر 
التي  الزمن م��ن تحقيق األه��داف  مع م��رور 
يراها معظمنا بأنها مهمة وذات قيمة، فالسجل 

يعني: تاريخ العلم ليبيّن لنا أّياً م��ن طموحاتنا المعرفية قد تحقق، وأّياً 
منها لم يتحقق2.

ومما سبق يمكن أن نتبّين طبيعة موقف لودان من التقدم والطبيعية 
المعيارية فيما يلي:

أن القواع��د المنهجية في العلم وفلس��فته )على س��بيل المثال أ �  
تفضل النظريات التي تعطي تنبؤات مثيرة عن النظريات التي 
تش��رح ما هو معروف من قب��ل( أو بتعبير آخ��ر: تحديد أكثر 
الوس��ائل كفاءة ف��ي تحقيق أه��داف الش��خص المعرفية مثل 
 (Y) النظريات الصحيحة ل� (×) أو التفس��ير الصحيح للظاهرة

إلى آخره.

 Westman, Robert S. “Towards a Richer Model of Man: A Critique of Laudan’s Progress and its 1 ـ
Problem’s, P. 497.

Laudan Larry: Beyond Positivism and Relativism, P. 138. 2 ـ 

�أي نظرية لالختيار  �إن 

�أن تكون  �لعقالني يجب 

�أف�شل نظرية متاحة، وفي 

�أن تتحدد  �لمقابل يجب 

وفق تقييم �لنجاح �لن�شبي 

�أنو�ع �لتف�شير�ت لمختلف 
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تس��عى الميتامنهجية المعاص��رة إلى تقييم المناه��ج العلمية من ب �  
منظ��ور منفعتها في تحقيق األه��داف المعرفية الحالي��ة للعلماء، 
وبذلك فهي ال يمكن أن تأتي بنظرية متكاملة عن التقّدم العلمي؛ 
ألن ش��رعية األه��داف المقترح��ة ال تتح��دد في ض��وء اللحظة 

الراهنة1.

�لخاتمـة:

يتضح من كل ما سبق أن الهدف الجوهري واألكثر عمومية للعلم هو حلّ 
المشكالت، وبالتالي يشكل هذا الهدف المس��وغ األساسي والقوي في العلم، 
بمعنى أنه ومن خالله نستطيع أن نحكم على عقالنية فعل معيَّن وعدم عقالنية 
الفعل اآلخر في نطاق العلم، مع األخذ في االعتبار أن الش��خص الذي يفشل 
في تعزي��ز أهدافه من خالل تصرفاته، يمكن أن يصب��ح في النهاية عقالنياً، 

خصوصاً عندما تكون أفعاله من غير قصد تعزز أهداف العلم.
ه��ذه الطريقة المثلى تعدُّ بمثاب��ة العمود الفق��ري للنظريات المتقدمة 
وإثب��ات أوراق اعتمادها العلمي، ومع ذلك فلم يقّدم ل��ودان تمييزًا بين حلٍّ 
جيد للمش��كالت وحلٍّ مقبول؛ ألن نظريته عن التقّدم العلمي لم تتطلب منا 
مقارنة كفاءة الحلول ب��أي طريقة، فالتقدم ليس هو مس��ألة الحصول على 
أفضل الحلول، بل مزيد م��ن الحلول بحيث تتطابق مع معايير المجتمع، على 
الرغم من أنه لم يقّدم تعريفاً وافياً ودقيق��اً حول تعريف المعايير العلمية، 
ولكنه اكتفى بأنها المتاحة أكثر من غيرها، والمستخدمة بفاعلية وتتطور من 

وقت آلخر.
ومن هنا يكمن الهدف األساسي للطبيعية المعيارية، فهي ليست بديهيات 
ذاتية التس��ويغ ولكنها أم��ر افتراضي، بمعنى أنها وس��ائل ألهداف مطلوبة، 
وبالتالي فهي عرضة للتعديل التجريبي؛ ألنها موجهة نحو األهداف المالئمة، 

  Doppelt, Gerald “The Naturalist Conception of Methodological Standards in Science: 1 ـ
Acritique” Philosophy of Science, Vol. 57, No. 1 (Mar. 1990), PP. 1-19, PP. 2-3.
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فال نحتاج � فقط � لتقييم، هل الوس��ائل المتاحة محل الدراسة قادرة على 
تحقيق األهداف المعرفية؟ بل يجب تقييم األهداف نفسها .

فال مناص إذن م��ن االعتراف بأن فك��ر لودان يمثل إس��هاماً جيّدًا في 
تشكيل وجهة نظر فلسفية، ولكنها وجهة نظر تتعارض مع األهداف التقليدية 
التي يؤمن بها كثي��ر من العلماء والفالس��فة الذين كان��وا يحاولون إيجاد 
مبادئ عامة وثابت��ة، بمعنى أن معايير التقييم العلم��ي الصحيحة للنظريات 
يفترض أن تكون ثابتة؛ أي: ليس��ت تاريخية، فهم لم يعتق��دوا � أبدًا � بأن 
القيم تتحكم في المنهج، ولم يتخيل��وا أن الخالفات العلمية يمكن أن تحل 

من خالل هذه المناقشات حول األهداف.
لكن دعن��ا نفترض أن العلم في المس��تقبل س��وف يكتش��ف أن المتعة 
الجمالية خاصيّة معرفية، فيس��تطيع الش��خص أن يكتب قص��ة من الخيال 
العلمي تصور هذه الخاصية على أنها من النوع الذي يجعل المتعة الجمالية 
هدفاً عقالنياً للعلم، لكن لودان أش��ار بالقول ب��أن األهداف ال بد أن تكون 
قابلة للتحق��ق، وإذا لم نتحقق منها في الوقت الحال��ي يمكن التحقق منها 

فيما بعد، بمعنى أننا ال يمكن أن نرفض هذا االقتراح.
على أية ح��ال، يمثل فكر ل��ودان مزيجاً بين كف��اءة النظريات في حل 
المش��كالت واألهداف العملية مثل بناء الجسور والس��دود؛ أي: العمل وراء 
عملية تشجيع العلم للبحث التطبيقي، بحيث يسمح لنا بأن نتفاعل مع بيئتنا 
من أجل تحقي��ق مصالحنا الخاصة، فتتح��دد قيم حياتنا وأهدافنا حس��ب 

ظروف عالمنا الذي نعيش فيه.
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■  باحث من سلطنة ُعمان.

بكثير من الحساســية، وقليل من اإلنصــاف، تتناول أغلب 
نظرة  نتيجــة  الجزية؛  موضــوع  االستشــراقية  الدراســات 
متجذرة تتمثل في أن الفقهاء المســلمين يقصدون إلى معنى الدونية 
في التعامل مع اآلخر الكتابي، ودون مواربة، فإن هذه النظرة لها ما 
يبررها، فقد كرســتها بعــض آراء المذاهــب والتنظيــرات الفقهية، 
ينضاف إليها كثير من الممارســات التاريخية، أسهمت هي أيضاً في 
ترسيخ هذا المعنى في العقلية اإلسالمية، وامتدت حتى سيطرت على 
العقل االستشــراقي، ليس منهم بطبيعة الحال (توماس أرنولد)، في 
كتابه: الدعوة إلى اإلسالم، وال (أ، س ترتون)، في كتابه: أهل الذمة 
في اإلسالم، بل كانت كتابتهما في الموضوع أكثر موضوعية وإنصافاً.

تهدف هذه الدراســة إلى إعــادة النظر في التــراث الفقهي، 
ومحاولة البحث عن رؤية جديدة، ليس بالضرورة أن تمثل الرؤية 
العامة للفقه، أو الرأي األوســع انتشــارًا، بقدر مــا نكتفي بعرض 
وجهة نظــر فقهية، نــرى أنها تســهم فــي تبديد تلــك النظرة، 
والتخفيــف من غلوائها، وتســاعد على فهم المضاميــن المختلفة، 

■   »aô°ûªdG  ó«©°S  øH ódÉN

ا�سالمي  التراث  في  الجزية 
ا�خر مع  العالقة  وإشكالية 
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وتطــرح فكرة قد تكــون جديدة، ما يدفــع باتجاه آفاق من الحــوار البناء، 
والتفاهم القائم على معرفة صحيحة، ومضامين أكثر نضجاً، وأهدى سبيًال.

وبنظــر الباحث، فــإن مبعث تلــك النظرة عــّد البعض الــزكاة والجزية 
دائرتين منفصلتين، ولكل منهما اســتقالليته التامة، دائــرة الزكاة موضوعها 
مال المســلم، ولها مصارفهــا، ودائرة الجزيــة موضوعها أهــل الكتاب، ولها 
مصارفها، فهما بذلك فضاءان منفصالن، وتنفرد الزكاة بكونها شعيرة تعبدية، 
يدين بها المســلم هللا تعالى، وهو ما ال يمكن إلزام غير المسلم به، احتراماً 
لشــعائره الدينية، وخصوصية معتقداته، كما ال يمكن إلزامــه بالصوم، مهما 

كانت منافعه الصحية، وبتعبير النووي: حق لم يلتزمه الذمي فال يلزمه1.
لكــن الباحث مع ذلك يطرح هذا الســؤال: هل فعًال هاتــان الدائرتان 
منفصلتان؟ أم أن هناك نقاط التقــاء أو منطقة تقاطع بينهما؟ هذا تحديدًا 

ما تحاول هذه الدراسة الحفر والتنقيب فيه.
ففي حين تفترض القراءة التقليديــة وجود فضاءين منفصلين، تلوح في 
األفق مالمح منطقة تقاطع، قد تكون كبيرة فيما أحسب بادئ الرأي، بحاجة 
إلى كثير من التنقيــب في اآلثار الفقهية، من أجل البحث والكشــف عنها، 
وهــذا أمر مهم؛ إذ لطالما مــارس فقهاء تكريس فكــرة الفصل بين هاتين 
الفريضتين الماليتين، على اعتبار أن فريضة الزكاة أعلى شأناً وأرفع، ودون 
ذلك الجزية؛ أي: أنها تأتــي في مرتبة أدنى من الــزكاة، ومؤكد أنه كلما 
كان التمايز واالنفصال بين الدائرتين كبيرًا، نكون أمام إشكال أعمق، وهوة 

أوسع بين الذات اإلسالمي، واآلخر الكتابي.

:äÉHQÉ≤e
يذكر صاحب اللســان أن الجزاء: القضاء، جزى هــذا األمر: قضى، ومنه 
قوله تعالى: ﴿ h g f e d c ﴾ [البقرة: 123]، قال األزهري: أي: ال تقضي2. 

1 ـ المجموع، دار الفكر، بيروت، (د. ت)، ج 5، ص 328.
2 ـ ابن منظور، باب (جزي).
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ويعرف صاحب القامــوس الجزية بأنها خــراج األرض وما يؤخــذ من الذمي1. 
وتتضح العالقة بين الداللة اللغوية والمعنى االصطالحي، بما تحمله الجزية من 
معاني (الفرض)، فهي مفروضة ومقدرة، و(اإللزام)، فهي ملزمة، شأنها في هذا 

شأن فريضة الزكاة، التي هي أيضاً فريضة إلزامية على المسلم.
وينظر الدهلوي إلى موضوع الجباية عموماً بشكل أكثر حيادًا وموضوعية، 
فهو يرى أن نظام المدينة، يتوقف على ماٍل يكون به قوام معيشــة الحفََظة، 
والذابين عنها، والمدبرين السائســين لها، ولما كانوا عاملين للمدينة عمًال 
نافعاً، مشغولين به عن اكتساب كفافهم، وجب أن يكون قوام معيشتهم عليها، 
واإلنفاقات المشتركة ال تسهل على البعض، أو ال يقدر عليها البعض، فوجب 

أن يكون جباية األموال من الرعية ُسنة2.
يــق الــزكاة رمــزًا للوالء  وكمــا عــّد الصد
للدولــة، ومعنى من معاني ســيادتها، واســتجاز 
قتــال مانعيهــا، رغــم عدم إنــكار فريــق منهم 
لفرضيتهــا، فكذلك الشــأن فــي الجزية، حيث 
بالنســبة للذمي دليًال  عّدها عطيــة عبد الحليم 
أقر  أمان، وأنه  أنه دخل مع المســلمين في  على 

بالوالء والتبعية السياسية للدولة اإلسالمية3.
فالجزية تقابل الزكاة في كونها حقاً مــن حقوق الدولة على مواطنيها، 
(بالتعبير الحديــث للمواطنة)، لها كامل الحق في اســتيفائه وعقاب مانعه، 
وإن كانتا تختلفان في المقدار؛ العتبارات ســيأتي الحديث عنها الحقاً. ولم 
تكن الجزية أمرًا أحدثه اإلســالم؛ بل هي نظام مارســته دول كثيرة سبقت 
وهو أمر منطقــي فإن العــدل يقتضي أن يســتوي الجميع فــي تحمل أعباء 

1 ـ الفيروزبادي، باب (جزي).
2 ـ حجة اهللا البالغة، ضبطه ووضع حواشيه: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1995م، ج 2، ص 70.
3 ـ الضريبــة الموحدة في ميزان الشــريعة اإلســالمية، جامعــة األزهر، كلية الشــريعة والقانون، 

القاهرة، (د. ت)، ص 46.

 IÉcõdG πHÉ≤J ájõédG
 ¥ƒ≤M øe kÉ≤M É¡fƒc »a
 ,É¡«æWGƒe ≈∏Y ádhódG
 åjóëdG ô«Ñ©àdÉH)
(áæWGƒª∏d
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الدولة؛ ألن الجميع يتمتع بحمايتها، ويعيش آمناً في كنف نظامها على نفسه 
وماله، وينعم بخيراتها.

والغــرض من الجزية هو نفســه الغرض من الزكاة، وهو اإلســهام في 
تحمــل أعباء الدولة، وتقديم العــون لها، للقيام بواجباتهــا تجاه رعاياها، 
وهذا ما أشــار إليه الشــقصي عرضا بقوله: وذلك إذا كانــوا حيث تجري 
عليهم أحكام المسلمين، وحمايتهم، ورعايتهم، وعدلهم في برهم وبحرهم1. 
والمعنى أن ما يتم دفعه هو في مقابل ما توفره الدولة من الحماية والرعاية 

والتمتع بالحقوق.
ومع ذلك تورد كثير من الكتابات اإلسالمية واالستشراقية فكرة أن الجزية 
تحمل مضامين نظرة دونية لآلخر الكتابي، وهذا وإن كان يستند إلى ممارسات 
تاريخيــة وبعض تنظيــرات فقهية ـ كما أســلفنا ذكره ـ فإنــه ال يصح اعتباره 
الممارسة الرسمية، وذات الشرعية لإلســالم، وال هي تحظى بقبول الشريحة 
العريضــة مــن الجماهير المســلمة؛ فهي ال تســتند إلى أي أســاس علمي أو 
موضوعي، ســوى ممارســات تاريخية فــي عصور مظلمــة اختلط فيهــا الدين 
بإفرازات الواقع السياســي، ومراحل الصراع التاريخي، فاإلسالم دين ال يجد 
أي غضاضة في التعامل مع أهل الكتاب، أو الحوار معهم، واعتبارهم مواطنين 
يتقاســمون مع إخوانهم المســلمين األرض: منافعها وخيراتها، ويؤدون للدولة 
 d c ﴿ :والمجتمع واجبات الوالء والوطنية. لكن يروق للبعض ترديد اآلية
i h g f e ﴾ [التوبــة: 29] فــي عــرض لألفكار الشــخصية باســم 
الدين، مخرجاً اآلية من سياقها الموضوعي، فاآلية ـ على األقل بنظر الباحث ـ 
تتحدث عن قوم ألجأوا الدولة إلى قتالهم بمنعهم الجزية، فالصغار واقع بهم 
ال محالة بعد أن تجبرهم الدولة على دفعها، وما هذا عن مانعي الزكاة أيضا 
ببعيد، فقد لحق الذل والصغار أيضــاً بمانعيها بعد أن قاتلهم الصديق، وكتب 
غار عند الشــقصي هو أن يسلموها  التراث التاريخي الفقهي تؤكد ذلك، فالص

1 ـ منهج الطالبين، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 
1982م، ج 5، ص 240.
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بأيديهم أو وكالئهــم لمن أمر بقبضهــا منهم، وذلك إذا كانــوا حيث تجري 
عليهم أحكام المسلمين وحمايتهم ورعايتهم.1 وهو ما يحيل إلى معنى الخضوع 

للدولة، واإلذعان لسلطتها، وهو قدر يشترك فيه جميع رعايا الدولة.
والجزية ال تجب على صبي وال امرأة وال شيخ فاٍن، مما يؤكد عدالة الدين 
ونزاهــة مقاصده، ولم ُيــرم بما رمي إال من قبل أفكار شــخصية، وممارســات 
تاريخية، ال تستند إلى أساس علمي، في ظل انحراف عن مقاصد الدين وكلياته.

:ïjQÉàdG  ¬≤a øe
روى ابن ســالم بســنده عن داود بن كــردوس قال: صالحــت عمر بن 
الخطاب عن بني تغلب، بعدما قطعوا الفــرات، وأرادوا اللحوق بالروم، على 
أن ال يصبغوا صبيانهم،2 وال ُيكرهوا على ديــن غير دينهم، وعلى أن عليهم 

العشر مضاعفاً، من كل عشرين درهماً درهم3.
وفي رواية أخرى عن زرعة بن النعمان، أو النعمان بن زرعة، أنه ســأل 
عمر بن الخطاب، وكلمه في نصارى بنــي تغلب، وكان عمر قد َهّم أن يأخذ 
منهم الجزية، فتفرقوا فــي البالد، فقال النعمان أو زرعة بن النعمان لعمر: 
يا أمير المؤمنين أن بني تغلب قوم عرب، يأنفون من الجزية، وليســت لهم 
أمــوال، إنما هم أصحاب حروث ومــواِش، ولهم نكاية فــي العدو، فال تعن 
عدوك، عليك بهم، قال: فصالحهــم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم 

الصدقة، واشترط عليهم أّال ينّصروا أوالدهم4.

1 ـ منهج الطالبين، ج 5، ص 240.
2 ـ ذكر المفسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم في الماء، وهو الذي يسمونه 
المعمودية، ويجعلون ذلك تطهيرًا لهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا: اآلن صار نصرانياً حقاً، فرد اهللا 
عليهم بقوله: ﴿ k j ﴾ أي اإلسالم، وسماه صبغة استعارة، ومنه قول بعض شعراء همدان:

صبغـــة لهـــم  أنـــاس  الصبغوكل  خيـــر  همـــدان  وصبغـــة 
أوالدنـــا ذاك  علـــى  فأكـــرم بصبغتنـــا فـــي الصبـــغصبغنـــا 

الشوكاني، فتح القدير، ج 1، ص 162
3 ـ األموال، تحقيق وتعليق: محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، 1988م، ص 36.

4 ـ ابن سالم، األموال، ص 37.
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رفض هذه الرواية مالك، وبمعنى أصح وأدق لم يأت عليها ذكر عنده، 
وال عند أصحابه، حسب رواية سحنون عن ابن القاسم: ما سمعت من مالك 
في هذا شــيئاً أحفظه، قال: ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني تغلب 
مضاعفة عنــد مالك ما جهلناه، ولكن ال نعرفه1. ورفــض الرواية أيضاً ابن 
حزم، فهي في غاية االضطراب حسب تعبيره2. وإضافة إلى رواية ابن سالم 

تكررت مضامين هاتين الروايتين أيضا لدى يحيى بن آدم3.
ورغم رفض ابــن حزم للرواية؛ فإنها لقيت قبوالً واســعاً في األوســاط 
الفقهية، وما كان اضطراب الســند ـ بتعبير ابن حــزم ـ ليحول دون اهتمام 
وعناية الفقهاء بها من كافة المذاهب، فالشقصي ينقل عن أبي سعيد القول: 
إن نصارى بني تغلب ـ مثل نصارى العرب ـ ال أعلم لهم حكماً غير حكمهم4. 
أما ابن وصاف فيــرى أن نصارى العرب يؤخذ منهم الفرض، كما يؤخذ من 

المسلمين الصدقة، وهو الخمس وال جزية عليهم وال صدقة5.
وذهب أيضاً إلى أخذ الزكاة مضاعفة من بني تغلب الشافعي وأبو حنيفة 

وأحمد والثوري.

:áØ∏àîe IAGôbh ¢üædG
عّد أبو حنيفة والشــافعي مضاعفة الزكاة خاصة ببني تغلب بحسب ابن 
 d c ﴿ :حزم6، ويستدل السرخســي لهذا الرأي بأن ظاهر قوله تعالى

1 ـ المدونة الكبرى، رواية اإلمام سحنون عن ابن القاسم، ضبط النص: محمد محمد تامر، مكتبة 
الثقافة الدينية، القاهرة، 2004م، ج 1، ص 341.

2 ـ ر. المحلى، تحقيق عبد الغفار ســليمان البنــدادي، دار الكتب العلمية، بيــروت، 1988م، ج 4، 
ص 231.

3 ـ ر. الخراج، ليحيى بن آدم، ومعه الخراج، ألبي يوســف، واالســتخراج البن رجب، دار المعرفة، 
بيروت، (د. ت)، ص 65.

4 ـ منهج الطالبين، ج 5، ص 231.
5 ـ شرح الدعائم، تحقيق: عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1982م، 

ج 1، ص 309.
6 ـ المحلى، ج 4، ص 231.
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i h g f e ﴾ [التوبــة: 29] يتناول كل كافر، إال أنه خص من هذا 
الظاهر بني تغلــب، باتفاق الصحابة1. والذاهبون إلــى هذا الرأي يقصرون 
النص على مورده، وهو ما يشــي بعدم رغبة في التوسع في أخذ الزكاة بدالً 
من الجزيــة، على اعتبار أن الــزكاة هي فريضة المســلم، وأن الجزية هي 

فريضة الكتابي، وأنهما فضاءان منفصالن.
وفريق آخر يذهب إلى تعليل النص، وفهم 
مالبســاته، واإلحاطة بمضامينــه، فابن جعفر 
الضعف،  منهم  يؤخــذ  العرب  أن نصارى  يرى 
وهو الخمــس، وال جزية عليهم.2 وهو رأي ابن 
النضر، وهو أيضــاً رأي ابن وصاف، وعبارته: 
الفــرض، كما  يؤخــذ منهم  العرب  ونصــارى 
وهو  الصدقــة،  مــن  المســلمين  مــن  يؤخــذ 

الخمس، وال جزية عليهم وال صدقة3، ثم أتبعه بالحكم نفسه في اليهود 
العرب، وعلى ذلك جرى الشــقصي؛ لكنه أوضح المجمــل بمزيد بيان، 
فقال: وأما نصــارى العرب فإنه يضاعف عليهم ما يؤخذ من المســلمين 
من أموالهم، وهو من جميع األمالك التي تجب فيها الزكاة الخمس مما 
فيه العشــر، والعشر مما فيه نصف العشــر، ونصف العشر مما فيه ربع 
العشــر، وأرجو أنه ال شــيء عليهم حتى يبلغ من أمالكهــم من ذلك ما 
تجب فيه الزكاة من أموال المســلمين4. وهو يــرى أن نصارى بني تغلب 
مثل نصارى العــرب؛ إذ ال فرق بينهــم، ومن ثم قال بالقول نفســه في 

اليهود العرب والصابئين.

1 ـ المبســوط، قدم له: خليل محيي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، 
ط1، 2000م، مج 1، ج 2، ص 165.

2 ـ الجامــع، تحقيــق: عبد المنعم عامــر، وزارة التراث القومــي والثقافة، ســلطنة ُعمان، مطبعة 
األلوان، 1988م، ج 3، ص 141.
3 ـ شرح الدعائم، ، ج 1، ص 309.
4 ـ منهج الطالبين، ج 5، ص 231.
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أما ابن قدامة فيحكي تصريح الشــافعية والحنابلــة، بأنه إذا كان قوم 
غير مســلمين، لهم قوة وشــوكة، وامتنعوا عن أداء الجزية، إال إذا صولحوا 
على ما صولــح عليه بنو تغلب، وخيــف الضرر بترك إجابتهــم إلى طلبهم، 
ورأى اإلمام إجابتهم إلــى طلبهم دفعاً للضرر جــاز إذا كان المأخوذ منهم 

بقدر ما يجب عليهم من الجزية وزيادة1.
لكن ثمة فرقاً بين ما صرح به الشافعية والحنابلة ـ حسب ابن قدامه ـ 
وما قاله اإلباضية، فالمفهوم من الشــافعية والحنابلــة أن جواز أخذ الزكاة 
مضاعفة متوقف على حدوث مثلما حدث بين عمر وبني تغلب، فإذا حدث ما 
حدث حكم بالجــواز مما يقتضي عــدم الحكم عند عدم الســبب، أما رأي 
اإلباضية، ففيمــا أتبين أرى أنهم نظروا إلى المســألة من ناحية اجتماعية؛ 
حيث قالوا: بما أن بنــي تغلب أنفوا من دفع الجزيــة، وقِبل منهم عمر دفع 
الزكاة مضاعفة، فليس بنــو تغلب بأفضل من غيرهم مــن قبائل العرب؛ إذ 
الجميع متساوون في الدين، نصارى كانوا أو يهودًا، ومتشابهون في الجنس، 
فهم عرب، ولعلهم نظروا إلى المســألة من جانب آخر سياسي، وهو الرغبة 
في إغالق باب الرفض المتكرر من أي قبائل أخرى، فحســماً ألي نزاع تقبل 

الزكاة مضاعفة، ما دام عن تراض بين الطرفين.
فنحن في حقيقة األمر بين يدي ثالثة أقوال متمايزة:

األول: ينظر إلى النص من منظار حرفي بحت، ويقصر الجواز على بني 
تغلب مورد النص.

الثاني: ينظر إلى العلة وراء النص ويدور معها وجودًا وعدماً.
الثالث: ينظر إلى المســألة في ضوء كليات الشــريعة والمبادئ العامة، 
كمبدأ المســاواة بين النــاس؛ إذ ال تمييز ألحد على آخر، وكذلك ســد ذرائع 
الفساد بتالفي أي اضطرابات سياسية أو التخلص من أشكال التمييز االجتماعي 
دون التقيد بحرفية النــص، وال الحدود الضيقة واإلمكانــات المحدودة للفقه 

1 ـ المغني، دار الفكر، بيروت، ط1، 1984م، ج 10، ص 585.
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المســتخرج من الدالالت اللفظية للنــص وحدها، فإنها تظــل محدودة إذا ما 
قارناها باالستنباط المستلهم من المقاصد الكلية ومالكات األحكام.

كما ألمح عدم الرغبة في التوســع في أخذ الزكاة بدالً من الجزية في 
القول األول بنســبة أكبر، وفي القول الثاني بنســبة أقل، أبرر ذلك باإلطار 
التعبدي الذي أحيطــت به فريضة الزكاة، كونها عبادة للمســلم فقط؛ لكن 
أمام النــص لم يجدوا بدًا من التزامه حرفياً حســب الــرأي األول، ومعلًال 

حسب الرأي الثاني.

:â«àØJ ójõe
تساءل الفقهاء: هل مضاعفة الزكاة شرط أساسي في قبولها بديًال عن 
الجزية؟ جرى الصلح بين عمر بن الخطاب وبني تغلب على مضاعفة الزكاة 
عليهم، لما أنفوا من دفع الجزية، وقطعــوا الفرات، وهموا باللحاق بالروم، 
مما حــدا بعمر للنظر فــي الحادثة في ضوء مســتجدات الواقــع، ورهانات 

الحدث مستلهماً مقاصد الشريعة، والمصلحة الكبرى لألمة.
وعندما نمعــن النظر في رواية ابن ســالم للواقعة، نجــد أن دافع بني 

تغلب لرفض الجزية أمران اثنان:
األول: أنهــم أنفوا من دفــع الجزية، ربما بالنظر إلــى من حولهم من 

القبائل التي تدفع الزكاة، فهم «قوم عرب»، والظاهر أنه سبب اجتماعي.
الثاني: أن القوم: ليست لهم أموال، إنما هم «أصحاب حروث ومواش»؛ 
أي: أنه ســبب اقتصــادي، فهم ال يريــدون أن يدفعــوا نقدًا مقــدرًا دنانير 
ودراهــم، بل أن تؤخذ من حصائــد حروثهم، ونتاج مواشــيهم، فذلك أخف 

عليهم وأهون؛ ألنهم ليسوا بأصحاب أموال.
هكذا جرى الصلح علــى مضاعفة الزكاة، لكن عهــودًا أخرى أبرمت مع 
أهل الذمة، لم تكن فيها مضاعفة الزكاة شرطاً بديًال عن الجزية، فقد أورد 
الطبري أنه عندما توجه عبد الرحٰمن بن ربيعة إلى ناحية الباب جهة قزوين، 
عرض عليه عامل الفرس شــهر براز الصلح على أن يؤدي الجزية قائًال: إني 
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بإزاء عدو كلــب،1 وأمم مختلفة،.... ويــدي مع أيديكــم،.... وجزيتنا إليكم 
النصر، والقيام بما تحبون، فلما رفع ذلك إلى سراقة بن عمرو ـ الذي كان 

قائد الجند قبله، وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب ـ أجازه وحسنه2.
وأورد البــالذري أيضاً أنه عندما فتحت الجرجومة في شــمال ســورية، 
طلبــوا الصلح على أن يكونــوا أعواناً للمســلمين، وعيوناً ومســالح في جبل 
اللــكام، فقبل منهم ذلك.3 فالخيــارات كانت مفتوحة كبديــل عن الجزية، 

وجاءت مضاعفة الزكاة إحدى تلك البدائل، التي وقع التصالح عليها.
ويرى بعض الباحثين أن مضاعفة الزكاة ليس بشــرط، فيمكن التصالح 
على ثالثة أضعافها، كما يصح دفعها بالمقدار نفسه، حسب ما يمليه الواقع، 

ويقره ولي األمر، لالعتبارات اآلتية:
أن صنيع عمــر اجتهاد محض، توخــى فيه المصلحة قدر المســتطاع، أ ـ  

وليــس االجتهــاد حكرًا على أحــد، وقد قــرر عمر مبدأ الجــواز، أما 
مضاعفة الصدقة، فأمر سياسة ومصلحة، ويقع في إطار والية التدبير، 
والصلح بابه السياسة الشــرعية، التي ال تقف عند حدود، سوى توخي 

المصلحة، بدليل الحادثتين السابقتين4.
يجيز بعض الفقهاء أخذ الزكاة من الذمي إذا اشــترى ماالً عشــرياً، ب ـ  

دون أن ينصوا على مســألة مضاعفــة الزكاة، ذهب إلــى هذا الرأي 
الشقصي5، ومحمد بن الحسن6.

أن الزكاة عبادة مقدســة، يؤديها المســلم تديناً، ويرجــو ثوابها عند ج ـ  
اهللا، ولهذا ال يمكن إلزام غير المســلم بها، كونــه ال يعتقدها ديناً، 

1 ـ أي: شديد.
2 ـ تاريخ األمم والملوك، دار الفكر، بيروت، ط1، 1987م، ج 5، ص 143.

3 ـ فتوح البلدان، ص 159.
4 ـ يوسف، النفقات العامة في اإلسالم، دار الثقافة، الدوحة، ط2، 1985م، ص 73.

5 ـ ر. منهج الطالبين، ج 5، ص 241.
6 ـ ر. الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1986م، ج 2، ص 55.
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لكْن فــي الزكاة ُبْعٌد آخر وهو البعد المالي، فــإذا التزم الكتابي هذا 
المقدار من المال تحت أي اسم كان فال مانع من ذلك1.

أن الجزية في األصــل ال تقدير فيها، بخالف الــزكاة، بل توضع بما د ـ  
يطيق أهل الذمــة، فقد وضعت مرة دينارًا، وأخــرى (48) درهما، ً أو 

(24) درهماً، أو (12) درهما2ً.
ومن ثم يمكن تقديرها بمقدار الزكاة، كما أنه ليس هناك ما يمنع من 
مســاواة األفراد في الوطن الواحد، من دفع مقدار الزكاة نفسه، باعتبارها 

نظاماً ضريبياً موحدًا، ال يفرق بين أبناء الوطن واألرض الواحدة.
لذا جاء ضمن توصيات الندوة األولى لقضايا 
الــزكاة المعاصــرة، المنعقدة بالقاهــرة 1988م: 
فريضة  تطبــق  التي  اإلســالمية  الحكومــات  دعوة 
الــزكاة إلى األخــذ بــرأي القائلين مــن الفقهاء 
المعاصرين بفــرض ضريبة تكافــل اجتماعي على 

مواطنيها من غير المسلمين بمقدار الزكاة3.
وقد حــاول البعض الوصول إلــى هذه النتيجة 
من طريق آخر، وهو أن الجزيــة إنما كانت بمثابة 

ضريبة مالية، لإلســهام في واجب الدفاع، نظير ضريبة الدم التي كان يدفعها 
المسلم في حومة القتال، للدفاع عن الدولة كلها4.

وهو رأي ال يمكن التسليم له، ولي حوله مالحظتان:
األولـــى: أن الجزية لم تكن فــي مقابل القتال وحــده، إنما في مقابل 
القتال ودفع الزكاة معاً، لذلك كانت مضاعفــة، فمع القول بأن الجزية في 

1 ـ مسعد، نظام الزكاة بين النص والتطبيق، ص 69.
2 ـ يوسف، النفقات العامة في اإلسالم، ص 73.

3 ـ األشقر وآخرون، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، دار النفائس، األردن، ط1، 1998م. 
ج 2، (مالحق)، ص 877.

4 ـ الريس، الخراج والنظم المالية للدولة اإلسالمية، دار األنصار، ط4، 1977م، ص 164.
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مقابل القتال، ال يصح أخذ الجزية عندما يشــارك أهــل الكتاب في الدفاع 
عن الوطن، شــأن نظرائهم من أبناء المســلمين، وهكذا يبقى عبء الزكاة 
على كاهل المســلمين، دون أن تكون هناك ضريبة توازيها، تفرض على أهل 
الكتاب لإلســهام في نفقات الدولة، والقيام بواجب الخدمات العامة، وهذا 
المعنى هو الذي دفع عمر إلــى مضاعفة الزكاة على بني تغلب، حتى تكافئ 

الفريضتين.
الدول هي فقــط لدفع األعداء،  التــي تخوضها  الحروب  هل  والثانية: 
ولماذا ُيلزم أهل الكتاب في الدولة اإلســالمية بواجــب القتال في ظل دولة 
تجّد في التوســع لنشــر دينها؟ نعم يبدو األمر منطقيا في حالة ممارســة 

الدولة لواجب الدفاع عن الوطن؛ لكنه ال يبدو كذلك في الحالة الثانية.
ومع ذلك فــإن مــن صالحيات ولــي األمر أن يحــدد مقــدار الجزية 
المناســب، بمــا يحتمله المكلف، وحســب قدرتــه الماليــة، ومراعياً حاجة 
الدولة، وآخذًا باالعتبار مبدأ العدالة في توزيع أعباء الدولة على الشــركاء 

في األرض.

:ájô°üæ©dG πμ°ûe
لكننا مع ذلك بين يدي إشكال ومأزق فقهي آخر، يتمثل في اختصاص 
العــرب دون غيرهــم بهذا االمتيــاز المعنــوي، وهو ما يعنــي ـ ولو بادئ 
الــرأي ـ نزعة عنصريــة، تتعارض مع مبدأ عالمية اإلســالم وإنســانيته، 
ينصب هذا اإلشــكال على الرأي القائل بتعدية أخذ مقدار الزكاة من بني 
تغلب إلى ســائر العرب دون غيرهم مــن األجناس األخــرى، ويتجه هذا 
اإلشــكال رأســاً إلى فقهاء اإلباضية، بحكم أنهم يرون تعدية الحكم على 
أســاس عرقي، فيما يقصــره اآلخرون على مــورده، وال إشــكال على هذا 
الرأي؛ ألن التزام النص، واإلحالة إليه عــادة تكفي مؤونة إعمال العقل، 
وتطلّب العلل، والنظر فــي المقاصد، والبحث في األصول والفروع، مع ما 

قد يجره ذلك من عنت، وما أكثره.
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وعلى الرغــم من تلك االعتبــارات االجتماعية والسياســية التي راعاها 
اإلباضية إال أن إلحاح اإلشــكال ســيظل موضع قلق فكري، ليس من السهل 
التخلص من إلحاحه، ومــع ذلك فليس من مهمة الباحث أن يجد جواباً لكل 
إشكال، بقدر ما يثير من تســاؤالت، ويفتح من نوافذ للتفكير، بعيدًا عن أي 
أفكار عنصرية، العنصرية تلك التهمة المعلبة والجاهزة في عالم السياسة، 
ويتســاءل الباحث: أليــس من حق الدول منــح بعض االمتيــازات العتبارات 
تراها؟ وباب السياســة الشرعية يتســع لذلك؟ وهل يخرج ذلك عن مبادئ 

التصرفات التدبيرية التي تحكم الدول واألفراد في العالم أجمع؟
أم أن الدائرة الفقهية وهي تستقي مبادئها وتصوراتها من الوحي ينبغي 
أن تســمو فوق كل األغراض الدنيوية؟ وتستلهم قيم العدالة والمساواة التي 

هي مطلب إنساني جاء الدين اإلسالمي ليؤكدها؟
وبين كل تلك التســاؤالت المفتوحة أضع هذا النــص بين يدي القارئ، 
ففيه شيء من حل معادلة ربط الجزية بالِعْرق أو الدين، يذكر الشقصي أن 
األمة متفقة على جــواز أخذ الجزية من أهل الكتابين اليهود والنصارى، إذا 
لم يكونوا عربــاً؛ لكنهم اختلفوا في الكتابي العربــي، وفي غير أهل الكتاب 
من كفار العجم، وأجمَل ذلك في أربعة أقــوال، صدرها بالقول: إن الجزية 
على األديان ال على اإلنسان فتؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، وال 

تؤخذ من أهل األوثان، واستدل لذلك بعدد من األدلة1.

1 ـ منهج الطالبين، ج 5، ص 237.
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■  باحث وأكاديمي من موريتانيا.

من األوهام الس��ائدة في الفكر العربي الراهن أن الحداثة 
الدين، وكرس��ت اإللحاد، وتنكرت للمقّدس،  ألغت  الغربية 
إما باس��م العل��م أو اس��م اإليدولوجي��ا أو العق��ل. وكان المفكر 
المص��ري الراح��ل »عبد الوهاب المس��يري« هو ال��ذي جذر هذه 
الرؤية في سياق قراءته لعصور الحداثة الغربية من منظور تصوره 

للعلمانية الشاملة1.
ماذا لو كانت هذه الصورة مغلوطة، نحتاج للتصحيح والتدقيق. 
فإذا كان من الصحيح أن المؤسس��ة الدينية التقليدية قد تراجعت 
بل انهارت في أغلب البلدان الغربية، كما أن الدين لم يعد يحتكر 
أبعاده الوجودي��ة والتأويلية وبنيته  � ف��ي  القيم، فإن الدين  منابع 
التأثير في  ق��وي  العميقة � ال ي��زال مكين الحض��ور،  المعياري��ة 

األرضية الفكرية الغربية.
وبالرجوع إلى التصورات الفلس��فية الرئيسة للدين في عصور 
الحداثة الغربية، نقف عند ثالث عبارات نرى أنها تلخص النظرة 

1 ـ عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان، دار الفكر، 2010.

■ �أباه   �ل�سيد ولد  عبد �هلل 

الحديثة الفلسفة  في  الدين 



20

المحور

الفلس��فية الغربي��ة للدين، عل��ى تباين واخت��الف في س��ياقات ومرجعيات 
االستشهادات المذكورة، أوالها للفيلسوف الفرنسي »رنيه ديكارت«، والثانية 
للفيلس��وف األلماني »فردريك نتشه«، والثالثة للفيلس��وف األلماني »مارتن 

هايدغر«.

�أوًل: �لكوجيتو و�لإلـه:

العبارة األولى هي مقولة »ديكارت« في الجزء الرابع من كتابه المشهور 
»حديث الطريقة«، حيث يقول بصراحة ووضوح: »إن األش��ياء التي نتصورها 
بكثير من الوضوح والتمي��ز كلها صحيحة ال تس��تقيم إال ألن اإللٰه كائن أو 
موجود، وألنه كامل، وألن كل ما فين��ا آت منه. وينتج عن ذلك أن فكرنا أو 
مدلوالتنا ما دامت أشياء واقعية وما دامت آتية من اإللٰه في كل ما لها من 

وضوح وتميز، فال يمكن أن تكون إال صحيحة«1.
ومصدر الغرابة واألهمية في هذه الجملة هو أن المنهج الديكارتي المستمد 
من الرياضيات هو الذي أس��س النظرة التجريبية للطبيعة، وقوض الميتافيزيقا 
المدرسية الوس��يطة، وحول الفلسفة إلى »علم الس��يطرة على الطبيعة«. ولقد 
أدرك »دي��كارت« أن مقاربة التمثل الت��ي يقوم عليها منهجه الفلس��في )ثنائية 
الذات العارفة والظاهرة المس��تحضرة في الوعي( تتطلب ضمانة إلٰهية لمعيار 

اليقين الذي تدعيه، باعتبار الشرخ العميق القائم بين الفكر والطبيعة.
يطرح النص إش��كاالً محوري��اً حول منزل��ة الكوجيتو واإللٰ��ه في نظام 
األفكار، وقد عرف هذا اإلش��كال بالدور الديكارتي؛ أي: المفارقة المنطقية 
المتمثلة في ربط كل معرفة حقيقية باالس��تناد ض��رورة إلى وجود اإللٰه، في 

الوقت الذي يؤكد الكوجيتو حقيقة يقينية قبل البرهنة على وجود اإللٰه.
وليس من همنا بس��ط القول في هذا اإلشكال الذي ش��غل المختصين؛ 
وإنما حس��بنا اإلش��ارة إلى هذا التأرجح بين اإللٰه والكوجيتو مع تبين أثره 

على فلسفة اإللوهية لدى ديكارت.

1 ـ ديكارت، حديث الطريقة، ترجمة عمر الشارني، دار المعرفة، تونس، 1987، ص 168 - 170.
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وال بد م��ن التأكيد هنا عل��ى أن ديكارت يخرج ع��ن مقاييس الالهوت 
المدرس��ي في براهينه التقليدية على وجود اهلل، بحيث يصبح المس��لك إلى 
التدلي��ل على وجود اإللٰ��ه يمر عبر أف��كار الذات، مما يتجل��ى في براهينه 

الثالثة المعروفة:
التدليل عل��ى اإللٰه بآثاره: الكائ��ن الحي الذي يحمل في نفس��ه فكرة 
الالتناه��ي l'infini ال يمك��ن أن يك��ون س��بب الالتناهي، مم��ا يعني: قلب 
الميتافيزيق��ا التقليدي��ة بإعط��اء األولوي��ة اإلنطولوجية للمتناه��ي وإزاحة 

الكوجيتو من موقعه المركزي في نسق األفكار1.
ال يمك��ن أن يك��ون اإلنس��ان س��بب وجوده 
يعني  مما  الالتناهي،  فك��رة  يحمل  ألنه  الذاتي؛ 
:أن��ه ل��و كان عل��ة لوجوده ل��كان حام��اًل لكل 
الكماالت المترتب��ة على هذه الفك��رة. ومن ثم 
ف��إن اإللٰه هو ال��ذي وضع فك��رة الالتناهي في 
الذات، مما اس��تنتج منه دي��كارت مبدأ الضمان 

اإللٰهي لحقائق الفكر الواضحة والمتميزة.
اإللٰه هو الفك��رة الوحيدة التي تتطابق ماهيته��ا ووجودها. فاإللٰه يوجد 
ألنه الكائن الذي ال يمكن تصور ش��يء أكثر كماال من��ه، وهذا الكائن التي 
تل��ك مواصفاته ال ب��د أن يوجد. ولقد ُع��رف هذا � الدليل ال��ذي ورد في 

التأمل الخامس من تأمالت ديكارت � بالدليل االنطولوجي.
تص��در كل هذه األدل��ة حول فك��رة الالمتناه��ي والكم��ال اإللٰهي في 
عالقاتها المزدوجة بالوعي واإللٰه، ذلك أن فكرة الالتناهي هي � من جهٍة � 
من أفكار الكوجيتو مثل باقي أفكاره، إال أنه��ا من جهة أخرى تنتمي لنظام 

الوجود؛ ألنها مظهر حضور الالمتناهي في الفكر أي اإللٰه.

. Laurence Devillairs, Descartes et la connaissance de Dieu Vrin 2004  :1 ـ راجع
الحظت الكاتبة أن الدليل اإلنطولوجي يرجع للتقليد األوغسطيني )ص 81( وسنالحظ التحفظات 

الممكنة حول هذا الرأي.

�إن ديكارت يخرج عن مقايي�س 

�لالهوت �لمدر�سي في 

بر�هينه �لتقليدية على وجود 

�هلل، بحيث ي�سبح �لم�سلك �إلى 

 �لتدليل على وجود �لإله

�أفكار �لذ�ت يمر عبر 
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فالكوجيت��و من حيث هو النقطة األرخميدية في نس��ق الفكر يحتوي كل 
األفكار، وس��ابٌق عليها، بما فيها فك��رة اإللٰه والطبيع��ة، إال أن وجود اإللٰه 

سابق على الفكر من حيث العلة ومبدأ الخلق1.

ذهب كبار ش��ارحي ديكارت مذاهب ش��تى في تصور هذا التذبذب بين 
الكوجيتو واإللٰه؛ فقد رأى بعضهم أن ديكارت يحافظ على هذا االس��تقطاب 
اإلش��كالي دون حل عبر خطين متوازيي��ن، ينطلق أحدهما من الش��ك إلى 
الذات الكاملة، وينطل��ق اآلخر من الذات المتناهية إل��ى اإللٰه الكامل غير 
المتناهي )مارس��يل غي��رو(، وذهب البع��ض اآلخر إلى اس��تمرارية وترابط 
المس��لكين باعتبار أن الدلي��ل على الوجود اإللٰهي هو طري��ق اكتمال الذات 
)غوهييه(، وذهب آخرون إلى القول: إن الكوجيتو ليس شيئا آخر سوى فكرة 

اإللٰه )الكييه(.

ويبقى اإلش��كال مطروح��اً حول مرجعي��ة التأس��يس الالهوتي لدى 
ديكارت م��ا بي��ن ميتافيزيقا الوج��ود وميتافيزيق��ا الوعي. ف��إذا كانت 
البراهين التي يستخدمها ديكارت على وجود اهلل تستخدم � نوعا ما � لغة 
onto- »الهوتية كالس��يكية تن��درج في »المش��روع االنط��و � تيولوج��ي

theologique باالنطالق م��ن وعي قصدي يتأمل في الكائن اإللٰهي ويبحث 

في أوصافه من خالل االستدالل العقلي؛ فإن فكرة الالتناهي تفتح آفاقا 
مغايرة لفلس��فة إلٰهية تقوم على المغايرة واالختالف؛ أي: إخراج الوعي 
من دائرته المغلقة )مفارقة سمو واتساع فكرة الالتناهي على الذات التي 
تحمله��ا فكرة م��ن أفكاره��ا(. نلمس هذا االتج��اه في بع��ض القراءات 

الجديدة للفلسفة اإللٰهية الديكارتية2.

1 ـ انتقد هوسرل في تأمالته الديكارتاية خروج ديكارت عن دائرة الوعي الذاتية بتحويله الكوجيتو 
.Husserl, Méditations cartesiennes, Vrin 2000 إلى حلقة استنتاجيه إلى جانب اإللٰه والطبيعة

.Jean Luc Marion ـ

sur l’ontologie de Descartes, Vrin 1993, PP. 206 - 207. 2 ـ 
.levinas, Dieu, la Mort et le Temps Grasset 1993 ـ

Jean Luc Marion, sur la Théologie Blanche de Descartes, Puf 1981.
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فال يمكن القول إذن: إن الديكارتية كانت نزعة فلسفية إلحادية، وال 
حتى في نس��ختها األكثر راديكالية التي هي الس��بينوزية؛ فسبينوزا الذي 
بلور أول منهج نق��دي تأويلي للنصوص الدينية � والذي نبذته المؤسس��ة 
الدينية اليهودية � أراد أن يعيد بناء النس��ق الالهوتي على أساس المنهج 
الهندس��ي الرياض��ي الدقيق بتنقية فك��رة اإللوهية من ش��وائب النزعات 
التش��بهية باإلنس��ان؛ حيث يتحول الرب إلى إنس��ان أعلى حاماًل لصفات 
بشرية متعالية، مما يكرس الوهم واس��تغالل الدين ألغراض نفعية تخدم 

االستبداد والخضوع األعمى.
فعلى عك��س القراءات القديمة لس��بينوزا والق��راءات الحديثة التي 
اعتبرته يخفي إلحاده اتقاء لبطش المؤسس��ة الدينية1؛ اجتهد س��بينوزا 
في بناء نس��قه الفلس��في على مركزية اإللٰه مبرهناً عل��ى وجوده وقوته 
وكماله، بصفته كائن��اً المتناهي��اً، يتماهى مع الطبيع��ة، وهو جوهر له 
صفات ال محدودة، تعبر كل صفة منها عن ماهية أزلية ال متناهية2. وإذا 
كان س��بينوزا قد اصطدم بالمؤسس��ة الدينية التي اتهمت��ه باإللحاد في 
تصوره الطبيع��ي لإللٰه، وإنكاره الق��َدر والمعجزات، وقول��ه بالضرورة 
الكونية في نظام الكون؛ فإن ما يخرج عنه سبينوزا هو التصور اليهودي 
� المس��يحي لإللوهية كما قننته التقاليد الالهوتية المدرس��ية. يرفض 
س��بينوزا فكرة اإللٰه المفارق للطبيعة؛ ألنها تؤدي إلى المس من تناهيه 
المطلق، كما يرفض فكرة الق��َدر؛ ألنها تقود إلى تقويض نظام الطبيعة 
الذي ه��و مظهر التناهيه المطلق. ينطلق إذن س��بينوزا من مبدأ الكمال 
اإللٰهي الذي يقتض��ي تصور اإللٰه على ش��كل المخل��وق الفاعل المتمتع 
بإرادة حرة تحركها الغايات البشرية. إال أنه ال يتبنى المقاربات المادية 
اإللحادية التي ال تستقيم مع قوله باإللٰه الالمتناهي، فالطبيعة بالنسبية 

له جوهر أزلي مطلق حتى ولو كانت علة محايثة ال مفارقة.

. Ribert Misrahi,Spinoza Entrelacs, 2011 :1 ـ من أبرز نماذج هذه القراءة
Spinoza, L’Ethique Trad R. Caillois Gallimard, 2008, P. 65. 2 ـ 
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فم��ا يميز التص��ور الديكارتي لإللٰهي ع��ن التصور الس��بينوزي هو أن 
ديكارت يقول بالعلة المتعدية التتابعية في نظام الوجود: يتحقق اإللٰه بنفسه، 
ثم يخلق العالم، وليس��ت ثمة عالقة تجانس بين نمطي العلة في المستوين 
باعتب��ار أن إحداهما محايثة ذاتي��ة واألخرى مفارقة، في حين أن س��بينوزا 
يوحد بين المس��ارين؛ بحيث يكون الكون هو التحقق اإللٰهي مما يفضي إلى 

القول بالعلة المحايثة1.
ومع أن س��بينوزا انتقد بش��دة التصورات اإلنتربومورفية )التشبيهية( في 
الن��ص الديني؛ فإن��ه قد انتب��ه إلى الحاج��ة االجتماعية للطاع��ة )الطابع 
اإلجرائي العمل��ي لالعتقاد(، معتبرا أن العق��د االجتماعي ال يمكن أن يكون 
فاعاًل دون تحويل��ه إلى عقد مقدس، بحي��ث يمتثل الن��اس طواعية للدولة 
المطلق��ة موقنين بأنهم يمتثل��ون إللههم2. إنه التصور نفس��ه الحاضر لدى 
هوبز وكانط وروس��و وهيغ��ل.. الذين اتفق��وا على ض��رورة تدعيم عرضية 
وإجرائي��ة العقد المدن��ي بالحصان��ة الدينية، عب��ر توظيف معقد وواس��ع 
للقاموس الالهوتي الذي نفذ إلى أعماق الفكر السياس��ي الحديث، إلى حد 
أن الفيلس��وف والقانوني األلماني »كارل ش��ميت« ذهب إل��ى القول: إن كل 
المقوالت السياس��ية الحديثة )الس��يادة، التمثيل...( هي مصطلحات الهوتية 

تمت علمنتها3.

ثانيًا: نت�سه: »موت �لإله«

اشتهرت على نطاق واسع مقولة »نيتش��ه« حول »موت اإللٰه« التي وردت 
في كتابيه »العلم المرح« و»هكذا تكلم زرادشت«.

وردت الصيغة األول��ى في خطاب »المعتوه« في قول��ه: »لقد مات اإللٰه 
وس��يبقى ميتاً، نحن الذين قتلناه، كيف نعتبر أنفس��نا نح��ن الذين قتلناه؟ 

Pierre Lachiere - Rey, Les Origines Cartesiennes du Dieu de Spinoza, Vrin 1950, PP. 24  - 25. 1 ـ 
2 ـ سبينوزا، رسالة في الالهوت والسياسة، ترجمة: حسن حنفي، دار الطليعة 1981، ص 431 - 453.

Carl Schmitt, Theologie Politique Gallimard 1988. 3 ـ 
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نحن القتلة م��ن بين القتلة. م��ا كان العالم يمتلكه حتى اآلن من األس��مى 
واألقوى أفرغته سكاكيننا من دمه«1.

وردت المقول��ة أيضاً في حديث »زرادش��ت« لنفس��ه ردًا عل��ى العجوز 
المنقط��ع للعبادة في الغابة: »هل هذا الش��يء ممكن؟ ألم يس��مع بعد هذا 

العجوز في غابته أن اإللٰه مات؟«2.
ولق��د كتب الكثي��ر حول ه��ذه العبارة التي ُع��دْت دلي��اًل على تطرف 
»نيتش��ه« اإللحادي، رغم أنه استخدم العبارة في صيغة إخبارية، مسجاًل أن 
العدمية األوروبية هي التي اغتالت الروح الدينية؛ بحيث أصبح الناس كلهم 
� والمتدينون � ملحدين. بيد أن القراءة المتمعنة لعبارة نيتش��ه في س��ياقها 
الداللي تبيِّن أن ما نعاه نيتشه هو التصور الميتافيزيقي الالهوتي المسيحي 
للرب، الذي هو تصور يحوله إلى إنس��ان أعلى يحمل صفات بشرية، ينعتها 

نيتشه بأخالق الشفقة والخمول واالستكانة.
إن نتش��ه هو أهم فيلس��وف أدرك أهمي��ة االعتقاد كمكون نفس��ي ثابت 
ال غنى عنه في الثقافة البش��رية، يتجاوز البعد الديني المؤسسي ويستجيب 
إلرادة الحقيقة التي ه��ي إرادة إيمانية في جوهرها. وإذا كان نتش��ه ينتقد 
بقوة المبدأ المؤس��س لكل التقلي��د الميتافيزيقي منذ أفالط��ون إلى كانط 
الذي هو مبدأ تناس��ب الوجود والعقل )س��واء أكان هذا التناسب تماهياً أو 
تمثاًل(، فإنه يعّد هذه المصادرة � الت��ي يطلق عليها عبارة »الوهم« � حاجة 
حيوية تنغ��رس في الغري��زة اإلنس��انية، باعتب��ار المعارف � حت��ى أكثرها 

عقالنية � تقويمات حيوية3.
فلئن كان نتشه ينتقد بشدة التأويل »التيولوجي/ الغائي« للعالم وللوجود 
البشري كما قننه التقليد األفالطوني/ المس��يحي المشترك )تصور الطبيعة 
والوجود بحس��ب غائي��ات ومثل اإلنس��ان(، فانه ينظ��ر إليه ف��ي موجهاته 
الموضوعية باعتباره مظهرًا لعجز اإلرادة البش��رية ع��ن مواجهة العالم في 

Nietzsche, Gai savoir trad P. Wolting Flammarion 1992 & 125, P. 161. 1 ـ 
Nietzsche Ainsi parlait Zaratoustra trad M. De. Gandillac Gallimard, 1971, P. 21. 2 ـ 
Nietzsche, La Volonté de Puissance trad H. Albert Librairie Générale Française 1991, PP. 315 - 319. 3 ـ 
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توحش��ه واختالفه وتش��تته، مما يقتضي مواجهته بحقائق وقي��م ثابتة تمنح 
اإلنسان الطمأنينة واالستقرار.

ذلك هو المعن��ى األول للعدمي��ة باعتبارها تنكرا للواقع واس��تبداالً له 
بالوج��ود العقلي. فم��ن دون االعتقاد واإليمان ال يمكن لإلنس��ان أن يتحمل 
قس��اوة العيش في هذا العالم الذي يحتاج لضواب��ط وثوابت، ومن ثم فإن 
الدين بصفت��ه اعتقادًا غير قاب��ل للتجاوز، وهو حاضر حتى في الفلس��فات 

اإللحادية والتصورات الوضعية التي تدعي القطيعة معه.
فاإلنسان بالنسبة لنتش��ه »صانع آلهة«، ففي »العالم من األصنام أكثر 
مما فيه من الوقائع«، ولن ينتفي هذا الوضع اإلنس��اني مع انهيار الديانات 
التقليدية، بل س��يتخذ مسارب أخرى، كما هو ش��أن أصنام العصر الحاضر 

مثل العلم واالشتراكية واإللحاد...
وإذا كان نقد المس��يحية يشكل محور فلسفة نتش��ه؛ فإن ما ينتقده في 
ديانته الس��ابقة ليس البع��د اإليماني وال حتى معتقده��ا اإللٰهي بل تصورها 
»االنتربمورفي« )التشبهي( الموغل في اإلنسانية الذي يصدر عن إرادة حياة 

مريضة قائمة على العداوة والمرض ورد الفعل.
تعاني المسيحية � حسب نتشه � تناقضها بين أخالقيتها ومعتقدها؛ ذلك 
أن هذه الديانة � التي اكتش��فت مبدأ الذاتية وحولت التأمل وفحص الوعي 
ومراقبته إلى مثل أعلى � كان ال بد أن تنته��ي إلى تقويض وهدم معتقداتها 

من منظور فكرة الوعي الذاتي1.
اعتمدت المس��يحية تصورًا أخالقياً إنس��انياً لإللٰ��ه وبالغت في تقديس 
اإلنسان الذي هو صورة اإللٰه، مما أفضى إلى االنسحاب التدريجي لإللٰهي، 
فالمس��يحية نفس��ها هي الت��ي »أعدم��ت« إلٰهها، ول��م يتج��اوز »المعتوه« 

و»زرادشت« سوى إعالن هذا الحدث الذي تحقق من قبل2.

Nietzsche, par-delà le bien et le mal, trad C. Heim Gallimard 1971, PP. 63 - 78. 1 ـ 
Nietzsche, Aurore trad H. Albert Librairie Generale Française 1995, P. 100. 2 ـ 
P. Valadier, Nietzsche et la Critique du Christianisme Cerf, 1974 راجع حول نقد نتشه للمسيحية: 
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وليس من الصحيح أن نتشه يحتفي بهذا الحدث، فنهاية العدمية األولى 
تلتها عدمية حديثة انكش��ف فيها زي��ف األصنام القديم��ة، مما أفضى إلى 

شعور عام بالعبثية والعدم وانسداد اآلفاق وضياع اآلمال.

وإذا كان نتشه يبشر بنمط من »العدمية المكتملة« هي التي يعد بها 
»اإلنس��ان األعلى« في منظوره« للعودة األبدية«، الت��ي هي � بمعنًى ما � 
نمط م��ن االعتقاد اإليجاب��ي واإليمان بقيم الحياة، ف��إن بعض نصوصه 
التي يتحدث فيها ع��ن اإللٰه »الراق��ص أو المغني أو الخفيف« تس��مح 
بتصور نمط جديد م��ن تجديد الوعي الديني خ��ارج القوالب الالهوتية 

الميتافيزيقية الكالسيكية.

ولقد رأى بع��ض الفالس��فة المعاصرين أن 
مقولة نيتش��ه قد فتح��ت آفاقاً جدي��دة للتجربة 
المقاربات  م��ن  التخلص  عل��ى  بحملها  الديني��ة 
الالهوتية  تصوراته��ا  قننت  الت��ي  الميتافيزيقية 
منذ العصور الوس��طى. فالذي انهار ليس الدين 
نفسه، وإنما الميتافيزيقا التي كانت ديانة مزيفة 

تتقنع باللبوس الديني.

تشكل فلسفة »إمانويل لفيناس« دون شك منعطفا رئيساً في هذا التحول 
من اإلشكالية الميتافيزيقية في مقاربة المس��ألة الدينية إلى مقاربة إتيقية 
ال تقف عند س��ؤال الوجود؛ بل تستكش��ف أفق األخرية والغيرية واالختالف 

الذي هو أفق »التعالي«.

في هذا السياق يندرج تصور لفيناس لإللوهية، بإطالق لفظ التعالي 
على اإللٰ��ه. إال أن اإللٰه بالنس��بة له ليس الكائن الكام��ل والقوي، علة 
نفس��ه وعلة الوجود على الطريقة الفلس��فية أو الالهوتية الكالس��يكية. 
ال يمكن تصور اإللٰه على ش��كل الحض��ور وال بحس��ب مقاييس اإلدراك 
العقلي؛ وإنما ميزته األساسية هي »السمو«؛ أي: المفارقة المطلقة »إلى 
حد الغياب«. إن اإللٰه حس��ب عبارة لفيناس »آخر مغاير لآلخر، ومغاير 

ر�أى بع�س �لفال�سفة 

�لمعا�سرين �أن مقولة )نيت�سه( 

�آفاقًا جديدة  قد فتحت 

 للتجربة �لدينية �لتي

قننت ت�سور�تها �لالهوتية 

منذ �لع�سور �لو�سطى
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بطريقة مغايرة، مختلفة بمغايرة س��ابقة على مغاي��رة اآلخر«1. ال يمكن 
تصور اإللٰه في غيبه المطلق في شكل تجسدي، وال يمكن ضبطه بمنطق 
اللوغوس الفلس��في، وهو بهذا المنبع الثر للدالل��ة والمعنى. ليس اإللٰه 
جوه��رًا وال مفهوماً، وال يتجلى في أي تجرب��ة ميتافيزيقية أو الهوتية بل 

في العالقة اإلتيقية بوجه اآلخر.
اإلتيقا � بحسب اصطالحات لفيناس � ليس��ت أخالق الواجب والضمير 
التي تصدر عن الوعي، بل هي � على عكس ذلك � خروج من »أنانية الذات« 
ومن ش��فافية وتلقائية األنا، انس��جاما مع المس��ؤولية غير المحدودة وغير 

المشروطة إزاء اآلخر. فاإلتيقا إذن هي النسق الداللي لمقاربة اإللوهية2.
تندرج فلس��فة الدين لدى »بول ريكور« في االتجاه نفس��ه؛ أي: مقاربة 
المس��ألة اإللٰهية خارج مقاييس الميتافيزيقا، وما تق��وم عليه من مرتكزات 
وعي وحضور. تتميز تأويلية ريكور بأنها ليس��ت تأويلي��ة نقدية على طريقة 
»دلتاي« و»تش��لرماخير«، وال تأويلية أنطولوجية عل��ى طريقة »غدامر«، وال 
تأويلية »إتيقية« على طريقة لفيناس، بل هي تأويلية »إنش��ائية« أو »شعرية« 
تتم من داخل النص المفتوح الذي يفسح المجال أمام عالم نستكشفه ونعيد 

بناءه بالقراءة.
فكل تأويلية بالنسبة لريكور هي فهم للذات من خالل اآلخر الذي يظل 
محددًا مالزماً لكل تشكالت الذات في إبعادها الخطابية والفاعلة والسردية 
واألخالقية. ومن هنا يتبن��ى تقليد »الكوجيتو المتهدم« ال��ذي بلغ أَْوَجه في 
فلسفة نتشه، منهيا إلى فصل الذات عن الوعي وفق مقولته الشهيرة »الذات 

عينها بصفتها آخر«3.
وفق ه��ذا التصور ينبذ ريكور مش��روع المقارب��ة الظاهراتية للدين 
بصفتها تحلياًل قصدياً، معتبرًا أن التجرب��ة الدينية هي � في جوهرها � 

E. Levinas, De Dieu qui Vient a l’idée, Vrin 1982, P. 115. 1 ـ 
E. Levinas: Altérité et transcendance Fata Morgana, 1995, P. 103 - 107. 2 ـ 
P. Ricoeur, Soi-même comme un Autre Seuil, 1990, P. 22. 3 ـ 
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تجربة لغوية رمزية، تتم من خالل األس��اليب السردية واالستعارية التي 
تتص��ل بمقوم��ات الهوي��ة ومس��الك والفعل والقي��م، ولي��س بالمنظور 

الميتافيزيقي1.

إخراج  إلى ض��رورة  اإللٰهي��ة  للمس��ألة  ريك��ور في تص��وره  يذهب 
الصيغ  اإللٰه � من  لف��ظ  � وفي مقدمتها  »األصلي��ة«  اإليمانية  المقوالت 
التيولوجية والميتافيزيقية بما فيها الصيغ النقدية التي وضعتها فلسفات 
الوعي مثل النقدية الكانطية. الرسالة المنزلة بهذا المعنى ال تدخل في 
القضايا المنطقي��ة أو الملفوظات العقلية التأسيس��ية؛ بل هي »إنصات« 
يقتض��ي التجرد من الذات اإلنس��انية ف��ي إرادتها التحكمي��ة ونزوعها 
االنكفائي األناني. يتعلق األمر هنا بصيغ لفظية غير تأملية س��ابقة على 

النظر الفلسفي.

يتح��دث هنا ريكور عن صيغ إيمانية أصيلة ش��ديدة التنوع تأخذ ش��كل 
أنماط متعددة م��ن الخطاب مثل األنواع الس��ردية والنبوءات والتش��ريعات 
واألمثلة واالبتهاالت... تعبر عن اإللٰه بطرق متباينة مختلفة وإن كانت عاجزة 
عن التعبير الكامل عنه واإلحاطة به، مم��ا يفرضها على الجمع بين صيغتي 
النفي والتش��بيه تقرباً للحقائق اإللٰهية وتوس��اًل لها بلغة ال يمكن أن تعتمد 

األساليب االستداللية البرهانية2.

وتن��درج محاول��ة الفيلس��وف اإليطالي »جيان��ي فاتيمو« إع��ادة تأويل 
التجرب��ة الدينية )المس��يحية( باس��تثمار اإلمكانات الخصبة التي يدش��نها 
الم��رور م��ن »اإلنطولوجيا القوي��ة« )أي: النظ��رة النس��قية الميتافيزيقية 
للوجود( إل��ى »اإلنطولوجيا الضعيف��ة« التي تقوض مصادرة تناس��ب العقل 

والوجود التي قامت عليها الميتافيزيقا الغربية منذ أفالطون إلى هيغل.

ينطلق فاتيمو من »أزمة النزعة اإلنسانية« التي عبّرت عنها مقولة نتشه 

 Ricoeur, «Phénoménologie de la Religion», Lectures 3: aux Frontières de la Philosophie, Seuil 1 ـ
1994, PP. 263 - 271.

Ricoeur, «Nommer Dieu» - Lectures 3, PP. 289 - 297. 2 ـ 
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المذكورة )موت اإللٰه(؛ من حيث كونها تعبر أجلى تعبير عن أزمة التأس��يس 
المتعالي في عصر التقانة1.

انهارت إذن كل ميتافيزيقيات الوج��ود وكل المنظومات الالهوتية، ولم 
يعد م��ن المجدي محاولة إحيائه��ا؛ َبْيَد أن ما انهار بالنس��بة لفاتيمو ليس 
الدين المسيحي الذي اعتبر أنه يتالءم مع مفهوم ضعف الوجود ومع العلمنة 
التي ليس��ت »انفصاالً عن الرحم الديني«، بل هي مسارات تأويلية وتنزيلية 

رحبة تضمن تحرير التجربة اإليمانية من قوالب الميتافيزيقا2.
ليس إذن »موت االله« الذي تحدث عنه نتشه نهاية للدين؛ بل هو تعبير 
عن تحلل الميتافيزيق��ا بامتداداتها الالهوتية، ولق��د أصبح من اللزام على 
الدين في المرحلة الراهنة اس��تيعاب »اإلنطولوجيا الضعيفة« كسياق داللي 

جديد »للرسالة المسيحية«3.
يحتفي الفيلسوف المس��يحي الفرنسي »جان ليك ماريون« بعبارة نتشه 
من منظوره الفينمونولوجي الذي يطلق عليه »فينمونولوجيا المنح« بصفتها 
تجديدًا لمشروع هوس��رل وتطويرًا لمقولته المركزية »االختزال«، ومن ثم 
الوصول إلى األش��ياء فيما وراء الظواهر التي هي صياغات عقلية وحصيلة 
لتصفية مق��والت الفهم، ومن ثم يكون المنح نمط ظهور األش��ياء س��واء 
أخذت شكل ظواهر خاضعة للفهم العقلي أو أحداثا ال يمكن للعقل التعليلي 

الذاتي الوصول إليها4.
من هذا المنظور بلور ماريون فلس��فته حول اإللوهية في كتابه المشهور 
»حول اإللٰه دون الوجود« الذي يقدم أس��س تصور تيولوجي خارج المقاييس 
الدوغمائي«  »اإللح��اد  بيين  ماريون  التقليدية. ال فرق عن��د  الميتافيزيقي��ة 
و»التص��ورات اإليمانية العقلي��ة«. فاإللحاد هو في جوه��ره تنزيه لإللٰه عن 

 G. Vattimo, «la Crise de l’Humanisme» in La fin de la Modernité: Nihilisme et Herméneutique 1 ـ
dans la Culture Postmoderne, Seuil 1987, PP. 35 - 51.

Vattimo, Apres la Chrétienté: pour un Christianisme non Religieux Calman-Levy 2004, P. 102. 2 ـ 
Vattimo: Esperer Croire SEUIL 1998, PP. 33 - 38. 3 ـ 
J. Luc Marion: Etant Donné, Essai d’une Phénoménologie de la Donation Puf, 1997, PP. 10 - 16. 4 ـ 
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إحدى المقاربات القائمة لإللوهية، وبذا فهو إنكار مؤقت ومحدود، في حين 
أن التص��ورات العقلية لإللوهية تق��وم على مصادرات قبلية للعقل البش��ري 
حول اإللوهية، مما يتع��ارض مع مبدأ كمال والتناهي اإللٰ��ه، إنها في نهاية 

المطاف تاليه العقل البشري لمبادئه الذاتية.
اإللٰه سابق على الوجود وال يمكن ان نتصوره وفق المعايير اإلنطولوجية، 
كما أنه ليس ظاهرة تخضع للتأم��ل العقلي، ولذا »ال يمكن أن نفكر فيه إال 

انطالقا من نفسه وحده«1.
وهكذا ينقل ماريون المس��ألة اإللٰهية من ميتافيزيقا الوجود والعقالنية 
التعليلية والذاتية إلى مستوى فينمونولوجيا المنح؛ أي: منظور الحدث الذي 

يسبق مقوالت العقل ويتجاوزها.
ومن هنا نتبين كيف أحدثت فلس��فة نتش��ه زلزاالً كبيرًا في فلس��فة 
الدين، بحيث ال يمكن الوقوف عند جانبها اإللحادي الظاهر الذي عادة 

ما تختزل فيه.

ثالثًا: هايدغر.. في »�نتظار �لإله«

في سنة 1966 أجرى الفيلسوف األلماني »مارتن هايدغر« مقابلة يتيمة مع 
صحيفة »درشبيغل« اشترط أاّل تنشر إال بعد وفاته التي حدثت بعد عشر سنوات 
من المقابلة المثيرة )س��نة 1976(. وقد أطلق »هايدغ��ر« في حديثة للصحيفة 

األلمانية عبارة غامضة، أثارت � وال تزال تثير � جدالً واسعاً، هي قولته:
»ال يمك��ن للفلس��فة أن تحدث تغيي��رًا فوري��اً لوضع العال��م الراهن. 
ال يصدق األمر على الفلسفة وحدها؛ وإنما على كل نزوع وكل قصد بشريين. 
لم يعد من الممكن أن يخلصنا إال إلٰه. السانحة الوحيدة التي بقيت لنا في 

الفكر وفي الشعر هي التأهب في مصيبتنا لظهور هذا اإللٰه أو غيابه«2.

J. Luc Marion: Dieu sans l’Etre Fayard 1982, P. 75. 1 ـ 
 Heidegger, Der Spiegel, 31-5-1976, Trad J. Beufret, J. Greisch In Heidegger et la Question de 2 ـ
Dieu (Collectif) Grasset et Fasquelle 1980, PP. 332-333.
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ال يس��تقيم فهم هذه العب��ارة إال بتذكر معطيات أربعة رئيس��ة في فكر 
هايدغر:

1 � أن هايدغ��ر كغيره من كبار فالس��فة الغ��رب المحدثين دخل إلى 
المشاغل الفلسفية من البوابة الالهوتية. تعلم هايدغر الفلسفة في الملتقيات 
الكنسية، وكانت أعماله األولى حول »القديس أوغسطين«، وتأثر بقوة ببعض 
كبار رجال الالهوت المسيحيين وفي مقدمتهم »المعلم إيكارت« )من القرن 
الرابع عش��ر( الذي كان له تصور صوفي لإللوهية يق��وم على التفريق بين 
اإللٰ��ه واإللوهية التي ال س��بيل للتعبير عنه��ا وال تحديد موق��ع لها1. ويقر 
هايدغر نفس��ه بهذا الدين لالهوت بقوله: »بدون هذا المنبع الالهوتي، لم 
يكن بإمكاني أب��دًا أن أصل إلى طري��ق الفكر. الصدور هو دوماً مس��تقبل 
قادم«2. وعلى الرغم من تنصل هايدغر من الالهوت المسيحي؛ فإن عالقته 
بالمس��يحية اعتقادًا وديناً ظلت ملتبسة3، إلى حد أن بعض تالمذته وشراحه 

ككارل لويث اعتبروه مجرد »الهوتي متخف«.
2 � يرى هايدغر أن الفلس��فة الحديثة كلها )من ديكارت وكانط إلى 
نيتش��ه ( تتحرك داخل األفق الميتافيزيقي للعقيدة المسيحية. وهذا األفق 
هو أفق »الذاتية« بتصوره��ا للعقل كتمثل وفهم وللحقيق��ة كمطابقة )بين 
الفكرة والموضوع(. ومع ذلك فإن الفلسفة ال يمكن أن تكون مسيحية؛ ألن 
س��ؤالها هو س��ؤال الوجود أو الكينون��ة وليس »الموجود األس��مى« )اإللٰه 
المتجس��د في ش��خص المس��يح؛ أي: اإلنس��ان األعلى حس��ب المقاييس 
الالهوتي��ة المس��يحية(. إن الاله��وت بالنس��بة له مجرد »عل��م وضعي« 
ال يتعلق باإللٰهي؛ وإنما بنمط الوجود المس��يحي، كما يتش��كل في أنماط 
وعي وتأويل ومنظوم��ات عقدية. الالهوت هو إذن »عل��م اإليمان« بما هو 

1 ـ راجع حول انتقال هايدغر من الفلسفة المسيحية إلى اشكاليته األنطولوجية:
R. Safranski, Heidegger et son temps Grasset et Fasquelle, 1996, PP. 158 - 211.

Heidegger: Acheminement vers la Parole Gallimard 1976, P. 95. 2 ـ 
3 ـ من أهم األعمال التي تناولت عالقة هايدغر بالمسيحية نذكر:

D. Franck, Heidegger et Le christianisme, l’Explication Silencieuse, Puf 2004.
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تأمل ذاتي في نمط الوجود العق��دي، وهو بذا علم تاريخي / عملي1. ألم 
يقل هايدغر حس��بما نقل عنه تلمي��ذه »جان بوفري��ه«: إن كالم اإلنجيل 
أقرب للكالم اليوناني من أقوال فالس��فة العصور الوسطى، الذين حاولوا 

تأويل النص المقدس بأدوات الفلسفة اليونانية2؟

يرفض إذن هايدغر الخلط بين خطاب الفلسفة وخطاب الالهوت، وفي 
حين يقر بجذوره الالهوتي��ة وبالحنين إليها ويق��ول: »إن اإليمان ال يحتاج 
لفكر الوجود، وعندما يلتبس به ال يعود إيماناً بالمعنى الحقيقي للعبارة«. إال 
أنه يعترف أن تجربة الحضور اإللٰهي في الوجود اإلنس��اني تنكشف في بعد 

الكينونة بمفهومها الفلسفي األصيل3.

3 � إذا كان هايدغ��ر يمي��ز بوض��وح بي��ن 
أن  الفلس��في والالهوتي؛ فإن��ه يرى  المبحثي��ن 
»اإللٰهي« موضوع فلسفي لصيق بسؤال الوجود في 
عص��ر التقنية الذي ه��و عصر الخ��واء والعدم 
وهيمنة العقل التعليلي الحسابي الساعي للسيطرة 
والتدمير. فاإللٰه��ي يدخل في أفق المقدس الذي 
انتظار  يرتاده الشعراء والفالس��فة، بما هو أفق 

ومعاناة واستذكار )للوجود المنسحب المختفي(.

برز هذا الحضور لإللٰهي في تفكير هايدغر منذ الثالثينات في س��ياق 
اهتمام قوي غير مسبوق بنتشه الذي اعتبره آخر فالسفة ألمانيا الذين بحثوا 
بش��غف عن اإللٰه، ورفض التأويل اإللحادي لفلس��فته التي اعتبرها فلس��فة 
ميتافيزيقي��ة قوية م��ن حيث نزوع��ه األقصى ف��ي القطيعة م��ع التصورات 

الالهوتية المعيقة الستكشاف اإلمكانات الحقيقية »لاللتقاء باآللهة«4.

Heidegger, Phénoménologie et Théologie (1927) In Heidegger et la Question de Dieu, PP. 314 - 315. 1 ـ 
J. Beaufret, «sur la Philosophie Chrétienne» in Dialogue avec Heidegger Minuit, 1985, P. 39. 2 ـ 
Ibid, P. 39. 3 ـ 
Heidegger, Nietzsche Tome 1 trad P. Klossovsky Gallimard 1962, P. 276. 4 ـ 

»�إن �لإيمان  هايدغر: 

ل يحتاج لفكر �لوجود، 

وعندما يلتب�س به 

�إيمانًا بالمعنى  ل يعود 

�لحقيقي للعبارة«
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ويبيِّن هايدغر في محاضرة حول مقولة نتش��ه »موت اإللٰه« )1943( أن 
الداللة الميتافيزيقية لموت اإللٰه هي موت العالم ما فوق الحسي؛ أي: عالم 
الغايات والمقاييس، ولي��س نهاية اإليمان المس��يحي. ال يرجع هذا الحدث 
للعجز العقلي عن إثبات وج��ود اإللٰه، وإنما نتيجة لتحوي��ل اإللٰه إلى كائن 
الكائنات لدى المؤمنين أنفس��هم من الهوتيين وفالس��فة الذين لم يدركوا 

»أن العقل هو التناقض األكثر حدة مع الفكر«1.
في مقابل »موت اإللٰه« لدى نتشه يتحدث هايدغر عن اإللٰه المنتظر 
أو »اإللٰ��ه األخي��ر« ف��ي نصوصه األخي��رة في حوار مس��تمر مع ش��عر 
»هولدرلي��ن«، يتمحور حول مفه��وم »المقدس« الذي ه��و المكان الذي 
»تحضر فيه اآللهة«. ال يمكن الحديث هن��ا عن اإللٰه بالمعنى الالهوتي 
)االنطوتيولوجي(، فهو ليس كائناً وال فردًا؛ وإنما هو األفق الذي يس��مح 
بالخروج من التصورات التيولوجية واإلنس��انية التي غيبت سؤال الوجود، 
والش��اعر وحده هو الذي يس��مي المقدس )محنة الخ��واء( من حيث هو 

مجال انتظار اإللٰهي2.
يرى الفيلسوف الفرنسي »جاك دريدا« أن هايدغر إن كان يحرص أشد 
الحرص على التحرر من الالهوت المس��يحي فإنه ظل سجين أفق »اإليمان« 
بمفهومه الديني األعمق، ففكره يصدر عن مفه��وم الوحي والتنزيل والبحث 
المه��ووس عن المق��دس والطهر واألصال��ة3. وقد قيل الكثي��ر عن النزعة 
الوثني��ة في فك��ر هايدغر )تقدي��س األرض كموط��ن وجذر انتم��اء روحي( 
المتنكرة للت��راث العبران��ي، مما وجد في��ه بعضهم خلفية خفي��ة التجاهه 
العدائي المزعوم للس��امية. إال أنه مما ال ش��ك فيه أن فلس��فة هايدغر قد 

Heidegger, Chemins qui ne Mènent nulle part trad Brokmeier et Fedier Gallimar,d 1962, PP. 209 - 219. 1 ـ 
 F. Dastur, «Heidegger et la Théologie» Revue Philosophique de Louvain N2-3 Mai-Aout, 2 ـ
1994, PP. 226-245.

حول من هو »اإللٰه األخير« راجع: فتحي المس��كيني، نقد العقل التأويلي أو فلسفة اإللٰه األخير، 
مركز اإلنماء القومي 2005، ص 445 - 451.

J . Derrida, Foi et Savoir Seuil 2000, P. 26. 3 ـ 
Derrida : Heidegger, la Question Flammarion 1990, PP. 140 - 141.
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جددت الفكر الديني في الغرب، فلسفياً والهوتياً، في منحى تحرير التجربة 
الدينية من المقاييس الميتافيزيقية التي صاغت منذ العصور الوسطى نمط 
المعرف��ة الدينية. فهذه المقاييس ليس��ت من صلب الدي��ن؛ بل من األصح 
القول: إنها أفسدته وحولته إلى مجرد علم وضعي محدود قائم على تمثالت 
عقلية مس��تمدة من المق��والت الفلس��فية اليوناني��ة المنتزعة من س��ياقها 

المرجعي.
وإذا كان دريدا كما ذكرنا يرى فلسفة »اإللٰه األخير« داخلة في المنظور 
اإليماني؛ فإنه في الحقيقة يعّد اإللٰهي حاضرًا في الفعل اللغوي، وفي منابع 

الداللة والمعنى.
فالدين � كما ي��رى دريدا � ينبع م��ن مصدرين أساس��ين هما: »تركة 
الثقة« التي هي خلفية كل إيمان واعتقاد، و»طلب النقاء« الذي هو خلفية كل 
مقدس ومعظم1. ولذا فإن اللغة والقانون يتأسسان ضرورة على الدين الذي 
هو مستودع الثقة في المعنى. وهكذا فإن الدين يبدأ مع تجربة اللغة نفسها، 
فكل تعبير موجه لآلخر يقتض��ي حضور الغائب الضامن للداللة والش��اهد 

على عقد المخاطبة والتفاهم.
اإللٰه بالنس��بة لدريدًا هو ش��رط إمكانية كل فعل لغوي، وهذه األولوية 
اللغوية هي ما يطلق عليها الالهوت »اإللٰه«، وال يمكن ألي خطاب كان دينياً 
أو إلحادي��اً أن ينفلت من ه��ذه المرجعية اإللٰهية )اإللٰه الش��اهد( التي من 

دونها ال تواصل وال تخاطب2.
تسمح بعض نصوص حول مفهوم »التفكيك« المركزي في فلسفته بالنظر 
إليه بمقاييس »الالهوت الس��لبي« مما ينفيه دريدًا معتبرًا أن هذا الالهوت 
إن كان يقوم على نفي أي خطاب عقلي أو منطقي حول اإللٰه؛ فإنه يدخل في 
باب التقليد الميتافيزيقي. ولم يمنع هذا النفي بعض كبار قراء في مقدمتهم 
»هابرماس« من اعتب��ار تفكيكية دري��دا نمطاً من إعادة االعتب��ار »للتصور 

Derrida: foi et Savoir, P. 39, P. 88. 1 ـ 
Ibid, PP. 44 - 45. 2 ـ 
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العرفاني للتقليد من حيث هو مس��ار الحركة االختالفي��ة للوحي«1، كما لم 
يُحْل دون محاوالت هامة إلعادة تجديد المبحث الالهوتي بتوظيف المفاهيم 
والمصطلحات التفكيكية التي بلورها دريدا في قراءة النص وتوليد الداللة2.

ر�بعًا: فل�سفة �لدين: �لتجاهات �لجديدة:

يمكن القول � بعد استعراض هذه المقوالت الثالث �: إن فالسفة الغرب 
المعاصرين بدؤوا في بل��ورة أطروحات نظرية جديدة حول عالقة الفلس��فة 

بالدين، أو اإليمان بالعقل.
س��تعرض هنا مقاربات جديدة لثالثة من أبرز فالسفة الغرب حول هذا 
الموض��وع المركزي، الذي ن��ادرا ما يحظى بالمعالجة الجادة في الس��احة 

الفكرية العربية التي ال تزال فلسفة الدين هشة فيها.
أولى هذه المقاربات للفيلس��وف األلماني »يورغن هابرماس« في كتابه 
األخير »حول النزعة الطبيعية والدين« الذي يش��كل استئنافاً هاماً لمشروع 
»كانط« تأس��يس فلس��فة عقالني��ة للدين تقوم عل��ى العقل وح��ده3. يدعو 
هابرماس إلى حوار نقدي جديد بين الفلس��فة والدين بصفته تراثاً وتقاليد 
حية ومنابع معيارية للثقافة والقيم، بعد أن انتهى في الغرب الصراع السابق 
بين التص��ورات المتمحورة حول اإللٰه وتلك المتمحورة حول اإلنس��ان. يتبنى 
هابرماس مقارب��ة يطلق عليها عب��ارة »ما بع��د ميتافيزيقي��ة«، ويعني بها: 
»المواقف الالأدرية« agnostiques الت��ي تفصل بدقة ما بين اإليمان والعقل، 
دون أن تسلم مسبقاً على غرار الالهوت المعاصر بصدق ديانة بعينها، ولكن 
دون أن تنكر مس��بقاً على التقالي��د الدينية إمكانية بن��اء مضامين معرفية 
برهانية على غ��رار النزعات الوضعي��ة المعادية للدي��ن. المضمون الديني 

J. Habermas, Le Discours Philosophique de la Modernité Gallimard, 1988, P. 216. 1 ـ 
Nault, Derrida et la Théologie, Dire Dieu après la Déconstruction Cerf 2000. 2 ـ 

3 ـ يقدم هابرماس في مقدمة هذا الكتاب قراءة هامة لكتاب كانط »الدين في حدود العقل وحده« 
مع استعراض مآالت اإلشكالية الكانطية في الفلسفة المعاصرة:

J. Habermas,Entre Naturalisme et Religion: les defis de la Democratie Gallimard 2008, PP. 11 - 60.
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المقبول في هذا الخطاب البرهاني هو العقالنيات »العملية« القابلة لالقناع 
فيما وراء حدود وخصوصيات المجموع��ة اإليمانية المغلقة. فليس من المهم 
أن يكون الس��جالن الخطابي��ان متمايزين م��ن حيث المنهجي��ة، ما دامت 

الفلسفة مفتوحة أمام المضامين المعرفية للدين1.
ويرفض هابرماس العودة للدين بحس��ب مس��لكين فلس��فيين معروفين: 
االتجاه المحافظ الذي يمثله »ليو ش��تراوس« و»كارل ش��ميت« في موقفهما 
المعادي للحداثة والداعي للرجوع للتقلي��د التوراتي ومذهب الحق الطبيعي 
الالهوت��ي، واالتجاه ما بع��د الحداثي الذي يمثله »هايدغ��ر« و»دريدا« في 
نزعتهما الصوفية الملتبسة التي تجمع بين نمط من التأمل »الوثني الجديد« 

و»المعجم األخروي الغيبي«.
يدع��و هابرماس إلى مراجعة مص��ادرة الحياد القيم��ي إزاء المعتقدات 
الجوهرية ح��ول مفهوم »الحي��اة الخيرة« التي تتأس��س عليه��ا المجتمعات 
الليبرالية وفلس��فات التس��امح ما بعد الميتافيزيقية، بالدعوة لالنفتاح على 
الحساسية الدينية تدعيما لقيم التعاضد الجماعي في مواجهة منطق السوق 
النفعي والنزعات الطبيعية القائمة عل��ى تصور وظيفي للعقلنة من حيث هي 

بلوغ الحد األقصى من النجاعة.
في هذا الس��ياق يقدم قراءة نقدية صارمة للتصورات الليبرالية للدولة 
التعاقدية المحايدة التي يمثلها الفيلسوف األمريكي »جون رولز«، باعتبار أن 
العقد االجتماعي يتأس��س على إقص��اء القضايا األخالقي��ة الجوهرية؛ أي: 
تصورات الخير الجماعي وش��روط الحياة الطيبة الفاضلة من دائرة النقاش 
العمومي واس��تبدالها بالش��روط والقواعد اإلجرائية للعدالة السياسية. ومن 
هنا التمييز بين القناعات الدينية والعقدية المحورية التي مجالها هو الوعي 
الذات��ي الفردي والمعايي��ر الجماعية المش��تركة التي تص��اغ عبر األدوات 
القانونية الش��مولية. َبْيَد أن هذا التمييز طرح منذ بداية الحداثة السياسية 

ثالث إشكاليات أساسية:

Ibid, PP. 57 - 58. 1 ـ 
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� المنزلة المعيارية للقيم المدنية المكونة للعقد االجتماعي التي ليست 
مجرد قواعد إجرائية؛ وإنما تعكس مواقف وتصورات قيمية ال تخضع للنقاش 
والمس��اءلة. وأبرز ه��ذه القيم هي مفاهي��م الحرية والمس��اواة والتضامن 
والندي��ة التي هي ش��روط العدالة السياس��ية ومس��بقاتها. وإذا كان »جون 
رولز« ح��اول أن ُيرجع هذه المبادئ إلى وضعية أصلية مؤسس��ة يختار فيها 
المتعاقدون بحرية وخلف »قناع جهل« المعايير الضامنة للعدالة فيما بينهم؛ 
فإنه انته��ى إلى االعتراف بأن الوصول إلى المب��ادئ المذكورة يتطلب توفر 

أرضية ثقافية ليبرالية سابقة عليها.
� غي��اب الش��روط الضروري��ة لت��داول جماعي ح��ر بي��ن المواطنين 
المتعاقدين حول ضواب��ط الحياة الطيبة والخير المش��ترك. ففكرة التعاقد 
نفسها ليست سوى فرضية نظرية ال حادثة عينية، وليست لها أطر مؤسسية 
موضوعية. وحتى الدس��اتير التي يعه��د إليها بأن تضع مح��ددات االئتالف 
الجماعي لألمة ال تصلح ألن تكون إطار هذا الحوار الجوهري الذي يتجاوز 
الليبرالي الكالس��يكي يعاني من  األبعاد السياس��ية والقانونية. إن النموذج 
»خلل ف��ي االس��تقاللية المدني��ة«، بمعنى أن حرية اإلنس��ان واس��تقالليته 
ال تصالن إلى حد الس��ماح له باإلس��هام في الحوار ح��ول المنظور القيمي 

الجوهري لنشاطه العمومي.
� اس��تحالة التوفيق بين التصورات الذاتي��ة الجوهرية وضوابط اإلجماع 
المتعاقدون  العقد االجتماعي، فاألف��راد  القاعدي األصلي الذي يقوم علي��ه 
مرغمون على التنازل ع��ن جوانب محورية من هوياته��م للتأقلم مع الذاتية 
الفردية غي��ر المتعينة التي ه��ي وحدها التي يعترف بها العق��ل الليبرالي. 
ذلك هو النقد األساسي الذي وجهه »الجمعياتيون« للتصورات الليبرالية من 
منطلق الدفاع عن التنوع الثقافي كحق من الحقوق الرئيسة لإلنسان واألمم. 
ولتج��اوز هذا الخلل دع��ا الجمعياتيون � مثل: »ريتش��ارد تايل��ور« و»مايكل 
فازلر« � إلى مماهاة الرابطة الش��رعية القانونية مع الرابطة القيمية؛ أي: 
القيم الجماعية المش��تركة لمجموع��ة متميزة ثقافياً وديني��اً، بحيث تعكس 
التش��ريعات هذه القيم المتقاس��مة. َبْيَد أن اإلش��كال الذي تطرحه الرؤية 
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الجمعياتية هو أنها تقوض الكيان االجتماعي، وال تالئم المجتمعات الحديثة 
التي تسمها الفردية والتعددية.

� في مقابل هذه النظرة يطرح »هابرماس« خيار الديمقراطية التداولية؛ 
أي: خيار »اإلجماع عن طريق التصادم« ب��دالً من »اإلجماع التوفيقي« الذي 
يتح��دث عنه رولز. فميزة الخي��ار التداولي هي أنه يس��مح بتجاوز التصدع 
الذي عان��ت منه الحداثة السياس��ية من��ذ بدايتها بين القناع��ات الفردية 
)الدينية على األخص( والعقل السياس��ي العمومي، بتمديد الحوار الجماعي 

إلى التصورات والمرجعي��ات المعيارية التي كان 
مقصية ف��ي الدائرة األخالقي��ة الفردية. وهكذا 
العمومي  المج��ال  إلى  الديني��ة  المعايي��ر  تعود 
تعبيرًا عن ح��ق القناعات الفردي��ة في الخروج 
إلى س��احة النق��اش الجماعي العلن��ي، وتعميقاً 
المحوري��ة  مقومات��ه  ف��ي  المجتمع��ي  للح��وار 
الجوهرية. يعود الدين للشأن العام ليس كسلطة 
مكونات  أس��اس من  وإنما كمكون  هيمنة مطلقة؛ 

الح��وار العمومي. فم��ا يهم النم��وذج التداولي لي��س التعبير ع��ن اإلرادة 
المش��تركة؛ وإنما مس��ار تش��كل هذه اإلرادة الذي تس��كت عنه المدرس��ة 
الليبرالية الكالس��يكية التي كرس��ت انفصام الفرد المعاص��ر بين قناعاته 

الفردية وحقوقه المدنية1.
ال يبتعد الفيلس��وف الفرنس��ي »جان مارك فري« في كتابه »الديانة 
التأّملية« عن ه��ذا  الرأي في دعوته الصريحة إلى إعادة توطيد العالقة 
بين الدين والفلس��فة واإليم��ان والعقل على أرضية محاي��دة هي أرضية 
»الالأدرية« بدل النف��ي. ويعن��ي بالالأدرية: إلجماع القائ��م اليوم بين 
المؤمنين والنفاتيين )أي: الملحدين( حول استحالة البرهنة العقلية على 
وجود اهلل أو البرهنة على عدم وجوده، مما يعني: »الجهل الميتافيزيقي 

Ibid, PP. 170 - 211. 1 ـ 

ميزة �لخيار �لتد�ولي هي 

�أنه ي�سمح بتجاوز �لت�سدع 

�لذي عانت منه �لحد�ثة 

�ل�سيا�سية منذ بد�يتها 

بين �لقناعات �لفردية 

�ل�سيا�سي �لعمومي و�لعقل 
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الجذري والجهل الخالصي«، فال يبقى عندئذ س��وى الجانب العملي من 
العق��ل الذي هو إطار مش��ترك لاللتقاء1. يتعين على الفلس��فة أن تقبل 
تجربة التعالي الدينية التي ال يمكن للعقل الحسم فيها، ال يهمها داللتها 
الميتافيزيقية الخاصة بالمعتقد اإليماني؛ وإنما داللتها التجريبية وأثرها 
الحي على اإلنس��ان الذي يتعلق بالرؤية الخلقية الجوهرية التي ال يمكن 
االس��تغناء عنها بالقانون األخالقي ل��إلرادة العقلي��ة أو بالتنظيم الحر 

لتعايش التصورات الشخصية للخير.
بين المذهب اإلجرائ��ي للقانون )اتجاه العدالة  توفيقياً  يتبنى فري رأياً 
التوزيعية( واالتج��اه المجموعاتي المدافع عن تص��ور إتيقي للحياة الخيرة  
من خالل الجمع بين العدالة الكونية القائم��ة لقانون الكلي  وفكرة الحياة 
الطيبة  بالمفهوم الجماعي المتولد عن المحبة البش��رية المشتركة القائمة 
على بحث متبادل عن  نمط العيش األفضل. وبذا يرى فري أنه صوب فلسفة 
األخالق الكانطية التي ركز على الجانب الصوري في المعايير السلوكية على 
حس��اب جانب المضمون الغائي. فالطابع اإللزامي للفعل األخالقي ال يمكن 
أن يقوم على مجرد التناس��ق العقلي؛ وإنما يتطلب نمطاً من االلتزام القوي 
ذي الطابع الديني )البعد الروح��ي المقدس( في الوقت الذي هو فعل عقلي 

أصلي سابق على كل برهان عقلي2.
يذهب الفيلسوف الكندي »تش��ارلز تايلور« في كتابه »العصر العلماني« 
مس��لكاً مختلفاً، من خالل بحث نظري توثيقي كثيف حول االنتقال من عالم 
ديني ال مكان فيه لغير اإليمان إلى عالم أصبح فيه اإليمان إمكانية من بين 
إمكانيات أخرى س��مته األساس��ية ما يدعوه باإلنس��انية »الحصرية«. يرصد 
تايلور االنتقال من األنساق التقليدية القائمة على فكرة التعالي بالكشف عن 
التصورات الكونية والوجودية المعبرة عنها إلى العصر الحديث القائم على 
فك��رة المحايثة التي تنعكس في علمنة مؤسس��ات الش��أن العام وخصخصة 

J. M. Ferry, La Religion Reflexive Cerf, 2010, P.16. 1 ـ 
Ibid, PP. 123 - 142. 2 ـ 
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االعتق��اد الديني1. َبْيَد أن  تايل��ور يرفض نظرية العلمن��ة كانفصام وتحرر 
تدريجي من قيود االعتقاد الديني، ب��ل العلمنة تحويل وتعديل مطرد للتراث 

الديني2.
فإذا كان من الصحي��ح أن المجتمعات الغربية غدت معلمنة وملزمة على 
ممارسة تجاربها الدينية في إطار مبدأ »المحايثة« immanence، الذي يفضي 
إلى مقاربتين متعارضتين كالهم��ا احتمال عملي مفت��وح: المقاربة المنغلقة 
السائدة التي ترى أن المحايثة ال تقبل أي مكان للتعالي )النظرية الفيبرية( 
والمقارب��ة المنفتحة التي ت��رى أن العلمنة ال تعني نهاي��ة اإليمان الديني؛ 
وإنما فس��ح المجال لتجارب وخيارات كثيفة ومتنوع��ة إزاء التجربة الدينية 

ضمن نطاق المحايثة3.
يسعى تايلور إلى إظهار »زيف« مصادر تالزم الحداثة ونمط العلمانيات 
المغلقة، أو ما يدعوه »العوالم المغلقة« أو »العوالم األفقية« )التي ال مكان 
فيه لما فيه عمودي ومتع��اٍل(، مبينا أن الحداثة تفض��ي إلى عوالم متعددة 
متداخلة ش��ديدة التنوع، على الرغم من النزوع إلى فرض تصور واحد مغلق 
في الس��ياق األكاديمي. فما يمي��ز المجتمعات الغربية الي��وم ليس بالضبط 
انحس��ار اإليمان والممارس��ات الدينية؛ وإنما الهشاش��ة المزدوجة للمواقف 
الدينية وع��دم اإليمانية4. فالموقفان معاً مرغم��ان على التعايش على صعيد 
التجربة الرمزية العميقة التي تستند حس��ب تايلور للرغبة البشرية الثابتة 
في »الرضا« )بمعنى االنشراح والتمام(. الرضا plenitude5 هو تلك اللحظات 
التي من دونها ال تستحق الحياة أن تعاش، وهو ش��عور يشترك فيه المؤمن 

وغير المؤمن؛ بيد أنه شعور ديني في عمقه.

C. Taylor, L'age seculier Seuil 2011. Le Travail de la Reforme (53 - 392). 1 ـ 
Ibid, PP. 723 - 910. 2 ـ 
Ibid, P. 933 - 934. 3 ـ  
Ibid, P. 1010. 4 ـ 
Ibid, P. 1020. 5 ـ 
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المحور

تعبّر هذه األطروحات الفلسفية الثالث عن االتجاهات الجديدة لفلسفة 
الدين في الغرب التي تتمحور حول إش��كاليتين رئيستين هما: عالقة العقل 
باإليمان بعد انتكاس��ة وتراجع العقالنيات الوضعية والتاريخانية التي أرادت 
تقويض الدين معرفياً ونظرياً، ومنزلة الدين في الشأن العام في المجتمعات 
الراهنة التي أطلق عليه��ا هابرماس عبارة »المجتمعات م��ا بعد العلمانية«؛ 

أي: تلك التي أعيد فيها طرح مكانة الدين في الشأن العام.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

I
أوًال: مر التفكير اإلسالمي بالدولة منذ القرن التاسع عشر 
وإلى مشــارف الثورات العربية بأربع مراحــل، وهو يخوض 
األُولى بين الطهطاوي  المرحلة  اآلن غمار المرحلة الخامسة. تقع 
(1834)، وخيــر الدين التونســي (1867)، وقــد كان لدى كل من 
الرجليــن وعٌي قــوي بالغرب والنهــوض األوروبي؛ لكــنّ أُصولهما 
الثقافية مختلفة؛ فالطهطاوي أزهــري ذهب بالمصادفة إلى باريس 
حيث قضى خمس ســنواٍت كتب عنهــا كتابه: تخليــص اإلبريز في 
تلخيص باريز، وظل موظفاً عاماً في إداراٍت مختلفٍة بمصر لحوالي 
الخمسين عاماً، كتب خاللها وترجم كثيرًا جدًا. وقد وعى الثقافة 
الفرنســية المعاصرة له، وحاول في مؤلفاتــه ومترجماته التوليف 
بيــن المفاهيــم والمؤسســات التي عرفها في فرنســا مــن جهة، 
والموروث الديني والثقافي اإلسالمي. وكان شديد االقتناع بمشروع 
محمــد علي للنهــوض بالدولة والبــالد، وقد ســيطرت عليه فكرة 
المنافع العمومية أو المصالح العامة، التي رأى فيها سر النهوض 

■   ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ

التغيير:  أزمنة  في  والدولة  الدين 
ومتطلباته النهضوي  المنظور 
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الفرنسي، وكانت دعوته ضرورةَ زرع هذه الفكرة لدى العامة في المجتمعات 
اإلســالمية، وما رأى الطهطاوي أنّ هناك مشــكلًة في اإلسالم أو معه؛ وإنما 
هناك ضرورة النتقاء وتبيئة القيم اإلسالمية المنْسية في مشروع محمد علي 
والدولة العثمانية للنهوض واإلصالح، وبخاصٍة أنه رأى أنّ تلك القيم تتالءم 

مع ما رآه وقرأه في فرنسا عن تجربتها مع الثورة1.
أّما خير الدين التونســي فهو رجُل دولٍة منذ فتوتــه األولى، وقد تولى 
مناصب ســامية في تونس وإســطنبول، وقد عرض في كتابه (أقوم المسالك 
في معرفة أحــوال الممالك) وقائــع النهوض في عدة بلــداٍن أوروبية، زارها 
وعرفها عن كثب، وقّدم للكتاب بفذلكٍة ُتشــبه مقدمة ابن خلدون، دعا فيها 
سات التي تنهض بالمصالح العاّمة باعتبار ذلك علة النجاح  إلى إقامة المؤس
في النهــوض األوروبــي. والالفُت هنا الــدورُ الذي رآه لإلســالم في إقناع 
العامــة المتدينة بــأنّ الدين ُيقر بل ويشــّجع اإلصغاءَ للمصالــح في إقامة 
المؤسســات الجديدة. وألنه مــا كان يعــرف المصادر الفقهيــة واألُصولية 

فالراجح أنّ الفقيه محمد بيرم الخامس هو الذي ساعده في ذلك2.
أّمــا المرحلة الثانيُة من مراحل التفكير اإلســالمي في الدولة والدين 
، ومفتي مصر فيما بعد الشــيخ محمد  في األزمنة الحديثة، فرْمُزها األزهري
عبده (- 1905)، وذروتها تلميذه الشــيخ علي عبد الرازق، وقد تقلبت بمحمد 

1 ـ شذرات الطهطاوي السياسية موزعة في تخليص اإلبريز (1834)، والمرشد األمين للبنات والبنين 
(1872)، ومناهج األلباب المصرية في مباهج اآلداب العصرية (1847). وهي منشورةٌ عدة مرات، 
ونرجع هنا إلى نشــرة محمــد عمارة لألعمــال الكاملة للطهطــاوي، بيروت: المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر (1973 - 1977). وقارن بفهمي جدعان: أســس التقدم عند مفكري اإلســالم 
في العصر الحديث، بيروت، 1981، 118 - 122، ورضوان الســيد: سياســيات اإلســالم المعاصر. 
بيروت: دار الكتاب العربي، 1997، ص 244 - 247، وعبد اإللٰه بلقزيز: الدولة في الفكر اإلسالمي 

المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 2004، ص 41 - 43.
2 ـ خير الدين التونســي: مقدمة أقوم المســالك إلى معرفــة أحوال الممالــك، تحقيق: المنصف 
الشــنوفي، تونــس، الــدار التونســية، 1972، ص 49 - 53. وقارن برضوان الســيد: سياســيات 
اإلسالم المعاصر، مرجع ســابق، ص 243 - 246، وعبد اإللٰه بلقزيز: الدولة في الفكر اإلسالمي 

المعاصر، مرجع سابق، 41 - 43.
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عبــده الظروف كمــا هو معــروٌف بعــد فشــل الثــورة الُعرابيــة، واحتالل 
البريطانييــن لمصر. وهكذا حمل قناعًة رافقته فــي منافيه ومناصبه وتتمثل 
ســات  في أمرين: إصــالح التربية والتعليــم، وإصالح الفكر الديني والمؤس
الدينية؛ ولذا فقد نشــط في مناٍح مختلفة تصب جميعاً في النهوض بالشأن 
الديني، ومــن طريق الفكر الديني المســتنير رأى اإلســهام فــي النهوض 
االجتماعي والسياسي والثقافي. لقد عمل على إصالح المناهج باألزهر، كما 

اثنين:  بــدأ بذلــك ألمريــن  أو  القــرآن  فّســر 
األَُمم  نهــوض  فــي  الُســـَنن  لفكرة  التأســـيس 
وانحطاطها، وظهــور المدنيات واختفائها. واألمر 
التقليـــد والثبــات على  الثانــي: ضرب فكـــرة 
قيم  والكشــف عن  االجتهاد،  باب  وفتح  القديم، 
قولُهُ  الكشوف  تلك  األصيلة. ومن ضمن  اإلسالم 
المدني في اإلســالم.  المدنية، والحكم  بالدولة 
فهناك ـ بحســب مــا رأى فــي جداله مــع فرح 
أنطون ـ تداُخٌل بين الديــن والدولة في التاريخ 

والحاضــر؛ لكــنّ اإلســالم ال يقــول بالدولــة الثيوقراطية شــأن التجربة 
الكاثوليكية في أوروبا الوســيطة؛ ذلك أنّ الشــأن السياسي في اإلسالم هو 
شأٌن مدني قائٌم على العدالة والحرية1. ومع أنه توفّي مبكّرًا في عام 1905؛ 
فإنه أَلهم عشــرات المصريين والعرب في إقامة المؤسســات التعليمية على 
النمط الحديث، وفي المشــاركة في الثقافة النهضوية على النمط األوروبي 
باعتبار أنّ عمليات التقدم هي من مقاصد الشريعة. وقد بلغ هذا النمط من 
التفكير إحدى ذُراُه في كتاب تلميذه علي عبد الرازق: اإلسالم وأصول الحكم 

1 ـ األعمــال الكاملــة لمحمد عبده، دراســة وتحقيــق: محمد عمارة، بيــروت، المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر (5 أجزاء، 1972 - 1973). وأعمــال اإلصالح الفكري والتربــوي في الجزء 
الثالث. وقارن بمحمد عبده: اإلسالم بين العلم والمدنية، دمشق، دار المدى، 2002. ولألستاذ 
محمد الحّداد دراساٌت تجديديٌة عن فكر محمد عبده رجعُت إليها هنا في التقييم العام. وقارن 

بعبد اإللٰه بلقزيز: الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر، مرجع سابق، ص 48 - 52.
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(1925)، والذي رأى فيه أنّ النبي ژ ما أتى ليقيم دولًة أو نظاماً سياســياً 
دينياً، بل كانت دعوته دعوًة دينيًة بحتة1.

أما المرحلـــُة الثالثُة من مراحل التفكير اإلســالمي بالدولة والدين 
وعالئقهما فإنها تمتد من عشــرينيات القرن العشــرين وإلى خمسينياته. 
وهي مرحلــٌة بزغت فيها اإلحيائية الدينية اإلســالمية، وســيطر فيها فكر 
الهوية، وأول مظاهر وظواهر هذه المرحلة الزاخرة أنّ السيد محمد رشيد 
رضــا (- 1935) ـ أحد أقــرب تالمذة محمــد عبده إليــه، وصاحب مجلة 
المنار الشــهيرة ـ كان بين أوائل َمْن ردوا على مصطفى كمال الذي فصل 
الخالفة عن السلطنة (1922) في وثيقٍة مشهورة، في مقاالٍت نشرها بمجلة 
المنار ثم جمعها تحت عنوان: الخالفة أو اإلمامة العظمى، وقال فيها: إنّ 
الخالفة اإلســالمية كانت دولًة دينية. قام مصطفى كمال بإلغاء الخالفة 
بتركيا عام 1924 وأنشــأ الجمهورية العلمانيــة، والطريف أنّ ردود الفعل 
األولى على إلغــاء الخالفة جاءت من الهند ومصر، وهمــا بلدان ما كانا 
خاِضَعين للدولة العثمانية؛ مما يدل على أنّ المسألة ما كانت مسألَة ديٍن 
جرى النيُل منه، أو أنّ مؤسســة سياســية / دينية تحّطمت؛ بل هو الشعور 
بالخوف على هوية المجتمعات والدول لدى قسم من النَُخب الطالعة إّبان 
نشــوء الدولة الوطنية في حقبة ما بين الحربين. وهكذا صارت اإلشكالية 
ليس كيــف نتقدم، بل كيــف نحافظ علــى هويتنــا وديننا، ومــن رموزه 
الخالفة2. أما الظاهــرة األُخرى في هــذه المرحلة، فهي نشــوء حركات 

1 ـ علي عبد الرازق: اإلســالم وأصــول الحكم (وردود الطاهر بن عاشــور ومحمد الخضر حســين 
عليه)، تقديم: رضوان الســيد، بيروت، دار جداول، 2011. ودعوة اإلســالم في زمن النبي عند 
علي عبد الرازق: «رســالٌة ال حكــم، ودينٌ ال دولــة» (ص 82). وقارن بوجيــه كوثراني: الدولة 
والخالفــة في الخطاب العربي إّبان الثــورة الكمالية، بيــروت، دار الطليعة، 1996 (ص 52 وما 
بعدهــا)، وفهمي جدعــان: نظريات الدولة في الفكر اإلســالمي المعاصر؛ في غســان ســالمة 
وجياكومو لوشــياني: األمة والدولة واالندماج في الوطن العربي، الجــزء األول، بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 1989، ص 107 - 138.
2 ـ وجيه كوثراني: الدولة والخالفة، مرجع ســابق (ص 47 وما بعدها)، وعبد اإللٰه بلقزيز: الدولة 

في الفكر اإلسالمي المعاصر، مرجع سابق، ص 83 وما بعدها.
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الهوية الدينيــة والثقافية مثل جماعة اإلخوان المســلمين بمصر (1928)، 
وجمعية الشبان المسلمين (1927)، وحركة الشبيبة اإلسالمية ببالد الشام 
ــنة، والجمعية الشــرعية.. إلخ. وهي حركاٌت  (1933)، وجماعة أنصار الس
َدَعــوي وتربوي، ما لبثت أن تسيســت أو  وجماعاٌت وجمعيــاٌت ذات طابع 
تســيس بعُضها بالتدريج في مصر والشــام والهند وجاوة وسومطرة وآسيا 
الوســطى على مــدى العقود الالحقــة. وإلى جانــب تربية الشــبان على 
اإلســالم، كان لها هدفان بارزان: مكافحة التغريب فــي الحياتين العامة 
والخاصة، ومكافحة االستعمار والغزو السياسي والعسكري والثقافي1. وقد 
شــهدت هذه المرحلة افتراقــاً تدريجياً بيــن التيــارات الوطنية واألخرى 
اإلسالمية، وذلك باســتثناء بلدان المغرب العربي أو شــمال إفريقيا؛ فإنّ 
انشــقاقات النَُخب فيهــا بين الوطني واإلســالمي تأخر إلى الخمســينات 

والستينات من القرن العشرين.
أما المرحلة الرابعة والحاسمة من مراحل التفكير اإلسالمي في عالئق 
الدين بالدولة فتمتد من مطالع الخمسينات من القرن الماضي، وإلى قيام 
الثورات العربية (2010). لقد استعلى واستعلن في العقود الثالثة األولى من 
هذه المرحلــة ـ أي: فيما بين الخمســينات والســبعينات ـ ما صــار ُيعرف 
بالصحوة اإلســالمية، وســادت فيها فكــرة النظام اإلســالمي الكامل الذي 
تكاثــرت أدبياته إلى حدود اإلشــباع، وتحولــت خالل هذه العقــود الثالثة 
الحركات والجمعيات اإلســالمية إلى أحزاب متينة البنية، وشامخة العنوان.

وبحسب فكرة النظام الكامل هذا؛ فإنّ اإلســالم هو نظاٌم شامٌل للحياة في 
المجتمعــات والــدول مــن كلّ النواحي العقديــة واالجتماعيــة واالقتصادية 
 والسياســية. وهو يقوم على ثالث مقــوالت مترابطة: إحالل الشــريعة محل
األمة أساســاً للمشــروعية في المجتمع والدولة، أو ذلك هو السبيل الوحيد 
لكي يظــل المجتمع مســلماً والدولة إســالمية ـ وضرورة الدولــة والنظام 
السياسي لبقاء الدين ـ واإليكال إلى الدولة بالتالي بمهمة أساسية من أجل 

1 ـ رضوان السيد: سياسيات اإلســالم المعاصر، مرجع ســابق، ص 171 - 180، 182 - 183. وانظر: 
علي أومليل: اإلصالحية العربية والدولة الوطنية، بيروت، دار التنوير، 1985، ص 172.
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األمرين الســابقَين، وهي تطبيق الشريعة أو حكم اهللا1. فبحسب حسن البنا 
في الصياغات األولى لألُطروحة؛ فإنّ اإلسالم دينٌ ودنيا، ومصحٌف وسيف2، 
وبحســب عبد القادر عودة: الدولة هي الدين والدينُ هو الدولة3، وبحســب 
المودودي وســيد قطب: ســواُد الدين فــي الدولة وعليّها هــو حكم اهللا في 
األرض. ومــن أجــل ذلــك كان اســتخالف اهللا لإلنســان وللمؤمنيــن على 
الخصوص من بني اإلنســان4، وهذا معنى حتمية الحلّ اإلسالمي كما بلورها 

الشيخ يوسف القرضاوي في السبعينات من القرن الماضي5.
لماذا كان هذا االندغاُم بيــن الدين والدولة، أو لماذا صار كل منهما 
ضرورياً لآلخــر أو لألُخرى فــي نظر اإلســالميين؟ هنــاك ذاك االفتراق 
الحاصل في الثالثينات واألربعينات بين النَُخب الوطنية واألُخرى اإلسالمية، 
وقــد تطــور ذاك االفتراُق إلــى ِصــدامٍ بعد قيــام حكومــات الضباط في 
الخمسينات والستينات في سائر أنحاء العالمين العربي واإلسالمي. وهناك 

1 ـ قارن بمحمد يوســف موسى: نظام الحكم في اإلســالم، 1955، ص 89 - 116، ومحمد المبارك: 
نظام اإلسالم، الحكم والدولة، بيروت: دار الفكر، الطبعة الرابعة، 1981، ص 12 - 18. وانظر: 
رضوان الســيد: الدين والدنيا والدين والدولة في اإلسالم المعاصر؛ بمجلة التسامح الُعمانية، 

م 19، 2007، ص 12 - 22.
2 ـ محمد عبد القادر أبو فارس: الفقه السياســي عند اإلمام الشهيد حسن البنا، عّمان: دار عمار، 
1999، ص 32، 42. وبــراق زكريا: الشــريعة والدولة في الفكر اإلســالمي المعاصر، أطروحة 
ماجســتير 2012، غير منشــورة؛ ص 152 - 170. وانظر: نبيل عبد الفتاح: المصحف والســيف، 

صراع الدين والدولة في مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، من دون تاريخ، ص 36 - 38.
3 ـ عبد القادر عودة: اإلسالم وأوضاعنا السياسية، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، دون 
تاريخ، ص 5 - 6، 283 - 295. وقارن بنزيه األيوبي: العرب ومشكلة الدولة، بيروت، دار الساقي، 

1992. وانظر للقرضاوي: من فقه الدولة في اإلسالم، القاهرة، دار الشروق، 2001، ص 7.
4 ـ المــودودي: نحــن والحضارة الغربيــة، دار الفكر ببيــروت، من دون تاريــخ للطبع، ص 8 - 9، 
والمودودي: نظرية اإلســالم وهديه في السياســة والقانون والدســتور، دار الفكر ببيروت، من 
دون تاريخ للطبع، ص 87 - 97. وللمودودي نص بعنوان: الخالفة والُملْك، وآخر بعنوان: اإلسالم 
والجاهلية. وقــارن لقطب: معالم فــي الطريق، القاهــرة، دار الشــروق، 1995، ص 34 - 45، 
ومقومات التصور اإلســالمي له، القاهــرة: 1993، ص 103 - 104، والمســتقبل لهذا الدين له، 

ص 110 - 111.
5 ـ رضوان السيد: الصراع على اإلسالم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1997، ص 179 - 188.
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الحــرب البــاردة التي اندلعــت أواخر األربعينات في العســكر والسياســة 
واالقتصاد والثقافة على مدى العالم، وكان العالم العربي والعالم اإلسالمي 
من ساحاتها المشتعلة. وهناك المشكالت الكبرى التي حدثت وتفاقمت في 
بيئــات اإلســالم الحضارية والسياســية مثل احتــالل فلســطين من جانب 
الصهاينــة يعاونهم كل الغربييــن وال يقاومهم االتحاد الســوفياتي. وهناك 

انقســام المناطق اإلســالمية  ترتيبــات ومذابح 
الرئيسة عن الهند وإقامة دولة باكستان في تلك 
العلمانية  المناطق عام 1947. وهنــاك األدبيات 
واليســارية المعادية للدين والتــي حمل لواءها 
مثقفــون عرٌب ومســلمون كثيــرون وتحالفت مع 
حكومــات الضبــاط، أو مع أحــد طرفي الحرب 
الباردة. وهنــاك الحروُب الثقافية التي نشــبت 
علــى هوامــش الحرب البــاردة واســتُخدم فيها 
اإلسالميون مثلما استُخدم القوميون والشيوعيون. 

وهناك عجز الحكومات العسكرية واســتبدادها، والتي أخرجت فئاٍت شعبيًة 
واســعًة من دورة اإلنتــاج والحراك والحيــاة السياســية المتضائلة. وهناك 
أعمال القمع المباشــر لذوي التوجهات الدينية من الشبان، والتي وضعتْهم 
ضمن جمهور اإلسالميين الذين شكّلوا حركات المعارضة الرئيسة لألنظمة 
ســات  العســكرية1. وهناك أخيرًا وليس آِخرًا ضعف وعجز واســتتباعُ المؤس
ــنية، وهو ضعٌف وعجٌز واســتتباعٌ أفقدهــا كل جاذبيٍة وحجية،  الدينية الس
وترك عشــرات اآلالف من ذوي األمزجــة الدينية حائرين بين االســتكانة 
لتهاُفت تلك المؤسسات أو الذهاب إلى الجهاديين أو إلى الرحابة النسبية 

لإلخوان ومتفرعاتهم2.

1 ـ رضوان السيد: المؤسسات الدينية بين اإلحيائيات والســلطات: مقالة بمجلة التسامح الُعمانية، 
م 20، 2007، ص 128 - 156.

2 ـ محمد مهدي شــمس الدين: في االجتماع السياســي اإلســالمي، محاولة تأصيل فقهي، بيروت، 
.2002
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 oøjódGh øjódG »g ádhódG
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الثمانينات من القرن الماضي شهدت تطوراٍت الفتة؛ فقد قامت  على أنّ 
الثورة اإلســالمية في إيران ونجحت في إقامة نظام حكمٍ ثيوقراطي، أفكاره 
هي أفــكار اإلخوان في النظام الكامل؛ إنما لــه خصوصيٌة آتيٌة من المذهب 
الشــيعي الجعفري، وقد تبلورت تلك الخصوصية في نظــام «والية الفقيه». 
نية  الثيوقراطية الشــيعية، والنوموقراطية الس التمييز بين  ووقتها ظهر ذلك 
لدى اإلسالميين الحزبيين وغير الحزبيين.. والتطوُر اآلَخُر أو الثاني انقساُم 
ون  اإلســالميين إلــى جهاديين بالداخل وُتجــاه الخارج؛ ومتالئميــن ال ُيقر
العنف، وإن ظلوا مصرين على أسلمة المجتمع والدولة، من طريق المشاركة 
تحت سقف األنظمة القائمة بحسب الُمتاح والمقدور عليه. والتطور الثالث: 
انطالُق اجتهاداٍت من جانب اإلخوان والمفكريــن القريبين منهم تمضي في 
أُطروحة التالؤم ين اإلسالميين واألنظمة السائدة في تخل واضٍح عن مسألة 
الحاكمية، واالنفتاح على المســألة الديمقراطية. ومــع أنّ ذلك االنفتاَح ما 
كانت له نتائُج فكريٌة واضحٌة؛ بل كانــت نتائجه عملية؛ لكنّ أبرز جوانبه أو 
أعالمه: الشيخ محمد مهدي شــمس الدين وقوله بوالية األمة على نفسها1، 
بلورَها لديمقراطيٍة إسالمية، أو  وراشــد الغنوشــي والمعالم والقواعد التي 

ديمقراطية ال تتعارض مع اإلسالم2.
على أنّ نهايات الحرب الباردة ما أســهمت فــي تطوير ذاك االنفتاح أو 
التشــجيع عليه؛ فقد نشــبت حرٌب عالميٌة على العراق بعد غــزوه للكويت، 
وأَعلن األميركيون عــن انبالج زمن الهيمنة، هيمنتهم هــم في عالم ما بعد 
الحرب الباردة، واشــتداد قبضة األنظمة العســكرية على الشعوب العربية، 
يدعمها األميركيون. وطوال عشرين عاماً من الغزوات واالجتياحات، ما أمكن 
لإلســالميين ـ جهاديين ومتالئمين ـ أن يرتاحوا أو يجنوا ثمرات شــعبيتهم 
المتزايــدة. وصارت الحــرب الداخلية على اإلســالميين حربــاً عالميًة على 
اإلرهاب، وقد دفع ذلــك الباحث المصري الراحل نزيــه األيوبي في كتابه: 

1 ـ راشد الغنوشــي: الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
.1993

2 ـ ُترجم الكتاب إلى العربية، بمركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، 2010).
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تضخيم الدولة العربية (1994)1 إلى القول: إنّ االنسداد في النظام العربي 
والدولة العربية سيستمر، وســتتخلله تمردات إسالمية مسلحة ُتخمد بسرعة، 
ل سائر وظائف الدولة، ومساندة األميركيين لتلك األنظمة  وسط القمع وتعط

المستتَبعة في مواجهة اإلسالميين، والمعارضات األُخرى.

II
مع قيام حركات التغيير والثورات دخلْنا بالطبع في زمٍن آخر، وال أريد 
الخوض في ذلك اآلن؛ إنما ال بد من التنبيه إلى ثالثة أمور: سواد شعارات 
الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، وهي شعاراٌت بلغ من استتبابها أنّ 
مشــيخة األزهر ـ التي أصدرت بياناً عن مســتقبل نظام الحكم في مصر ـ 
ذكــرت ـ بعد النص على مرجعية اإلســالم في النظام الجديــد ـ أنّ نظام 
ساً  الحكم هذا ينبغي أن يكوَن دســتورياً وعصرياً وديمقراطياً وتعددياً ومؤس
على المواطنة. وقد كاد صائغو البيان ـ وهم مجموعٌة من الشيوخ والمثقفين 
المسلمين والمســيحيين، وبينهم إخواٌن وسلفيون ـ يذكرون بين سمات نظام 
، لوال اعتراض اإلخوان والســلفيين علــى ذلك باعتبار أنّ  الحكم أنه مدني
المدنــي يعني في أذهــان الناس العلماني، وســأعود إلى ذلــك بعد قليل. 
واألمر الثاني أنّ هذه الشعارات تراجعت كثيرًا في الدرجة وليس في الذكر 
ـ ومــا أزال أتحــدث عن مصــر ـ إبــان الحملة لالســتفتاء علــى اإلعالن 
الدســتوري، ولصالح القضايــا المتعلقــة بالهوية اإلســالمية لمصر والتي 
تتعرض للتهديــد، رغم أنّ المادة الثانية في دســتور العــام 1971 ـ والتي 
تنص على أنّ اإلسالم دين الدولة، ومبادئ الشريعة اإلسالمية هي المصدر 
الرئيسي للتشــريع ـ ما كانت معروضًة للنقاش أو لالستفتاء. وحصل األمر 
نفُســه في الحملة االنتخابية لمجلَســي الشــعب والشــورى؛ إذ عاد شعارا: 
(اإلسالم هو الحلّ)، و(تطبيق الشــريعة) إلى االرتفاع، ومن جانب اإلخوان 

1 ـ انظر: رضوان السيد: سياسيات اإلسالم المعاصر، ص 189. وقارن بعبد اإللٰه بلقزيز: الدولة في 
الفكر اإلسالمي المعاصر، مرجع سابق، ص 234 - 244.
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ومعهم الســلفيون هذه المرة. ويحصل األمر نفُســهُ هــذه األيام مع اقتراب 
مواعيد االستفتاء على الدستور الجديد، والعودة النتخاباٍت لمجلَسي الشعب 
والشــورى اللذين أبطلتْهما المحكمة الدســتورية العليــا. واألمر الثالث أنّ 
الثورات التي انخرط فيها اإلسالميون الحزبيون، وتبنوا شعاراِتها، ما دفعت 
مفكريهم حتى اآلن ـ وهم الطرف الرئيس في بناء األنظمة الجديدة ـ إلى 
ُمراجعــٍة نقديــٍة لمقوالتهــم الَعقَدية الســالفة الذكر في أزمنــة اإلقصاء 
والمالحقة، باســتثناء بعض البيانــات العامة للتالؤم أو عــدم التالؤم مع 

النموذج التركي أو اإليراني.
ُكله أمامنا مــن الناحية الفكريــة المقولتان: مقولة  إســتنادًا إلى هذا 
اإلسالميين التأسيسية ذات األضالع الثالثة: الشريعة هي أساُس المشروعية 
في الدولــة والمجتمع، والدولة ضروريــٌة لحفظ الدين، ولهــا مهمٌة دينيٌة 
أساسية هي تطبيق الشريعة. أّما المقولُة األُخرى؛ فهي: الدولة والدين في 

أزمنة التغيير: المنظورُ النهضوي ومتطلباته.
الالفت في نقاشات اإلسالميين ـ حزبيين وغير حزبيين بشأن عالقة  إنّ 
الدين بالدولة فيما بين العشــرينات والثمانينات من القرن الماضي ـ أنها 
كانت كلّها نقاشات عقدية، وهي نتاج فكر الهوية؛ فعلي عبد الرازق كان آِخَر 
من استند إلى علوم الفقه والكالم ودروس التجربة التاريخية لألُمة في تتبع 
نشوء الخالفة ومسارها عبر العصور. أّما اإلسالميون ـ وبينهم بالطبع فقهاء 
وعلماءُ كالمٍ ومؤرّخون وفقهاء دســتوريون ـ فإنهم أقامــوا مقولتهم كلها على 
القرآن، وعلــى تأويٍل خاص وعقائدي لآليات المعنية بشــؤون الحكم واألمر 
والســلطة واالســتخالف والخالفة؛ فاألســتاذ عبد القادر عودة ـ على سبيل 
المثال ـ وهو فقيٌه كبيٌر كما يبدو من كتابه في التشريع الجنائي اإلسالمي ـ 
ما ســلك مســلك الفقيه وال المؤرّخ في كتابه أو بيانه القوي لصالح الدولة 
اإلسالمية بعنوان: اإلسالم وأوضاعنا السياسية1. ويقال األمُر ذاُته عن سائر 
ُكتّاب اإلســالميين حتى الثمانينات مــن القرن الماضي، كما ســبق القول. 

1 ـ محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية اإلسالمية، القاهرة، مكتبة األنجلو، 1960.
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وأذكر أنه عندما كان أســتاذنا محمــد ضياء الدين الرّيس يدرُســنا كتابه: 
النظريات السياســية اإلســالمية1 عــام 1967 أنّ أحد زمالئنــا المصريين 
اعتــرض عليه وقال له: إنه يشــتبه في علمانيته، وإّال فلماذا ال يقرر بشــأن 
الدولة واإلسالم ما قرره الشــيخ محمد الغزالي وكفى؟! وما انزعج الدكتور 
ــم وقال له: أُجيبك بما يجيب به األســتاذ محمود شاكر من  الرّيس بل تبس

ال يفهمونه: هذا ِســنٌْخ وذاك ِسنٌْخ آخر! فقال له 
الطالب: لقد زْدَت األمر غموضاً! نعم، بعد بيان 
األستاذ سيد قطب: «معالم في الطريق» ما عاد 
ـ شــأنه شــأن  الرّيس  كان  لقائل!  مقــالٌ  هناك 
يفهم  اإلســالمي ـ  للفكر  التقليديين  الدارســين 
موضوعٌة  اإلمامة  إن  (- 450هـ):  المــاوردي  قول 
لخالفــة النبــوة فــي حراســة الدين وسياســة 
الدنيا2 ـ أنّ «موضوعة» معناها مصَطلٌَح أو متفٌَق 
عليها بين الجيل اإلســالمي األول، وليست شأناً 

دينياً او ُموحًى به، وأنّ مهمتَها األساسية سياسة الدنيا أو إدارة الشأن العام. 
وأنّ حراســة الدين كما فّســرها الماوردي تعني َصونه على أعرافه وأُصوله 
المستقرة؛ أي: بالمفهوم الحديث ـ والكالم ما يزال للريس ـ صون الحريات 
الدينية في العقيدة والعبادة، فال تدخَل للدولة في الشأن الديني، وال تدخل 
للفقهاء في إدارة الشأن العام، والمجاالن متصالحان منذ انتهاء مسألة خلق 
القرآن في القرن الثالث الهجري. أّما أســاُس الشــرعية ـ ما دامت اإلمامُة 
ُح أهل الحلّ والعقد فيها من يصلح  قائمًة على االختيار ـ فهو األُّمة التي يُرش
دها الماوردي. وقد انتقد إمام  أو يصلحون لها بحســب شــروٍط وســماٍت حد
الحرمين الجويني (- 478هـ) المعاصر للماوردي في «غياث األَُمم»3 تصورات 

1 ـ الماوردي: األحكام السلطانية والواليات الدينية، القاهرة، 1966، ص 5 - 6.
2 ـ الجويني: غياث األُمم في التياث الُظلَم، تحقيق: عبد العظيم الديب، الدوحة 1400هـ ، ص 211 - 221.

3 ـ قارن بعبد الجواد ياســين: الســلطة في اإلســالم، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2008، ج1، 
ص 316 - 327.
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الماوردي وتقريراته في عدة مســائل؛ من بينها قوله: إنّ أصل الســلطة أو 
اإلمامة أو أصل مشــروعيتها العقل والنقــل، والواقــع أنّ أصلَها ـ ما دامت 
قائمًة على االختيار من األمة ـ هو الشورى واإلجماع. وقد اعتبر الجويني أنّ 
ـُرُه بَعقَديات المتكلمين وجداالتهم مع الشــيعة  ســبب وهم الماوردي هو تأثـ
الذين يعــّدون اإلمامَة من أُصــول الدين. واألمر ليس كذلــك، ال في أصل 
ها؛ فعلى المتكلمين أن َيَدعوا اإلمامَة وشأنَها؛ ألنّ أصلَها  اإلمامة، وال في مهام
ها مصلحيٌة وتدبيريٌة وليست دينيًة أو اعتقادية،  األمُة والجماعُة، كما أنّ مهام
وشــأن المتكلمين أو الالهوتيين االهتماُم باألمور العقديــة دون المصلحية. 
ـوا ُمصّرين على إيراد باٍب فــي اإلمامة في آِخر  المتكلمين ظلـ والطريف أنّ 
ون في أوله على أنّ اإلمامة ليســت من األمور التعبدية؛ بل هي  كتبهم، ينص
من الشــؤون المصلحية والتدبيرية، التي يكثر فيها االجتهاد والرأي وتوّخي 
المصالــح، ويخالطــه الخطأ والصــواب، وهــذا ليس شــأن التقريرات في 
العقائد. ومنذ القديم أُثيرت ُشُبهاٌت بشــأن قدسية اإلمامة أو عدم قدسيتها 
لثالثة أســباب: أنّ الدولة في اإلسالم نشــأت في زمن النبوة، وأنّ الخلفاء 
وشــعراءَهم وفقهاءهم عبر العصور أْضفَوا على الســلطة ـ كل سلطة ـ طابعاً 
قدســياً (أًَولم يلقّب األمويون منذ عبد الملك بن مروان، والعباسيون أنفسهم 
على نقودهم بلقب خلفاء اهللا؟!)، وأنّ اإلمامة تقوم بإنفاذ شــرع اهللا، فتكون 
لها قدســية بســبب قداســة المهمة القائمة عليها. لكنّ النبي عليه الصالةُ 
والسالم ما سلك في الشؤون الدنيوية مسلكَهُ في الشؤون التعبدية؛ فقد كان 
يذكر في العبادات أنها فرائض إلٰهيٌة؛ بينما كان يستشير في الشأن الدنيوي 
الناَس وأصحاَبهُ وأصحاب الخبرة في المجال. وقد سلك في الحرب والسلم 
والممتلكات والتنظيمات المالية مسالَك مختلفًة في األوقات المختلفة، وليس 
هناك أثــٌر أو حجيــة تشــريعية لتصرفات األئمــة والخلفاء حتــى في زمن 
الراشــدين؛ بدليل أنّ كال منهم سلك مســالك خاصًة به وبعهده وزمنه تبعاً 
إلدراك المصالــح ورعايتها. أما ُحّجــُة القيام على الشــريعة وتطبيقها فقد 
أجاب عنها كل من الجويني وتلميذه الغزالي؛ فالدولُة في اإلســالم ما كان 
لها حق التشــريع ال باســم اهللا، وال باســم هذا الخليفــة أو ذاك؛ بل كان 



41

ومتطلباته النهضوي  المنظور  التغيير:  أزمنة  في  والدولة  الدين 

الفقهــاء أو علماء هذا المذهــب أو ذاك هم القائمين بذلــك. ومنذ القرن 
الرابع الهجري وإلــى نهاية المرحلة الكالســيكية كانت هناك شــكوى من 
الفقهــاء لتدخل السياســة في الشــريعة بالتجاُوز من جانب الســلطات في 
قضايا العقوبــات والتعزيرات، وفي قضايا المالَين الخــاّص والعام1. ونحن 
نعرُف اآلن أنّ الســلطان ســليمان «القانوني» كان يصــدر أوامر ذات صبغٍة 
تشــريعيٍة أثارت تذمراٍت كثيرًة لتأثيرها في حقــوق الناس أو بعض فئاتهم، 
ـح تلك  للعــودة إلى شــيخ اإلســالم أبــي الســعود لتصفـ وهكــذا اضُطــر
أكانت خالفًة  «المعروضات» والموافقة أو الرّد. فالســلطة السياسية ـ سواءٌ 
أم سلطنًة أم األمرين معاً ـ ما كان لها تدخٌل مشروعٌ أو له أثر تشريعي في 
الشأن الفقهي أو القانوني. وعندما كان ذلك يحصل فإنه ال يخلف أثرًا، وال 
يشكّل ســابقًة يمكن اللجوء إليها أمام القضاء. وقد جرت نقاشاٌت وصدرت 
أوامر ســلطانيٌة عثمانية مختلفة على مدى قرٍن ونصف بشــأن «وقف النقود» 
ـ وهو شأٌن تدبيري محٌض وإن اســتند لدوافع دينية وحسبية ـ وما سرى في 

النهاية إّال بعد أن توافق على مشروعيته أهل االختصاص2.
ما نزال في الِحقَب الكالســيكية، ويتعلق األمر بطبيعة الســلطة وأساس 
ها. وما كان األمر يستحق هذا القَْدرَ من الجدال  شــرعيتها، كما يتعلق بمهام
لوال مصاعُب ومآســي المائة عامٍ األخيرة على إنســاننا وديننا وإدارة شأننا 
العام. وقد كانت هذه األمور واضحًة إلى حٍد كبير عندما قّرر الشيخ محمد 
عبده فــي جداله مع فرح أنطون أنّ الســلطة في اإلســالم ـ أي: في الرؤية 

1 ـ قارن عن السياســة والشــريعة والسياســة الشــرعية؛ مقدمتي على الجوهر النفيس في سياسة 
الرئيس البن الحداد، بيروت، مركز ابن األزرق، 2011، ص 51 - 66.

2 ـ قارن عن الشــريعة والقانــون في العصــر العثماني؛ مقالــًة لريتشــارد رّب R. Repp ترجمتُها 
لمجلة االجتهـــاد، م2، 1989، ص 153 - 173، ومراجعــة لي لكتاب Repp عن مفتي اســطنبول 
(شــيخ اإلســالم)، بمجلة االجتهاد، م1، ع3، 1989، ص 239 - 245. وانظر عن: «وقف النقود» 
والجداالت حوله ومؤسســاته، كتاب محمد األرناؤوط: دراســات في وقف النقود. مفهوم مغاير 
للربا في المجتمــع العثماني، بيــروت، دار جداول، 2011. وانظر عن دور شــيخ اإلســالم أبي 
السعود: ســامي زبيدة: الشريعة والسلطة في العالم اإلســالمي، ترجمة: عباس عباس، بيروت، 

دار المدى اإلسالمي، 2007، ص 188 - 201.
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والتجربة التاريخية لألمة ـ َمَدنية، وقد قال لنا الشــيخ محمد أبو زهرة في 
أحد دروســه باألزهر في أواخر الستينات من القرن الماضي: إنّ رأي الشيخ 
عبده صحيح، أّما تعليلُهُ (لقوله: إنّ السلطة في اإلسالم مدنية) بأن اإلسالم 
لم يعرف سلطًة كهنوتية، فهو ضعيٌف؛ ألنّ السلطة الكهنوتية أو سلطة رجال 
الدين ليســت الصيغة الوحيدة للدولة الدينية. فاعتبار الدين أو الشــريعة 
المعصومة أساس السلطة أو مصدر شــرعيتها أو تعليق الشرعية على ذلك، 
وليس على إرادة األمة، هو قولٌ بالدولة الدينية أيضاً! وعندما ســأله طالٌب 
عن سبب عدم تنبه عبده لذلك، أجاب الشــيخ ساخرًا: ألنّ اإلمام ما عرف 
وقتَها ما عرفه الشيخ حسن البنا والشيخ حســن مأمون فيما بعد! وقد دخل 
اإلســالميون في هذا النزوع التأصيلي للشــرعية والمشروعية، والذي أفضى 
إلى إنحراٍف خطيٍر في الفكر والنظر إلى األمة وسلطتها منذ األربعينات من 
القرن العشرين لعدة أسباب؛ منها الخوُف من الوقوع فيما وقع فيه الغربيون 
في زمانيــن: في الزمن الوســيط حيث أقاموا الســلطة على الحــق اإللٰهي 
للبابــاوات أو للملوك، وفــي األزمنة الحديثة ـ أي: أزمنــة الدولة القومية ـ 
حيث دهرنوا الدولة بفصلها عــن الدين، وإعطائها ســلطاٍت مطلقًة بما في 
ذلك سلطة التشــريع، وَصوغ القوانين وإنفاذها. وقد شهدوا في الثالثينات 
واألربعينات وما بعد سطوة الشعبويات الهائلة في الفاشيات من جهة، ثم في 
الشــيوعيات من جهٍة ثانية. وفــي كلتا الحالتين تظهر الحشــود والجماهير 
بوصفها كائناٍت جبّارًة وأُســطورية القوة والســطوة، والتي تتركز في النهاية 
في أيدي ُطغــاٍة وجبّارين ـ بحســب التصوير القرآني ـ بيدهــم حق اإلرغام 
المطلق بمقتضى سلطة الشعب أو السلطة الشعبية، وبمقتضى السلطات التي 
تعطيهم إياها القوانين النافذة، والتي يكون قد صاغها لهم أو لمن سبقوهم 
بشٌر مثلهم وتخوّلهم السيادة على رقاب العباد وزعامة البالد. وال ننسى أنّ 
اإلسالميين ومنذ التكون النظري واأليديولوجي في األربعينات، وإلى مشارف 
الثورات العربية عام 2010، ما كانوا خارج الســلطة وفي مواجهتها بالدرجة 
األُولى، بقدر ما كانوا في وعيهم خارج التيار الرئيس للجمهور وفي الزمنين 
الدســتوري والشــمولي. ولهذه األســباب كلها تشــكّل َوْعيُهُم حتّى بالتجربة 
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اإلسالمية الكالسيكية باعتبارها النقيض أو ينبغي أن تكون النقيض للتجربة 
الغربية ســواء في التعاُمل مع الدين أو التعامل مع الشــأن السياســي وبناء 
الدولة. ومن هنا نفهم أسباب الخوف من الديمقراطية وسلطة األمة، والتي 
ال تقل عن الخوف من طغيان الحاكم الفرد. وقد مر النهضويون المســلمون 
بتجربٍة مختلفــة، ولذلك تقدم خوُفهُم من جبروت الحكــم الفردي، وأرادوا 
ـ شأن التجربة الغربية القائمة على الدستور وفصل السلطات ـ تقييد سلطات 
الحاكم، وأعادوا تأويل «الشــورى» وإعطاءها مدلوالٍت سياسيًة ما عادت لها 
منذ دهور، بحيث تعني فصل الســلطات وتقييد سلطة أولي األمر بالدستور، 
والحكومة المسؤولة، ومجالس الشــورى المنتََخبة الشبيهة على ُبعٍد أو ُقرٍب 
بالبرلمانــات الغربية1. وهكذا أنتج الســياق التاريخي خــالل حوالي نصف 
القرن تفسيرين مختلفين بل متناقضين للنصوص نفِسها. فالنهضويون العرب 
والمسلمون كانوا يشــهدون ـ من خالل الرحالت للدراسة واالستطالع، ومن 
خالل اإلدارات االستعمارية المباشــرة ـ الجوانب المختلفة للتجربة األوروبية 
اإليجابية  والثقافية. وقد شــجعتهم جوانبها  والقانونية  والسياسية  العسكرية 
على االستلهام والتقليد أحياناً، وســاعدهم في ذلك أمران: أنهم ما اعتبروا 
التجربة األوروبية فــي مجال عالقة الديــن بالدولة حقيقــًة باالّتباع ال في 
زمانها الوسيط وال في زمانها الحديث. واألمر الثاني أنهم ما كانوا يملكون 
مشروعاً سياســياً إســالمياً خاصاً بهم، فلم يدخلوا في عمليات الصراع على 
الســلطة، وإنما دعموا أو دعم بعضهم تياراٍت سياســيًة وثقافيــًة قائمة، بل 
وشــاركوا أحياناً فــي إطالقهــا أو تطويرها. أّمــا في زمن الهويــة وفكرها 
وعقائدياتها؛ فإنّ اإلسالميين بدأوا يعملون على مشروٍع سياسي مناقٍض للفكر 
الغربي والتجربــة الغربية، بعــد أن حاولــوا أو حاول بعضهــم الدخول في 

1 ـ قارن عن الشورى وتطورات النظر إليها دراستي بعنوان: مسألة الشورى والنزوع اإلمبراطوري في 
ضوء التجربة التاريخية لألمة بمجلة االجتهاد، م6، ع25، 1994، ص 29 - 44، ومراجعة الدكتور 
إبراهيم بيومي غانم لكتاب توفيق الشــاوي في فقه الشورى واالستشــارة بمجلة االجتهاد، م5، 
ع20، 1993، ص 267 - 278. وقارن بدراســتي: أزمة الفكر السياســي اإلسالمي في كتاب السيد 
وبلقزيز: أزمة الفكر السياسي العربي، دار الفكر بدمشق (النشرة الثانية، 2006، ص 19 - 21). 

وانظر: سامي زبيدة: الشريعة والسلطة، مرجع سابق، ص 244 - 247، 278 - 285.
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التجربة السياسية القائمة وقتها وفشلوا. وقد استظهرُت في بعض كتبي1 أننا 
كنا سنشهد تجربًة إسالميًة معاصرًة مختلفًة سواء في التفكير بطبيعة السلطة 
والدولــة، وعالقة الجمهــور بالدين، أو عالقة الشــريعة بالقانــون، لو أنّ 
اإلســالميين األوائل الذين خاضوا التجارب االنتخابية أو الوزارية أو تعاونوا 
مع حكومات الضباط الشــعبوية فيما بعد حقّقوا شــيئاً من النجاح. لكْن من 
جهٍة أُخرى كان الزمان زمان عقائدياٍت وشــمولياٍت حتــى لدى الذين كانوا 
يعّدون أنفســهم أحرارًا وليبراليين وعلمانيين في الخمســينات والســتينات، 
فكيــف بذوي األمزجــة والتوجهــات الدينيــة. وإذا كان كل الضبّاط العرب 
يســتطيعون أن يكونوا زعماء أوحديين وقــادًة خالدين، ومعبــودي جماهير، 
والميّت من بينهم َمَثٌل، والحي منهم أََمل. وإذا كان التاريخ قبل ذلك وبعده 
حافًال بالحتميــات التي تنتهي إلى انتصار الشــعوب مــن خاللهم وحدهم، 
فلماذا ال يكون الحق في طريٍق ثالٍث أو رابع غير الرأســمالية واالشــتراكية 
والديمقراطية، ولماذا ال يكون الحق والصــواب التاريخي الكبير في حتميٍة 
ُمضاّدٍة إلٰهيــة المصدر هي الحتمية اإلســالمية أو حتمية الحلّ اإلســالمي، 

بحسب تعبير الشيخ القرضاوي2؟!
انتهت أنظارُ األيديولوجيين اإلســالميين إذن حزبيين وغير حزبيين إلى 
إحالل الشــريعة محل األمــة3 بوصفها المرجعية العليا ومصدر المشــروعية 
والســلطات باعتبار أصلها اإللٰهــي وباعتبار أنّ الناس َمخوفــون على الدين 
أيضاً، وليس طغاة الحــكام ومتغربوهم فقــط، بدالً مــن أن يكونوا حامليه 
بالفعل،  اإلســالمي  وحاضنيه! وألنهم قالوا بتطبيق الشــريعة لتحقيق الحلّ 

1 ـ رضوان السيد: سياسيات اإلسالم المعاصر، مرجع سابق، ص 167 - 178، والصراع على اإلسالم، 
مرجع سابق، 218 - 222.

2 ـ قارن للقرضاوي: الحلول المســتوردة وكيف جنت على أمتنا، بيروت، مؤسســة الرسالة، 1971، 
ص 67 - 83، ومن فقه الدولة في اإلســالم، مرجع ســابق، ص 49 - 53، والسياسة الشرعية في 

ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها (1998).
3 ـ قارن بدراســتي عن أزمة الفكر السياســي؛ في الســيد وبلقزيز: أزمة الفكر السياسي العربي، 
مرجع سابق، ص 26 - 32. ورأيي هناك مختلٌف بعض الشيء. وانظر برهان غليون: نقد السياسة، 

الدولة والدين، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991.
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فإنهم أعَطوها صفة القانون وقوته اإللزامية، وكيف ال تكون الشريعُة ملِزمًة 
وهي ذاُت األصل اإللٰهــي؟ ثم إنه ال بد من أداٍة للتنفيــذ، وال أداة في هذه 
الحالــة إّال الدولة، التي تــوَكُل إليها مهمة َصون الدين، وتطبيق شــريعته. 
وهذا تصوٌر متنافر األجزاء وملفق من التجارب األوروبية الوسيطة والحديثة، 
ومما اعتبروه الصورةَ الصحيحة لنظام الحكم في اإلســالم بحســب القرآن 

وتجربة النبي والراشــدين. إنّ أفظع ما في هذا 
التصور أو النموذج العقائدي أمران: أنه يســلب 
الشــريعة والســلطة مــن األمــة ويضُعهمــا في 
مواجهتها، وأنه يضع الدين وشريعته بيد السلطة 
ـ أي: أنّ  السياســية. وضــرر المقولــة األولــى 
الشريعة مصدر السلطات بدالً من األمة ـ هو أنه 
يضــع الشــريعة خارج األمــة بدالً مــن أن تظل 
حاضنًة لها، ويحوّل الشــريعة إلى ســلطٍة قامعٍة 
باســم اهللا، فيســئ إلى الدين وقيمه األخالقية. 

وضرر المقولــة الثانية أنها تضع الدين في يد الســلطة السياســية بحجة 
الحاجة لتطبيقه، فيتحول إلى ســوٍط بيدها باسم اهللا. وإذا كنا ما استطعنا 
الخالص من القذافــي على مدى أربعيــن عاماً رغم أنه مــا كان بيده غير 
الكتاب األخضر، واللجان الثورية، فكيف إذا صار القرآن بتصرف الســلطة 
السياسية؟! وبالطبع؛ فإنه حتى صورة اإلسالميين هذه عن التجربة اإلسالمية 
الوســيطة في عالقة الدين بالدولة غير صحيحة. فدولتا الخالفة والسلطنة 
ما كانتا ـ حتى في نظر الفقهاء ـ قائمتين على الشــريعة وال كان التشــريع 
بيدهما. فالشــريعة ـ وهي مكونٌة من عقائد وعبادات وأخالقيات ومعامالت ـ 
كانت بيد المتكلمين وعلماء األصول، أما التشريع فكان بيد الفقهاء، والفرق 
معلوٌم وشاسٌع بين الشريعة والفقه، وبخاصٍة أنّ من مصادر التشريع الفقهي 
اإلجماع، والطريقة الرئيسة الستنباط األحكام أو إنشائها هي االجتهاد. وعلى 
الزمان غير الزمان، والتجربة غير التجربة، وال داعي للتقليد  أي حاٍل؛ فإنّ 
أو للتأصيل ـ كما فعل اإلسالميون ـ وال للقطيعة كما فعل مثقفونا الكبار في 
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 Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ ﴿ ـ المرحلة الماضية: ف
Ö Õ   Ô ﴾ [البقــرة: 134]. وإنمــا ُيهمنــا التصور الرئيس الــذي تقتضيه 
التجربــة التاريخية ألمتنــا وفيها القرآن والرســول والخالفــة والصّديقون 
 والطالحون والطغاة والوِرعون، والشــريعة والقانــون، ولها منطقها الداخلي
والعام. وفيها أنّ األمة مصدر السلطات المصلحية والتدبيرية واالصطالحية. 
والشــريعَة ومنظومتها األخالقيــة. وتختلف  القــرآن والديــنَ  وهي تحتضن 
 عالئقها بالشأن الديني عن عالئقها بالشــأن السياسي. فالدين خياٌر فردي
 العامّ ـ الشــعائري وال ســلطة ألحٍد فيه أو عليه؛ بيــد أنّ األمر الديني ُحر
واألخالقي في اإلرشــاد العام والفتوى والتعليم ـ تولت تدبيــره في التاريخ 
ما  ســاٌت دينيٌة مــا توافرت لها القُدســيُة بالطبــع، وأحياناً  والحاضر مؤس
توافرت لهــا الكفــاءة، كما خضعت فــي كثيٍر مــن األحيان ألربــاب األمر 
السياسي؛ ولذلك استطاع اإلســالميون تحّدَيها، كما استطاعوا تجاُوزَها في 
الكثير مــن األحيان في األزمنة المعاصرة بســبب جماهيريتهم المســتجدة، 
وبسبب ســوء عالقة الجمهور بالســلطات، وُحْســن عالقة رجاالت المؤسسة 

الدينية بتلك السلطات، أو تبعيتهم لها.
التصور اإلســالمي المنفتــح واإلصالحي في الزمــن الجديد حيث  إنّ 
يســتعيد الناس إدارة شــأنهم العام: أنــه ال حكم عليهم غيــر حكم حقهم 
ومصالحهم ورُشــدهم التدبيري في صون المصالح العامة وتطويرها، وفي 
إنتاج المؤسسات المؤهلة لذاك الصون والتدبير واإلدارة. ولذا فمن الطبعي 
ساً على مبدأ  أن يكون خيارُُهم عصرياً ودســتورياً وتعددياً وديمقراطياً ومؤس
المواطنة كما ظهر في شــعارات الثورات، وكما جاء فــي وثيقة األزهر. أما 
اإلدارة العامة للشــأن الديني فينبغي التفكير فيها في زمن الحرية بطريقٍة 
مختلفٍة، فال نســارع إلى الحكم على المؤسســة بالفشــل أو اإلبطال. ليس 
المطلوب التقديــس أو العصمة كالكاثوليك والشــيعة، وال التذرر كما عند 
البروتســتانت، بــل المطلــوب منها ولهــا االســتقالل والحريــة والتجديد 
والنهــوض لإلقدار على القيــام بالوظائف األربع الباقية: قيــادة العبادات، 
والفتــوى، والتعليم الديني، واإلرشــاد العــام. أّما اإلبطــال أو المزيد من 
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الزعزعة فال يصح وال يســتقيم؛ ألنّ ذلــك يوقُعنا في مشــكلٍة أكبر، وهي 
إمكاُن اســتيالء أهل الســلطة بالفعل على الدين، كما يمكن أن يؤدي ذلك 
إلــى إيقاع الديــن لجهات العقيــدة والعبــادة والفتوى والتعليــم في أيدي 
الحزبيين اإلسالميين أو المتشــددين الدينيين الذين انصرفوا في السنتين 
الماضيتين ـ وقبل ذلك ـ إلى تحدي عقائدنا وعباداتنا وأعرافنا، وأســاءوا 
إلى حريات النــاس وحقوقهم وكراماتهــم. فلنفكر جيــدًا بالدين في زمن 
الحرية، بحســب تعبير مارســل غوشــيه1. إنّ الدين حاضــنٌ ومحضوٌن من 
جانب جماعة المسلمين، وال حق للسلطات منتخبًة كانت أو غير منتخبة في 
التدخل فيه انتصــارًا أو معارضة؛ ألنه عباداٌت مفروضــة، وأخالقياٌت وقيٌم 
عامٌة هي خيارات األفراد، ونتاُج التقاء تلك الخيارات على المستوى الجمعي 
كان الدين العام في التاريخ والحاضر، وهــذا الدين العام هو الذي يكون 
على السلطات َصونُهُ أو حراسته بحسب تعبير الماوردي، من ضمن حراستها 

للحريات والحقوق األساسية للناس، وليس أكثر.

III
المنظور الكبيــر لتجربتنا التاريخيــة إذن، يعّد األمة مصدر  ثالثاً: إنّ 
الســلطات، أو مصدر الشــرعية للنظام ُكله. وما دام األســاُس واضحاً، فال 
حاجــة للتلفيق أو التوفيق بين التصورات القروســطية واألُخرى الحديثة كما 
رين للدولة اإلسالمية في األزمنة الحديثة والمعاصرة. وأبلغُ  فعل أكثر المنظ
األدلة على ذلك أنّ شباب الثورات طرحوا هذه الشعارات التي ُتنشئُ مجتمعاً 
سياســياً عصرياً، ودولًة مدنيًة، فنزل الجمهور معهم إلى الشارع. لكنّ زمن 
مــا بعد األنظمــة الجمهورية الخالدة ـ وليــس زمن ما بعد الثــورات ـ دفع 
باإلسالم السياسي إلى الواجهة، وأخرج اإلسالُم السياسي من جيوبه السرية 
والعلنية إشــكاليات المرحلة الســابقة، ومنها اإلقصــاء والقطيعة واإلحيائية 
والتوتر بقصد الوصول للســلطة واالحتفاظ بها دونما مراجعٍة لمقوالت زمن 

1 ـ في كتابه: الدين في الديمقراطية، ترجمة: شــفيق محســن، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 
2007، ص 138 - 152.
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ما قبــل الثورات؛ فانهمــك الجميُع ـ الخصــوُم واألصدقــاءُ، وغير الخصوم 
واألصدقاء ـ في نقاش تلك اإلشــكاليات، وهي في الحقيقة جروٌح غائرةٌ في 
الهوية والوعي والواقع. وألنّ الشــأن العام وإدارَته ُيهّمان كل الناس، وكلهم 
متيقظون؛ فليســت هناك خشيٌة في المدى المتوســط على الدولة والمجتمع 
السياسي الجديد1، وإنما الخشــية ـ بخالف ما يعتقد كثيرون ـ على الدين 
ذاته؛ فلدينا الشــعبوية الزاخرة لإلخوان، واالنفجاراُت الصاعقُة للسلفيين، 
وكال الطرفين يســتخدم الدين بكثافٍة واســتماتٍة من أجل إدخاله في بطن 
الدولة، واســتعماله في الصراع على الســلطة. وتارًة باســم أسلمة الدولة، 
وطورًا باســم تصحيح عقائد الناس وممارســاتهم الدينية! والدين واقٌع في 
قلب المجتمع، وهو جوهر نســيجه القيمي واالجتماعي والثقافي واإلنســاني. 
ومعدةُ الدولة قاســيٌة وفتّاكٌة وهي َحِرّيٌة أن ُتفتّت الدين، فينقســم اجتماعنا 
اإلنساني ويتشرذم، وهذا فضًال عّما ُيحدثُهُ ذلك من ِرّدٍة في المدى المنظور 
األُخرى.  والسياســية  الفئــات االجتماعية  والمتدينين، وعلــى  التديــن  على 
فالخطر على الدين في المرحلة التاريخيــة التي تمر بها مجتمعاتنا آٍت من 
ثــالث جهات: جهـــة القول بامتــالك الديــن نظامــاً كامًال في السياســة 
واالقتصاد، وجهة القول بتطبيق الشــريعة من أجل تصحيح النظام العقدي 
والتشريعي أو إكماله، وإحقاق نظريته السياسية واالقتصادية. وأخيرًا لجهة 
استخدام الدين في الصراع على السلطة بحيث يقول هذا الطرف للمواطن: 
انتخْبنــي ألنّ ديني أصّح أو أفضــل، ويقول ذاك الطرف: بــل انتخبني وُخْذ 
القول بوجــود نظامٍ للحكم  برنامجي ألنه أفضــُل من الناحية الدينيــة. إنّ 
ولالقتصاد في اإلســالم هو تكليٌف له بمــا ال ُيطاق، كما يقــول المتكلمون 
المسلمون. وقد تبين العجُز عن ذلك بمسارعة اإلخوان بعد انتخاب د. مرسي 
إلى التحــول للقول بالدولة المدنية، بعد أن قَضــوا دهرًا يجادلون في ذلك 
بحجة االشــتباه بيــن المدنــي والعلمانــي. كما تبيّــن العجز فــي المجال 

1 ـ يرى بعض الباحثين أنّ «وجود الدين في كل مكان» ال يمنع عمليات التحول الديمقراطي، بسبب 
 Olivier Roy: The Transformation of the الوعي الجديد والحــاّد للناس بحقوقهــم؛ قــارن بـ

Arab World; in: Journal of Democracy, July 2012, Vol. 23. Number 3. P. 1-20.



49

ومتطلباته النهضوي  المنظور  التغيير:  أزمنة  في  والدولة  الدين 

االقتصادي بالمســارعة للتخلّــي عن مقولــة االقتصاد اإلســالمي إلى طلب 
االقتراض المباشــر من صنــدوق النقد الدولي. وفي األمريــن هناك تالؤٌم 
ســريٌع وإيجابي في نظر األصدقاء والحلفاء؛ إنما ما الذي ُيحدثُهُ ذلك في 
وعي الجمهــور الحزبــي والمتدين؟ إنّ الخشــية هنا ال تأتي مــن عقائدية 
اإلخوان، وال من عقائدية الســلفيين (الذين سارعوا بدورهم لتشكيل أحزاب 

كانوا  أن  بعــد  االنتخابــات،  سياســية، وخــوض 
يحّرمون الحزبية ويحّرمون االنتخابات!)؛ بل تأتي 
من هــذه البراغماتية الصاعقة إن لم نقل أكثر. 
وقد بــدأُْت بأُطروحــة النظام الكامــل التصالها 
المباشــر برؤية الدولة وإدارة الشأن العامّ؛ وإّال 
األخَطُر على  الشريعة» هي  أُطروحة «تطبيق  فإنّ 
الدين بالــذات. لقد أراد اإلســالميون منذ أيام 
البنّا الخروَج مــن علمانيــة الفصل بين  حســن 
الدين والدولة، والتي سّماها سيّد قطب: الفصام 

النِكد. لكنّ مقولة «تطبيق الشــريعة» تفعل العكس في الواقع؛ ألنها تفصل 
الشريعة والدين عن المجتمع، ثم تعيد فرضهما عليه بصيٍغ حزبيٍة من طريق 
الدولة والسلطة. وهكذا ُتحول الشــريعة إلى أيديولوجيات سلطوية، وُتعطي 
الســلطان السياســي ســلطاٍت ومهام دينية، وتزُعــُم أنّ إيمــان ودينَ دولة 
المسلمين ومجتمعاتهم ناقصان غفلًة وجهًال أو كفرًا، وال بد من استعادتهما. 
 O N M L K ﴿ [3 :المائدة] وهذا في حين يقول اهللا 8 في
U T S R Q P ﴾، ثــم لماذا قامت الثــورات؟ هل قامت 
إلكمال الدين أو تطبيقه، أم قامت لتحســين إدارة الشأن العامّ وإصالحها؟! 
ما كان اإلسالم وال كانت شريعته سائدًة في مجتمعات المسلمين وفي العالم 
منذ آمــاٍد وآماٍد كما هي اليوم. فلماذا هذا الَخَطُل الذي يســتمر في الرؤى 
والمفاهيم، وهو َخَطٌل يشــكّل خطرًا على الدين وشــريعته، وعلى مجتمعاتنا 
وسالمتها الدينية والقيمية واإلنســانية. هل هي ثورةٌ ثقافيٌة استئصالية على 
شــاكلة ثورتي ماوتســي تونغ وكيم إيل ســونغ ذواتي االدعاء اإلطالقي غير 

 ´Gô°üdG »a øjódG ΩGóîà°SG ...
 Gòg ∫ƒ≤j å«ëH á£∏°ùdG ≈∏Y
 q¿C’ »æ rÑîàfG :øWGƒª∏d ±ô£dG
 ∫ƒ≤jh ,π°†aCG  hCG  qí°UCG  »æjO
 »æÑîàfG πH :±ô£dG ∑GP
oπ°†aCG  ¬fC’ »éeÉfôH rò oNh
á«æjódG á«MÉædG øe
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نظر وجهات 

اإلنساني؟! أّما اإلسراف في اســتخدام الدين في الصراع الديني والسياسي 
أو التناُفس على الســلطة في الدولة والمجتمع فقد قّســم فــي هذه الفترة 
القصيرة ـ في تونس وليبيا ومصــر واليمن وربما في مواطن أُخرى ـ بيوتاٍت 
وأَُسرًا وجماعاٍت منا، ونوشــك أّال نصلَّي معاً، وأّال نعتقد العقائد ذاتها، وال 

نمارس الشعائر ذاَتها!
إنّ هــذا كله ال يكفي في تعليله الطغياُن الســابُق، وال الحمالُت الغربيُة 
على اإلســالم؛ بل هنــاك خوٌف جارٌف على الهوية اإلســالمية لــدى جمهوٍر 
عريض، وهناك خوٌف جارٌف من اإلســالم من جانب مثقفين عرٍب ومسلمين 
كثيرين، وهذا فضًال عن العالم ومجتمعاته من حولنا. لقد نشــر أُســتاذنا 
الدكتور طه عبد الرحٰمن كتاباً مهماً في فلسفة الدين قبل أشهُر اسمه: «روح 
الدين»1، ومن ضمن ما يخشى فيه من العلمانية أنها ُتخرج الدين وأخالَقه 
وتأثيراته ليس من الدولة فقط؛ بل ومن المجتمع أيضاً. ولســُت أدري كيف 
يكوُن ذلك ممكنــاً ما دام الدين، ومــا دامت منظومته القيميــة ُمدخلًة في 
َسْمت األفراد والجماعات والمجتمعات، وكانت وستظل مؤثّرًة بطرائق مباشرة 
وغير مباشرة في اجتماعنا اإلنساني والدولتي، وال خوف عليها من العلمانية 
وســواها من الدهريــات، إّال إذا ســلْكنا مع الديــن والمجتمع المســلَك أو 
التي ينتهجها اإلســالميون، فلنخُرْج من اإلسالم السياسي، لتبقى  المسالك 
إلســالمنا ســكينته ووحدُته ووظائفه الشــعائرية والقيمية، فيبقى له سواُدُه 
األعظم، بحســب تعبير اإلمام أبي حنيفــة. أّما مثقفونا الذين يخشــون من 
اإلســالم، فقد قَضوا العقود الخمســة األخيرة وهم يحاولــون تحريرنا من 
اإلسالم أو تحريَر اإلســالم منا. وقد أنهت الثورات تلك األوهام الُعصابية، 
وإن يكن علينا االعتراف أننا نقُع في ِخضم مرحلٍة تغص باختالط المفاهيم 
والتباســها في عالقتنا بموروثنا الديني والثقافــي والحضاري. إننا مفتقرون 
ومفتقــدون لنهوٍض كبير، وعمــٍل كثير على الوعــي العامّ والوعــي الثقافي 
باً. فالرمزي يصبح عندما  بالدين ورمزياته التي تتلبُّس لبوساً شــعائرياً غال

1 ـ طه عبد الرحٰمن: روح الدين، من ضيق العلمانية إلى َســعة االئتمانية، بيروت، المركز الثقافي 
العربي، 2011، ص 91 - 180.
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يتوّتر شــعائرياً، والشــعائري يتلبــس لبوس االعتقــاد، واالعتقــاد في زمن 
التحــوالت الكبــرى يتحول إلى مقــوالٍت مطلقة. لقد قّســمت عقــود القرن 
نة  العشرين الســوداء إسالم الســواد األعظم من المســلمين ـ أي أهل الس
والجماعة ـ إلى ثالثة اتجاهاٍت هي: الســلفية واإلخوانيــة والصوفية وديننا 
الواحد حتى اآلن يوشــك أن يصبح تحت وهج الســلطة أديانــاً متنابذة، أو 
تدُخــَل ِفَرُقهُ فــي صراٍع عنيــف فيما بينها كحــال الصراع بيــن الكاثوليك 

والبروتستانت على مدى ثالثمائة عام.
وهناك المثل القائل: ال تتنازعوا على جلد الدب قبل صيده؛ لكنّ الواقع 
عندنــا أنّ الدب قد جرى اصطيــاُده؛ في حين يفترق النــاس من حوله إلى 
ثالث ِفرق: فرقة تعتــرف باالصطياد؛ لكنها تنظر إلى الدّب فتجَده من دون 
جلد. وفرقة ترى أنّ عملية الصيد لم تقع بعد. في حين ترى فرقٌة ثالثٌة أن 

الدب غير موجوٍد أصًال!



المحـور

1

■  أستاذة الفلسفة في كلية اآلداب، جامعة عين شمس، مصر.

تمهيد

كثيرًا ما يبدأ الفكر اإلنساني بدراسة نفسه، ثم ينتهي 
إلى إحدى نتيجتين: فهو إم��ا أن ينظم العقل في إطار 
للقوانين اآللي��ة الصارمة، ثم  الت��ي تخضع  المادية  المظاهر 
ينصرف بناءًا على ذلك إلى دراسة الوجود المادي بما فيه من 
صور وأوض��اع؛ وإما أن ينتهي إلى إنكار ذل��ك الوجود المادي 
جملًة وتفصياًل واعتباره من خلق العقل وتكوينه، ومن ثم يتجه 
إلى دراس��ة العقل وحده؛ ألن في دراسته دراسة للوجود بأسره؛ 
ما دام العقل هو الذي خلق الوجود خلقاً وأنش��أه إنش��اءً. على 
انقسم الفالسفة قسمين مختلفين: فريق ينصرف  هذا األساس 
بأس��ره إلى العل��وم الطبعية؛ ألنها الس��بيل إل��ى فهم ظواهر 
الكون، وفريق ينكب على دراس��ة النفس؛ ألنها هي كل ش��يء. 
ويمكن القول � في هذا الش��أن �: إن تاريخ الفلس��فة الحديثة 
ينحصر في ه��ذا العراك العني��ف المحتدم بي��ن علم النفس 
والعل��وم الطبعية، فه��ذه األخيرة تنش��د الحقيقة في دراس��ة 

■ اأمل مبروك عبد الحليم  

شوبنهاور عند  وتمثاًل  إرادًة  الَعالَم 
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المحور

الظواه��ر المادية، أم��ا علم النفس فيلتمس��ها في دراس��ة النفس دون 
المادة1.

وعندما جاء القرن التاس��ع عش��ر اتج��ه المجرى الفكري إلى دراس��ة 
الظواهر المادية اتجاهاً مباش��رًا، دون أن يقف عند النفس اإلنسانية وقفة 
تحليلية. ولعل ذلك راجع إلى اإلنس��ان؛ فقد خيل إلي��ه أن العلوم الرياضية 
والطبيعية وما يرتبط بهما هي التي دفعت به في العصر الحديث هذا الدفع 
الس��ريع، وله عذره في هذا الظن، ما دامت الصناعة التي تدوي في أرجاء 
أوروبا، والتي قلبت الحياة رأساً على عقب، هي ربيبة تلك العلوم. إذن فلماذا 
ال ُتدرس هذه العلوم دون س��واها؟ هكذا اصطبغت الفلس��فة بصبغة مادية، 
وضاعت في الفضاء صيحة »ديكارت« Descartes )1596 - 1650( التي أطلقها 
وهي أن تبدأ الفلس��فة س��يرها من النفس، ث��م تتابع طريقه��ا إلى العالم 
الخارجي2. ومن هنا أخذ الفكر ينزع عن نفس��ه ش��يئاً فش��يئاً ذلك الثوب 
المادي الذي اشتمله واحتواه حيناً من الدهر، وأخذ يبحث عن حقيقة الوجود 
ف��ي »الحياة« التي ت��دب في أنحاء الك��ون. وما زال الفك��ر يمعن في هذه 
النزع��ة الجديدة الت��ي صبغت العل��وم بصبغة حيوي��ة. ولعل »ش��وبنهاور« 
Schopenhauer )1788 - 1860(3 هو أول من فطن إلى أن »الحياة« هي أساس 

Steven Nadler, A Companion to Early Modern Philosophy, Blackwell, publishing, 2002, P.2. 1 ـ 
� كذلك:

James Collins, A History of Modern European Philosophy, Lanham, NewYork , London, 1986, P. 811.

�  ُينظر أيض��اً إلى: د. زكى نجيب محمود، أحمد أمين، قصة الفلس��فة الحديثة، مكتبة النهضة 
المصرية، القاهرة، 1983، الجزء األول، ص 367.

2 ـ زكي نجيب محمود، أحمد أمين، المرجع السابق، ص 367 - 368.
3 ـ ُولد َ»ش��وبنهاور« Schopenhauer في 22 فبراير عام 1788 بمدينة »دانسج« Dazing وكان ينتمي إلى 
طبقة بورجوازية ميس��ورة الحال؛ إذ كان أبوه تاجرًا ناجحاً يعده ألن يس��ير على خطاه، ولكن االبن 
 ،Johanna Trosiener كانت له ميول فنية وأدبية جامحة ربما ورثها عن أمه »يوحن��ا هنريت تروزينر
ومع ذلك فقد كان الفيلس��وف يمي��ل ألبيه، رغم أنه لم يحقق حلمه في أن يك��ون تاجرًا، وكان في 
الوقت نفسه ال يميل إلى أمه بالقدر نفس��ه. وزادت جفوته تجاه أمه بعد موت أبيه، حتى أنه استقل 
عنها تدريجياً بينم��ا انطلقت هي في حياتها الخاصة، فأسس��ت صالوناً أدبي��اً ذاع صيته )حتى أن 
=الشاعر العظيم جوته Goethe )1749 - 1832( كان من أهم رواده( ونشرت كثيرًا من المقاالت األدبية 
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الوجود، فكان أول فيلس��وف غربي يركز على »اإلرادة« ال على »العقل«، كما 
أن��ه كان أول من اتجه من الفالس��فة الغربيين إلى الش��رق وخاصة الهند 
ومذهبها البوذي1، والتي بدأت ُتعرف في أوروبا في مس��تهل القرن التاس��ع 

وروايات الجيب وأدب الرحالت. وقد نش��أ شوبنهاور في جو مش��بع بروح العمل وكسب المال، وعلى 
الرغم من أنه هجر حياة التجارة التي دفعه والده إليها؛ فقد تركت أثرها في نفسه وطبعت نظرته 
إلى الحياة بطاب��ع الواقعية في التفكير ومعرف��ة بطبيعة الناس، ومات وال��ده منتحرًا على األرجح 
عام 1805. وفي عام 1809 دخل جامعة جوتنجن Gottingen، وعني بدراس��ة الطب والعلوم الطبيعية 
 )1833 - 1761( Schulze »والتاريخ، كما درس الفلس��فة على يد الفيلسوف الشاك »جوتلوب شولتسه
الذي وجهه إلى دراسة كبار الفالسفة مثل: »أفالطون« و»أرسطو« و»كانط« و»اسبينوزا«.. وغيرهم. 
وفي عام 1813 حصل على الدكتوراه األولى وكانت بعن��وان« »الجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية«. 
وفيما بين عامي 1814 و 1818 عاش في مدينة »درس��لن« Dresden وعكف على دراس��ة فن المتاحف 
واآلثار، وكتب عن »نظرية اإلبص��ار واأللوان«، كذلك أصدر كتابه الرئي��س »العالم إرادة وتمثاًل« 
الذي نش��ره عام 1819. وفي ع��ام 1820 نال دكت��وراه التدريس من جامعة »برلي��ن« Berlin، وفي 
عام 1840 تقدم برس��الة إلى الجمعية الملكية للعلوم في »الدانمارك« Denmark بعنوان: »أس��اس 
األخالق«؛ لكنها لم تحصل على جائزة من ش��دة الهجمات التي شنها على »فشته« و»هيجل«، ومنذ 
ذلك التاريخ ونجم ش��هرته بدأ في الصعود في كل أرجاء أوروبا، وصار له العديد من المتحمسين 
والمعجبين واألتباع. وفى23 سبتمبر عام 1860 توفى ش��وبنهاور أثر أزمة رئوية وهو في سن الثانية 

والسبعين. � لمزيد من التفصيل يمكن النظر إلى:
 The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, editor The Macmillan Company and the  ـ
Free Press ,New York , 1967,(Volume 7), P. 325.

.Julian Young, Schopenhauer, Routledge, London and New York, 2005, P. 2 - 3  ـ
 ,Helen Zimmern, Arthur Schopenhauer: His Life and His Philosophy, Kitchener, Batoche  ـ
2000, P. 8 - 33.

.J. M. Hone, Arthur Schopenhauer, The Lotus Magazine, Vol. 8, No. 2 (Nov., 1916), P. 61 ـ

�  كذلك: عبد الرحٰمن بدوي، شوبنهاور، وكالة المطبوعات � الكويت، دار القلم بيروت � لبنان، ص 293.
�  أيضاً: س��عيد توفيق، المقدمة التي صدر بها ترجمت��ه لكتاب آرتور ش��وبنهاور، العالم إرادة 
وتمثاًل،، مراجعة النص األلماني: فاطمة مس��عود، المش��روع القومي للترجمة، القاهرة، عدد 

)1075(، المجلد األول، 2006، ص 10.
�  أيض��اً: أحمد معوض، أضواء على شوبنهاور، الدار العربية لنش��ر الثقافة العالمية، القاهرة، 

1960، ص 18.
 Upanishad»1 ـ في عامي 1802 و 1804 نشر »انكتيل ديبرون« مجلدين جمع فيهما خمسين »أوبانيشاد

أحضرها من الهند بنصها الفارسي مع ترجمة إلى الالتينية.
 R. K. Das Gupta, Schopenhauer and Indian Thought, East and West, Vol. 13, No. 1 (March  ـ
1962), P. 32.

=
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عشر؛ وذلك الستلهام فلسفته الميتافيزيقية واألخالقية التي تكاد تكون قائمة 
أساساً على فكرة »النرڤانا«1.

وإذا بحثنا عن نقطة البداية في فلسفة »ش��وبنهاور« وجدناها تنبع من 
داخل الفرد أو باطن ال��ذات؛ حيث يرى أنه لكي نصل إلى ماهية األش��ياء 
يجب أال نبدأ من الخارج؛ وإنما من الفرد الذي ُيعد وحده الوجود الحقيقي. 
ولكن كيف كان الفرد نقطة بداية في فلسفة »شوبنهاور؟ استطاع »شوبنهاور« 
أن يرى في الفرد وجهين: »تمثاًّل« Representation و »إرادة« Will. »التمثل« 
يعني: إذا نظرنا إليه من الخارج، أما »اإلرادة« إذا نظرنا إليه من الداخل2. 
وهذه النظرة يمكن أن ينظر بها كل فرد إلى نفس��ه على حدة، وال يستطيع 

1 ـ »النرڤانا« Nirvana كلمة سنس��كريتية تدل على »االنطفاء« أو »الخم��ود« أو »الفناء الصوفي«، 
وهي حرفياً تعني: »ال نفس« � وهي الهدف األس��مى من التأمل في الفكر الديني الهندي؛ وهي 
حالة االستنارة والتحرر في الديانة البوذية. ويرى بعض الكتاب أن »النرفانا« هي انعدام فكرة 
»األنا كجوهر«، وكذلك انع��دام جميع الرغبات التي تنش��أ من هذا التص��ور الخاطئ للذات. 
غير أن مثل هذا الفهم ل� »النرڤانا« ال يعطينا س��وى الجانب الس��لبي من النظرية. أما جانبها 
اإليجابي فهو يعتمد على الحب الكلي والتعاطف الش��امل )أو ما يس��مى كارونا Karuna( لجميع 
الموجودات، وهذان الجانبان في »النرڤانا« � الس��لبي المتمثل في تحطيم االنفعاالت الشريرة، 
واإليجابي الذي يعني ممارسة التعاطف � يكمل الواحد منهما اآلخر. يمكن النظر في ذلك إلى:
 Peter Abelsen, Schopenhauer and Buddhism, Philosophy East and West, Vol. 43, No. 2
(Apr. 1993), P. 255.

�  أيض��اً: إمام عبد الفتاح، ُمعجم ديانات وأســـاطير العالم، مكتبة مدبول��ي، القاهرة، المجلد 
الثالث، ص 31.

2 ـ كلمة »إرادة« عند »ش��وبنهاور« ال تش��ير إلى المفه��وم العادي والمألوف له��ذه الكلمة � حيث 
يتصورها الناس عادة بأنها إرادة واعية تسترش��د بالعقل � لكنها تش��ير إلى رغبة ملحة ال تهدأ 
وق��وة عمياء ال عاقلة، أو اندفاع أعمى ُيحرك كل ش��يء وبه يتحقق وجوده ويس��تمر في الحياة، 
بمعنى أنها تمت��د فيما وراء الحياة الواعية لتش��مل أيضاً قوى الطبيعة ال��ال عضوية. ومن هنا 
كان��ت »اإلرادة« عند »ش��وبنهاور« تعبر ع��ن االتجاه الال عقالن��ي في فلس��فته باعتبارها قوة 
ال عاقلة، وهي � في الوقت نفس��ه � أس��اس لالتجاه التش��اؤمي في فلس��فته؛ حيث ُتعد مصدرًا 

لأللم والمعاناة والشر.
 E. F. J. Payne’s Introduction to the World as Will and Representation, Dover :ُينظر إلى  �
Publications, New York, 1958, Volume 1, P. ix.

�  أيضاً س��عيد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شـــوبنهاور، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت � 
لبنان، 1984، ص 27 - 26.
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أن يش��عر بها ش��عورًا واضحاً إال في نفس��ه فحس��ب. إذن تس��عى فلس��فة 
»شوبنهاور« إلى خالص اإلنسان وذلك بدرجتين: الخالص بالفن؛ أي: تأمل 
الكون والحياة تأماًل نزيهاً خالياً من الغرض أو شوائب المادة، ثم الخالص 

بالزهد الذي يسحق اإلرادة مصدر الشرور في هذا العالم.

مفهوم العالم

زعم الفالسفة � منذ القدم � أن ما قد يظهر 
لنا من العالم لي��س بحقيقة العالم، فهذا الذي 
يظه��ر منه متغي��ر، والحقيق��ة ينبغ��ي أن تكون 
ثابت�ة، فنحن نرى األشياء تظهر أمام أعيننا حيناً 
ثم تختف��ي. ولكن ه��ل يمكن أن تك��ون حقيقة 
العالم هي هذه الظواهر العابرة التي ال تلبث أن 

توجد حتى تفنى؟ أم أن الوجود الحقيقي غير ه��ذه الظواهر الزائلة؟ ذلك 
هو السؤال الرئيس الذي حاول الفالسفة اإلجابة عنه منذ أن كانت الفلسفة. 
وقد ظهرت التفرقة بين ما هو ظاهر وما هو حقيقي1 ألول مرة عند المدرسة 
األيلية؛ إذ ذهب األيليون � كما هو مع��روف � إلى التفرقة بين عالمين هما: 
عالم الظاهر وعالم الحقيقة؛ ورأوا أن الحركة والتغير والصيرورة، وكذلك 
التعدد والكثرة ُتكوّن عالم الظاهر؛ أي: عال��م الوهم، وأما الوحدة والكون 
فهما الصفتان األساسيتان لعالم الحقيقة. وعالم الظاهر أو عالم الوهم هو 

 .Real هو ما ظهر من الش��يء مقابل الجانب الخفي من��ه، ويقابله الحقيقي Apparent 1 ـ الظاهر
ومصطلح »الظاهر« مش��تق من الفعل اليوناني φαινόμενoν أي phainomenon بمعنى: »ما يبدو 
أو ما يظهر« أو »ما يخرج إلى النور«. ومن المعروف أن هناك ألواناً مختلفة من االستخدامات 
لهذا المصطلح، فنحن أحياناً نتحدث ع��ن »الظاهر المحض«Mere Appearance قاصدين بذلك 
أن ما يبدو غي��ر حقيقي Unreal )بطريقة ما(؛ أما الحقيقة فتظ��ل مختفية. لمزيد من التفصيل 

. The Encyclopedia of Philosophy, (Volume 1), p.195 :ُينظر إلى
�  كذلك: الُمعجم الفلســـفي، مجمع اللغة العربية، الهيئ��ة العامة لش��ؤون المطابع األميرية، 
القاهرة، 1979، ص 114. � أيضاً: عبد الرحٰمن بدوي، موســـوعة الفلسفة، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت � لبنان، 1984، الجزء الثاني، ص 62.

اأن ما قد  زعم الفال�سفة 

يظهر لنا من العالم لي�س 

بحقيقة العالم، فهذا 

الذي يظهر منه متغير، 

اأن  والحقيقة ينبغي 

تكون ثابتـة
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ذلك العالم المألوف لدينا الذي نعرفه عن طريق آذاننا وأعيننا وأيدينا... 
إلخ. أعنى: عن طري��ق الحواس بصفة عامة. أما عال��م الحقيقة أو الوجود 
الحقيقي فيُعرف عن طريق العقل وحده، وال يمك��ن للحواس أن تعرفه، وال 
يمكن لنا أن نلمس��ه، أو أن نراه، أو نشعر به؛ لكنا نصل إليه بالفكر وحده 

أي بالعقل فحسب1.

وتكم��ن مثالي��ة »س��قراط« B.C 470 - 399( Socrates( ف��ي قول��ه بأن 
المعرفة هي معرفة المب��ادئ الثابتة التي توجد خل��ف الظواهر المتغيرة، 
فالعلم عنده هو البحث عن الكل وراء جزئياته؛ ألن ما يتغير ال يكون علماً 
بالمعنى الدقيق له��ذه الكلمة. إن العل��م ال بد أن يتص��ف باليقين الذي 
ال يزعزعه اختالف الناس وال اختالف العصور، صحيح أن »س��قراط« كان 
دائم البحث عن تعريفات للمفاهيم األخالقية الش��ائعة: كالتقوى والعدالة 
والخير والش��جاعة والفضيلة... وما إلى ذلك. لكن هذا ال يغير من األمر 
ش��يئاً، فما يهمنا هو أن عالم األخالق عنده انش��طر إل��ى نصفين: عالم 
ظاهر، وهو ما نراه من سلوك جزئي متغير، ثم عالم الحقيقة الذي يكمن 
وراء هذه الجزئيات وهو س��اكن ثابت ال يتغير. وهذه الفكرة واضحة عند 
»أفالط��ون« B.C 427 - 347( Plato(2 الذي كان يعتق��د أن عالم الحس هو 
عالم التغير، وله��ذا فهو غير حقيقي؛ ألن الحقيقة أبدية س��اكنة ال تتغير 
� كما كان يق��ول األيليون � وهي كلي��ة؛ ألنها تقوم على أس��اس الماهيات 

الثابتة كما كان يقول »سقراط«.

ومعنى ذل��ك أن المعرفة ال تس��تمد من الح��واس الت��ي تعطينا عالم 
الظواهر أو عالم التغير؛ وإنما يكونها العقل وحده الذي يصل بنا إلى عالم 

1 ـ إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الفلسفة، مؤسس��ة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 
1993، ص 255.

�  أيضاً: زك��ي نجيب محمود، نحو فلســـفة علمية، مكتبة األنجلو المصري��ة، القاهرة، 1980، 
ص 219.

2 ـ عبد الرحٰمن ب��دوي، أفالطون، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القل��م بيروت � لبنان، 1979، 
ص 146.
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المثل. ولقد تأثر »أفالطون« في نظريته عن المعرفة برأي أستاذه »سقراط« 
ال��ذي كان يبحث عن التصورات الكلية في عال��م األخالق. لكن »أفالطون« 
س��ار أبعد من أس��تاذه فبحث عن التصورات العقلية التي تفسر الموجودات 
جميعاً والتي تعّد األس��اس المطلق أو الحقيقة النهائية للعالم كله. وقد رأى 
أن ه��ذه الحقيقة النهائية هي »المثل«، ومثال الش��يء ه��و الطبيعة العامة 
األساس��ية والمش��تركة بين جزئيات هذا الش��يء، وهذه الطبيعة العامة هي 
األصل األساس، وهي خالدة وأبدية وتقع في عالم بعيد عن الزمان والمكان 
ه��و عالم المثل. وج��اء »كان��ط« Kant )1724 - 1804( فقس��م العالم إلى 
قس��مين: عالم الظاهر وعالم الش��يء في ذاته، فهناك الظواهر أو األشياء 
على نح��و ما تبدو لنا، ثم هناك األش��ياء كما هي في ذاتها؛ وليس��ت تلك 
القس��مة خاصة بالعالم ككل فحس��ب؛ وإنما كل شيء من أش��ياء العالم له 

ظاهر وباطن أو مظهر وحقيقة1.

 The World Will »أما »ش��وبنهاور« فقد بدأ كتابه »العالم إرادة وتمث��اًل
العالم � عالم األش��ياء وعالم الطبيعة �  and Representation بالحديث عن 

من حيث ه��و مظهر؛ أعني من حيث ه��و موضوع إلدراكنا. ه��ذا العالم في 
أساس��ه »تمثل«2؛ أي: أن الذات التي تدركه هي الت��ي تجعله موضوعاً لها، 

 Kyriaki Goudeli, Challenges to German Idealism: Schelling, Fichte and Kant, New York, 1 ـ
palgrave, 2002, P.57.

 Richard Rennington, The Philosophy of Immanuel Kant, Journal of :إل��ى � ُينظ��ر أيض��اً 
History of philosophy, October 1987, (xxv), P. 612

 Vorstellung ( Idea) 2 ـ تعبّر كلمة »تمثل« عن المعنى المقصود الذي تش��ير إليه الكلم��ة األلمانية
التي ظهرت في الترجم��ة اإلنجليزية القديمة لكتاب »ش��وبنهاور« The World as Will and Idea؛ 
ذلك ألن كلم��ة Idea كما ُتفهم � بمعناه��ا المألوف � تبع��د كثيرًا عن المعن��ى الفعلي للكلمة 
األلماني��ة Vorstellung، والتي تنطوي على داللة أوس��ع. لذلك نفضل ترجم��ة هذه الكلمة إلى 
»تمث��ل« Representation � كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثي��ن ومنهم E. F. J. Payne � ألنها 
تعبر عن المعنى المقصود الذي تشير إليه الكلمة األلمانية، وألن كلمة Idea قد ُتحدث التباساً 
مع كلم��ة »مثال« التي يتك��رر ورودها في كتاب »ش��وبنهاور«. كذلك م��ن الباحثين من يترجم 
الكلمة األلمانية Vorstellung إلى كلمة »امتثال« presentation، فإذا قلنا: إن الش��يء ماثل أمام 
=الوعي، فهو إذن »امتث��ال«؛ أما إذا قلنا: إن الش��يء ماثل في الوعي، فه��و إذن »تمثل«. وعلى 
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ومن هنا فهو »تمثل��ي«، بمعنى أنني أن��ا الذي أمثله لنفس��ي على نحو ما، 
ويجرى وفقاً »لمبدأ العلة الكافية«The Principle of Sufficient 1. فلكي يمكن 
لنا أن نتمثل موضوعاً ما؛ فإن هذا الموض��وع يجب أن يكون واقعاً في مكان 
ما، ويس��ري في زمان م��ا، وأن يرتبط بغي��ره من الموضوع��ات في عالقة 
سببية، ومن ثم فإن صور مبدأ العلة الكافية األساسية هي التي تحكم تمثلنا 
لموضوعات مثل: المكان والزمان والعلية. والموضوعات التي تتمثل لنا وفقاً 
للعلي��ة هي موضوع��ات العل��م الطبع��ي التجريبي. أم��ا الن��وع الثاني من 
الموضوع��ات فيتمثل لنا من خ��الل التصورات المج��ردة. والعالقة بين هذا 
النوع من الموضوعات ُتس��مى »الحكم«، وهو االستناد إلى قواعد االستدالل 
واللزوم المنطقي التي ُتمكننا م��ن الحكم على صحة مفهوم ما؛ بحيث يبدو 
هذا األس��اس � الذي تس��تند إليه � ه��و علة الحك��م. والن��وع الثالث من 
الموضوعات هو ذلك ال��ذي يرتبط بعالقات زماني��ة مكانية ندركها بحدس 
أولي، وأنموذج هذه الموضوعات هو الرياضيات؛ فالحس��اب يقوم في األصل 
على القانون الذي يحكم العالقات بين أجزاء الزمان، بينما تقوم الهندس��ة 
على القانون ال��ذي يحكم المواضع الخاص��ة بأجزاء الم��كان. وأخيرًا فإن 
النوع الرابع من الموضوعات هو الذات نفسها التي تسلك سبيلها وفقاً لدافع 
أو باعث هو علة س��لوكها. الذات هنا تتأمل نفس��ها كموضوع خاضع لدوافع 
س��يكولوجية. يقول: »لقد بينت في بحثي عن مبدأ العلة الكافية كيف يكون 
لهذا المب��دأ؛ أي: يكون على  كل موضوع من الموضوع��ات الممكنة خاضعاً 

ذلك، فكلمة »امتثال« تعني أن الشيء قائم هناك فحسب أمام الوعي أو الذهن ليس أكثر، هذه 
الكلمة تخلق حالة من االنفصال بين الشيء في الوعي. أما كلمة »تمثل« فهي تعني مثول الشيء 
في الوعي، بحيث ال يق��وم إال من خالل هذا الوع��ي؛ ومن ثم فإن هذا المعن��ى األخير يؤكده 

.E. F. J. Payne’s, op cit, p. ix  :شوبنهاور« في معظم كتاباته. ُينظر إلى«
� أيضاً سعيد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور، ص 27.

Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 6. 1 ـ 
 Schopenhauer, The Essential Schopenhauer: Key Selections from The :ُينظر أيض��اً إل��ى �
 World as Will and Representation and Other Writings, edited by Wolfgang, Schirmacher,
Harper Collins Books, 2010, P. 15.

=
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عالقة ضرورية بالموضوعات األخرى«1. وهكذا فإن مبدأ العلة الكافية يتناول 
الصورة التي يتمث��ل بها العالم؛ أي: يتعلق بش��كل العالم كم��ا يتبدى لنا. 
ولكن ال بد من أن يكون هناك � وراء هذا الشكل أو الطابع الذي يظهر عليه 
العالم � كيان باط��ن هو الذي أطلق عليه »كانط« »الش��يء في ذاته«، وهو 
الذي يمكننا أن نُع��ده قلب الوجود الحقيقي، تمييزًا ل��ه عن المظهر الذي 

يبدو عليه هذا الوجود.

العالم بو�سفه تمثاًل

بدأ »ش��وبنهاور« رحلته مع عال��م »التمثل« 
 The World »بعبارته الشهيرة: »العالم هو تمثلي
is my Representation ليناق��ش نظرية المعرفة، 

فيقول: »هذه حقيقة تصدق على كل موجود يحيا 
وي��درك، على الرغم من أن اإلنس��ان وحده هو 
الذي يستطيع أن يتمثلها من خالل وعيه المجرد 

التأملي. ولو أنه فعل ذلك حقاً ألش��رق عليه نور الحكمة الفلسفية. عندئذ 
س��يصبح من الواضح واليقيني بالنس��بة له أنه ال يعرف شمساً وال أرضاً؛ 
وإنما يع��رف فقط عيناً ترى شمس��اً ويدًا تحس أرض��اً، وأن العالم الذي 
يحيط به يكون قائماً هناك بوصفه تمثاًل فحسب؛ أي أنه يكون قائماً هناك 
بالنس��بة لش��يء آخر؛ أعني بالنس��بة لذلك ال��ذي يتمثله وهو الش��خص 
نفسه«2. معنى ذلك أن العالم هو ما يبدو لنا، ووجوده متوقف علينا؛ أي: 
على الذات التي تقوم بإدراكه. فالوجود هو اإلدراك على حد قول »باركلي« 

Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 6. 1 ـ 
�  أيضاً س��عيد توفيق، المقدمة التي ص��در بها ترجمته لكت��اب آرتور ش��وبنهاور، العالم إرادة 

وتمثاًل، ص 19 - 20.
�  كذلك ف��ؤاد زكريا، العالم إرادة وتمثاًل، تراث اإلنس��انية، مهرجان الق��راءة للجميع، مكتبة 

األسرة، القاهرة، 1994، ص 11.
2 ـ آرتور شوبنهاور، العالم إرادة وتمثاًل، ترجمة: سعيد توفيق، ص 55.

لكي نتمكن من تمثيل مو�سوع 

اأن يكون هذا  ما فيجب 

المو�سوع واقعًا في مكان ما، 

وي�سري في زمان ما، واأن 

يرتبط بغيره من المو�سوعات 

في عالقة �سببية



10

المحور

Berkeley )1685 - 1753( بمعن��ى أن »األش��ياء ليس لها وج��ود إال بالقدر 

الذي أُدركها، وألن وجود هذه األش��ياء ال ينكش��ف لنا إال ساعة إدراكها؛ 
إذن ليس ثمة وجود لألش��ياء منفصل عن فع��ل اإلدراك«1، ومن هنا يرى 
ُتدركه، ولذلك كان العالم  ذاتاً  »ش��وبنهاور« أن كل موجود يفترض دائماً 
من تمث��ل الذات. وهذه حقيقة س��ابقة عل��ى كل حقيقة أخ��رى؛ ألنها هي 
التعبير ع��ن الصورة األعم لكل خبرة ممكنة يمك��ن تصورها؛ هي أعم من 
الزمان والمكان والعلية. في هذا الش��أن يقول: »ليست هناك حقيقة أكثر 
من ه��ذه الحقيقة يقيناً، وأكثر منها اس��تقالالً ع��ن كل الحقائق األخرى، 
وأقل منها احتياجاً إلى البرهان على صدقها؛ أال وهي أن كل ما يوجد فهو 
من أجل إدراك المعرفة، ومن ثم فإن هذا العالم هو موضوع بالنسبة إلى 

الذات؛ أي: إدراك ُمدرك، وفي كلمة واحدة هو تمثل«2.
وإذا كانت عبارة »العالم هو تمثل��ي« تعني أن كل ما يوجد إنما يوجد 
كموضوع بالنس��بة للذات، فمعن��ى ذلك أن الذات والموض��وع هما نصفان 
متالزمان في مفهوم العالم كتمثل أو فيما يخ��ص المعرفة. وثنائية الذات 
والموضوع هي الس��مة الرئيس��ة للفلس��فة الحديثة، فالذات هي الوعي أو 
الجزء العارف فين��ا، أما الموضوع فهو كل ما يتمثل أمام الوعي أو الذات. 
إذن ترتبط ال��ذات ارتباطاً وثيق��اً بتمثل الموضوع، وتبع��اً لذلك فإن كل 
الموضوعات الماثلة أمامنا � بما في ذلك أجسامنا � تعّد تمثالت. وهذا ما 
وضحه »ش��وبنهاور« بقول��ه: »إن الذات ه��ي دعامة العالم، هي الش��رط 
الض��روري لكل ما يظهر؛ أي: ل��كل الموضوعات.... وكل فرد يجد نفس��ه 
للمعرفة.  ذاتاً، لكن من حيث المعرف��ة فقط، ال من حيث كون��ه موضوعاً 
لكن جس��مه يكون موضوعاً، لذلك نس��ميه � وفق هذا االعتبار � تمثاًل... 
والجسم شأنه ش��أن كل موضوعات اإلدراك الحس��ي يقع في إطار الصور 
الخاصة بكل معرف��ة؛ أي الزمان والمكان والعلية، وه��ي الصور التي ُتعد 

 Berkeley, Philosophical Writings: The Principles of human Knowledge, Selected and edited 1 ـ
by T,E, Jessop, Thomas Nelson and Son Ltd, 1952, P. 53.

2 ـ آرتور شوبنهاور، العالم إرادة وتمثاًل، ص 55.
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شروطاً للكثرة. وعلى العكس من ذلك تكون الذات دائماً العارف وال تكون 
أبدًا المعروف، ال تندرج تحت هذه الصور؛ بل تكون دائماً مفترضة بواسطة 

هذه الصور نفسها«1.
وقد ميز »ش��وبنهاور« بين نوعين من التمثالت: تمثالت اإلدراك الحسي 
 Abstract والتمثالت المجردة ،Intuitive Representation أو التمثالت الحدسية
Representation وه��ذه األخيرة تق��وم على التصورات وهي خاصة باإلنس��ان 

 (Vernunft ) »وحده، والقدرة على اس��تيعاب هذه التمثالت ُتس��مى »العق��ل
Reason 2. أما التمثالت الحدس��ية أو تمثالت اإلدراك الحس��ي فهي تش��مل 

العالم المرئي كله أو ُمجمل عالم التجربة مع ش��رط إمكانها، وتخضع هذه 
التمثالت لمبدأ العلة الكافي��ة � أي: الزمان والمكان والعلية � وهي قاس��م 
مش��ترك بين اإلنس��ان والحيوان. وهذا يعني أن الذهن واح��د عند الحيوان 
واإلنس��ان، وله عندهم جميعاً وظيفة واحدة ه��ي إدراك العلّية؛ أي: االنتقال 
من العلة إل��ى المعلول، أو من المعلول إلى العل��ة. وله درجات عدة تتفاوت 
من الدرجة الس��فلى التي ال يدرك العقل فيها مطلقاً غي��ر رابطة العلة بين 
الموضوع المباشر وغير المباش��ر؛ أي: الدرجة الدنيا الكافية لالنتقال من 
المؤثر الذي عاناه الجس��م إلى علته )الموضوع الخارجي الذي يش��غل حيز 
في الم��كان( حتى الدرج��ة العليا الت��ي فيها ُي��درك التسلس��ل العلّي بين 
الموضوعات غير المباش��رة بعضها ببعض، وقد يصل فيه��ا إلى إدراك أبعد 
العلل والمعلوالت وأقصاها. وه��ذه الدرجة هي أيضاً تخص الذهن ال العقل؛ 
ألن مهمة العقل الوحي��دة هي إيجاد التصورات المج��ردة وخلقها، ال إدراك 
التسلس��ل العلّي بين األش��ياء3. وتصورات العقل المجردة يمكن أن تفيد في 
توصيل ما نفهمه من التجربة المباشرة فحس��ب، بأن تعمل على خلق صورة 

1 ـ آرتور شوبنهاور، العالم إرادة وتمثاًل، ص 57 - 58.
أيضاً سعيد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور، ص 49.

 William Mackintire Salter, Schopenhauer’s Type of Idealism, The Monist, :ُينظر أيضاً إلى �
Vol.21, No. 1(January, 1911), P. 1 - 2.

Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 21. 2 ـ 
.Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 22 .101 - 100 3 ـ أيضاً عبد الرحمٰن بدوي، شوبنهاور، ص
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له في الفكر ثابتة ومرتبة؛ ولكنها ال تجلب أبدًا هذا الفهم المباش��ر ذاته؛ 
فكل قوة طبعية وقانون طبع��ي، وكل حالة من الحاالت التي تتجلى فيها هذه 
القوى والقوانين، يجب أن تكون معروفة على نحو مباشر بواسطة الذهن قبل 

أن تتمثل لملكة العقل من خالل الوعي التأملي.
وال ش��ك أن الفلس��فة الراهنة � كما رأى »ش��وبنهاور«1 � ال تسعى على 
اإلطالق إلى معرفة من أين يوجد العالم أو ألية غاية ُخلق؛ وإنما تسعى إلى 
معرفة ماذا يكون العالم فحس��ب. وه��ذا البحث يتعلق أص��اًل بالعالم، من 
حيث إنه ينش��أ من الصورة الخاصة بظواهره؛ أي: م��ن مبدأ العلة الكافية. 
وفي واقع األمر إن كل إنس��ان يعرف � من تلقاء نفسه � ماذا يكون العالم؛ 
ألنه هو ذاته يكون الذات العارفة التي يكون العالم بالنسبة لها تمثاًل. لكن 
هذه المعرفة خاصة باإلدراك الحس��ي، ومهمة الفلسفة هي إعادة إنتاج هذه 
المعرف��ة في صورة مج��ردة، بمعنى أن ُترف��ع إلى مس��توى المعرفة العقلية 
الثابتة كل المدركات الحس��ية المتغيرة والمتتابعة. إذن مهمة الفلس��فة هي 
التعبير في ص��ورة مجردة عن طبيع��ة العالم في مجمل��ه، والتعبير عن كل 

األجزاء التي يتألف منها هذا العالم.

اإرادة العالم بو�سفه 

ذكرنا فيما س��بق أن نقطة البداية في فلسفة »شوبنهاور« تنبع من داخل 
الفرد، أو من باطن الذات؛ لكن الفرد ليس ذاتاً فحس��ب أو على حد تعبير 
»شوبنهاور«: »رأس مالك ذات أجنحة وبدون جسم«2؛ وإنما يمتد بجذوره في 
هذا العالم، فهو كفرد جزء منه، ومعرفته وحدها هي التي تجعل من الممكن 
»تمثل« عالم بأس��ره، هذه المعرفة ذاتها تفترض � كش��رط أس��اس � وجود 
جسم تكون تحوالته نقطة بداية للذهن كي يعاين هذا العالم، وهذا الجسم 

1 ـ آرتور شوبنهاور، العالم إرادة وتمثاًل، ص 170.
� ُينظر أيضاً إلى: فرنر ش��نيدرس، الفلســـفة األلمانية في القرن العشرين، ترجمة: محسن 

الدمرداش، المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، عدد )833(، 2005، ص 26.
Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1,p. 99. 2 ـ 
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بالنس��بة للذات العارفة كغيره من الموضوعات الحس��ية األخ��رى. وفي هذا 
الجسم � الذي يهيئ لنا دخول العالم � نجد كلمة السر، أال وهي »اإلرادة«. 
واإلرادة تتكشف حينما ينظر اإلنسان إلى ذاته باعتباره فردًا تمتد جذوره في 
هذا العال��م، وهي التي تمنح��ه مفتاح وج��وده الظاهري، وتكش��ف له عن 
دالالته، وتبيِّن ل��ه اآللية الباطن��ة الكامنة وراء وج��وده وأفعاله وحركاته1. 
واإلنس��ان يمكن أن ُيدرك وجوده � بوجه عام � بطريقتين مختلفتين: األولى: 
على هيئة »تمثل«؛ أي: بوصف��ه موضوعاً من بين الموضوعات األخرى، ويكون 
خاضعاً لقوانين تلك الموضوعات. والثانية في صورة ذلك الذي نعرفه معرفة 
مباش��رة، والذي نش��ير إليه بكلم��ة »إرادة«. وكل فعل إرادي ه��و حركة من 
حركات الجسم، وليس معنى ذلك أن الفعل اإلرادي وحركة الجسم ترتبطان 
فيما بينهم��ا برابطة العلية، ولكنهما في الواقع ش��يء واح��د، يظهر لنا في 
صورتين: إحداهما مباش��رة واألخرى غير مباشرة. وحركة الجسم هي الفعل 
اإلرادي نفسه، وقد استحال إلى موضوع؛ أعني شيئاً نتمثله. ويعبر »شوبنهاور« 
عن ذلك بقوله: »المعرفة التي لدي عن اإلرادة � رغم أنها معرفة مباشرة � 
ال تنفصل عن معرفتي بجس��مي، فأنا ال أعرف إرادتي بكليتها وال أعرفها في 
وحدته��ا؛ بل أعرفها فقط ف��ي أفعالها المنعزلة، أعرفها ع��ن طريق الزمان 
الذي هو بمثابة الصورة الظاهرية التي يتجلى من خاللها جس��مي، مثله في 
ذلك مثل غيره من األش��ياء. ومن هنا فإن جسمي هو شرط معرفتي بإرادتي، 

وبالتالي فأنا ال أستطيع حقا أن أتمثل إرادتي بمعزل عن جسمي«2.
اإلرادة إذن هي جوهر اإلنسان، وفيها يجد � بالتأمل الباطن المباشر � 
الجوهر الحقيقي لوجوده الذي ال يمكن أن يفنى؛ إنها »الش��يء في ذاته« 

 Kerstin Behnke, Going Beyond Representation: The Ratio Schopenhauer’s Metaphysics of 1 ـ
Will, Qui Parle, Vol. 15, No. 1 (Fall, Winter 2004), P. 39.

� ُينظر أيضاً إلى: هنرى أيكن، عصر األيديولوجية، ترجمة فؤاد زكريا، مراجعة: عبد الرحٰمن 
بدوي، مكتبة األنجلو، القاهرة، 1963، ص 132.

� كذلك: فؤاد كامل، الفرد في فلســـفة شـــوبنهور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
1991، ص 8.

Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 101-102. 2 ـ 
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والجوه��ر الخالد غي��ر القابل للفناء، ه��ي مبدأ الحي��اة. وعندما ُيدرك 
اإلنسان هذه الحقيقة، فإنه يس��تطيع أن يقول: »العالم هو إرادتي«. لكن 
بأي معنى يفهم »شوبنهاور« »اإلرادة«؟ إذ يبدو من وصفه لها أنها تختلف 
عما نفهمه � عادة � من معنى هذه الكلمة. فنح��ن نفهم أن »اإلرادة« قوة 
نفسية تصدر في أفعالها عن بواعث يمليها العقل بأحكامه، لكن »اإلرادة« 
عند »ش��وبنهاور« غير عاقلة، فماذا تك��ون إذن؟1. هنا يجب أن نفرق بين 
»اإلرادة« بالمعنى العام، وبين »اإلرادة« المحدودة بالبواعث والتي تس��مى 
»االختيار«، فهذه األخي��رة هي وحدها العاقلة. أما األولى فليس��ت عاقلة؛ 
ألن »اإلرادة« المخت��ارة تؤدي عملها تبعاً لبواع��ث، والبواعث هي تمثالت 
مركزها الم��خ؛ واألجزاء التي تتلق��ى أعصاباً من المخ ه��ي وحدها التي 
تخض��ع للبواع��ث. والحركة الت��ي يقوم بها اإلنس��ان � على أس��اس هذه 
البواع��ث � هي وحدها المنتس��بة إلى »اإلرادة المخت��ارة«، واألفعال التي 
ال تصدر عن بواعث تنتس��ب إلى »اإلرادة« بوجه عام. ولهذا فإننا نضيف 
»اإلرادة � به��ذا المعن��ى � إل��ى الكائن��ات الت��ي ال تمثل له��ا؛ أي: إلى 
الجمادات، فالق��وة التي ينمو بها النبات ويتبل��ور المعدن، والتي تتجاذب 
بها األجس��ام أو تتنافر، أو تتجه إل��ى مركز األرض ف��ي الجاذبية؛ هذه 

القوة هي »اإلرادة«، وقد تحققت في مظاهر متعددة2.
اإلرادة عند »ش��وبنهاور« هي »إرادة الحياة« Will to Live3، بمعنى أنها 
اندفاع أعمى4 غير عاقل نحو الحياة. وإذا تأمل اإلنس��ان الطبيعة وما يجرى 

 Richard Taylor, Schopenhauer: An Essay on A Critical History of Modern :1 ـ ُينظر أيضاً إل��ى
Philosophy, edited by D.J., O'Connor, Macmillan, London, 1964, P. 367.

Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 274. 2 ـ 
� أيضاً عبد الرحمٰن بدوي، شوبنهاور، ص 191 - 192.

Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 275. 3 ـ 
� أيضاً عبد الرحٰمن بدوي، المرجع سالف الذكر، ص 231.

4 ـ الواقع أن كلمة »اندفاع« هي أنسب الكلمات لتعبر عن معنى اإلرادة الواسع عند »شوبنهاور«؛ 
ألنها ال تشـــير إلى شـــيء محدد بذاته؛ بل تشـــمل األفعال القصدية والعـــادات والغرائز 

واالنفعاالت والميول، وتشمل أيضاً قوة الطبيعة الالعضوية.
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فيه��ا، فماذا ي��رى؟ يرى اندفاع��اً إلى الوج��ود، وتدافعاً من أج��ل البقاء، 
وكائنات تتوثب في نشوة وحماس��ة عالية من أجل الظفر بالحياة. إنها تعبر 
عن شعور واحد هو الش��عور بالحياة، وتنساق في تيار واحد هو تيار الحياة، 
ويدفعها دافع واحد هو دافع الحياة، فه��ي � إذن � ال تمثل غير إرادة واحدة 
هي »إرادة الحياة«. يقول: »أنا أدعوك للتأمل ببصرك موضوعياً في الطبيعة 
بجميع درجاتها، فسترى حينئذ أنها تسعى لغاية واحدة هي حفظ النوع. فما 
نشاهده من إفراط ش��ديد في إنتاج البذور وفي الغريزة الجنسية، وما يبرز 

في ح��ب األمومة من إيثار ي��كاد أن يصل � عند 
االبن  تفضيل  إل��ى حد  الحيوانية �  األنواع  بعض 
على الذات. كل هذا يدل عل��ى أن غاية الطبيعة 
في كل س��يرها ونضالها هي حفظ النوع«1. لكن 
ما مصدر هذا التعلق بالحياة؟ يرى »ش��وبنهاور« 
أن مص��در التعل��ق بالحي��اة ليس مبعث��ه العقل 
والتفكير، فقلي��ل من التأم��ل كاٍف إلقناعنا بأن 
الحياة ليست خليقة بشيء من الحب، وليس من 

المؤكد أن الوجود خير من الال وجود، والحياة خير من الموت، ولو استطعت 
أن تس��عى إلى قبور الموتى وتقرع أبوابها س��ائاًل إياهم: هل تريدون العودة 

إلى الحياة؟ إذن لرأيتهم ينفضون إليك رؤوسهم رافضين العودة2.
إن هذا التعلق بالحياة � فيما يرى »شوبنهاور« � حركة عمياء غير عاقلة، 
وال تفس��ير له��ا إال أن كياننا كل��ه إرادة للحياة الخالص��ة، والحياة � تبعاً 
لذلك � يمك��ن أن ُتعد الخير األس��مى، مهم��ا يكن من مرارته��ا وقصرها 
واضطرابها. واإلرادة في ذاتها وبطبيعتها عمياء خالية من كل عقل ومعرفة، 
أما المعرفة فعل��ى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن ه��ذا التعلق بالحياة؛ 
ألنها تكشف لنا عما لهذه الحياة من ضآلة وهشاشة، ولهذا تحارب الخوف 

Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 275 - 276. 1 ـ 
Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 276. 2 ـ 

� أيضاً: عبد الرحٰمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ص 35.

اأن م�سدر  يرى »�سوبنهاور« 

التعلق بالحياة لي�س مبعثه 

العقل والتفكير، فقليل من 

التاأمل كاٍف لإقناعنا باأن 

الحياة لي�ست خليقة 

ب�سيء من الحب
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من الموت. ويتناول »شوبنهاور« مشكلة الموت، فيقرر أن »الموت« ال يصيب 
إرادة الحياة؛ وإنما يتعلق بمظاهرها العرضية الزائلة كي يحددها باستمرار؛ 
أما إرادة الحياة فخالدة أبد الدهر، والطبيعة قد ضمنت لها الخلود بواسطة 
أداة قوية تلعب الدور األكبر في الحياة العضوية. وهذه اإلرادة هي »الغريزة 
الجنس��ية« ففيها مظهر من أوض��ح مظاهر تأكيد إرادة الحياة نفس��ها؛ ألن 
معناها ه��و أن الطبيعة مهمومة بحفظ النوع باس��تمرار، وأن في ش��دة هذه 
الغريزة وكونها »أقوى الغرائز« ما يدل بوضوح على أن إرادة الحياة هي سر 

األسرار في الطبيعة.

الت�ساوؤمية النظرة 

ذكرنا أن اإلرادة ال هدف لها وال غاية تقف عندها، فهي رغبة غامضة 
ومجهود دائب ال يعرف الكلل أو التعب؛ فإذا اعترض طريق اإلرادة معترض 
تولد عن ذلك »الشقاء«، وإذا تم لها ما تريد في اللحظة الحاضرة كانت 
السعادة، وهذه السعادة ال يمكن أن تدوم؛ ألن كل رغبة تنشأ عن نقص أو 
عن حالة ال ترضينا. وترتبط الرغبة بالشقاء طالما لم تصل إلى سد هذا 
النقص أو إش��باع تلك الحاج��ة. والواقع أن كل إش��باع لرغباتنا هو بداية 
لرغبات أخرى جديدة.... وهكذا فال وجود لح��د تقف عنده الرغبة، ومن 
ثم ال حد ينتهي عنده الشقاء؛ وهنا يقول »ش��وبنهاور«: »إن الشقاء يزداد 
حدة وش��دة تبعاً لالرتفاع في س��لم الكائنات حتى يصل إلى أعلى درجاته 
عند الف��رد العبقري... وكلما نفذ اإلنس��ان إلى أعم��اق الوجود؛ أدرك أن 
ماهيته األصلية هي الش��قاء، ورأى أن الوجود ما هو إال سقوط مستمر في 
الم��وت«1. ويمضى »ش��وبنهاور« ف��ي تصوير الحي��اة على ه��ذه الصورة 
التش��اؤمية، مما يؤك��د أن خوفه من الحي��اة هو الذي دفعه إلى نش��دان 
الخالص في »النرفانا« أو العدم، فالحياة عنده ليست شيئاً إيجابياً؛ وإنما 
هروب من الموت. ومع ذل��ك فماذا تكون الحياة س��وى الهروب من ذلك 

Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 375. 1 ـ 
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شوبنهاور عند  وتمثاًل  إرادًة  الَعالَم 

الموت نفس��ه؟ وهذا اله��روب يكون بقتل الوق��ت كما يق��ول العامة. إذن 
فالشقاء ال مهرب منه، وكل ألم يزول ليحتل غيره مكانه، ولكل فرد نصيبه 
المحدد من الش��قاء وفقاً لطبيعته التي تتحدد مرة وإلى األبد. والش��قاء 
الذي يالقيه الفرد في حياته ال تفرضه قوة خارجية؛ وإنما فطرته نفس��ها 
ه��ي التي تحدد كمية اآلالم التي س��يتعرض لها طوال حيات��ه. ولما كانت 
حياة اإلنسان سلسلة من الحاجات واآلالم التي تنتهي لتبدأ من جديد، إذن 
ليست السعادة شيئاً إيجابياً بل هي س��لبية في ماهيتها، فال وجود للسعادة 
في ذاتها؛ وإنما تأتى الس��عادة من إرضاء حاج��ة أو لنفي ألم من اآلالم، 

لذلك فاأللم شيء أولي وشرط ضروري لوجوب السعادة1.
والغريب في أمر اإلنس��ان � كما رأى »ش��وبنهاور« � أن��ه حينما ال يجد 
الصعاب يخترعها، وعندما يحيا في ُيسر يحاول أن ُيدخل في حياته التعقيد. 
وهذا م��ا نالحظه في الش��عوب التي س��ارت حياتها هينة لين��ة بما وهبتها 
الطبيع��ة من مناخ معت��دل وأرض خصبة؛ فإن هذه الش��عوب تخت��رع عالماً 
بآلهته وشياطينه وقديس��يه؛ لتقدم له الضحايا والقرابين والصلوات  خيالياً 
واالعترافات... إلخ. وخدمة هذا العال��م الخيالي تمأل فراغ الحياة الواقعية 
وخلوه��ا من اآلالم والمتاع��ب، فتصبح كل حادثة من ح��وادث العالم نتيجة 
لعمل م��ن أعمال تلك الكائن��ات المخترعة اختراعاً. ه��ذه الصورة المظلمة 
التي يرسمها »ش��وبنهاور« لحياة اإلنسان ليس فيها سوى نتيجة واحدة، وهي 
� كما يقول � »من األفضل لإلنس��ان أن يختار العدم، وأن يؤثر الموت على 
الحياة. وه��ذا هو معن��ى عب��ارة »هامل��ت«: ]أك��ون أو ال أك��ون[، وعبارة 
»هيرودوت« الخالدة: ]ليس هناك إنس��ان لم يتمن أكث��ر من مرة أال يأتي 
عليه الغد[. ولو أن الم��وت � انتحارًا � معناه الع��دم المطلق النتحر الناس 
جميعاً؛ لكن االنتحار ال ُيصلح ما أفس��ده الوجود. والع��زاء الوحيد عما في 

الحياة من شر هو قصرها، وهذا أفضل ما فيها«2.

1 ـ ُينظر في ذلك إلى: فؤاد كامل، الفرد في فلسفة شوبنهور، ص 88.
� أيضاً: وفيق غريزي، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، بيروت � لبنان، 2008، ص 140.

Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 395. 2 ـ 
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وال معنى للتفاؤل كما رأى »ش��وبنهاور«، ويكفي أن يتطلع أش��د الناس 
تفاؤالً على أماكن البؤس والتعاسة والمرض والقتال والجريمة ليروا إلى أي 
حد كان ه��ذا العالم ه��و أفضل عالم ممك��ن، والمذاهب الت��ي تدعو إلى 
التفاؤل ما هي إال مذاهب لفظية خالية من المعنى تصدر عن رؤوس خالية 
من الذكاء، وال أحد يظن أن اإليمان المس��يحي يدعو إل��ى التفاؤل، وإنما 

� على العكس من ذلك � يجعل الحياة والشر كلمتين مترادفتين.



وثقافات مدن 

1

■  كاتب وباحث من سورية.

يصدر التعلق الروحي للمســلمين بالقدس عن دمجه العميق 
للمثلث المؤلف من مكــة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت 
المقدس داخل جغرافية اإلســالم الروحية المنجذبة بقوة نحو البيت 
العتيق، البيــت الحرام، الــذي يشــير المعتقد اإلســالمي إلى أن 
ابنه إســماعيل ‰.  إبراهيم ‰ أبــا األنبيــاء قد بنــاه، ومعــه 
واألســاس في هــذا التصور أن المســجد الحــرام يتبــادل الموقع 
المركزي مع القدس (المســجد األقصى) في وحــدة عضوية ما بين 
تكويناتها الثالثة؛ إذ أن هناك في المتخيل اإلســالمي وحدة عميقة 
بيــن أطــراف الجغرافية المقدســة اإلســالمية، وهو مــا عبّر عنه 
ماســينيون بقوله: «ما من مسلم مؤمن يقبل التنازل عن الخليل، وال 
عن القدس خصوصاً، وهي ثالث الحرمين (بين مكة والمدينة)»، إن 
أورشــليم القدس هي نقطة تالقي اإلســالم الذي ُولد في الصحراء 
العربية وتالحمه مع اإلنسانية العالية، إنها منطلق وبرهان في صحة 
مشيئة اهللا إلى إبراهيم ‰ الذي دفع محمدًا ژ أثناء إسرائه في 
المعراج نحو هذا «الهيكل الســحيق»، الذي كان آنئذ حسب تفكيره 

■   »fÓ«μdG  øjódG  ¢ùª°T
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«محراب زكريا، وقد أصبح فيما بعد المســجد األقصى، كما أنه سيصبح قبلة 
اإلســالم األخيرة، ويحل بذلك محل مكة (الكعبة) في آخر الزمان، فال يمكن 

لإلسالم أن يتنازل عن األقصى من دون التنكر للنبي»1.
وهــذا يعكس التصور اإلســالمي لوحــدة األصــل اإلبراهيمي فــي األديان 
السماوية الثالثة، ولعل االعتقاد الراسخ بتلك المنظومة الجغرافية المقدسة هو 
ما دفع المســلمين إلى أن يجعلوا جميع األضرحة واألبنية المقدســة في العالم 
اإلســالمي تحاكيها رمزياً. وقد تجلت تلك الوحدة بين مكة (المسجد الحرام)، 
والمدينة المنورة (المســجد النبوي)، والقدس (المسجد األقصى)، في العديد 

من المعاني والرموز التي أسبغها المسلمون على تلك األماكن المبجلة.
ولعل اإلســراء والمعراج أول تجســيد لوحدة تلك المنظومة الجغرافية، 
فكانت بمثابة اســتعادة لرحلــة النبي إبراهيم ‰ من الخليــل إلى الكعبة 
(مكة)، ومنها إلى الخليل، حيث كانت رحلة إبراهيم إســراءً أرضياً ســبقت 
رحلة «إسراء» النبي ژ من البيت الحرام إلى المسجد األقصى، ومنه عرج 
إلى السماء، وليتمم بذلك قوس الدائرة القدسية لرحلة جّده إبراهيم ‰ 
من األقصى إلى البيت الحرام، برحلته المعاكســة من المسجد الحرام إلى 
األرض المباركــة2. كما أنهــا ـ في الوقت الذي ربطت فيه ما بين رســاالت 
التوحيد من إبراهيم ‰ إلى محمد ژ ـ قد شــدت الوثــاق بين األماكن 
المقدسة لديانات التوحيد، وكأنها أرادت أن تعلن ـ حسب سيد قطب ـ بوراثة 

محمد لرساالت األنبياء السابقين جميعا3ً.
وقد ذكر اإلســراء في اآلية: ﴿ ! " # $ % & ' 
 ﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
[اإلســراء: 1]، ولقد اختلف المفسرون حول ما يعنيه اإلسراء والمعراج، وكما قال 

1 ـ يواكيم مبارك، القدس قضية، ترجمة مهاة فرح خوري، مجلس كنائس الشــرق األوسط، بيروت 
1996 ص 79.

2 ـ محمد مصطفى الباش، القدس بين رؤيتين، دار قتيبة، دمشق، بيروت 1997. ص 111، 112.
3 ـ محمد محمد حسن شراب، بيت المقدس والمسجد األقصى، دار القلم 1994، دمشق ص 333.
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أبو الفداء: اختلف أهل اهللا هل كان بجسده أم كان رؤيا صادقة، فالذي عليه 
الجمهور أنه كان بجســده، وذهب آخرون إلى أنه كان رؤيا صادقة. وروي عن 
عائشة # أنها كانت تقول: «ما فقد جســد رسول اهللا ژ ، ولكن اهللا أسرى 
بروحه»، ومنهــم من «جعل اإلســراء إلى بيــت المقدس جســدياً، ومنه إلى 

السموات السبع، وسدرة المنتهى روحانياً»1.
النبي ژ وصف  أن  ويروي شــداد بن أوس 
رحلته: «فانطلقت بنــا (أي: البراق) تهوي، يضع 
ذات  أرضاً  بلغنا  أدرك طرفها حتى  حافرها حيث 
نخل، فأنزلنــي، فقال: صليَت بيثــرب (المدينة) 
وطيبــة، فانطلقت بنــا يقع حافرهــا حيث أدرك 
طرفهــا، فقــال: انــزل، فنزلــت، فقــال: صل، 
فصلّيت، ثــم ركبنا فقــال: أتدري أيــن صليت؟ 

قلت: اهللا أعلم، قال: صليت ببيت لحم، حيث ولد المســيح بن مريم ‰، 
ثم انطلقت بي حتى دخلنا المدينة فأتى قبلة المســجد (المسجد األقصى)، 

فربط بها الدابة، فصليت في المسجد حيث شاء اهللا»2.
هكذا، ربطت هذه الرحلة (اإلسراء) ما بين أطراف الجغرافية اإلسالمية 
المقدسة، مكة والمدينة والقدس، وما جاورها مثل بيت لحم التي ولد فيها 
عيســى بن مريم، وأيضاً ما يّذكر بالنبي موســى، وداوود كتعبير عن وحدة 

الوحي النبوي.

êGô©ªdGh AGô°SE’G
تجلت وحدة الوحي أكثر ما تجلت في المعاني التي يذخر بها «المعراج»؛ 
إذ يروي ابن إســحاق عن أبي ســعيد الخــدري عن النبــي ژ ، أنه صعد 

1 ـ عماد الدين إســماعيل أبو الفداء، المختصر في تاريخ البشر (تاريخ أبي الفداء)، الجزء األول، 
بيروت، دون تاريخ، ص 119.

2 ـ شــهاب الدين أبي محمود بن تميم المقدســي، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، تحقيق 
أحمد الخطيبي، دار الجيل، دون تاريخ، بيروت، ص 267.

 ∫hCG  êGô©ªdGh AGô°SE’G q¿EG
 ∂∏J IóMƒd ó«°ùéJ
 ,á«aGô¨édG áeƒ¶æªdG
 IOÉ©à°SG áHÉãªH âfÉμa
 ‰  º«gGôHEG  »ÑædG á∏Môd
 ,áÑ©μdG ≈dEG  π«∏îdG øe
π«∏îdG ≈dEG  É¡æeh
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«عارجاً إلى السماء الســابعة، والتقى أثناء عروجه األنبياء السابقين 1، 
«ففي الســماء األولــى التقى بــآدم ‰، وفــي الثانية التقى بعيســى ابن 
مريم ‰ ويحيى بــن زكريا، وفــي الثالثة بيوســف بن يعقوب ‰، وفي 
الرابعــة بإدريس ‰، وفــي الخامســة بهارون بن عمران، وفي السادســة 
بموسى بن عمران ‰، وفي الســابعة، وعلى عتبة «سدرة المنتهى» «تعرف 
علــى أبيه إبراهيــم الخليل ‰»1. ومما لــه داللة رمزية أيضــاً على هذه 
الوحدة ما يــروى عن أن النبي صلى باألنبياء جميعاً في المســجد األقصى؛ 
أي: في قلب القــدس، فعبر هذا الحدث رمزياً عن وحــدة الوحي من جهة، 
وعن وحدة المنظومة الجغرافية المقدسة من جهة أخرى، فيروى ابن مسعود 
عن النبــي  ژ قوله: «... ثم مضينا حتى أتينا ببيت المقدس، ونشــرت لي 
األنبياء من سمى اهللا ومن لم يسم، فصليت بهم، غير أولئك الثالثة عيسى 
وموسى وإبراهيم 1 »2. وينقل السيوطي حديثاً نبوياً عن أبي حاتم، يذكر 
فيــه أن جبريل قّدم النبــي ژ على جميع من في المســجد، «فصليت بهم، 
فلما انصرفت قال جبريل: يا محمــد أتدري من صلى خلفك؟ قلت: ال، قال: 
صلى خلفك كل نبي بعثه اهللا»3، وهو ما يرفع شأن القدس من جهة، ويؤكد 
وحدة الوحي مــن جهة أخرى، وترســيخاً لفكــرة أن محمد خاتــم األنبياء 
جميعاً، ومتمماً لرســالتهم، كما أن صعود النبي من على صعيد القدس، من 
فوق الصخرة التي في المســجد األقصى، إلى سدرة المنتهى يضفي المزيد 

من القداسة والرفعة على المسجد، وعلى المدينة.

É¡©bGƒe ∫OÉÑJh »MhôdG É¡îjQÉJ Ωó pb
وتتجســد وحدة أطراف الجغرافية الروحية أيضاً في اشتراكها بصفة 
«القدم» في الزمان، إلى درجة أن قدسيتها تسبق زمان بنائها على أيدي 

1 ـ ابن هشام، السيرة النبوية القسم األول والثاني، تحقيق مصطفى السقا وعبد الحفيظ الشبلي، 
وإبراهيم األبياري، ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1955، ص 306 - 307.

2 ـ ابن عساكر، اإلمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي، تهذيب تاريخ دمشق 
الكبير، ج 1، تحقيق: الشيخ عبد القادر رتبة بدران، ط2، دار المسيرة، بيروت 1979، ص 329.

3 ـ شراب، بيت المقدس، ص 329.
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البشــر، بل إن بعض آثارها تبــدو لبعض المســلمين وكأنها ذات مصدر 
ســماوي، حيث يجري الحديث على أصل سماوي للحجر األسود (الكعبة)، 
وللصخرة الشريفة (المســجد األقصى)، فضًال عن أن تبادل كل من مكة 
والمقدس لموقع القبلة، فبعض المرويات تتحدث عن أن المسجد األقصى 
والكعبة شيدتهما المالئكة قبل أن تبنيهما يد الزمان من هنا، فإن قداسة 
موقعهما ســابقة لبنائها من قبل البشــر، أو النبيين، تروي عائشــة عن 
ـــم حرمته، خلق مكة  مه اهللا، وعظ النبــي ژ قوله: «إن مكـــة بلد عظ
وحفها بالمالئكة قبل أن يخلق أي شـــيء من األرض يومئذ كلها بألف 
المقدس، ثم خلق األرض  ببيت  المدينة  بالمدينة، ووصل  عام ووصلها 

كلها بعد ألف عام خلقاً واحداً»1.
ومما له داللته في هذا السياق حديث رواه أبو ذر الغفاري، قال: «قلت 
لرســول اهللا ژ : أي مســجد وضع على وجه األرض أوالً؟ قال: المســـجد 
الحرام. قلت: ثم أي؟ قــال: بيت المقدس. قلت: كم بينهمــا؟ قال: أربعون 
سنة»2، والحال أن األربعين ســنة هنا إنما تنتمي إلى زمن قدسي، ال يقاس 
بزمن الدهــر، كما يشــير هذا الفــارق إلى قرابــة بين المســجد الحرام 
والمســجد األقصى، وال تختلف قداســة مكان المســجد النبوي في المدينة 
وقدمه عن حالي المســجد األقصى، والمسجد الحرام؛ إذ يروي ابن إسحاق 
أن النبي ژ ركب ناقة، وأرخى لها الزمام، وهو يدخل المدينة في هجرته 
إليها، والناس تدعوه إلى النزول عندهــم، فيقول لهم: «خّلوا زمامها فإنها 
مأمورة»؛ أي: أن هناك قوى علوية تقودها، «حتى انتهت إلى موضع مسجده 
اليوم، فبركت على باب مســجده»3، فكان أن أمر النبي ژ بعمارة مسجده 
هناك، وهو ما يشــير إلى أن قداسة المكان ســابقة لبنائه، وأن اختياره تم 
بأمر علوي، كمــا أن إبراهيم ‰ عندمــا بنى القواعد للمســجد الحرام، 

1 ـ شهاب الدين المقدســي، مثير الغرام، ص 132، وضياء الدين المقدسي، فضائل بيت المقدس، 
تحقيق مطبع الحافظ، دار دمشق، دمشق 1985 ص 48.

2 ـ ياقوت الجموي، معجم البلد، ج 1، جمع عبد اإلله نبهان، وزارة الثقافة، دمشق، ص 379 - 380.
3 ـ المصدر السابق، ص 113.
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 ﴾ / . - , +* ) ( ' & % $ # " ! ﴿
[البقرة: 127] فإنما بناه تبعاً للنموذج الســماوي الــذي بنته المالئكة من قبل، 
ويذكر ابن هشــام في كتابه (التيجــان): «أن آدم ‰ لما بنى الكعبة أمره 
اهللا بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه، ونسك فيه»1، ويذهب اإلمام 
أبو العباس القرطبي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون المالئكة هم الذين بنو 

بيت المقدس بعد أن بنوا البيت الحرام بإذن اهللا2.
ويرى شــهاب الدين المقدســي أن ماذهب إليه القرطبي إنما يتفق مع 
اآليــة: ﴿ o n m l k j i h g f ﴾ [آل عمــران: 96]، 
وفي المقابل فإن هنــاك الكثير من اآليات المشــيرة إلى قداســة القدس، 
كاآلية القائلة: ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [األنبياء: 71].

كمــا أن بعض الروايات اإلســالمية تتحــدث عن أصل ســماوي للحجر 
نبوياً: «إن  األسود، وللصخرة المشــرفة، يروي الغزالي عن الترمذي حديثاً 
الحجر األســـود ياقوتة من يواقيت الجنة»3، ويروى عن عبد اهللا بن عمر 
قوله: «إن الركــن والمقام من الجنــة»4، وفي ضوء هــذه الرؤية الرمزية 
للمكان المقدس، ترى الرؤية اإلسالمية أيضاً أن صخرة بيت المقدس تصدر 
عن نموذج ســماوي مصدره الجنة، كحال الحجر األسود، فيروي ابن عباس 
قول النبي ژ : «من أراد أن ينظر إلـــى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى 
بيت المقدس»، كما يروي الصحابي أنس بن مالك «أن الجنة لتحن شــوقاً 

إلى بيت المقدس، وبيت المقدس من جنة الفردوس»5.

1 ـ ابن هشــام، الســيرة النبوية، : ص 495 - 496، وأيضاً راجع بن جرير الطبري، تاريخ الرسول 
والملوك، ج 2، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة 1961، ص 396.

2 ـ شراب، بيت المقدس، ص 298 - 299.
3 ـ مجيد الدين الحنبلي، األثر الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج 1 دون مكان، دون تاريخ، (نسخة 

في المكتبة الوطنية بحلب)، ص 8.
4 ـ أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، المجلد األول، دمشق 1994، ص 288

5 ـ أبــو الوليد األزرقي محمد بــن عبد اهللا بن أحمد، أخبــار مكة. ج 1 دار الثقافــة، مكة، 1965، 
ص 325.
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ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: «سمعت رسول اهللا ژ يقول: سيد 
البقاع بيت المقدس، وســـيد الصخور صخرة بيـــت المقدس»1، فضًال عن 
رواية عمر بن الخطاب: «أن الحرم محرم في الســٰموات الســبع بمقداره في 

األرض، وأن بيت المقدس مقّدس في السٰموات السبع بمقداره في األرض»2.
لقد تواتــرت المرويات وتكاثــرت، تلك التي 
الحرام، والمسجد األقصى  أن للمسجد  إلى  تشير 
ما يوازيها في السماء، وليســت القدس ومكة في 
المنظومة الرمزية اإلسالمية مكانين منفصلين، بل 
صعيدًا مقدســاً واحدًا، يؤمئ كل منهما إلى اآلخر 
ويستبطنه، ودفعت تلك الرؤية لجغرافية المسلمين 
المقدســة إلى أن يذهب المفسرون إلى استخدام 
تلك  التــي تكرم  القرآنية،  اآليــات  مــن  المعاني 
األماكن وتوحدها في اآلن نفســه، كاآلية: ﴿ ! 

" ❁ $ % ❁ ' ) ( ﴾ [التيــن: 1 - 3] فيفســر أبــو هريرة (التين) 
بأنه طور ســينا، والزيتون يرمز إلى مســجد بيت المقدس، وهذا البلد األمين 

يعني مكة المكرمة.
يذهب هذا التفســير الرمزي لوحدة الصعيد المقدس اإلسالمي ذروته 
مع تمثل تبادل البيت الحرام والمســجد األقصى لدور «القبلة»، فإن كانت 
القــدس قبلتهم األولى إلى أن نزل الوحي اإللٰهي بتوجيه المســلمين وجههم 
صوب المسجد الحرام؛ فإن القدس تأخذ موقع القبلة في نهاية الزمان يوم 
النشور، يوم الحشر والنشر، فتزف الكعبة بجميع ما فيها إلى بيت المقدس، 

ومعها جميع مساجد األرض3.

1 ـ شمس الدين السيوطي، إتحاف األخصى بفضائل المسجد األقصى، تحقيق أحمد رمضان أحمد، 
القسم األول، القاهرة 1982، ص 101.

2 ـ مجيد الديــن الحنبلي، األثــر الجليل بتاريــخ القدس والخليــل ج 1، مصدر ســابق، ص 209. 
والسيوطي ج 1. ص 132.

3 ـ السيوطي، إتحاف األخصاص، ج 1، ص 101.

 äÉjhôªdG äôJGƒJ ó≤d
 ô«°ûJ »àdG ∂∏J äôKÉμJh
 ΩGôëdG óé°ùªdG ¿CG  ≈dEG
 Ée ≈°übC’G óé°ùªdGh
 â°ù«dh ,AÉª°ùdG »a É¡jRGƒj
 ø«fÉμe áμeh ¢Só≤dG
 áeƒ¶æªdG »a ø«∏°üØæe
á«eÓ°SE’G ájõeôdG
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ويروي كعب حديثــاً: «ال تقوم الســاعة حتى يزور البيــت الحرام بيت 
المقدس فينقادا إلى اهللا جميعاً، وفيهما أهلوهما، والعرض والحســاب ببيت 
المقدس»1، ويعبر هذا التناقــل لوظائف القبلة، وأوبة جميع المســاجد في 
النهاية إلى بيت المقدس، عــن الوحدة البدئية الجوهرية القدســية مابين 

المساجد الثالثة، ومدنها.
ابتدأ المســلمون دعوتهم في أداء صالتهم شطر (المسجد األقصى) في 
القدس، يــؤدون ركعتين قبل طلوع الشــمس وركعتين قبــل غروبها على ملة 
إبراهيم ‰، مستقبلين بيت المقدس2. فالقدس ـ تبعاً لالعتقاد اإلسالمي ـ 
كانت قبلة جميع األنبياء 1، «فلم يبعــث اهللا منذ هبط آدم على األرض 
نبيــاً إّال جعل قبلته صخرة بيت المقدس»3. وتشــير بعض األحاديث إلى أن 
النبي ژ كان يجمع في صالته ما بين القبلتين، فحسب ابن عساكر «كان 
رســول اهللا ژ يصلي وهــو بمكة، نحو بيــت المقدس والكعبــة بين يديه، 
وبعدها هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم ُصرف إلى الكعبة»4 فكانت 
القــدس في العهــد المكّي وبدايــة العهد المدنــي قبلة المســلمين، فكان 
النبي ژ يصلى في البيت الحرام، فــي العهد المكي ويتلو القرآن فيه، إّال 
أنه أمر المسلمين بالتوجه بصالتهم نحو القدس، ربما ليظهر تميز اإلسالم 
عن العقائد الوثنية التي تمأل برموزها البيت الحرام، فكان توّجه المسلمين 
شــطر القدس ـ المركز الروحي ألهل الكتاب ـ بمثابة عالمة على استمرار 
دين الوحي، ثــم بعد هجرة النبي ژ إلى المدينــة ظل يوجه صالته نحو 
بيت المقدس، إلــى أن أتاه األمر اإللٰهي، بنقل وجهــة صالته إلى الكعبة، 
 } |{ z y x w vu t s ﴿ وذلك باآليــة

~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [البقرة: 144].

1 ـ ياقوت الحموي، معجم البلدان ج 1، مصدر سابق، ص 377 - 378.
2 ـ شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 220. وأيضاً إسحاق موسى الحسيني، عروبة القدس، 

مركز أبحاث منظمة التحرير، بيروت 1969، ص 79.
3 ـ محمد حبش، سيرة رسول اهللا، دمشق 1993، ص 43

4 ـ شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 214.
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ولقد وصفت أرمسترونغ هذا التغيير على أنه عالمة على عودة المسلمين 
إلــى عقيدة إبراهيــم ‰ األصلية قبــل انقســامها نتيجة تشــرذم اليهود 
والمســيحيين في طائفتين متناحرتين، ومثّل محاولة الستعادة وحدة مفتقدة، 

يمثلها البيت الحرام، الذي أعاد بناءه إبراهيم المسلم الحق1.
وقد أضاف المتخيل اإلســالمي الكثير مــن المعاني التي تؤكد عمق 
الوحدة التي تربــط أطراف الجغرافية الروحية اإلســالمية، بعد أن أكد 
على جاذبيتها الروحية، فيروي أبو هريرة عن النّبي ژ قوله: «ال تشـــد 
الرحال إّال إلى ثالثة مســـاجد: المســـجد الحرام، ومســـجدي هذا، 
والمسجد األقصى»2. فقد عّمق المســلمون الصالت الوحدوية بين تلك 
(األمكنة) المقدســة، كتلك التي تخيلوا وجودها ما بيــن عين زمزم في 
مكة، وعين ســلوان في القدس، فرووا عن النبي ژ جملة من األحاديث 
عن وحدتهمــا، واتصالهما العميقين، وعن تبــادل وظائفهما، وبقرابتهما 
الحميمة، فيــروي خالد بن معدان عــن النبي ژ قولــه: «زمزم وعين 
ســـلوان التي ببيت المقدس من عيـــون الجنة»3، وانطالقــاً من هذا 
التصــور التوحيدي ما بين ســلوان وزمزم، ومن ورائهمــا القدس ومكة، 

يقول أبو العالء المعري:
التي في قدسها زمزموبعين سلوان  مـــن  أنه  يوهـــم  طعم 

وعن زوجة اإلمــام أحمد بن حنبل أم عبد اهللا: «مــن أتى بيت المقدس 
فليأت محراب داوود، فليصل به وليسبح في عين سلوان، فإنها من الجنة»4. 
ويذهب المخيال الرمزي اإلســالمي في تصوره للوحدة ما بين بيت المقدس 

1 ـ المصدر الســابق، ص 54، وأيضاً ابن كثير أبو الفــداء الحافظ؛ البدايــة والنهاية ج 9، مكتبة 
المعارف والنصر، بيروت، الرياض، 1966، ص 253.

2 ـ كارين ارمســترونغ، القدس، مدينة واحدة وعقائد ثالث، ترجمة: فاطمة ناصر. ومحمد عناني، 
سطور، القاهرة، 1998، ص 377.

3 ـ شرح جالل الدين الســيوطي، سنن النســائي، ج 2، القاهرة، دون تاريخ، ص 37. قارن مع أبي 
عبد اهللا البخاري، صحيح البخاري، ج 2، القاهرة 1387ه ص 324.

4 ـ شراب، بيت المقدس، ص 171.
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والبيت الحرام إلى أن «ســفينة نوح ‰ طافت بالبيت الحرام أسبوعاً، ثم 
طافت ببيت المقدس أسبوعاً ثم استقرت على الجودي»1.

وبيت المقدس هو أحد البيوت المقدســة الثالثة عند المســلمين، التي 
يتضاعف فيها أجر الصالة، وهو ما يرويه أبو الدرداء أن الرســول ژ قال: 
«الصالة في المســـجد الحرام بمائة ألف صالة، والصالة في مســـجدي 
هو  وأيضاً  المقدس بخمســـمائة صالة»2،  بيت  والصالة في  بألف صالة، 
أحد المســاجد الثالثة التي تحرســها المالئكة، وهو ما يتحدث عنه علقمة 
عن عبد اهللا بن عمــر عن النبــي ژ، أنه قال: «هللا أمـــالك: ملك موّكل 

بالكعبة، وملك موّكل بمسجدي، وملك موّكل في المسجد األقصى»3.

:¢Só≤dG ∫ÓLEG  RƒeQ
لم يبدل نقل اتجــاه قبلة المســلمين عن القدس إلى مكــة من مكانه 
القدس وقلبها الروحي (المسجد األقصى) في الضمير الديني اإلسالمي، بل 
رأى التصور اإلسالمي ان «القبلة» ستعود إليها في نهاية الزمان، الذي بنته 
ـ تبعاً لحديث مســند إلى ابن عباس ـ «األنبياء، ما فيه من موضع شبر إّال 
وقد صلــى فيه نبــي أو أقام فيــه ملك»4، والمســجد األقصــى، كما يذكر 

(الحديث) أحد ثالثة بيوت مقدسة ُتشد إليها الرحال.
وأحياناً نجد بعض المرويات اإلســالمية ترفع من شــأن إجالل القدس، 
لتتقدم علــى المدينة المنــورة، رغم الترتيــب الثالث لبيــت المقدس في 
المنظومة الجغرافية الروحية اإلســالمية، فعــن عمران بن حصين: «قلت يا 
رسول اهللا ما أحسن المدينة؟ قال: كيف لو رأيت بيت المقدس؟ فقلت: أهو 
أحســن؟ فقال النبي ژ : وكيف ال، وكل ما فيها يزار ويزور، وُتهدي إليه 
األرواح وال يهـــدي روح ببيت المقدس إّال إلى اهللا، الـــذي أكرم المدينة 

1 ـ ابن الجوزي أبو الفرج بن علي، فضائل القدس، تحقيق جبرائيل سليمان جبور، بيروت 1979، ص 79.
2 ـ السيوطي، إتحاف األخصى، ص 337.

3 ـ شراب ـ بيت المقدس، ص 337.
4 ـ اإلمام أحمد بن حنبل، المسند ج 4، القاهرة 1317ه، ص 67.
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(يثــرب) وطّيبها بي، وأنا فيها حي، وأنا فيها ميت، ولوال ذلك ما هاجرت 
من مكة، فإني ما رأيت القمر في بلد قط إال وهو بمكة أحسن»1.

وقد ذاعــت فــي األدب الشــعبي اإلســالمي رؤية مســيانية تبشــر بعودة 
المســيح ‰ في آخر الزمان في القدس، وقضائه على المســيح الدجال، أو 
األعور الدجال، وقد اســتندت هذه (البشارة) على جملة من األحاديث المنسوبة 
إلى النبي ژ، تجعل من القدس أرضاً للمحشــر والمنشــر، فلقد روى اإلمام 
أحمد بن حنبل وابن ماجه عن ميمونة موالة الرسول: أن النبي ژ لما قيل له: 
أفتنا في بيت المقدس، قال: «أرض المحشر والمنشر، ائتموه فصلوا فيه؛ فإن 
الصـــالة فيـــه كألـــف صـــالة»2. وروي أن الصحابــي عبادة بــن الصامت 

المقدس  بيــت  علــى ســور  قــام  (ت 34ه /654م) 
الشــرقي بعد الفتح العمري، فبكى، فسأله بعضهم 
«ما يبكيك يا أبــا الوليد؟ قال: مــن هنا أخبرني 
النبي ژ أنــه رأى جهنم»3. وتحضر هذه المعاني 
نفســها عنــد تأويلهــم لبعــض اآليــات القرآنية، 
 d  c  b  a  ` ﴿ لآليــة:  كتفســيرهم 
f e ﴾ [ق: 41] بــأن المنادي هو إســرافيل، 
ينادي مــن بيت المقدس بالحشــر، وهو (أي: بيت 
المقدس) وســط األرض4. وعــن عبد اهللا بن عمر 

 J I H ﴿ :(ت 65هـ /684م) قال: «إن السور الذي ذكره اهللا في القرآن
S R Q P O N M L K ﴾ [الحديد: 13] هو ســور بيت المقدس 

الشرقي، باطنه الرحمة؛ أي: المسجد، وظاهره قبله العذاب: وادي جهنم»5.

1 ـ ياقوت الحموي، معجم البلدان. مجلد1، ص 379.
2 ـ سنن النسائي، مصدر سابق، ص 34.

3 ـ شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 219، قارن الباش، القدس بين رؤيتين، ص 116.
4 ـ المصدر السابق، شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 146. وأيضاً ضياء الدين المقدسي، 

ص 44، 45.
5 ـ المصدر السابق، شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 74.

 ¢†©H óéf ¿É«MC’G ¢†©H
 ™aôJ á«eÓ°SE’G äÉjhôªdG
 ,¢Só≤dG ∫ÓLEG  ¿CÉ°T øe
 áæjóªdG ≈∏Y Ωó≤ààd
 Ö«JôàdG ºZQ ,IQƒæªdG
 »a ¢Só≤ªdG â«Ñd ådÉãdG
 á«aGô¨édG áeƒ¶æªdG
á«eÓ°SE’G á«MhôdG
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ثم تكتمل هذه الصورة بحزمة من األحاديث المروية عن النبي ژ تركز 
على قيامة المســيح ‰ في القدس، حيــث يجتمع المســلمون هناك، ويكون 
المســيح ‰ إمامهم، يبــادر فيقتل الدجال الذي يســانده ســبعون ألفاً من 
اليهود، وهو ما يتجلى في رواية أم شــريك بنت أبي العكر، التي تسأل النبي: 
«يا رسول اهللا، أين المسلمون (آنذاك)؟ قال: «ببيت المقدس، وإمام المسلمين 
يومئذ رجل صالح، فإذا كبر ودخل في الصالة نزل عيســـى ابن مريم ‰ 
وراءه، فيضع  يســـتقدم عيسى ‰  فيرجع  (الصالح) عرفه  الرجل  رآه  فإذا 
عيســـى يده بين كتفيه. ثم يقول له: تقّدم فصّل، فإنها لك أقيمت، فيصلي 
بهم. فإذا انصرف، قال عيسى ‰: افتحوا الباب، فيفتحونه ووراءه الدجال، 
ومعه ســـبعون ألف يهودي كلهم ذو سالح وسيف، فإذا نظر إلى عيسى ‰ 
ذاب كما يذوب الرصاص في النار، وكما يـــذوب الملح في الماء، ثم يخرج 
هارباً، فيقول عيســـى ‰: إن لي فيك ضربة ال تفوتني بها، فيدركه عند 
باب اهللا الشـــرقي فيقتله»1، فيمأل المســيح بعدها األرض عدالً بعد أن ُملِئت 
جورًا، «فترتفع الشــحناء والبغضاء والتباغن»، حتى تلقى الوليدة األســد فال 
يضرها، ويكون الذئب في الغنم فال يأكلها، ويمأل األرض من السلم»2. فضًال 
عن ذلك فإن اإلقامة في القدس ـ بحد ذاتها ـ تكتسب في المرويات اإلسالمية 
رمزية مقدســة، فيروي اإلمام أحمد بن حنبل عن ذي األصابع، قال: «قلت: يا 
رســول اهللا، إن ابتلينا بعدك بالبقاء، أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، 
فلعله أن ينشـــأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المســـجد ويروحون»3. بل ذهب 
البعض إلى تحبيذ البدء بالحج إلى بيت الحــرام انطالقا من بيت المقدس، 
ففي حديث رواه أبو داوود وابن ماجه: «من أّهل بحجة أو عمرة من المســجد 

األقصى إلى المسجد الحرام غفر اهللا له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر»4.

1 ـ المصدر السابق، ص 74.
2 ـ ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، ص 192 - 193.

3 ـ المصدر نفســه 193، وأيضاً ضياء الدين المقدسي، مصدر سابق، ص 65 - 76. وأحمد بن حنبل 
في مسند ج 8، مصدر سابق، ص 117. والنسائي في سننه ج 3، ص 111ـ 112.

4 ـ اإلمام أحمد بن حنبل، المسند، ج 4، ص 67.
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وهناك الكثير من المرويات اإلســالمية التي ترّسخ في المتخيل اإلسالمي 
الرفع من جــالل القدس في الضمير اإلســالمي، كاقتران ذكــر بعض األنبياء 
بجغرافية القدس، فانطالقاً من القصص القرآنية يتحدثون عن «أن موسى ‰ 
كلّــم اهللا في أرض بيت المقدس، وتاب اهللا على داوود وســليمان ‰ في بيت 
المقدس، ورد اهللا على ســليمان ‰ ملكه في بيت المقدس، وبّشر اهللا زكريا 
بيحيــى ‰ في بيت المقدس، وســخر اهللا لــداوود الجبــال والطير في بيت 
المقــدس، وكان األنبيــاء 6 يقربــون القرابيــن ببيــت المقــدس، وأوتيت 
مريم 7 فاكهة الشــتاء فــي الصيــف، وفاكهة الصيــف في الشــتاء ببيت 
المقدس، وولد فيه عيســى ‰ كمــا تعلم فــي المهد هنــاك، وأنزلت عليه 

المائدة في أرض بيت المقدس، وماتت مريم 7، ودفنت فيها»1.
وقد اكتســبت أرض المســجد األقصى ـ بما فيها الصخرة المشــرفة ـ 
باإلســراء والمعراج، قدســية عميقة، فذكــروا الكثير من المرويات تشــيد 
بجاللة الصخرة، وال ســيما ان الصخرة كانت ـ حسب االعتقاد االسالمي ـ 
هي النقطة التي عرج بها النبي إلى سدرة المنتهى، فصارت روحنة الصخرة 

جزءًا من المخيال الرمزي اإلسالمي.
وتأتي السردية الرمزية اإلسالمية لترســخ من قداستها، فعن فضل بن 
عياض، يقول: «لمــا صرفت القبلة (إلــى البيت الحــرام) قالت الصخرة: 
«إلهي لــم أزل قبلة عبادك حتــى إذا بعثت خير خلقــك (النبي محمد ژ) 
صرفت قبلتهم عني؟ قال: أبشــري، فإني واضع عليك عرشــي، وحاشر إليك 

خلقي، وقاض عليك أمري، وناشر منك عبادي»2.
وفــي حديث مســند إلى كعــب يقــول: «ما من نقطة عيـــن عذبة إّال 
اعتبار  إلى  المقدس»3، بل يذهــب حديث  ومخرجها من تحت صخرة بيت 
الصخرة مركز العالم، ففي حديث روى مقاتل: «صخرة بيت المقدس وسط 

1 ـ الحنبلي، مصدر سابق، ص 143. وشراب، ص 337.
2 ـ الحنبلي، األثر الجليل، ص 52.

3 ـ ياقوت الحموي، مثير الغرام، ص 380.
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الدنيا»، وفي رواية أخرى أن النبي ژ أجاب عن ســؤال عبد اهللا بن سالم 
ـ «ألنه وسط الدنيا  عن سبب تسمية مســجد األقصى بالمســجد األقصى: ب

ال يزيد شيئاً وال ينقص»1.
ويذهب المخيال اإلسالمي، إلى رفع موقع الصخرة عن األرض، وما هذا 
االرتفاع المادي إال رمزًا لرفعتها الروحية، واقترابها الرمزي إلى الســماء، 
فيروى عن الكلبي أن الصخرة «هي أقرب األرض إلى الســماء بثمانية عشر 
ميًال، وروي عــن علي بن أبي طالب، وعن ابن عبــاس وحذيفة: «أن المكان 

القريب إلى السماء هو صخرة بيت المقدس»2.
كما أن الصخرة اقترنت بالذاكرة اإلســالمية بحدث جليل للغاية، وهو 
حادث (الفــداء)، أو التضحية بالرغم من ذهاب أغلب المفســرين إلى أن 
ابن إبراهيــم ‰ المــراد بالتضحية به هــو إســماعيل ‰، وإن مكان 
التضحية يقع في مكة، فإن بعضهم اآلخر رأى أن المكان الذي حدثت عليه 
التضحية هو الصخرة الشــريفة حيث اختارها إبراهيم الخليل ‰ لتكون 
مكاناً ليضحي عليها بولــده، والذي تم اســتبداله باللحظة األخيرة بكبش 
ســمين بإرادة إلٰهية، فشــكل ذلك (الحدث الجليل) األصل التكويني لعيد 
األضحى المبارك عند المســلمين3، بتســمية ذات مغــزى «العيد الكبير»، 
والذي يقع فيه موســم الحج، في هــذا العيد تنحر فيه الخراف اســتعارة 
رمزية للحادث التأسيســي ذاك، ويذكره القــرآن في اآلية: ﴿ 9 : 

; ﴾ [الصافات: 107].

1 ـ شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 218.
2 ـ السيوطي، إتحاف األخصى، ص 93.

3 ـ شهاب الدين المقدسي، مثير الغرام، ص 74 - 75.
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1

■  مستشرق ألماني.

عندما بدأت العالقــات بين ألمانيا وشــرق إفريقيا، اكتفت 

ظهر هذا المقال فــي Mitt. d.Sem.f. Orient. Sprachen, 1898, Heft II, 1-20. [إدوارد  ٭ 
ساخاو وكشـــف الُغمة]: ُتعد قراءة ســاخاو التفصيلية لكتاب كشف الُغمة وعالقة 
كتاب ســليل بن رُزيق وكتب أُخرى به فــي المقالة المترجمة هنا شــديدة األهمية؛ 
 رةٌ أوالً (1898)؛ إذ لم تســبقها غير ترجمــة روس لبعض فصوله. َبْيَد أنألنها مبك
هذه القراءة ُتعاني ـ شأن الدراســات األولى ـ من عيوٍب أوُلها: التشكيك في نسبة 
الكتاب إلى ســرحان األزكوي، والذهاب إلى أنه قد يكون ناسخاً فقط. وجاءت بعد 
ذلك دراساٌت ذهبت إلى أنه جامٌع في الحقيقة وليس مؤلّفاً، في حين ذهب آخرون 
إلى صحة نســبة الكتاب إلى األزكوي. وثاني تلك العيــوب: األخطاء المتكاثرة في 
قراءة المصطلحات وأســماء األعالم. وثالث تلك العيــوب: التركيز على تأثيره في 
الكتابــات المتأخرة، دونما اهتمــامٍ كبيٍر بمصادر الكتاب. على أنّ أهمية الدراســة 
ال تقتصــر على تبكيرها؛ بل إنهــا تتضمن (إلى جانب مقاالت ســاخاو األُخرى عن 
اإلباضية) عدة اســتبصارات من مثل: التنبيه إلى أهمية الرســائل المنســوبة إلى 
عبد اهللا بن إباض، وتوقع تطور أدب التراجم عنــد اإلباضية، وااللتفات إلى أهمية 
كتاب الكشف والبيان باعتباره مصدرًا مبكرًا؛ وهذا فضًال عن الكشف عن مركزية 
َحَملة العلم في النظام العقدي والسياســي عند اإلباضية. وما تزال دراسات ساخاو 
التأسيسية هذه موضع نقاٍش في أعمال الدارسين المتخصصين. وبعد طباعة فصول 
متفرقة من كشف الُغمة عبر القرن العشــرين، قام الدكتــور حسن النابودة بنشره 
كامًال في طبعٍة علمية، وحبذا لو يجد الكشـــف والبيان نشــرًة مماثلة. وهكذا فإنّ 
ل لدى الباحثين العرب،  دراسة ســاخاو هذه عنه استحقت الترجمة لتوَضَع في التأم

بالنظر إلى قلة عدد القّراء باللغة األلمانية] (تعليق المترجم: رضوان السيد).

■   hÉNÉ°S  OQGhOEG

زنجبار من  عربيٌة  (٭)حولياٌت 
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دوائر االستشــراق المتخصصة باستطالع انتشار اإلسالم في تلك الجهات من 
ناحيــة التاريخ، والخصائــص المتفردة، ومــن ناحية األمــراء العرب الذين 
يسودون في تلك النواحي، وقد ترّكز االهتمام على وجه الخصوص على تحليل 
مضامين الكتاب الذي نشرته جمعية هاكليوز اللندنية وهو يتعلق بتاريخ األئمة 
والســادة الُعمانيين فيما بين 661م و 1856م من تأليف سليل بن رُزيق. وهو 
العمل الذي ترجمه ودرســه G.P. Badger والــدارس هذا هو في األصل كاهنٌ 
ُملحٌق بالجيش البريطاني. وكان Badger قد نشــر من قبل عمًال علمياً مكتوباً 
بالسريانية عن الكنيســة النسطورية في سورية القديمة، وقد دفعته الظروف 
السياسية للذهاب إلى مسقط وُعمان، وكان السيد سعيد حاكم ُعمان وزنجبار 
واألصقــاع التي صارت اليوم ألمانيًة وبريطانية بشــرق إفريقيا قد توفي عام 
1856م بعد فترة حكمٍ طويلــٍة وناجحة، وقد ورث المملكة في جانبها الُعماني 
ابنُه ثُويني، في حين ســيطر على القســم اإلفريقي ابنُه األصغر ماجد. وقد 
حال البريطاني Canning نائب الملك بالهند دون نشوب الحرب بين األخوين، 
وأرســل بعثًة لبحث قضايا النزاع إلى مسقط. وكان السيد Badger عضوًا في 
تلــك البعثة، وخالل وجوده بمســقط أرســل إليه األمير ثوينــي عام 1860م 
مخطوطًة عربيًة تتناول تاريخ األُسرة وتاريخ البيت المالك والوطن الُعماني، 
إلى اإلنجليزيــة بعد أحد عشــر عاماً. أما  وهو العمُل الــذي ظهر مترجمــاً 
المخطــوط العربي األصلــي ـ والذي بقي غير معروف ـ فقد ذهب ـ بحســب 

علمي ـ مع مخطوطاٍت أُخرى من تركة Badger إلى كمبردج.
أّما مؤلّف الكتاب الــذي انتهى من تأليفه عام 1857م فهو ســليل بن 
محمد بن رُزيق1، وهو من مسقط، وبسبب قرب األُسرة من البيت المالك؛ 
ه حصال على وظيفٍة في مصلحة الجمارك، وقد اعتمد ســليل  أباه وجد فإنّ 
علــى تقاريرهما وأخبارهما في الكتــاب الذي وضعه. وألنــه كتب ما كتبه 
هُ كتابة تاريخ األُسرة. أّما  بتكليٍف من أحد أُمراء البوسعيديين؛ فقد كان هم
النواحي  الغريبــة واســتعمار  البحرية  الرحــالت  البــالد، وأخبــار  تاريخ 

1 ـ أو رُزيق؟ وإلى جانب سليل فإنّ أخاه حميدًا شارك في تأليف الكتاب.
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اإلفريقية فإنه يورُدها َعَرضاً في تقديمه للعمل. وقد قّســم ابن رزيق عمله 
إلى ثالثة أقسام: فذكر في القســم األول فترة حكم الوالي األُموي القوي 
الحّجــاج (بــن يوســف) المتوفّى عــام 713م، في زمــن الخليفــة األُموي 
عبد الملك بــن مروان، ويمتد بــه الحديث الوجيز إلى عــام 1741م. وأّما 
القسم الثاني من العمل فيذكر فيه تأســيس حكم األُسرة البوسعيدية أيام 
أحمد بن ســعيد 1741 - 1775م وأعقابه وخلفائه. في حين ينصب القســم 
الثالث على فترة المجد واالزدهار لحكم تلك األُسرة أيام سعيد بن سلطان 

التــي  القديمــة  الفتــرة  فــي  1804 - 1856م. 
يعالجها القســم األول كانت ُعمان محكومًة من 
الوالة الذين عيّنهم األمويون والعباســيون؛ لكن 
في الســنوات األُولى لخالفة بني العبّاس نشبت 
بُعمان كانت لهــا أبعاٌد دينيٌة وسياســية.  ثــورةٌ 
وهكــذا ظهــر المذهــب اإلباضي والذي أنشــأ 
يزال  ما  الذي  اإلباضي  المذهب  وســوَد  الدولة 
ســائدًا بتلــك البــالد إلى اليــوم. ومــع ظهور 

المذهب والدولة تخلخلت سيطرة العباســيين الغُرباء، وحكمت البالد أَُسٌر 
عربيٌة متواليٌة من أهلها: من بنى الُجلندى (الذين حكموا في ُعمان منذ ما 
قبل اإلسالم)، ومن بني ُهناءة1، ومن بني َخروص، ونبهان، ويعُرب، وقبائل 
أُخرى. وهي تنتمي جميعاً إلى قبيلة األزد العربية الجنوبية الكبيرة. أما بنو 
يعرب (اليعاربة) الذين حكموا قبل آل بو سعيد فإنّ تاريخهم ما يزال غارقاً 
في الغموض. وفي سياق القَصص عن حكم تلك األَُسر والدول عبر العصور، 
يجري الحديث عن الصراع مع الفُْرس الذين ســيطروا على أجزاء واسعة 
من ســواحل البالد، وهنــاك حديٌث أيضاً عــن الصراع مــع البرتغاليين. 
وســيظل صعباً ـ من خالل أخبار الحوليات العربية ـ بناءُ صورة متماســكة 

عن تطورات ذاك التاريخ الحافل وحروبه ونزاعاته.

1 ـ ابن دريد: االشتقاق، ص 292.
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وبخاصٍة أنّ تاريخ البالد وأقاليمها الداخلية فيما وراء السواحل ما يزال 
مجهوالً إلى حٍد بعيد، ويصدق هذا األمر أيضاً على وسط الجزيرة وجنوبها.

في الجزء األقدم من تاريخ ســليل بن رزيق ـ قبل وصول البوسعيديين 
للســلطة عام 1741م ـ يذكر المؤلّف مصدرًا واحدًا رجع إليه اسمه: كشف 
الغُّمــة (ص 36، 39، 52)، وهو غير معروٍف فــي أوروبا؛ وذلك ألنّ أدبيات 
اإلباضية غير معروفٍة عنــد العرب، كما أنها نادرةٌ فــي أوروبا. لقد ُكتبت 
الرسائل والمؤلفات اإلباضية بعيدًا عن المراكز الثقافية اإلسالمية الكبرى 
في بغداد ودمشق ومكة والقاهرة والمدن األُخرى، وفي نواٍح نائية. واألماكن 
التي ُكتبت فيهــا ما كانت لها ارتباطاٌت سياســيٌة بالمراكــز الكبرى، أّما 
التواصل التجاري فقد كان ضئيًال، وهذا فضًال عن تجاُهل األرثوذكســيات 
اإلسالمية لألعمال اإلباضية. وما كانت لدى النُّساخ والوراقين ـ من عقائد 
مــن االتهام  مخالفة ـ دوافُع قويٌة لنْســخ تلــك الكتابــات وتداُولها خوفاً 
باالبتداع أو خشية التأثر بها. إنما في الفترة القريبة الماضية ُطبعت بعض 
األعمــال اإلباضية بالقاهرة، ولصالح أو من جانــب إباضية الجزائر؛ لكنّ 
تلك المطبوعات بقيت ضئيلة االنشــار1. وقد ُطبعت كتــٌب إباضيٌة بزنجبار 
أيضاً، وبطلٍب من الســلطان برغــش الذي عدها وقفاً علــى أتباع المذهب 
حتى ال يتحولــوا عنه إلى المســيحية أو المذاهب الُســنيّة. والدوافع هذه 
نة الذين نشروا صحيح البخاري مثًال، واعتبروه  توافرت أيضاً لدى أهل الس
قْصــرًا عليهــم ومــا حرصوا علــى أن يتعــرف عليــه غيرهــم، أو يتعرف 

المستشرقون األوروبيون عليه.
إننا مدينون للدكتور فالتر روسلر Rössler ـ الذي كان طالباً بالمعهد 
الشــرقي، وصار موظفاً ومترجماً بالقنصلية القيصرية بزنجبار ـ بمعرفة 
وانتســاخ مخطوطٍة تاريخيٍة إباضية، أهداها إلى مكتبة المعهد الشرقي. 
وقد وصلت تلك النسخة من المخطوطة إلى المعهد عام 1895م، وتاريخ 
كتابتها هــو رجــب 1312هـ/أغســطس 1895م، والكاتب أو الناســخ هو 

1 ـ مثل كتاب النيل، وقناطر الخيرات، واإليضاح.
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خلفان بن هوشــك بن خلفان بن سالم الهيطالي، وتشير بعض البياضات 
واألخطاء في النســخة إلى أنّ األصل المنسوخ عنه ما كان بحالٍة جيدة؛ 
في حين يبدو أنّ هناك أخطاءً وقع فيها الناســخ نفســه. وعلى أي حال؛ 
فمن المستحَسن الســعي للعثور على مخطوطٍة أُخرى من النص للمقارنة 
والتصحيح، أو مقارنة مضمونه بمصادر أُخرى تتعامل مع الموضوع ذاته. 
وهذه الحوليات من زنجبار هي التي رجع إليها سليل بن رزيق، وعنوانها: 
كشـــف الُغمة الجامع ألخبار األمة. وعلى كشـــف الُغمة هذا اعتمد ابن 
رزيق فــي تأريخه للحقبة األولى من التاريخ اإلســالمي. وكتاب كشـــف 
الُعماني  التاريــخ  المضامين، وهــو ال يقتصر على  الُغمة ضخٌم وغنــي 
ويمضي إلــى ما هو أبعد من ذلك، ُمعالجاً تاريــخ المذهب اإلباضي في 
الشــرق والغرب وفي الوســط، ومزداناً بالفقه والعقائــد والتراجم إلى 
حدود عام 1728م. وليس هناك في المخطوط ما يشير إلى تاريخٍ أحدث. 
وألنّ الكتاب ُيعطي االنطبــاع بأنه كامٌل نصاً وليس فيــه تواريخ أحَدث، 
فالراجح أنه جرى البدء بكتابته في عام 1728م في ُعمان. واسم المؤلف 
غيــر مذكور على غالف المخطوط، وال في كتب التراجم. وما اســتطعت 
العثور على آثاٍر من شخصيته وأخباره في الكتاب. وال بد أنه توافرت له 
مصادر غنيٌة فــي مختلف المجــاالت٭؛ َبْيَد أنّ هذا الغنــى في األدبيات 
والمراجع ال يظهر فــي جانب التراجــم التي يورُدها والتــي ال تتضمن 
معلوماٍت بــارزًة أو تفصيلية بخالف الموضوعات األُخــرى. ويبدو أنه ما 
كان من عادة هــذا المؤلّف ذْكر مصــادره، وإن يكن يــورد أحياناً هذا 

االسم أو ذاك العنوان من األدبيات التي رجع إليها.
باباً. وبخــالف الموضوعات  أربعيــن  الغُمة» على  يحتوي كتاب «كشــف 
الواردة في كلّ المؤلفات اإلســالمية عن أنبياء وعهود ما قبل اإلسالم، وعن 

سيرة النبي والخلفاء؛ يتميّز الكتاب بأربع مسائل أو موضوعات:

قال ســاخاو فيما بعد في مقاالٍت أُخرى: إنه يشــك في أن يكون ســالم األزكوي الموجود اسمه  ٭ 
بخط غير واضح على إحدى النَُســخ هو المؤلف، ويظنه الناســخ أو القــارئ أو المتملك ألحد 

مخطوطات الكتاب (المترجم).
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الجانب األُسطوري: أقاصيص عن التاريخ القديم لعرب األزد. ـ 1
الجانب التاريخي: أصول المذهب اإلباضي، ســواء في ُعمان أو في  ـ 2

شمال إفريقيا.
الجانــب الديني/ التاريخــي: عرض المذهب اإلباضــي في عقائده  ـ 3

الرئيسة والدفاع عنه.
جانب التراجم والطبقات: ذكر العلماء والرجاالت المشهورين عند  ـ 4

اإلباضية.
أ ـ في تاريخ ُعمان: يقع تاريخ ُعمان في كشــف الغُمة بين الفصول 33 
و39، وعلــى الصفحــات 378ب ـ 466أ. وبالمقارنــة بيــن ترجمــة بادجــر 
اإلنجليزية والنص الذي بين أيدينا نجد أنّ نّص سليل ذاك مأخوذٌ بحذافيره 

عن كشف الغمة. وإذا مضينا إلى التفاصيل نجد ما يلي:
الفصل 33: تاريخ ُعمان منذ ظهور اإلســالم وإلى الفتنة الكبرى1 بين 
ورقة 378ب وورقة 396أ، واالقتباس عند بادجر بين (ص 1 و ص 29). وبينما 
يبدأُ ســليل بالخليفة عبد الملك والحجاج، يبدأ مؤلّف كشــف الغُمة بظهور 
اإلســالم في ُعمان والزمن التالي حتى أيام الحجاج. أما المســلم الُعماني 
األول فاســمه مازن بــن غضوبة بن ســبيعة بن شماســة بن حيّان بن ُمّر بن 
حيّان بــن ُمّر بــن أبــي بشــر بن حطامة بن ســعد بن نبهان بــن عمرو بن 
ى  الغوث بن طيء. وهو من ناحية سمائل، وكان يتعبد من قبل للصنم المسم
بناجر، ومن خالل أحد معارفه سمع بدعوة محمٍد فذهب إلى المدينة واعتنق 
اإلسالم، وله ولٌد اسمه حيان بن مازن، وقد أرسل النبي ژ داعيًة لإلسالم 
بشــخص عمرو بن العاص، حيث كان يحكم أهل ريف(؟) ُعمان كل من عبد 
وجيفر ابنــي الُجلندى. أما المدينــة التي قصدها عمرو بــن العاص فكانت 
ماســتجرد2 في ُصحار، التي كان الفرس قد بنوها. ومن هناك أرسل رسوله 
إلى ابني الُجلندى، واللَذين تشــاورا مع كعب بن برشــة الَعــودي ثم اعتنقا 

1 ـ الباب الثالث والثالثون في أخبار أهل ُعمان من أول إسالمهم إلى اختالف كلمتهم.
2 ـ نُْطُق اسم المدينة غير مؤكد.
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اإلسالم. ومن هناك انتشر اإلسالم في مهرة والِشْحر ودبا وسائر ُعمان. وما 
بقي خــارج الدين الجديــد غير الفــرس الموجودين بالبــالد، والذين أَبوا 
اعتناق الدين الجديد. وقد أغار األزديون على الفرس وانتصروا عليهم وقتلوا 
قائدهم واسمه مسكنان أو مسكان وكثيرًا من أقاربه. أّما الباقون من الفرس 
فقد تحّصنوا بماســتجرد، وبعد حصاٍر طويل جرى االتفــاق على أن يغادروا 
دون ممتلكاتهم ففارقوا البلدة والبالد. وظــلّ عمرو بالبالد حتى وفاة النبي 
فغادر إلى المدينة المنورة ومعه عبد ابن الُجلَندى وجعفر بن ُجَشــم العتكي 
وأبو ُصفرة سارق بن ظالم. أّما عمرو (بن العاص) فقاد بأمر أبي بكٍر حملًة 
ضد آل جفنة بالشــام، وأّما ابنا الُجلَنْدى فقد عادا إلــى ُعمان وحكما فيها 
حتى وفاتهما. وَخلَفهما في الســلطة عبّاد بن عبد بن الُجلَندى، وبعده ولداه 
سليمان وســعيد إلى زمن الحّجاج. والمعالم الرئيسة لهذه القصة في كشف 
الغمة ـ كما فــي التفاصيل ـ موجوده فــي النّص الذي ترجمــه بادجر، مع 

إضافاٍت تتعلق بأمجاد اإلسالم األُولى في ُعمان.
أّما الفصل 34: فإنه غير مســتعمٍل من جانب َســليل وعنوانه في ذكر 
اختالف أهل الدعوة في والية أهل الحدث الواقع بُعمان في زمن الصلت بن 
مالك. والمعني باختالف أهل الدعوة: االنقسام بين اإلباضية بشأن الموقف 
من الذين شاركوا في الصراعات السياسية التي دارت لسنواٍت خالل والية 
اإلمام الصلت بن مالك، والتي دفعت بعض المتصارعين إلى طلب المساعدة 
من الخارج، من والي العباسيين على البحرين، بحيث أّدى ذلك إلى خضوع 
ُعمان للســلطة العباســية أيام الخليفة المعتضد، والتي يبدو أنّ اإلباضيين 
المنقســمين أو بعضهم لعب دورًا ســيئاً (بادجر: ص 19 - 25) فيها. ُيدخلُنا 
المؤلّف في قلب النزاع السياسي بشــأن التداُول في اإلمامة أو الرئاسة في 
الدولة الثيوقراطية اإلباضية. ويذكــر بالتفصيل آراء ومواقف األحزاب التي 
نشأت نتيجة األزمة، ومن ضمن ذلك آراء عدد من الشخصيات البارزة من 
المتكلمين والفقهاء والطامحين للســلطة، وهم جيــل اإلباضية األول لهذه 
الناحيــة بُعمان. أمــا الفريق األول فيعــّد المتنازعين الثالثــة على اإلمامة 
جميعاً على حقّ، وهم: الصلت بن مالك، وموســى بن موســى، وراشــد بن 
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النِظر، أّما األمور األخرى فتتباعد آراء رجاالته بشأْنها. وأما الفريق الثاني 
فيقول: إنّ الصلت بن مالك هو اإلمام الشرعي، وما يفعله موسى وراشد هو 
بغي وُعْدوان على اإلمامة الشــرعية القائمة. ويذهب الفريق الثالث إلى أنّ 
موسى وراشدًا ليســا خارَجين أو باغيين، لكنّ الصلت هو اإلمام الشرعي...

إلخ. وباإلضافة إلى ما ذكر من مواقف، هنــاك حديٌث عن ثالثٍة من ذوي 
الســلطة والســلطان هم عّزان بن تميم والُحواري بن عبد اهللا، والفضل بن 
الُحــوّاري، وآراء العلمــاء بشــأنهم (المخطوطــة 399ب ـ 402أ). والموقف 
بحسب العقائد الرسمية المتعلقة بالدولة يجعل من الخارجين أو الُبغاة إّما 
حقيقين بالبراءة أو التكفير، أو الوالية والتولّي، وهي مناقضٌة للبراءة؛ أي: 
إلى الِفرقــة وملتزٌم بعقائدهــا، أو الموقف  الُمواالة والنُصرة، وأنــه منتمٍ 
الوســط وهو الوقوُف عن فالن؛ أي: ال بــراءةَ وال تول، وهــذا يعني موقفاً 
محايدًا من هذا المرشــح أو ذاك لإلمامة. وقارن بالمخطوطة 405ب، س9 
(وكذلــك 406ب، س 5 - 6): «والية أو براءة أو وقــوف؛ ألن منهم من يبرأ 
ممن يقف، ومنهم مــن كان يتولّى ثم رجع إلى الوقــوف وتولّى من تولّى، 
وكلهم أهل فضــٍل وعلمٍ وورٍع وصــدٍق فيما ظهر من أمرهــم». والبارز في 
موقف المؤلّف أنه يذكر مرارًا وتكرارًا أن اختالف هؤالء بشــأن المســتحق 
لإلمامة ال ُيِخل بدينهم وورعهم وديانتهم واستمرار انتمائهم إلى اإلباضية؛ 
فعلى ســبيل المثال يقول فــي ص 406أ، س3: «وإن اختلــف قولهم في هذه 
األحداث في الوالية والبراءة والوقــوف فأْصُل دينهم ومذهبهم على االّتفاق 
في التدين فيهم، ومــن وجبت واليتُهُ منهم علينا فهو ولينا، وال نفّرق بينهم 
وبين أحٍد منهم الفتــراق أقوالهم في الوالية والبــراءة والوقوف عند ظهور 

السالمة في أصول الدين من أحكام أُصول الِبَدع..».
ُيســّمي المؤلّف فتــرة النزاع على الســلطة: األحداث1، ويبــدو أنّ تلك 
«األحــداث» تركت آثــارًا عميقــًة وباقيًة فــي العقليات والنفســيات، بدليل 
االهتمام بمتابعــة الكتابة عنها والتأريخ لها بعد ُمضــّي أجياٍل على حدوثها. 

1 ـ يتكرر هذا المصطلح «األحداث» في ذكر ُســعال بنزوى، والتي جرت فيها محاولٌة لإلصالح بين 
المختلفين لكنها فشلت. قارن بالمخطوطة 404ب، س1 وما بعده.
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فالمؤلف أو كاتب التقرير كان بيــن البارزين من العلماء الذين لهم موقٌف 
ورأي فيما جرى، وليس بين الُمعاصرين لتلك الفتنة فقط؛ بل للجيل الثاني 
والثالث بعد ذلــك (الَخلَف)، وهو يقــول: إنّ ذاك االنقســام والتحزب بين 
العبارة الســالفة الذكر  األطراف اســتمر «إلى يومنا هذا». ويبــدو لي أنّ 
ال تعود إلى أيام مؤلف كشف الغُمة؛ بل إلى التقرير أو المصدر الذي ينقل 
عنه فــي كل الفصل أو الباب رقم 34 (396أ، س17 و402أ، س 14). واســم 
الرجل أبــو زيد، وال أعلم ألي عصٍر ينتمي؛ لكْن ربمــا كان من أبناء الجيل 

الثاني أو الثالث بعد األحداث؛ ألنه يقول أحياناً: 
إنّ األخبــار التي يوردها اســتمدها مــن تقارير 
شــهود عياٍن لتلــك الوقائــع: «ومنه مــا عرفناه 
مشــافهًة ممن أخذنا عنه ذلــك» (401أ، س8). 
أمــا المعاصرون لتلك األحــداث ـ والذين يذكر 
بعد) ـ  وما  (402أ  أسماءهم  الغمة  صاحب كشف 
فهم: أبو محمد الفضل بــن الحوارى، وأبو جابر 
محمد بن جعفر، وأبــو عبد اهللا نبهان بن عثمان، 

وأبو المؤثــر، وأبــو المنذر بــن محمد بن محبــوب، وأبو محمد بشــير بن 
األزهر بن  علــي  وأبو  محمد بن محبــوب، وعبد اهللا بن محمد بــن محبوب، 
محمد بن جعفر، وأبو الحوارى محمد بن الحــوارى األعمى، وآخرون (404، 
س 14 وما بعد). وفي آخر الباب (406ب) يورد المؤلّف قائمًة بأسماء الَسلَف 
الكبار الذين ينَســب اإلباضية أنفَســهم إليهم أصوالً وانتماءً؛ إثباتاً لصحة 
اعتقــاده، وهم: النبي محمد، وأبــو بكر وعمر، وعّمار بن ياســر ورفاقه في 
«يوم الدار ويوم الجمل وأيام صفّين ويوم النهروان». أّما من جيل التابعين 
فيذكر: جابر بــن زيد، وأبــا عبيدة مســلم بن أبي كريمة. ومــن الخوارج: 
المرداس بن ُحدير، وعبد اهللا بن إبــاض، وعبد اهللا بن يحيى. ومن العلماء: 
محبوب بــن الرحيــل، وعّزان بــن الصقر، وراشــد بن الوليد، وســعيد بن 
عبد اهللا. وال شــّك أنّ لهذا الفصل أو الباب أهمية من حيث إنه ُيضيءُ على 
أحداٍث وقعت فــي حياة تلك الفرقة الهامشــية ال نعرف عنهــا الكثير؛ فإنّ 
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أهميته تــزداد بالتفاصيل التي يذكرها عن آراء ومواقف الشــخصيات، وعن 
أصولها وخلفياتها الفقهية والعقائدية.

أما الفصل رقم 35 1 (المخطوطة 407أ ـ 420ب) فإنه يتوافق في ورقاته 
األُولى مــع فصل بادجــر، ص 29 - 34. أما بعــد ذلك فيتوافق مــع بادجر، 
ص 35 - 40، 48 - 52. أّما في سلســلة األئمة (بادجــر، ص 36)، فهناك بين 
ابن أبي جابر ومالك إمامان آخران لم يذكرهما ســليل، وهما جيش وحبيش 
أو خنبــش أو حنبش، وابنهمــا محمد بن حنبــش، واللذان حكمــا بين 510 
ه محمد بن خنبش2، فاستنادًا إلى كتاب عثمان بن  و 557هـ. أما األول ولنسم
موســى بن محمد بن عثمان قد توفي بنزوى بتاريخ 10 جمــادى األولى عام 
510هـ. وفي اليوم نفِسه بويع ابنه بدعوٍة ودعمٍ من القاضي نجاد بن موسى، 
والفقيه أبــي النظر أحمد بــن محمد. وتأتــي بعد ذلك ُمالحظــة عن قبر 
خنبش، وكان خنبش وابنه مــن الوِرعين، كما كانت وفاتهما خســارة كبيرة 

لُعمان. وقارن بالمخطوطة 413أ، س7:
«ومن كتاب الفقيه عثمان بن موســى بن محمد بن عثمان الساكن محلة 

ة قال: الجرمة من عقر نزوى كتبه بيده وكتبُت هذا من خط
فلّما كان يوم السبت لعشــٍر من ُجمادى األُولى توفّي اإلمام حبيس3 بن 
محمد بن هشــام، فجرى على الناس لموته مصيبة عظيمــة. وكان رجل من 

أهل الصالح ينشد عند قبره شعرًا فقال:
تيٍس فقد  الرزية  من  بعيُروليس  وال  تمـــوُت  شـــاٌة  وال 
نفٍس مـــوُت  الرزية  كثيُرولكـــّن  خْلـــٌق  لموتها  يمـــوُت 

وعقد واليته ذلك اليوم، يوم مات، عقــد والية محمد بن حبيس، عقده 
نجاد بن موسى، وكان نجاد قاضيه، وخطب أبو بكر أحمد بن محمد المعلم، 

1 ـ في ذكــر اإلمامين ســعيد بن عبد اهللا وراشــد بن الوليد وضمــن بعدهما إلى عمر بن قاســم 
الفضيلي.

2 ـ قارن بكتاب االشتقاق البن دريد، ص 325.
3 ـ الصحيح: خنبش (المترجم).
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وكان ذلك سنة عشر وخمسمائة. وُقبر عند مقبرة القاضي أبي بكر أحمد بن 
القاضي أبو عبــد اهللا محمد بن  عمر وولده أبــو(!) جابــر، وهنالك أيضــاً 
عيسى، وكان رجًال معروفاً بالفسق وشــّراب المسكر أَوصى أن ُيقبر عندهم 

(413ب) فقُبر هنالك.
وكان ذلك اليوم يوماً شديدًا على المســلمين، فقيل لبعض الصالحين: 
إنّ فالناً أوصــى أن ُيقبر عند مقابر الصالحين لينفعــه ذلك وقد كان كذا 
وكذا. قيل له: إنه ينبغي أن يتقــرب من الصالحين في الحياة وبعد الممات 
لتنزل الرحمة، فقُبر الرجل هناك واشــتّد ذلك علــى الناس. وهذا الموضع 
الذي فيه هذه المقبرة مقبــرة اإلمام خنبش وهــؤالء المذكورين هو موضع 
يكون على الطريق الجائز الذي ينفذ من فلج الغنتق من عند مساجد العباد 
عند الجبل األســود الصغير يقال جبل (والجيود إذ كان له حروٌف بائنة من 
الصخور من أعراضه ال من أعاليه، ثّم من بعده محمد بن حنبش مات سنة 
سبعٍ وخمسين وخمسمائة، وُقبر عند فلج الغنتق عند جبل ذو الجيود، وأُصيب 

أهُل ُعمان بموته ما لم ُيصابوا بأحٍد من قبله).
وفــي مالحظٍة على ورقة 414ب من المخطوطــة (وعند بادجر، ص 40) 
ُيشــارُ مرًة أُخرى إلى محمد بن حنبس1. ويتلو ذلك (414ب أيضاً) قصة عن 

أبي الحسن بن خميس بن عامر (= بادجر، ص 48).
وفي خاتمــة تقريره عن األئمة محمد بن إســماعيل وبــركات وعبد اهللا 
الهُنائي (416ب، ص 12) يحمل مؤلف كشــف الغُمة على محمد بن إسماعيل 
وابنه بــركات (418أ، س 15) وبعض أعوانهــم (418ب، س 5)، ويبرأُ منهم. 
وهو يستند في ذلك إلى سيرة الشيخ أحمد بن مّداد2 (420ب، س 12)؛ حيث 
اد إذن يرفع  أُعلنت إمامتهم بوصفها غير شرعية. اســتنادًا إلى سيرة ابن مد
صاحب كشف الغمة ضد محمد بن إسماعيل وابنه بركات االتهامات التالية: 

1 ـ الصحيح: خنبش (المترجم).
2 ـ ربما كان المعني الســيرة التي كتبها الشــيخ أحمد بن مّداد لمحمد بن إسماعيل وبركات. قارن 

418ب ـ 9،10.
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أنهم كانوا يأخذون الزكاة من المســلمين بطرائق غير شرعية، وبما يتجاوز 
المصارف الشرعية، وبالعنف واإلرغام، ومن األرامل واأليتام الذين ال تجب 
عليهم الزكاة. بل وكانوا يستوفون الزكاة أحياناً ممن ال تجب عليهم؛ ألنّ ما 
يملكونه أقلّ مــن النصاب. وما كانــوا يعترفون بالقمح والتمر في اســتيناء 
الزكاة؛ وإنمــا يطلبون المقابل بالذهب والفضة. ثــم إنهم ما كانوا يقومون 
 بواجبهم في (حماية) رعاياهــم والحرص على مصالحهم. هناك إذنّ ســت
مظالم (قارن 419ب، 420أ) ُيورُدها صاحب كشـــف الغمة (اقتباساً من ابن 
مّداد) ضد محمد بن إســماعيل وابنه بــركات. إنما الطريــف والالفت أنه 
يعترف أنّ األمــوال المجموعة قْســرًا من الرعيــة كان الهدُف منها رشــوة 
«الجبابرة» حتى ال ُيغيروا على النواحي الواقعة تحت ســيطرة اإلمامة. وابن 
اد ال ُيعد ذلك القصد مســوغاً شرعياً، ويبرأُ من السلطات وما قامت به.  مد
لكْن ليس من الواضح َمْن هم أولئك الجبابــرة المقصودون: هل هم الوُالة 
العباسيون، أم متسلطون آخرون من غير اإلباضية (417ب، 420أ). فالمذهب 
اإلباضــي مذهب متشــّدٌد وال يقبل أي ِحــراٍك أو اختراق، ومــن يتجاوزه أو 
أو كافــرًا. وفي لعنات  يتجاهله في مســألة صغُرت أو كُبرت يصبح فاســقاً 
اإلدانة والبــراءة هذه يجري االســتناد إلى آراء فقهاء بارزين من أســالف 
اإلباضية المحترمين مثل محمد بن محبوب (416ب)، والشــيخ أبي الحســن 
محمد بن علي البْسيوي٭ (417أ). وإلى المصدر نفِسه تنتمي المالحظة عند 
بادجر، (ص 52) بشــأن إمامٍ غير معروٍف من المصادر األُخرى هو عمر بن 

قاسم الفضيلي. يقول النص في المخطوطة (420أ):
فإنّ ُحْكَم كتاب اهللا وُســنّة رسوله ودين المســلمين بالحقّ والهدى لنا، 
وبإجــازة اإلمامة لإلمام العــدل الولّي عمر بن قاســم الفضيلــي أيده اهللا 
ونصره، وبإبطال بركات بن محمد بن إسماعيل المشهور في السيرة؛ فأعينونا 
عليه واشــهدوا بالحقّ والصدق ولو على أنفسكم، وإْن يحكُْم كتاُب اهللا وُسنّة 
رسوله وإجماعُ المســلمين بإجازة ِبَدِع محمد بن إسماعيل وِبَدع ولده بركات، 

يكتبها ساخاو: الَبِسيوي. ٭ 
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الولّي  إمامــة العدل  وإثبات إمامة بركات بن محمد بن إســماعيل، وبإبطال 
عمر بــن قاســم الفضيلــي فنحن راضــون بحكم اهللا وُســنّة رســوله ودين 
المســلمين، ورغماً ألُنوفنا إن لم نرض بحكم اهللا، واّتبعوا في الحكم بيننا 
وبين بركات كتاب اهللا وســنّة رسوله ودين المسلمين، وال تقلّدونا وال تقلّدوا 
بركات بن محمد بن إســماعيل وال أحدًا من المســلمين من العلماء األولين 
التقليد فــي اإلحرام ال يجوز فــي دين اهللا ودين  واآلخرين فــي (....) ألنّ 
المسلمين. فهذا ما اختصرُتهُ من سيرة الشــيخ أحمد بن مّداد يدل على أنّ 
إمامَة عمر بن قاسم الفضيلي وقعت على إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل 

واهللا أعلم وأحكم، وبه التوفيق.
إنّ الذي ُيفهم من هذا النّص كلّه أنّ عمر بن قاسم الفضيلي كان ثائرًا 
اد كان منحازًا  على اإلمــام القائم بركات، وأنّ كاتب الســيرة أحمد بن مــد

لإلمام الُمعارض أو الثائر.
أّما الفصل رقـــم 36: (المخطوطــة، 420ب ـ 428أ) فيوجد مقتبســاً في 
ترجمة بادجــر البن رُزيق (41 - 48) إنما بشــكٍل مختصــٍر أو مجتزأ؛ فالنصف 
األول من تاريخ أمراء بني نبهان ليس موجودًا لدى سليل (بن رُزيق)، وهذا يعني 

أنّ هذا القسم كان ناقصاً في مخطوطة كشف الُغمة التي نقل عنها سليل.
عندما توفّي األمير سلطان بن محســن في ربيع الثاني عام 973هـ ترك 
ثالثة أوالد: مظفر بن سلطان، وسلطان بن سلطان، وطهميا بن سلطان، وقد 
م عام  ر بن ســلطان إلى أن توفّي فــي المحرتولّى الســلطة من بينهم مظف
996هـ ، وقد ترك مظفر طفًال صغيرًا اسمه سليمان ما كان قادرًا على تولّي 
السلطة، ولذلك َولي السلطة أحد أقاربه (في المخطوطة خطأَ: ابنه!) واسمه 
فالح بن محســن، وقد أقام في قلعة مقنيات (؟)، وحكم بإنصاٍف وعدٍل إلى 
أن توفّي بعد ســبع سنوات (1003). ثم تولّى السلطة سليمان بن مظفر وكان 
قد بلغ الثانية عشــرة من عمره حتى عام 1019هـ . وهناك تقريٌر طويٌل عن 
حروب ســليمان مع الفرس، وعن االنقســام في هناءة وأخبار متفرقة أُخرى 
(في المخطوطة 421أ ـ 424أ). وهذا القسم من التاريخ الُعماني غير معروٍف 
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جيــدًا ولذا ينبغي االهتمام به ودراســته بطريقٍة أكثر تركيزًا، وهو يســتحق 
النشــر قبل غيره. وقد ترك ســليمان طفًال صغيرًا أيضاً، ولــذا فقد َخلَفَهُ 
قريبه عرار بن فالح. وفي عهده زحف رجٌل اسمه سيف بن محمد نحو نزوى، 
ه بهــم األمير ُعمر(؟) وأقام مع حشــده  وجمع من حوله رجــاالً كثيرين أمد
بالقرية ســبعة أيام، ثم اقتحم أحــد محّالت أو أحياء مدينــة بهال عاصمة 
النبهانيين، والحي المقتحم اســمه حارة أبو معــن، وهناك حاصر عرار بن 
فالح لعدة أيام؛ لكنه ما لبــث أن غادر مع كل زانته(؟) وقد حدث ذلك في 
الســادس من َصفَر عام 1024. وبعد عرار بن فالح ساد مظفر بن سليمان، 
إنما لمدة شــهرين فقط. أما بقية الفصــل (424أ - 428أ) فهي موجودةٌ على 
الصفحــات 41 - 48 عنــد بادجر؛ لكــْن يبدو أيضــاً هنا أنّ النســخة التي 
اســتخدمها ســليل من المخطوطة ما كانت كاملة، فقــد أنهى صاحب كشف 
التالي: «اســتقر ســيف بن محمد في بهال  النحو  الغمة هذا الفصل علــى 
(بادجر)، والُعمير في سمائل، ومالك بن أبي العرب في الُرستاق، والجبور(؟) 
في الظاهرة. إلى أن ظهر اإلمام ناصر بن ُمرشــد ففتح ُعمان كلها، وأَنْهى 
التمرد واالنشــقاق، وطهر البالد من الِفْسق والِشْرك ..إلخ». إنّ الذي يبدو 
من هذا الكالم أنّ النباهنة ما كانوا من اإلباضية؛ ولو كانوا إباضيًة لُذكرت 

اإلمامُة في سياق الحديث عن السلطة، وما حصل ذلك.
ويجري الحديث في البابين 37 و38 1: (428أ ـ 440أ)2 (440أ ـ 455أ) 
عن تـاريخ أُمراء ُعمان من آل يعُرب أو اليعاربة، وهم أســالف البيت المالك 
حالياً، وهم مثلهم من اإلباضية. وقــد حكموا ما بين 1624 و1728، وهم عند 
بادجر علــى الصفحات (53 - 130). والــذي يبدو أنّ المؤلّــف غير المعروف 
لكشف الغمة ألقى ريشــته قبل انتهاء ُملك اليعاربة، الذين عاش في أيامهم؛ 
لكنه توفّي قبل نهاية دولتهم، وظهور أُســرة جديدة ســادت في ُعمان وشــرق 
إفريقية ابتداءً من عام 1741م. ولهذه الفترة، كانت في متناول ســليل أحياناً 
مصادر أُخرى غير كشــف الغمة، ومن تلك المصادر على سبيل المثال استمّد 

1 ـ في ظهور اإلمام ناصر بن مرشد، وذكر األئمة من بعده إلى وقوع الفتنة بين اليعاربة.
2 ـ في ذكر وقوع الفتنة بُعمان وما آلت إليه تلك األُمور.
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أخبــاره عــن االنتصــار علــى البرتغالييــن وطردهم مــن البــالد (بادجر، 
ص 78 - 88)، كما اســتمّد الحكاية الواردة في حياة ســلطان بن سيف الثاني 
(بادجر، ص 94 - 99)، والحكاية عن األمير سيف بن سلطان (بادجر، ص 93).

ب ـ من تاريخ اإلباضية في شمال إفريقية: كما كانت لإلباضية دولٌة 
في ُعمان وشرق إفريقية؛ كانت لهم أيضاً دولٌة في شمال إفريقية، وفي حين 
بقيــت الدولة في ُعمان وشــرق إفريقية حتــى اليوم؛ فــإنّ الدولة اإلباضية 
بالمغــارب انتهت منذ مدٍة بعيدة. لكنّ اإلباضيــة بقيت في تلك األصقاع في 

الحجم  متوســطة  وأُخرى  صورة جماعاٍت صغيرة 
ص صاحب كشـــف  بالجزائر وتونس وليبيا: خص
اإلباضية  لإلمامة  للتأريخ   1 32 رقم  الباب  الغمة 
والرابع  الثاني  القرنين  بين  فيما  إفريقية  بشمال 
للهجرة (331ب ـ 378ب). يقســم المؤلّف الباب 
في ثمانية فصوٍل يقص فيها أصول الدولة وحكم 
اإلمام أبــي الخّطاب (المتوفى عــام 145هـ) ثم 
اإلمام أبــي حاتم (المتوفى عــام 149هـ). وعلى 

إمامة عبد الرحمن بن رســتم وإمامة عبد الوّهاب،  الورقة 338أ يتحدث عن 
ومحمد بن أفلح، ويوسف بن محمد (ورقة 430). وعلى الورقة 359ب يتحدث 
عــن انهيــار الدولــة الرســتمية فــي عهــد الخليفــة العباســي المتــوّكل 
(232 - 247هـ). وعلى الورقــة 366 أ هناك ذكٌر لظهــور الدولة الفاطمية، 
وأول خلفائها عبيد اهللا المهــدي (296 - 322هـ)، ثم الذين جاءوا بعده إلى 
المعز لدين اهللا (341 - 365هـ). ويقص صاحب الكشف أحداث الصراع بين 
الفاطميين وبقايا اإلباضية إلــى أن هربوا إلى وارجالن (على الورقة 366أ). 
ويســتطرد صاحب الكشف فيذكر النقاط السبع التي اختلف عليها أبذ(؟)مع 
ابنه القنطراري(؟) وصوالً إلى ورقة 369أ ـ 378ب. وهناك أخيرًا ذكٌر لبعض 

علماء اإلباضية ومشاهيرهم في المغارب.

1 ـ في ذكر انتشار المذهب اإلباضي في أرض المغرب وذكر أئمتهم وعلمائهم.

 á«°VÉHE’G ádhódG q¿EG
 mIóe òæe â¡àfG ÜQÉ¨ªdÉH
 á«°VÉHE’G qøμd .Ió«©H
 ´É≤°UC’G ∂∏J »a â«≤H
 mäÉYÉªL IQƒ°U »a
á£°Sƒàe iôNoCGh Iô«¨°U
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إنّ هذا القســم من كشف الُغمة شديد الشبه ـ فيما يبدو لي ـ بالكتاب 
الذي نشــره بالجزائــر Emile Masqueray عام 1879م بعنوان: ســـيرة أبي 
زكريا؛ مترجماً إلى الفرنســية. وهكــذا نجد أمامنا مصــدرًا تاريخياً قديماً 
تســتعمله اإلباضية بالمشــرق والمغرب. أما عن المؤلف فإنّ صاحب كشف 

الغمة ال يذكر شيئاً. ويبدأ الباب المذكور على النحو التالي:
قيل: إن أولَ من مضى بالمذهب اإلباضي من البصرة ســلمة بن سعيد، 
قدم إلى قيــروان إفريقية هو وعكرمــة مولى ابن عباس وهمــا راكبان على 

جمل، وسلمة يدعو إلى اإلباضية، وعكرمة يدعو إلى الصفرية.
وقيل: إنّ ســلمة قال: وددُت أن يظهر هذا المذهب بأرض المغرب يوماً 

واحدًا من غدوٍة إلى زوال، وما أُبالي٭ لو ُضربت ُعنُقي.
الكاتب هو اإلمام عبد الوّهاب؛  بأنّ  وإذا كان تخمين ماسكوراي صحيحاً 

فإن ذلك يكوُن خاصاً بالقسم األول من هذا النص التاريخي.
وفي نهاية الباب وبعــد الكالم عن أبي عبــد اهللا محمد بن بكر، هناك 
خبٌر قصير عن أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي(؟) تلميذ محمد بن بكر 
(378ب). ويبدو لي أنّ األصل الذي نُِسَخ عنه كتاب كشف الُغمة كانت بعض 
أوراقه مضطربة؛ بدليل أنّ الناسخ يورد خبر اختيار الخّطاب لإلمامة وأخبار 
الفتــرة األولى من حكمه ضمــن أخبار خليفتــه الثالــث عبد الوّهاب، ولذا 
فينبغي تقديم ذلك إلى الورقة رقم 334ب، السطر 8 بين «َسَرباً» و«فخرج». 
وهذا الفصل عند ماســكوراي (ص 9، 24، 31). وأريد أن اكتفي بهذا القدر 
ي ماســكوراي  كشـــف الغمة بنص مــن التنبيه إلى الِصالت التي تربط نص
وبادجر المترجمين. ويبقى من نصيب دراســات أُخرى أكثر تفصيًال العناية 
بتبيان عالئق هذه المصادر بعضها ببعض، وتقدير َكْم أفادتنا المعرفة بهذا 
المصــدر أو ذاك في عمليات البحــث في تاريخ المنطقــة. وهناك أمٌر آخر 
يســتحق العناية؛ فهناك خالفاٌت كثيرةٌ بين كشف الُغمة والمصادر األخرى، 

ربما كانت الكلمة غير المقروءة : بعدها. ٭ 
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خصوصاً فيما يتعلــق بتواريخ بعض األحداث، وقد تحتاج كشـــف الُغمة إلى 
مراجعٍة دقيقة من أجل كشف االختراقات، وإعادة النقاش إلى أُفق المراجعة 

والتعديل.
ج ـ أقســـام العمل الخاصة بالتراجم: تبدو أقســام كشـــف الُغمة التي 
تتضمن تراجَم ومعلوماٍت بيوغرافية أقلّ غنًى وُمْعطيات من األقســام التاريخية 
فيه، وهكذا فالذي يبــدو أنها مأخوذةٌ بإيجاز عن مصادر أو كتب طبقات أكثر 
َســَعًة وِغنًى. فالتراجم في كشــف الغمــة تقتصر أحياناً على كشــوف وقوائم 
بأســماء الرجال، وتضيــف أحيانــاً تواريخ الــوالدة والوفاة؛ فالباب التاســع 
والثالثون1 (455أ ـ 466أ) على ســبيل المثال مقســٌم إلــى ثالثة فصول: في 
الفصل األول: ترد أسماءُ بعض الصحابة، مثل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وّقاص وآخرين، وُتضاف إليهــا أحياناً: تواريخ الوفاة والوالدة، وقد ُتذكُر 
المواطن التــي ُتوفّوا وُدفنــوا فيها (وأكثر هــؤالء الصحابة ُدفنــوا في مقبرة 
المدينــة بالبقيع)، وفي آِخر هذا الفصل ترُد أســماءُ شــخصياٍت دون ترتيب 
زماني أو مكانــي مثل أبي حنيفــة ومالك بن أَنَس وبعض النْحويين (ســيبويه 

والخليل)، والشعراء (المتنبي والُبحتُري)، وآِخر المذكورين أحمد حنبل.
أّما الفصل الثاني من هذا الباب: (458أ) فيتضمن تراجم للشــخصيات 
اإلباضية الكبيــرة من العصر األول من خارج ُعمان ومــن داخلها2، ومن بين 
األوائــل من خــارج ُعمان يذكــر صاحب كشـــف الغُّمة عبد اهللا بــن عبّاس، 
وجابر بن زيــد (مات عــام 103هـ)، وعبد الرحمن بن رُســتَم ـ إمام إباضية 
شمال إفريقية ـ وأبا بالل مرداس بن َجدير(؟)3 وآخرين، ومن بينهم أبو الُحّر 
علي بن َحصين(؟) الذي ذهب بوصفه مبعوثاً من الجماعة اإلباضية إلى بالط 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بدمشــق (458ب ـ 459أ). وقد رافقه في الزيارة 
والمحاورة مع الخليفة األُموي «جعفر بن السّمان والحتات بن كاتب(؟) وُيكنّى 

1 ـ في ذكر تواريخ موت بعض الصحابة وذكر علماء اإلباضية من ُعمان وغيرها.
2 ـ في معرفة العلماء من أهل الدعوة من ُعمان وغيرها.

3 ـ صحته: أبو بالل مرداس بن ُحدير.
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بأبي عبد اهللا بن كاتب، قيــل: إنه من توام من ُعمان، وقيــل: إنه كان ينزل 
ســمد الكندي من نزوى، وهو من بني ُهميم، وأبو ســفيان قنبر، وأبو مودود 
حبيب بــن حفص بن حاجب؛ فهؤالء الوفــد من العلماء». أمــا الرجال الذي 
حملوا الدعوة اإلباضية من البصرة إلي ُعمان، فهم: أبو المنذر بشــير (مات 
عام 178هـ)، ومنير بن النير الجعالني (مات عام 180هـ)، وموســى بن أبي 
جابــر األزكوي (مات عــام 181هـ)، ومحمد بن المعلّى الفجحــي (؟) (تاريخ 

وفاته غير معروف). وقارن ورقة بالورقة 459ب، س 14:
من فقهاء ُعمــان أولهم الذين حملــوا العلم من البصــرة والعراق إلى 
ُعمان عــن الربيع بــن حبيب بن عمــرو الفراهيدي من البصرة، ثم ســكن 
عضفان من ُعمان وهم أربعة: أبو المنذر بشــير بن المنذر من بني نافع من 
ى الشيخ األكبر وكثيرًا ما يوجد عن بشير الشيخ، وهو جّد  عقر نزوى، وُيسم
بني زياد من بني ســامة (460أ) بن لؤي بن غالب مات ســنة ثمان وسبعين 
ومائة في والية وارث بن كعب الَخروصــي ومنير بن العجالني، وهو من بني 
ريام قتل بَدمــا قريباً من المســجد الجامع، وُحمل إلى جعــالن، وُدفن بها 
وذلك يوم األربعاء لسٍت وعشــرين خلت من ربيع اآلِخر سنة ثمانين ومائتي 
ســنة بعد قتل عزان بن تميم بشــهر زمان واهللا أعلم، وموسى بن أبي جابر 
األزكوي وهو من بني َضبّة من بني ســامة بن لؤي بــن غالب مات ليلة أحد 
م سنة إحدى وثمانين ومائة، وكان موته في والية الوارث بن  عشر من المحر
كعب الخروصي بعــد ما مضت من واليتــه أربع ســنين، ومحمد بن المعلى 

الفجحي من كندة لم أجد تاريخ موته.
وعلى الورقة 460أ وما بعد َترُد قائمٌة طويلٌة بأسماء العلماء الذين ُولدوا 
بُعمان، وبين هؤالء أُناٌس ذكرهم ســليل في تاريخه عن ُعمان، وقلٌة من هؤالء 
ُتذَكُر لهم مؤلفات، من بينهم أبو المنذر َسلَمة مصنف كتاب الضياء (461أ)، 
علــى دعائم ابن الِنظـــر (461أ)1،  ومحمد بن وّصــاف، الذي كتب شــرحاً 

 Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts of the British Museum Nr. 1 ـ قارن
.327, 328
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إبراهيم الكندي مصنف بيان الشـــرع (مــات 508هـ)،  والشــاعر محمد بن 
ـف المصنف (مــات 557هـ)،  وأحمد بــن عبد اهللا بن موســى الكنــدي مؤلـ
ومحمد بن موسى الكندي مصنف الكفاية، ومحمد بن سعيد األزدي القلهاتي 
مصنف كتاب الكشف والبيان، والذي أشار Rieu في كتابه: الذيل على فهرس 
المخطوطات الموجودة بالمتحف البريطاني٭ إلــى وجود مخطوطٍة منه تحت 
الرقم 202 بالمتحــف (462ب، س 6 - 11). وتِرُد إشــاراٌت هنا إلى معاصرة 
بعض هؤالء لعــدٍد من األئمة واألُمراء بُعمان1، والتــي ينبغي أَْخُذها باالعتبار 

في سياق تقدم الدراسات عن ُعمان وعلمائها وُسلُطاتها.
أما الفصل الثالث في الباب التاسع والثالثين (466أ) فتُذَكُر فيه أسماء 
علماء ُعمانيين مشــهورين ووالدتهم ووفياتهم بالشهر والسنة بدءًا ببشير بن 
المنذر من نزوى المتوفى عام 178هـ ، واختتاماً بســليمان بن أحمد من بهال 
المتوفى عام 809هـ. وآخر التواريخ الواردة في هذا الفصل هو عام 917هـ ، 

اد من نزوى (465ب). تاريخ وفاة محمد بن عبد اهللا بن مد
ــا قســم التراجــم الخــاّص بعلمــاء اإلباضية فــي شــمال إفريقية  أم
(369 - 378) من هذا الفصل فهو موجــوٌد بصيغٍة أكثر تفصيًال مما ورد عند 
ماسكوراي (ص266 - 284)، (288 - 323). ومن هؤالء العلماء الذين يذكرهم 
صاحب كشـــف الغمة: أبو القاســم يزيد بن مخلد، وأبو الربيع سليمان بن 
زرقون النفوســي، وأبو مسور يسجا بن يوحين البهراسني، وأبو نوح سعيد بن 
نفيل، وأبو خرز يعلى، وأبو عبد اهللا محمد بن بكر، وأبو زكريا فضيل بن أبي 

مسور، وأبو الربيع فضيل بن أبي مسور المزاني(؟).
ومن الواضح أنه في كياٍن يتولى األمر فيــه األكثر ديناً وعلماً باالختيار 
واالنتخاب؛ ويكون عليه أن يغادر السلطة عندما يفقد بعض الشروط الدينية؛ 
فإنّ حملة العلم وحراس الشريعة من الفقهاء والمتكلمين يلعبون دورًا كبيرًا. 
وبالفعــل فإنّ عددًا من هؤالء كان لهم تأثيٌر كبيــٌر في األحداث؛ ولذا يكون 

.Supplement to the Catalogue of the Arabic Manusacripts of the British Museum ٭ 
1 ـ مثل الجلندى بن مسعود، وحازم بن ُخزيمة، ووارث بن كعب.
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علينا أن نتوقع تطورًا كبيرًا فــي أدب التراجم، ونْعني بذلك تراجم العلماء؛ 
وإن لم نجد حتّى اآلن غير عدٍد قليٍل جدًا من كتب الطبقات عند اإلباضية.

د ـ أسطورة أصول أنســـاب عرب األزد بُعمان: َتِرُد الروايُة عن بدايات 
مجيء األزد إلى ُعمان ومكافحة الوجود الفارســي عن ابن الكلبي في الباب 
الرابع من كشـــف الغمة (ورقة 20 - 29). وعمل ابن الكلبي وابنه هشام منه 
مخطوطٌة في المتحف البريطاني (Add .22 ،376)؛ لكنه ما نُِشــَر بعد ولذا 
فليس ُمتاحاً للقراءة المتفحصة. وإذا أخذنــا ذلك باالعتبار، وأضفنا لذلك 
أنّ روايات هذه األسطورة أو الحكاية تتشابك وتتكرر في دوائر متعددة، مما 
يجعلها مهمــًة للباحثين في أســاطير األوليات؛ فإننا نلخص هنا مقتبســات 

الباب الرابع من كشف الغمة عن هذا األمر.
كان مالك بن فهم األزدي الدوسي أول أزدي عربي ترحَل إلى ُعمان، 
ويرجــع ترحلُــه إلى أنّ أبنــاء أخيه عمرو بــن فهم حين كانــوا يقودون 
مواشــيهم يوماً إلى الديار؛ دخلت كلبٌة ألحد الجيران في القطيع ونبحت 
قتْه، فرماها أحد األبناء بسهمٍ فقتلها، وعندما شكى الجار إلى مالٍك  ففر
غضب لالعتداء على جيرانه مــن جانب أَوالد أخيه فقرر مغادرة مضارب 
القبيلة ومراعيها في الَســراة بأعالي نجد، وقد ُسّميت تلك النواحي بعد 

الحادث نجد الكلبة! وبهذه المناسبة يقول مالك مخاطباً ناقته:
رحاُب النواحي واضحاُت المسالِكسُتغنيِك عن أرض الحجاز مشارٌب

بادية الحجاز كانت أرض قوم  لكنّ هذا البيت إن صح فهو يعني أنّ 
مالٍك االُولــى، وليس الحجــاز. وقد ضــرب مالك مضاربــه لفترٍة في 
َبَرهوت، وهــو واٍد بحضرموت، وهناك علم أنّ الفــرس من رعايا الملك 
دار بن دار بن بهمن بقيادة مرزُبان كانوا قد توّطنوا بأرض ُعمان. وهكذا 
قرر مالك أن يمضي إلى ُعمــان وجعل على مقدمته ابنــه ُهناءة أو ابنه 
ـف عنه هناك بطــن مهرة بن  فراهيــد، وعندمــا بلغ أرض الِشــْحر تخلـ
َحيدان بن الحاف بــن ُقضاعة بن مالك بن حميــر، وعندما وصل مالك 
إلى ُعمان استولى أوالً على َقلهات على الساحل، ونشر مضاربه في أرض 



21

زنجبار من  عربيٌة  حولياٌت 

الجوف، ومن هناك أرسل مالك مبعوثاً إلى الفرس ليستأذنهم في ُسكنى 
المنطقة فرفضــوا، ووقف كل منهما على ســالحه: مالــك في الجوف، 
والفرس في ُصحار، والتقى الجيشــان في َســلوت على مقربٍة من نزوى. 
وقد كان مالك في قلب الجيش، والمجنبتان بقيادة ابنيه ُهناءة وفراهيد. 
وجاء الفرس على أفيالهم، ودامــت المعركة عدة أيام، وحفلت بالكلمات 
الحماســية والمبارزات الفرديــة، وكثيٍر مــن التفاصيــل الحكائية، ثم 
اســتطاع مالك قتل المرزبان في ُمبارزٍة ففر الفرس، وعادوا إلى ُصحار 

اة بالشطوط؛ بينما  والمناطق المحيطة المســم
مضى مالك إلــى قلهات. وجــرت المفاوضات 
على هدنٍة لمدة عامٍ ينسحب في نهايته الفرس 
إلــى بالدهم. وعندمــا علم ملــك الفرس بما 
من  جديــدًة  عســاكر  وأرســل  حدث غضــب، 
البحرين إلى ُعمان، وعندما انتهى أمد الهُْدنة 
رفض الفرس االنســحاب من ُعمــان، فقاتلهم 
مالك وأبنــاؤه الثالثة ُهنــاءة وفراهيد ومعن، 

وهزمهم ثانيًة، فسارع من بقي منهم إلى ســفنهم وتركوا البالد، فصار 
مالك بن فهم ســيدًا لُعمان. وســارع إلى إطالق ســراح أســرى الفرس 
وأرسلهم على الســفن إلى إيران. وعلى أثر ذلك وردت بطوٌن أُخرى من 
األزد إلى البــالد متبعين آثار مالــك، ومن هؤالء عمرو بــن عامر ماء 
السماء وولده الحجر مالدس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد اهللا بن عامر، واألســود اليحمد بــن عمرو بــن األزد، وهؤالء نزلوا 
اد، وحارثــة الحدان وأخوها زياد وهو النــدب األصغر، وبنو غنم بن  بهد
غالب بــن عثمان بن حمر بن نــاس من بنــي غامد وناس مــن خوالة، 
والصيق، والندب األكبر ومعولة وهم من شــمس، وقد استقر هؤالء «في 
بلد ريٍف واّتساع». واستمر تدفق األزد إلى أن بلغوا البحرين وهجر. أّما 
اسم ُعمان فيقال: إنه اسُم واٍد كانت فيه عين ماٍء وُغْدران؛ وكان الفرس 

ونه الَمزون. يسم

 oº°SG  ¬fEG  ∫É≤j ¿Éª oY º°SG
 mAÉe ø«Y ¬«a âfÉc mOGh
 ¢SôØdG ¿Éch ¿GQ ró oZh
¿hõ nªdG  ¬fƒ tª°ùj
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وبعد األزد جاءت قبائل عربيٌة أُخرى إلى ُعمان، ومن هؤالء سامة بن 
لؤي بن غالــب، الذين نزلوا في بلــدة ُطعام ونواحيهــا؛ أي في الجوف 
بجــوار األزد، وقــد وجــدوا هناك ممــن نزلــوا قبلهم بطوناً من ســعد 
وعبد القيس، وقد زوج ســامُة ابنته من أســد بن عمران بــن عمرو. أما 
نواحي عبرى والسليف والسرو فقد نزلتها بطوٌن من تميم من ُخزاعة بن 
خارم، ومن بني النبيت. أّما ناحية َضنْك فقد نزلها بنو الحارث بن كعب 
وبعض ُقضاعة. أّما النازلون اآلخرون فكان منهم بنو رواحة بن ُقطيعة بن 

عبس، ومن بطونهم أبو الهشم.
ظل مالــك أقوى الزعماء فــي البالد، وبعد أن اســتولى علي قلهات 
ونواحيها تابــع زحفه إلى النواحــي األُخرى من ُعمان حيــث قابل أميرًا 
أزدياً آخر كبيرًا هو مالك بن زُهير، وقد تــزوج مالك بن فهم ابنَة ابن 
م علــى إخوته من بعده،  زهير هذا بشــرط أن يكون ابنُهُ منها هو المقد
وقد ُولد لمالك مــن هذا الزواج بالفعل ســليمة بن مالــك، الذي كان 
رًا له أن ُيصبَح قاتل أبيه! وســاد مالك في ُعمان سبعين عاماً، ومات  مقد
عن مائٍة وعشرين عاماً. وفي إحدى الروايات أنّ الملك المذكور في اآلية 
القرآنيــة s r q p o n m ﴿ :(79/18) ﴾ هو مالك بن 
ى مندلة بن الجلندى بن كركر وهو جّد  فهم، أو أنه أحد أحفاده المســم
الصفاق الجلندى بن كركر أو الجلندى المستكبر أو أنه أزدي آخر اسمه 
المستر بن مسعود. وفي قسمٍ آخر من هذا الفصل (26أ) ُتذَكُر حكايُة أو 
أُسطورة موت مالك بن فهم، والمغامرة الفارسية البنه سليمة؛ كان سليمة 
أحب أوالد مالٍك إليه، وقد رّباه على الفروسية وبرع في استعمال القوس، 
وقد حســده إخوته وحاولوا إزاحته من طريقهم، وقد كان على كٍل منهم 
أن يســهر ليلًة للحراســة؛ لكنّ ســليمة كان يفوت نوبة حراســته وينام، 
وعندما أخبر اإلخوة والدهم زجرهم ولم يصّدق ذلك؛ لكنه أراد أختبار 
أمانة ولده، وفي إحدى ليالي حراسة سليمة نام كالعادة وهو على صهوة 
فرســه، وتلفع مالك وتخفى ومضى يلتمس ابنه وماذا يفعل، فلما اقترب 
من الفرس صهلت ونشــرت أُذنيها، فاستيقظ ســليمة وصوب سهم قوسه 
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م فأصــاب والده في قلبه1،  من بيــن أُذني الفرس باتجــاه العدّو المتوه
وخاف سليمة أن يثأر منه إخوته وبخاصٍة معن. وعمد االبن األكبر ُهناءة 
إلى دفع دية الوالد لإلخوة فأظهروا العفو وتركوا متابعة أخيهم ســليمة. 
َقِبل المال أيضاً؛ لكنــه ظل حاقدًا على أخيــه، فلّما أنفق  ومع أنّ معنــاً 
المال عاد للتآمر على ســليمة الذي اشــتد جزُعهُ وخوُفهُ فجمع عددًا من 
رفاقه وغادر البالد في ســفينٍة إلى فارس. ونزل سليمة بجاسك، وتزوج 
وا بني اإلسفاهية،  بفارسيٍة اسمها اإلسفاهية، واألوالد من هذه المرأة ُسم
وتابع ســليمة تجواله فمضى إلى كرمان ونزل علــى أحد الملوك هناك، 
فه بنفسه فعومل باحترام، وُكتم اســمه حتى ال ُينال منه بجريرة  وقد عر
ما فعله أبوه وأخــوه جذيمة األبرش في الفرس؛ َبْيَد أنّ الصعوبات ظهرت 
عندما أرادوا تزويجه بإحدى بنات البالد، فقد كان الملك األكبر غاشماً، 
وانتــزع لنفســه حق الليلــة األُولى مــن كلّ امرأٍة عــذراء أو أيــم ُيراُد 
تزويُجها، وإذا رفضت الفتــاة أو أهلها ذلك فإنهم يقتلــون جميعاً، وقد 
شكى أهل كرمان هذا اإلذالل إلى ســليمة فوعدهم باإلنقاذ، وهكذا وفي 
ليلة الُعرس لبس لباس العروس وأخفى تحت ثيابه خنجرًا ثم اقتيد إلى 
مخدع الملك، فاســتلّ خنجره وقتله2، ولبس لباس الملك، وعندما انفلق 
الصباح هجم على الحراس وقتلهــم. وألنّ باب الحصن كان مقفًال، فقد 
دّبت الفوضى في المدينة، وهكذا فقد ظهر المتآمرون مع ســليمة، الذي 
ــخ بالدم، كما رمى  عليهم من أعلى الحصن وأراهم ســيفه المضم أطل
إليهم رأس الملك القتيل ومالبسه، وبذلك نجحت المؤامرة وصار سليمة 
ملكاً على كرمان. على أنّ أهل البالد ُســرعان ما حســدوا وسخطوا على 
ملكهم الغريب مما اضطر أخاه ُهناءة إلى إرســال نجــدٍة له من ُعمان، 
وتوفّي ســليمة بكرمان وترك عشــرة أبناء: عبد وحماية وســعد ورواحه 

ومجاش(؟) وكالب وأسد وأزهر وأسود وعثمان.

1 ـ ابن دريد، ص 292.
2 ـ قارن بقصٍة مشــابهٍة في أســطورة أنطيوخوس فــي روزنامة األعياد اليهودية عنــد البيروني في 

كتابه: اآلثار الباقية من القرون الخالية، ترجمة أدوارد ساخاو، لندن 1879م، ص 271، 272.
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بعد موت ســليمة عاد الُملْك إلى الفرس، أما األبناء فقد تفرقوا في 
أنحاء فارس وبقي عدٌد منهم فيهــا في صورة قبائل قوية؛ بينما عاد عدٌد 

آخر إلى ُعمان.
وطوال مدة ُملْــك آل مالك بن فهم ما طمع الفــرس في العودة إلى 
البالد؛ لكن في زمن إمــارة الجلندى بن المســتر المعولي عاد الفرس 
فأخــذوا الســواحل الُعمانيــة بمقتضى اتفاقيــٍة مع الجلندى، وانســحب 
األزديون إلى الدواخل والجبال، وظل األمر على هذه الحال لحين مجيء 

اإلسالم1.

1 ـ ذكرت المجلة الناشــرة أنّ األستاذ ســاخاو بســبب اضطراره لمغادرة ألمانيا إلى بالد ما بين 
النهرين ( أرض بابل وأشور كما قالوا) قبل الموعد المقرر بشهرين، لم يستطع إكمال الدراسة، 

وقد يفعل ذلك عندما يعود.
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■  أستاذ التعليم العالي في الفلسفة المعاصرة، جامعة تونس.

تقديم: فــي أّي مقام أتى كانط إلــى مفاهيم «الطبيعة» 
و «العالم» و «الدين»؟ أو في دين المحدثين

باليوناني تعنــي لفظــة kósmos / κόσμος : الترتيب والتنظيم 
الذي يجعل الســماء واألرض واآللهة والبشر جماعة واحدة، تجمع 
بينها أواصر الصداقــة والحكمة وروح العدل والترتيب الحســن1. 

وبالالتيني مثًال فإنّ «mundus» تعني:
1 ـ ما هو صاف، نظيف، مهيأ، الئق، أنيق.

2 ـ عالم، سماء، معمورة، دنيا، بشر، أرض، كرة أرضية.
أدوات تجميل..وال  الزينة (للنساء)، حلّي، زخارف،  أدوات  ـ   3
يبدو أنّ العربية تشــّذ عن هذا؛ حيث إنّ «عالم» من «علم» بمعنى 
مة والمعلم والَعلَم، وكلّها أوصاف تدلّ على سمة  وسم» ومنه العال»
ُيعرف بها الشيء أو الرجل أو الطريق، ومنه سمات أو آثار الخير 
أو الجمال أو العظمة، والوســام والوســامة هي حســن الوجه. إنّ 

.Platon, Gorgias, 507e - 508a 1 ـ

■   »æ«μ°ùªdG  »ëàa

الدين وعالم  الطبيعة  عالم 
كانط لدى 
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ـ يوناناً وروماً  القصد من هذه المالحظة أنّ «العالم» عند القدمــاء جميعاً 
وعرباً ـ قد كان شيئاً بصرّياً وجمالياً، وحتى نهتدي بالتعبير القرآني الرائع: 
لقد كان العالــم «آية». فقد ُفهم الوجــود بوصفه «مثــاالً» أو أمرًا منظورًا 
 theoria,) 1«وُفهمــت المعرفة بوصفهــا «نظــرًا (idea-eidos) لعيــن النفــس
intuitus). قال أرســطو: «تنطوي كينونة اإلنســان في ماهيتهــا على العناية 

بالنظر»2. وهو أمر أقّر به الالحقون مثل أغســطينوس3 أو الفارابي4. وسواء 
كانت الفرضيــة التي تقود إلــى تبرير وجــود العالم فكرة اإللٰــه الصانع 
(δημιουργός, démiourgos) اليونانيــة أو تصــوّر اإللٰــه الخالــق اإلبراهيمي 
(يهــوه، األب، اهللا،...) فــإنّ «النظرة» إلى «العالم» قــد كانت في ماهيتها 
البصرية والشــعرية (فــي معنى البويزيس) هي نفســها معزوفــة على أوتار 
حضارية ولغويــة مختلفة: كان العالــم «معلماً» جميًال يحتــاج إلى «إنقاذ» 
أخالقي، وال يمكن أن يتّم ذلك إّال بالنظــر إليه باعتباره «عالمة» على علة 

أولى، «غائبة»، سابقة، تقع خارجه.
لكن منــذ ديكارت تغيّر المقام، وانتقل الفالســفة إلى أفق آخر للفهم. 
صحيح أنّهم احتفظوا في الظاهر بمصطلحــات القدماء، من قبيل «الكائن» 
و «العقل» و «النظر» و «العالــم»... إلخ، إّال أنّهم لــم يحتفظوا بمفاهيمهم 
العالم لم يعد  المفاهيم قــد تغيّــرت؛ إنّ  عنها. بقيت المصطلحـــات لكنّ 
«آية»؛ إنّه صار «موضوعا». وبعبارة طوبيقية: لقــد انتقلت العقول المفكّرة 
من براديغــم الوجود ـ أنّ الســؤال النموذجي هــو «ما هو الكائــن؟»، وأنّ 

1 ـ عن «أّولية النظر» في تصوّر القدماء للكائن ولطريقة «الفهم» البصري والحدســي له، راجع: 
مارتن هيدغر، الكينونـــة والزمان، ترجمة: فتحي المســكيني (بيــروت: دار الكتاب الجديدة 

المتحدة، 2012) ص 328 - 329.
2 ـ أرســطو، ما بعد الطبيعة، مقالة األلف الكبرى 1، 980 أ 21. قال: «تنطوي كينونة اإلنسان في 

ماهيتها على العناية بالنظر».
3 ـ أغسطينوس، االعترافات، الكتاب العاشر، الفصل 35.

4 ـ يقول الفارابــي: « والجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده األفضل، ويحصل 
له كماله األخيــر». كتاب آراء أهل المدينـــة الفاضلة (بيروت: دار المشــرق، 1973) ص 52، 

.103 - 102



45

كانط لدى  الدين  وعالم  الطبيعة  عالم 

الجواب الهادي هو: هو جوهر قائم بنفسه (حيث عمل القدماء وبنوا علومهم 
حول «النفس» و «العالم» و «اإللٰه»، ورسموا خطط السلطة في جماعاتهم) ـ 
إلى براديغم الوعي: أنّ السؤال النموذجي هو: ما هي طبيعة الذهن البشري؟ 
وأنّ الجواب الهادي هو: هو أنا أفكّر أو وعــي أو إدراك أو ذات متمثّلة لكلّ 
شــيء بوصفه «موضوعاً»؛ (حيث تشــكّلت بــذور األزمنة الحديثــة في علوم 
الطبيعة والحقّ الطبيعي وفلســفة الذات والهوت التنويــر وجماليات الحكم 
الذوقي). هذا االنتقال في إطار التفكير أّدى إلى انتقال في مفهوم «العالم»: 
العالم قد غيّر من مفهومه،  من العالم / اآلية إلى العالم / الموضوع. وألنّ 

فإنّ كلّ نظرة دينيّة إليه قد تغيّرت.
يقع نظر كانط فــي ماهية الديــن إذن في 
دائرة تفكير بعينه، أال وهــو براديغم الوعي: أنّ 
الدين بما هو كذلــك ال يمكن أن يدخل في أفق 
إّال بقدر ما يجد شروط إمكانه  السؤال الفلسفي 
إليه بوصفه  البشــري منظــورًا  العقل  في طبيعة 
ذاتاً أو وعياً محضاً بأنفســنا. ولذلك فالمطلوب 
مع كانط هو إقامة هذا التساؤل الكبير واإلجابة 
عنه: كيف دخل الدين في طبيعة العقل البشري؟ 

من هنا صــار البحث في ماهية العالقــة بين عالم الطبيعــة وعالم الدين 
قابًال للصياغة المؤقتة التالية: هل يوجد فاصل حقيقي بين «عالم» الطبيعة 
وبين عالم «الديــن»؟ أي: بين الدين والعالم؟ ويمكن تصــوّر إجابة كانط 
على هذا النحو: ال يمكن للكائنات التي من جنسنا أن تقبل بصالحية كونية 
لإليمان إّال إذا كان مؤّسساً على «دين في حدود مجّرد العقل»1 البشري بما 
هو كذلك. إنّ الدين إمكان أخالقي أصيل يصعد في أفق أنفسنا من الداخل، 
وليس جهــازًا عقدّياً أو دعوّياً ُيفــرض من الخارج على العقــول. «كلّ ذلك 

1 ـ إيمانويل كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة: فتحي المســكيني (بيروت: دار جداول، 
2012)، ص 56 وما بعدها.

 AÉeó≤dG óæY ºdÉ©dG q¿EG
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 kÉ qjô°üH kÉÄ«°T ¿Éc ób kÉHôYh
 …óà¡f ≈àMh ,kÉ«dÉªLh
 :™FGôdG »fBGô≤dG ô«Ñ©àdÉH
zájBG{  ºdÉ©dG ¿Éc ó≤d



46

المحور

ال ينبغي انتظاره من ثورة خارجية»، بل ليس من طريق إليه إّال نوع عال من 
«السيرة الحســنة»، إّال أنّها لن تكون سيرة دعوّية، بل سيرة متعالية للعقول 

الحرة في تدبير مكان اإلنسانية في العالم الفسيح1. كيف ذلك؟

1) ﴿ / 0 1 2 ﴾ [الرحمن: 20] أو كيف يمكن أن نجمع بين 
عالم الطبيعة وعالم الدين بواسطة الحرية؟

كيف نجمع فــي عقولنا بيــن عالم الطبيعــة وعالم الديــن؟ ذلك هو 
المشــكل الخفّي الذي واجهه كانط فــي كتابه النقدي الثالــث: نقد ملكة 
الحكم2. ال تكون الفلســفة ممكنة إّال بقدر ما تفلح في تحقيق هذا الرهان: 
أن تجمع بين عقلين أحدهما نظري ال يعرف إّال ما يســتطيع أن يستدلّ عليه 
«اســتدالالت تقف مع ذلك دوماً عند حدود الطبيعة»3، أّما اآلخر فهو عملي 
يملك الجرأة على «التشريع» الغائي لحريته؛ إذ «ال يستطيع العقل أن يكون 
مشــّرعاً إّال في [الميدان] العملي وحده»4. ولكن ما هي الملكة التي يمكنها 
أن تّدعي مســاعدتنا على الجمع المناســب بين مفاهيــم الطبيعة ومفاهيم 

الحرية؟ إنّها حسب عبارة كانط «ملكة الحكم». كيف ذلك؟
لن نبدأ في استبصار المسألة التي نطرحها هنا إّال إذا وقفنا قبُل على 
حجم المســافة التي تفصل بيــن الطبيعة والحريــة، وبالتالــي بين العقل 

النظري والعقل العملي.
يقول كانط: «نعم، لقد رسخت اآلن بين ميدان مفهوم الطبيعة ـ بما هو 
الحســي ـ وميدان مفهوم الحرية ـ بما هو فوق المحســوس ـ هوّة ال ُيســبر 
غورهــا، وذلك إلــى حّد يســتحيل معــه أن يقوم معبــٌر بيــن طرفيها (إال 
باالســتخدام النظري للعقل)، وكأننا أمام عالميــن مختلفين كل االختالف، 

1 ـ نفسه، ص 202 وما بعدها.
2 ـ إمانويل َكنْت، نقد ملكة الحكم، ترجمة: غانم هنا (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005).

3 ـ نفسه، ص 71.
4 ـ نفسه.
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ال يمكن ألحدهما أن يؤثّر في اآلخر؛ إّال أنّه ينبغي مع ذلك أن يؤثّر هذا في 
ذاك؛ أي: ينبغي علــى مفهوم الحريــة أن يحقّق في عالم الحــواس الغايَة 
المكلّف بها بحســب قوانينه، وبالتالي ال بّد من أن يكــون التفكير بالطبيعة 
ممكنا بطريقة تتوافق بها شرعيُة صورتها على األقلّ مع إمكانية الغايات التي 

يجب أن تتحقق فيها وفق قوانين الحرية»1.
ال يجمع بيــن الطبيعة والحرية إّال تطلّع البشــر إلى غاية ما لوجودهم 
فــي العالم بعامة. إنّ الجديــد الذي أدخله كانط إلى قلب الفلســفة هو أنّ 
هذه الغائية غير موجودة في الطبيعة بل في عقولنا: «إنّ غائية الطبيعة مبدأ 
ترانسندنتالي لملكات المعرفة فينا والستخدامها»2. وذلك يعني أنّنا مدعوون 
من أنفسنا إلى معاملة الطبيعة وكأنّها تحتوي على غائية ما من أجل فهمها، 
ومن خالل تلك الغائية «تنسجم الطبيعة مع قصدنا»3. إنّ عقولنا مهيّأة من 
نفســها إلى «القبول بغائية ذاتية للطبيعة في قوانينها الخاصة بها»، ونحن 
ال يســعنا أن نفهم من مصطلح «الطبيعــة» هنا غير «مجموعــة موضوعات 

الحواس»4؛ ولكن ما الحاجة إلى إدخال الغائية إلى معنى الطبيعة؟
حين ننظر إلى الطبيعة نشــعر أنّنا أمام آلة عظمــى، وعلى الرغم من 
أنّنا ال ننظر إلى الطبيعة بوصفها «كائناً عاقًال»5، فنحن ال نستطيع أن نمنع 
أنفســنا من تخيّل غاية ما، خفيّة ورائعة، لعمل هــذه اآللة، وذلك من فرط 
كمالها في أعيننا. ومع ذلك فإنّ اســتعمالنا لحكم غائي على عالم الطبيعة 
هو مجرد استعمال «إشــكالي» ليس له من قصد سوى «محاولة إخضاعها...

إلــى مبــادئ المالحظــة والبحــث مــن دون أن نّدعي تفســـيرها عن هذه 
الطريق»6. وعلى هذا األســاس بنى كانط تمييزه الرشيق بين «ملكة الحكم 

1 ـ نفسه، ص 73.

2 ـ نفسه، ص 81.

3 ـ نفسه، ص 86.
4 ـ نفسه، ص 299.
5 ـ نفسه، ص 300.
6 ـ نفسه، ص 301.
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المتفكّــرة» و «ملكة الحكم المعيّنــة»، حين ننظر إلــى الطبيعة خارج إطار 
لنا أن «نعيّن» أّي حقيقة  «المعرفة» العلمية بقوانينها الكلية، نحن ال يحــقّ 
لها، بل فقط أن «نتفكّــر» في غائيتها الغامضة، فافتــراض وجود غائية في 
كلياً لمعرفــة الظاهرة التي أمامنا،  الطبيعة متأّت من كوننا ال نملك قانوناً 
بل فقط تجربة أو إحساســاً خاصاً بها، من خالل مشاعر اللذة واأللم. تلك 
الغائية الغامضة تعمل مثل نوع من «الســببية»؛ إّال أنّها ســببية ال توجد في 
الطبيعة؛ بل «ال نعمل نحن ســوى أن نســتقرضها من أنفســنا وننسبها إلى 

كائنات أخرى، من دون أن نقبل بها متجانسة معنا في الوقت نفسه»1.
ومنبع العجب حســب كانــط هو في هــذا الطابــع المــزدوج لعالقتنا 
بالطبيعــة: هي تعمل مثل آلة؛ لكنّها آلة هي على قدر من الكمال واالتســاق 
بحيث تدفعنا دفعا إلى القبول باحتوائها على غائية ما وعلى «نْظم» ما. فهي 
من ناحية تبدو مســتقلة عن عقولنا، ومن ناحية أخرى تبدو وكأنّها مصنوعة 
خّصيصاً من أجــل أن نفهمها. ثمة معنى غائي فيها، يبدو «وكأنّه معّد بقصد 
الســتعمالنا، لكن يبدو في الوقت نفسه أنّه يخّص جوهر األشياء أصًال، من 
دون أي اعتبار الستعمالنا. وهنا بالذات يقع أساس إعجابنا الكبير بالطبيعة، 
ال خارجاً عنا وال في داخل عقلنا الخاص بنا»2؛ لكنّ هذا اإلعجاب قد يغّذيه 

«سوء الفهم» ويبلغ درجة الغلوّ»3، وقد يتحوّل صوفية مرعبة.
صحيــح أنّنا نحــن الذين ندخل الغايــات إلى معنــى الطبيعة من أجل 
فهمها، وهذا أمر ال مرد لــه؛ ألنّ ملكاتنا تعمل وفق هذا القدر الخاص بها. 
وصحيح أنّنــا ال نعرف من الطبيعة إّال ما نســتطيع أن ندخل في عالقة معه 
بواســطة ملكاتنا، وأنّ ملكاتنا هي التي تحّدد ماذا تكون الطبيعة بالنســبة 
إلينا. ورغم ذلك ما فتئ اإلنســان يصاب بضروب من «الدهشة» من عظمة 
الطبيعة، تدفعه إلى االنخراط في أصناف مثيــرة من اإلعجاب بها. فما هو 

التعريف الفلسفي لهذا النحو من الدهشة؟

1 ـ نفسه.
2 ـ نفسه، ص 305.

3 ـ نفسه.
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«الدهشة هي صدمة للنفــس تأتيها من عدم توافق تمثٍّل ما مع القاعدة 
التي تعطيها، مع المبادئ الموجودة سابقاً في النفس كأساس، تدفع بنا إلى 

الشك بقيمة رؤيتنا أو حكمنا»1.
يندهش اإلنســان من عمــق الفجوة بين مــا يعرفه عن الطبيعــة وبين ما 
تســتطيعه الطبيعة وفق غائية ما فيها ليس لنا أي سيطرة عليها سوى محاولة 
اســتجالئها بواســطة ما نملك من ملكات. وال تســتطيع ملكاتنا سوى تعريض 
نفســها لمقاومة الطبيعــة لها، وعندئذ نعجب بســبب «ما تعطيــه للنفس من 
اتســاع، فإنها تجعلها تشــعر أن وراء تلك التمثالت الحســية ثمة شــيئا، نعم 

ال نعرفه؛ لكننا قد نلقى فيها األساس األخير لهذا 
التوافــق»2. ال يتعلق األمر بمجــرد حكم «جمالي» 
هنا، وال يليق بنا أن نتحدث عن «جمال عقلي» في 
الطبيعة؛ أجــل ثمة «رضــا عقلي» عن شــيء في 
كان  ولو  «الكمال»  إلى  «الجمال»  يتجاوز  الطبيعة 
نســبياً؛ وإذا كان األّول ناجماً عــن «رضا ذاتي»؛ 
فإنّ الثانــي منهما يتطلع إلى ضــرب من «الرضا 
الطبيعة بوصفها تحتمل غائية ما  الموضوعي» عن 
بالنسبة إلينا3. ثّمة جالل ما يدفعنا إلى التفكير.

ووحده العقل يستطيع أن يفكّر بالغايات؛ أي: وفق ضرب ما من اإلرادة. 
أّما الذهن العلمي فهو ال يعــرف الظواهر إّال بناء على قوانين قابلة للتطبيق 
على موضوعات الحواس4؛ ولكن متى يحق لنا الحديث عن غائية ما في نهر 
ما مثًال؟ أو في األســماك؟ أو في مّد البحر وجزره؟ ال يمكننا الحديث عن 
غائية في أي شيء طبعي إّال إذا كان بالنسبة إلينا «علة ومعلوالً لنفسه»5 في 

1 ـ نفسه، ص 307.

2 ـ نفسه، ص 308.
3 ـ نفسه.

4 ـ نفسه، ص 313.

5 ـ نفسه، ص 314.

 ¢ùØæ∏d áeó°U »g á°ûgódG
 mπ qãªJ ≥aGƒJ ΩóY øe É¡«JCÉJ
 ,É¡«£©J »àdG IóYÉ≤dG ™e Ée
 IOƒLƒªdG ÇOÉÑªdG ™e
 ,¢SÉ°SCÉc ¢ùØædG »a kÉ≤HÉ°S
 áª«≤H ∂°ûdG ≈dEG  ÉæH ™aóJ
ÉæªμM hCG  ÉæàjDhQ



50

المحور

الوقت نفسه. ولذلك من الخطأ ـ حســب كانط ـ أن نقارن الطبيعة بالفن؛ 
«ألنّنا نتصوّر حينئذ الفنان (الكائن العاقــل) خارجاً عن الطبيعة، والحقيقة 
أنها هي التي تنّظم نفســها بنفســها»1. ولذلك من األجــدر أن نقول: «إنّ 
النتاج المنّظم للطبيعة هو  الطبيعة هي مثيل للحياة»2. والمعنى هــو: «أنّ 
ذلك الذي فيه كّل شيء غايٌة ووســـيلة معاً»3، ووحدها الحياة تستحق أن 

تكون غاية ووسيلة لنفسها في آن.
والســّر الفلســفي هنا هو أنّ علــى العقل البشــري أن يعتــرف بأمرين 
مترابطين: أنّ «تنظيم الطبيعة ليس مثيًال أبدًا ألّية علّية نعرفها»؛ إذ ال يعرف 
العلــم الطبعي عــن الطبيعــة إّال مظهرها اآللي فحســب؛ ولكــن أيضاً ـ في 
المقابل ـ «فإننا ننتمي نحن أنفســنا إلى الطبيعة بالمعنى األوســع، حتى وإن 
كان بواسطة تمثيل متناســب تماماً مع الفن البشري»4؛ وذلك يعني أنّ العقل 
البشري يفعل ما يســتطيع في ميدان ال يملك فيه أّي تفسير غائي حقيقي لما 
يحدث في الطبيعة. وهو ال ُيدخــل الغائية إلى الطبيعــة إّال تلبية لحاجة في 

عقولنا، وليس في األشياء. ولكن ماذا يمكن أن تكون تلك الغائية؟
هي «غاية تقتضي عالقة بين الطبيعة وبين شــيء فوق حّســي، يتجاوز 
كثيــرًا كلّ معرفتنــا الغائية بالطبيعــة؛ والواقع هو أن غاية وجــود الطبيعة 
نفسها ينبغي البحث عنها وراء الطبيعة»5. صحيح أنّ الدين يوفّر بعُد إجابة 
قصصية جاهزة عن هذا المشــكل. ولكن لنحترس هنا: هذا الشــيء «فوق 
الحســي» ليس غريباً عن عقولنا؛ أي: هو ليس «فــوق» عقولنا. بل هو نابع 
من طبعها الخاص في تخطي المحســوس إلى غاية مــا تتجاوزه. ومن ثّمة 
فــإنّ عبــارة «وراء الطبيعة» ال تعنــي أبدًا معنــى الهوتياً مــن قبيل «وراء 
عقولنا»، بل بالتحديد: في صلب عقولنا نفسها. والقصد الفلسفي هو هذا: 

1 ـ نفسه، ص 319.
2 ـ نفسه، ص 320.
3 ـ نفسه، ص 321.
4 ـ نفسه، ص 320.
5 ـ نفسه، ص 324.
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«كل ما في العالم صالح لشيء ما، في العالم ال شيء يوجد عبثاً»1. وهذا 
الحكم ال ُيقصــد منه «تعيين» طبيعة األشــياء؛ بل فقط العثــور على مقام 
يسمح لنا بأن «نتفكّر» فيها2. ومعنى التفكّر هو النظر إلى األشياء الطبعية 
وكأنّها مســّخرة لنا على نحو ال نعرف كنهه، بحيث يحصل العقل البشــري 
علــى «خيط هــاٍد العتبار األشــياء الطبعيــة» يمكّننا من «توســيع معرفتنا 
بالطبيعــة تبعاً لمبدأ آخر، وأعني به مبدأ العلــل الغائية، من دون اإلضرار 

مع ذلك بمبدأ آلية علّيتها»3.
ومن الطريف أنّ كانط يشــبّه غائية الطبيعة بالحلم قائًال: «أتساءل فيما 
إذا ال يمكن أن تكون األحالم ترتيباً غائياً من الطبيعة»4. الحلم غاية نفســه؛ 
لكنّ أخّص ما فيه هو كونه يجعلنا نكتشــف قدرة الطبيعة فينا ومن حولنا على 
أن تنتج أشــياء ال يمكن لعقولنا أن تتفكّر فيها إّال بإقحــام غائية ما، إلٰه ما، 
وحي ما، آخرة ما.... والســؤال الفلسفي هو: كيف نســمح لعقولنا بأن تذهب 
«إلى ما وراء عالم الحواس» ولكن مــن دون غلوّ يحوّل إعجابنا بقوى الطبيعة 
إلى إســاءة غير مباشــرة لثقتنا بتلك العقول؟ وذلك هو ما يقــع فيه كلّ علم 
الهوت متغطرس إلى حّد الطمع في إدخال مفهــوم اهللا في صلب علم الطبيعة 
«بهدف جعل الغائية في الطبيعة أقرب إلى الفهم»، فذلك يفسد كال العلمين5. 
ما يقترحه كانط هــو «أن نتقيّد بحرص وتواضع بحــدود العبارة التي ال تقول 
أكثر ممــا نعرف، أعنــي: عبارة غايــة الطبيعــة»6. نعم، هناك غايــة ما في 
الطبيعــة؛ كّال، ال يمكننــا أن نجزم بمعرفتها مثل شــيء من األشــياء. ينبغي 
للفلسفة أن تساعد على أن «تبقى الفيزياء داخل حدودها»؛ لكنّ ذلك لن يمنع 
عقولنا من الطموح إلى تأّمل الطبيعة، وكأنّها تنطوي على غاية ما، هي «ليست 

1 ـ نفسه، ص 325.
2 ـ نفسه.

3 ـ نفسه، ص 326.
4 ـ نفسه.

5 ـ نفسه، ص 328.

6 ـ نفسه، ص 329.
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قابلة ألن ُتعرف، من حيث شكلها الباطن، إّال بهذه الطريقة» الغائية1. ال يتعلق 
األمر بمعرفــة تركيبية بناءً على تجريب علمي، بل بتوســيع دائــرة عقولنا من 
خالل اقتراح «أن نضيف إلى استعمال العقل فقط نوعاً آخر من البحث، يختلف 

عن البحث وفق القوانين الميكانيكية؛ لكي نعوّض قصور هذا األخير»2.
ما يرفضه كانط هــو تقديم حلّ الهوتي ُيفرض على الطبيعة من خارجها، 
وليس له من ســند سوى «جرأة» اإلنســان و «جســارته» على أن «يضع فوقها 
كائناً عاقًال آخــر باعتباره صانعاً لها»3. والحال أنّ أفضل ما يمكن لعقولنا أن 
تقوم به هو تمثّل علّية الطبيعة «مع علّيتنا نحن في استعمالنا التقني للعقل»4.

وهكذا فإنّ القصد ليس أن نعــرف غاية الطبيعة وادعاء الوقوف بعقولنا 
على طبيعة األشياء كما هي في ذاتها، بل أن نفلح في إرساء نوع من االعتبار 
لها «يخدم كمبدأ ذاتي ال غير من أجل االســتعمال الغائي لملكات المعرفة؛ 
أي: من أجل التفكير»5 في كمالها فحســب. االعتبار هو أقصى ما «تســتطيع 
القدرات البشــرية أن تصــل إليه»6. وهذا هــو مغزى االســتعمال «النقدي» 
لعقولنا: أي: تدريبهــا على البقاء في حدود قدراتهــا ال غير؛ أي: في حدود 
ملكة بشــرية تتفكّر في غاية ما للطبيعة؛ لكنها ال تجرؤ على ادعاء تعيينها7، 
وهي ستبقى «مجهولة بسبب محدودية إمكانياتنا في النظر في داخل آليتها»8.
وحده االســتعمال «الدغمائي»9 لعقولنا خارج حــدود قدراتها يمكنه أن 
يعوّض مقام االعتبار (البشــري) في غائية الطبيعة بنــاء على إعجاب ذاتي 

1 ـ نفسه، ص 330.
2 ـ نفسه.

3 ـ نفسه، ص 331.
4 ـ نفسه.

5 ـ نفسه، ص 334.

6 ـ نفسه، ص 339.
7 ـ نفسه، ص 347 و ص 349 وما بعدها.

8 ـ نفسه، ص 350.

9 ـ نفسه، ص 347.
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بها، بمقام الهوتي يشّيء الطبيعة ويعاملها على أنّها صنعة تحتاج إلى صانع، 
وهذا الصانع يتّم تمثّله بوصفه مجــّرد «علة عاقلة» وخارجية للعالم، ويطلق 
عليها اســم «اهللا»1. في الحقيقة ال يملــك العقل البشــري أّي قدرة لتعيين 
ماهية هذا الكائن الذي بإمكانه أن يكون هــو من خلق العالم. ولذلك بدالً 
من تعويض «غائيــة» الطبيعة بفكرة «إلٰــه» ما، علينا أن نكتفي باســتعمال 
«مفهوم إشــكالي» عن تلك الغاية التي ال يمكنني فهمها كبشــرّي «بســبب 

تركيب خاص لملكات المعرفة عندي»2.
وبالتالي «علينا أن نأمل»3 فقط في أن نستطيع يوماً ما فهم ذلك، وفي 
ـ ال إيجاباً وال ســلباً ـ  انتظار ذلك «نحن ال نســتطيع أن نحكــم موضوعياً 
بخصــوص القضية القائلة: يقع في أســاس ما نطلق عليه بحق اســم غايات 
طبيعية كائن يفعل وفــق نوايا، كعلّة (وبالتالي كمبدع) للعالم؛ لكنّ الشــيء 
األكيد الوحيد هــو أنه لو كان علينــا أن نحكم وفقاً لما تســمح لنا بفهمه 
طبيعتنــا الخاصة (بحســب شــروط وحــدود عقلنا)، فــإن [ذلك] الشــيء 

الوحيد[...] لن يكون إطالقاً سوى كائن عاقل»4.
إنّ موقف كانط دقيق هنا، وينبغي إنصافه؛ فهــو بقدر ما يدعو العقل 
البشــري إلى التواضع الشــديد في التجاســر على «تعيين» مبــدأ للعالم 
الذهن  بوســائل  و «البرهــان على وجــوده»  بإمكانية «معرفتــه»  والجــزم 
اإلنساني، فهو بقدر ذلك أيضاً ينبّه إلى أنّ افتراض خالق للعالم وتسميته 
باســم «اهللا» هو االفتراض الوحيد «الذي ينســجم مع مسلّمة ملكة الحكم 
المتفكّــرة فينا، وبالتالــي مع أســاس إن كان ذاتياً؛ فإنه مــالزم للجنس 
البشري بشــكل ال ينفصم»5. نحن ال نأتي إلى التفكير في اهللا حين نريد 
فهــم غايات الطبيعة اســتجابة لدعــوة الهوتية ما، بل تحــت وطأة طبيعة 

1 ـ نفسه، ص 352.

2 ـ نفسه، ص 349.

3 ـ نفسه، ص 353.
4 ـ نفسه.
5 ـ نفسه.
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عقولنا البشرية نفســها؛ ألنّها مرّكبة على هذا النحو الذي يجعلها تنخرط 
في البحث عن غاية ما للطبيعــة ما وراء عالم الحواس، من دون أن تكون 
قادرة من نفســها على إثبات مــا تريد. وهــذا هو قدرهــا الخاص الذي 
ال شفاء منه إّال باستعمال نقدي لعقولنا، يحّرر الرجاء من الالهوت ويعيده 
إلى األمل األخالقي في طبيعة اإلنســان، وعندئذ لن نفهم من معنى «اهللا» 

إّال ما يستطيعه العقل البشري.
ولكن لنحتــرس من رغبة العقل فــي إقامة «الهوت طبيعــي» قادر على 
تعيين دغمائي لماهية اهللا كخالق للعالم؛ إذ مهما بلغ من ادعاءات البرهنة 
على مطلوبه، فإنّ الالهوت الطبيعي «لن يســتطيع أن يبوح لنا بشــيء حول 
غاية نهائية للخليقة»1. وحــده «الهوت أخالقي»2 يمكنه أن يســاعدنا على 
تمثّل داللة العلــة التي يمكن أن تــزّود الطبيعة بغائية مــا، وذلك بقدر ما 
ينجح في إقناع اإلنسان بقيمته في الكون. وأّول شيء ينبغي إقناعه به هو أنّ 
«الســعادة» ليســت هي التي «نقّدر القيمة المطلقة وفقا لها»3. فإنّ «قيمة 
الحياة بالنســبة إلينا» ال تنبني على « ما نتمتع بــه» فيها، بل «ال يبقى لنا 
ســوى تلك القيمة التي نعطيها نحــن لحياتنا»4. ما يبقى من اإلنســان هو 
«تلك القيمة التي يستطيع هو وحده أن يعطيها لنفسه [...] وهذا يعني إرادة 
خيّرة تكون هي وحدها ما به يصبح لوجوده قيمة مطلقة، وما تكون بالنسبة 

إليه هدفاً نهائيا لوجود العالم»5.
وبعبارة واضحة جليــة: يدعونا كانط إلى اعتبار اإلنســان بمثابة «غاية 
للخليقة؛ لكونه كائناً أخالقياً فقط ال غير»6. وحده توســيع مناسب لشعورنا 
األخالقي يمكن أن يســمح لنا بالنظر إلى األوامر األخالقية بوصفها ضربا 

1 ـ نفسه، ص 400.
2 ـ نفسه، ص 399، 407 وما بعدها.

3 ـ نفسه، ص 407.
4 ـ نفسه، ص 396، الهامش 3.

5 ـ نفسه، ص 408.

6 ـ نفسه، ص 409.
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من «الوصايــا» الدينيــة، وعندئذ فقط يمكننــا «أن نتمثّــل حاجة أخالقية 
خالصة إلى وجود كائن تكســب أخالقيتنا تحت كنفه إما قوة أشد أو مجاالً 
أوسع»1. كان «الخوف» غالباً ما ينتج آلهة أقرب إلى «الجن»؛ لكنّ «العقل» 
وحده بإمكانه أن «ينتــج مفهوم اهللا»2، وأن يجعلــه موضوعاً لإليمان، ليس 
القائم على  التاريخي» بل «اإليمــان األخالقي» باأللوهيــة  مجرد «اإليمــان 
«االعتقاد الحر بصحتها»3. وجوهر هذا اإليمان الحر هو «ثقة بالوصول إلى 
قصد يكون الســعي وراء تحقيقــه واجباً»4. هو «اعتقاد حــر» ليس ببراهين 
الهوتية معطاة كأشــياء، بل بصحة ما نقّرره ألنسنا «وفق قوانين الحرية»5. 

وحدها الحريــة يمكن أن توفّــر حماية أخالقية 
عليــا ألي حاجة صادقــة إلى اإليمــان، ووحدها 
الحرية أفق مناسب لألمل الكبير في وجود غاية 
ما، مقّدســة، لوجودنا في العالم. يمكن لعقولنا 
أن تقترح علينا «الهوتــاً أخالقياً» وفقاً لحاجتها 
إلى اإليمان الحر بقيمة مطلقة وثقة عليا بنفسها؛ 
لكنّ «األخالق الالهوتية» غير ممكنة؛ ألنّها تقهر 

العقل وتحرمه من حريته6.

2) المرور من عالم الطبيعة إلى عالم الدين: كانط والثورة الدينية
ال تعني عبارة «مجّرد العقل»7 فــي عنوان كتاب كانط الدين في حدود 
مجرد العقل شــيئاً من قبيل «العقل البسيط» الذي يتوفّر عليه أّي كان؛ أي: 
«بادئ الــرأي» أو «الحس المشــترك» أو «العقل الســليم». بــل إن» لفظة 

1 ـ نفسه، ص 412.

2 ـ نفسه، ص 413.
3 ـ نفسه، ص 442 - 443.

4 ـ نفسه، ص 445.

5 ـ نفسه، ص 446.

6 ـ نفسه، ص 463.
die blosse Vernunft 7 ـ
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«المجــّرد» ينبغي أخذهــا حرفياً في معنى نــزع الثوب وخلع الغشــاء الذي 
يحجب نواة أو جوهرًا ما.

ينبغي  قال كانط: «إنّ األغشية التي تحتها أّول األمر يتشكّل الجنين إنساناً 
أن ُتنــزع؛ حتى يمكنه أن يــرى النور. إنّ الشــريط الهادي للتقاليد المقّدســة 
ـ بملحقاتها ولوائحها والقيود الرهبانية، الذي قّدم خدمات جيدة في زمانه ـ قد 

صار شيئاً فشيئاً بال جدوى، بل في نهاية األمر قيدًا، متى بلغ عمر الشباب»1.
يقترح كانط أن ننظر إلى الدين نظرة خلقية ليس لها من مجاز مناسب 
سوى لغز الحياة نفسها؛ ثّمة أغشية كان ال بّد منها لحماية الجنين الروحي 
عند تكوّنــه؛ لكنّها مع تقّدمه في العمر والنموّ قــد صارت بال جدوى. وعلى 
مؤسســة العقل في أي ثقافة أن تتقّدم أيضاً في التعامل مع عالم الدين: أن 
تمّر من طــور الوصاية عليه باعتباره طفال صغيرًا يحتاج إلى غشــاء يحميه 
من الخطر، إلى طور االحترام له بوصفه كائناً بات يحتمل كرامة ما وقادرًا 
على االستقالل بنفسه. وال يعني االستقالل الروحي سوى إبطال الحاجة إلى 
حجب الوصاية وأغشــية الحماية والعمل على تحّمل مسؤولية الذات وتدبير 
الذات من الداخل، باعتبارها تملك حق اإليمان المحض بما تراه جديرًا بأن 

تؤمن به، من دون أي تدّخل خارجي، أكان دعوّياً أو عقدّياً.
والمثير في اقتراح كانط هو كونه ال يعوّل في ذلك على أّي «ثورة» دينية. 
قال: «كلّ ذلك ال ينبغي انتظاره من ثورة خارجية، تأتي بشكل عاصف وعنيف؛ 
لتفعل فعلها الذي يتوّقف أكثر األحيــان على الظروف المواتية والحظ، وحيث 
إنّ ما ُيقترف من األخطاء ـ عند تأســيس دســتور جديد يوماً ما ـ سوف يتّم 
اإلبقاء عليه مع األسف قروناً طويلة، من أجل أنّه لم يعد يمكن تغييره بطريقة 

أخرى، إّال عبر ثورة جديدة (محفوفة بالمهالك في كل مرة)»2.
ليس ثمة عالقــة ضرورية بين صالحية الدين والثورة التي تفرضه على 
الناس. يمكن للثورة السياســية أن تغيّر دستور شعب ما؛ لكنّها ال تغيّر نمط 

1 ـ إيمانويل كانط، الدين في حدود مجرد العقل، مصدر سابق، ص 202.
2 ـ نفسه، ص 203.
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إيمانه أو نوع تصوّره لنفسه، وحســب كانط علينا أّال نغفل أبدًا عن أنّ مبدأ 
الدين هو «اإليمان الحر»1 الذي هو نحو عجيب من «الوحي الرباني..يحدث 

باستمرار في البشر كافة»2.
وعلينا أن نسأل: كيف يمكن لإلنسان أن يصبح مؤمناً حّرًا بهذا المعنى؟
عليه أّوالً أن يقّر بأنّ «مبدأ الشــّر ســاكن بجوار مبدأ الخير»؛ أي: أن 
يعترف من نفسه بأنّ هناك «شّرًا جذرياً في الطبيعة اإلنسانية»3، وما ينبغي 
أن نفهمه جيّدًا هنا هــو عبارة «طبيعة» ومن ثم «طبيعة إنســانية». ال يعني 
كانط هنا بالطبيعة في اإلنســان أكثر من «األساس الذاتي الستعمال حريته 
بعامة...الذي هو ســابق علــى كل فعل يقع تحت الحواس»4. وهذا األســاس 
الذاتي ليس قدرًا؛ بل هو ينبغي أن يكون «فعل حرية»5: إنّ اإلنســان حّر في 
أن يكــون خيّــرًا (بطبعه) أو شــريرًا (بطبعه) بنــاءً على «أســاس أّول (غير 
مكشــوف لنا)»6 كي يختار أحدهما. ومــن ثّم فإنّ «الطبيعــة ال هي تتحّمل 
الذنب عنــه...وال لها الفضل فيــه..»7. إنّ كلّ إمكانات الخير والشــر فينا 

متأتية من حريتنا في استعمال طبيعتنا.
من أجل ذلك ال يكفي أن ندع «بذرة الخير الكامنة في جنســنا، تنمو بال 
عائق» بــل ينبغي أيضاً في المقابل أن نقاوم «علة الشــر التي توجد فينا» هي 

بدورها8، وهكذا ال يسود على طبيعة اإلنسان إّال ما يختاره بنفسه بكل حرية.
كلّ األديان ـ وخاصة التوحيدية منها ـ قد ســنّت تقليدًا رائعاً في تدبير 
الذات البشرية بناءً على مصالحة متينة بين الطبيعة والحرية في أنفسنا في 

1 ـ نفسه، ص 194.
2 ـ نفسه، ص 203
3 ـ نفسه، ص 65.
4 ـ نفسه، ص 67.

5 ـ نفسه.
6 ـ نفسه، ص 68.

7 ـ نفسه، ص 68 - 69.
8 ـ نفسه، ص 113.
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ضوء فكــرة الكرامة. وكلّ «القصص» الديني هــو تمارين روحية على تغليب 
الخير على الشر في الســيادة على اإلنســان. والمخرج الخلقي في كل مرة 
هو: ال ينبغي أبدًا التضحية باإلنسان من أجل أّي انتصار بطولي على الشر، 
قد ينتهــي بتدمير الكيــان اإلنســاني؛ إذ ال يقصد الدين إلى إزالة الشــر 
الطبعي من العالم، فالشــر كان دائماً «أمير العالم»، بل فقط توفير «نمط 
من التمثّل الحي، وعلى ما يبدو الوحيد الذي كان في متناول عامة الشــعب 
في عصره»1، يساعد البشر على الكف عن التعويل على «اإليمان بالخرافة» 
واإلسهام في إرســاء «دين خلقي» للناس كافة؛ ألنّه ال يستمد صالحيته من 

«اللوائح والنسك الرهبانية بل من نيّة القلب» وحدها2.
ليس للدين أّي هدف آخر ســوى تحرير الناس من الشــعور بالخطيئة؛ وأن 
يكــون المرء مؤمناً ال يعنــي أكثر من أن يكــون حّرًا من أي حاجة رســمية إلى 
الخطيئة، بل هو يأمل من ذات نفسه في أن ينتصر الخير على الشر في العالم 
دون أن يدين بهذا االنتصار إلى أّي جهة كانت3. بعض الناس يفّضل العيش في 
«حالة الطبيعة األخالقية»، حيث «كلّ يسنّ قانونه بنفسه» وال يوجد طرف يمكن 
االعتراف بالخضــوع له مع بقية اآلخرين4؛ َبْيَد أنّــه ال إكراه في الدين، وكانط 
يعبّر عــن هذه المســلمة صراحة بقوله: « ويل للمشــّرع الذي يريــد أن يحقّق 
باإلكراه دســتورًا موّجهاً نحو الغايات األخالقية؛ وذلك أنّه بذلك هو ليس فقط 
يحقّق عكس الدستور األخالقي؛ بل هو يقوّض دستوره السياسي، ويجعله في غير 
مأمن»5. ال يمكن ألي جهة أن تكره أحدًا على الخروج من عالم الطبيعة ودخول 

عالم الدين عنوة. ثّمة خّط إنساني بعده تصبح كرامة البشر خدعة أخالقية.
من أجل ذلك فإنّ الدين يقع خارج سلطة المؤسسة السياسية طالما هو 
يخاطب الفضيلة، وليس المواطنة. المواطن حّر تماماً في نمط اإليمان الذي 

1 ـ نفسه، ص 147.
2 ـ نفسه، ص 148، 149.

3 ـ نفسه، ص 159.

4 ـ نفسه، ص 163.

5 ـ نفسه، ص 164.
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يرضاه لســيرته الخاصة، أّمــا القوانين العمومية فهــي قوانين مواطنة، وال 
تحتمل أّي قيمة أخالقية؛ إنّها تؤلف جماعــة حقوقية وليس جماعة إيمانية1. 
إنّ دين المؤسســات قائم على «إيمان تاريخي» تحرســه الكنائس والمعابد، 
في حين أنّ دين الفضيلة هو قائم على «إيمان عقلي محض»2 وهو ال يتعدى 
الضمائر، وليس يحق لألول أن يكون إّال «آلة ووسيلة لالتحاد العمومي بين 
البشــر»3 في ظل دولة ما. في حيــن أنّ الثاني هو «تشــريع خاص بإرادتنا 

ال يجب أن يكون إّال تشريعاً خلقّياً فحسب»4.
نظاميّاً،  إيماناً  منه  أكثر  ذاتية  وألنّه ســيرة 
أّي تغيير روحي ال يمكــن أن يتحقق إّال من  فإنّ 
خالل «إصالح متدرّج، بقــدر ما يجب ومن جهة 
ما يجب أن يكون عمًال بشــرّياً»5. ليس ألحد أن 
يفرض عالم الدين على عالــم الواقع، بل فقط 
أن يســاعد نفســه واآلخرين علــى االنتماء إلى 
جماعة أخالقية كونية تقبل فرضية وجود «حاكم 
خلقي للعالم» ليس بوصفها أمــرًا واقعاً، أو منة 

للبعــض على البعض، أو ملكيــة الهوتية خاصة لفرقــة دون أخرى؛ بل فقط 
باعتبارها «مهمة لإلنجاز بالنســبة إلــى عقلنا العملــي»، وحينئذ «ال يتعلق 
األمر بــأن نعرف ما هو اهللا في ذاتــه (طبيعته)، بقدر مــا يتعلق بأن نعرف 
ماذا هو بالنســبة إلينا نحن باعتبارنا كائنات خلقية»6. «إنّ اهللا محبة» هي 
أفضــل ترجمة لفكرة اإليمــان الحر الذي يستشــرفه كانــط كأجدر عالقة 

د إّال ما يمكننا أن نحبّه بكل حرية. بالمقّدس7؛ فإنّه ال يستحقّ أن ُيمج

1 ـ نفسه، ص 164 - 165.
2 ـ نفسه، ص 177.
3 ـ نفسه، ص 181.
4 ـ نفسه، ص 177

5 ـ نفسه، ص 203.

6 ـ نفسه، ص 225.

7 ـ نفسه، ص 233.
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1

آفــــاق

■  أستاذ الفلسفة، جامعة الحسن الثاني، المغرب.

ــ 1 ــ

أَِجدني في غًنى ع��ن بيان األهمية الفائق��ة ألي حديث في 
َد اليوم  ش��أن الحرك��ة اإلصاحية اإلس��امية، الذي َتَج��دَّ
ل الفاسي. فاإلصاحية  مة والمجتهد الكبير عااّ بمناسبة مئوية العاَّ
اإلسامية التي نشأت منذ ثاثينيات القرن التاسع عشر � واستمرت 
موجتُها األولى في المش��رق العربي إلى مطالع عش��رينيات القرن 
العش��رين � وفاّرت � م��ن داخل منظومة اإلس��ام � أجوب��ة فكرية 
ة1، أثمرها ذلك االنقاُب الكونيُّ الهائل  رصينة على معضات ع��داّ
الذي أحدثه صعوُد المدني��ة األوروبية الحديثة وزَْحفُها على العالم 
محمولة على صهوة الغزو الكولونيالي: معضلة التأخر عن مس��توى 
اه��م والواقع على ديار  ي االس��تعماري الدَّ العص��ر وإيقاعه، التحداّ
الوطنية  الدول��ة  وإقام��ة  اإلص��اح  ي  تح��داّ والمس��لمين،  العرب 

ًا في: عبد اإللٰه بلقزيز، اإلس���ام والسياس���ة، بي��روت؛ الدار  1 � راج��ع رأينا مفصاّ
البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط 2، 2008، و: أزمة الفكر السياس���ي العربي 

)عبد اإللٰه بلقزيز ورضوان السيد(، دمشق: دار الفكر، 2001.

■ بلقزيز   عبد الإله 
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ي االجتهاد في قراءة نصوص الدي��ن وتكييفها مع مقتضيات  الحديثة، تح��داّ
التطواّر... إلخ. وه��ي أجوبة حققت الت��وازن الضروري في وعي المس��لمين 
للعالم الجديد الذي ُقذفوا إليه منذ الهزيع األخير من القرن الثامن عشر.

واإلصاحية اإلسامية التي وعدْت بالكثير لتطوير نظرة المسلمين إلى 
العالم، وإلى تاريخهم والعصر الذي يعيش��ون فيه، يتعرض تراثُها الفكرياّ 
اليوم إلى التبديد بعد أن بلغت كبوة العقل اإلس��امياّ مداها، فأنجبت موجة 
الحركات اإلس��امية(  )إيديولوجيا  السياس��ي اإلس��امي  جديدة من األدب 

ال تربطه صلٌة فكرية أو فقهية بتراث اإلصاحية.

ها  وتكاد ه��ذه الموجة الثانية � وقد بلغت من العم��ر ثمانين عاماً )أََحدُّ
الخمس��ين عاماً األخيرة منها( � تحتكر »تمثيل« اإلس��ام والنطق باس��مه، 

م أسوأ رواية عنه للمسلمين وللعالم أجمعين. وُتقَدِّ

ف��ي أياّ حديٍث عن اإلصاحية النهضوية ليس م��ن أَْخذ هذين العاملْين 
: البدايات الواع��دة، المجتهدة والمنفتحة، لفكر تلك اإلصاحية، ثم  من ُبداّ
المآالت الدراماتيكية للفكر اإلس��امي منذ الربع الثاني للقرن العش��رين، 
وخاصة منذ س��تينياته وس��بعينياته. والمس��افة بين البدايات والمآالت وإن 
كانت زمنية ُتْحَس��ب بالس��نوات والعقود؛ فإنها � في وْجٍه آخر منها � مسافة 
معرفية ُتْحَس��ب بمقاييس زمن األفكار، وهو غير زمن الحوادث والوقائع في 
كثافته الكمية؛ إذْ هو قد يأخذ من الزمن المادياّ المحس��وس ُمَددًا ُتْحَس��ب 
بالقرون. وعلى ذلك َيِص��حاّ تماماً أن يقال: إن الفاصل بين إصاحية األمس 
وإحيائية اليوم ليس فاصل قرٍن من الزمان فحس��ب؛ إنم��ا هو فاِصُل عصٍر 

كامل.

انته��ت اإلصاحي��ة النهضوي��ة كفك��رة وكحرك��ة عملياّ��اً ف��ي بدايات 
ة: سياسية وفكرية. السياسيُّ من  العشرينيات من القرن العشرين ألسباب عداّ
تلك األس��باب يتعل��ق بحدثْي��ن كبيرْين: االحت��ال األجنبي للب��اد العربية 
واإلس��امية، الناش��ئ من تفواّق أوروبا ومن إخفاق مح��اوالت اإلصاح التي 
أقدمت عليها البلدان العربية واإلس��امية )مصر، تون��س، الدولة العثمانية، 
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المغرب، إيران( من جهة، ثم س��قوط اإلمبراطوري��ة العثمانية وتفكُّكها من 
نا في هذا  ا الفك��ريُّ من تلك األس��باب � وهو أكثر م��ا يهماّ جهة ثاني��ة. أماّ
المع��رض � فيتمثل في أن اإلتيان على فكر اإلصاحي��ة بالهَْدم إنَّما أتى من 
داخل اإلصاحية اإلسامية نفس��ها، وعلى َيِد أحِد متأخِّري رجاالتها: محمد 
رشيد رضا. فقد انعطف األخير انعطافاً حاداًّا نحو الدفاع عن فكرة الخافة1 
ًا عل��ى كل تراث اإلصاحية  في كتاب��ه »الخافة أو اإلمام��ة العظمى«2 ضداّ
الذاهب إل��ى الدفاع عن فكرة الدول��ة الوطنية الحديثة: من��ذ رفاعة رافع 

الطهطاوي حتى عبد الرحٰمن الكواكبي.

غير أن الفك��رة اإلصاحيَة االجتهاديَة التي 
ضت  تعرَّ ثم  الذات��ي،  اإلجهاض  لذلك  ضت  تعرَّ
محاولٌة منه��ا للقمع ه��ي محاولة الش��يخ علياّ 
الدين  بين  لَة  الصِّ في  التفكير  إعادة  ازق  عبد الرَّ
والسياس��ة ف��ي اإلس��ام3 بعي��دًا ع��ن فرضية 
الخافة )في كتابه: اإلس��ام وأصول الحكم(4، 
س��رعان ما نهضت من تحت رم��اد الحريق في 

منطقة أخرى م��ن الباد العربي��ة هي منطق��ة المغرب العرب��ي بدءًا من 
عش��رينيات ذلك القرن. وإذا كانت اجتهادات الطاهر بن عاشور والثعالبي 
قد مثلت مْفَص��ًا في نظرة علم��اء المغرب العربي ومفكريه إلى اإلس��ام 

1 � عبد اإللٰه بلقزيز، الدولة في الفكر اإلسامي المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
ط 2، 2004، ص 81 - 101. انظر أيضا: وجيه كوثراني، الدولة والخافة في الخطاب العربي 
إّبان الثورة الكمالية في تركيا: دراسات ونصوص. بيروت، دار الطليعة، 1996. )سلسلة التراث 

العربي المعاصر(.
2 � محمد رش��يد رضا، الخافة أو اإلمامة العظمى: مباحث شرعة سياسية اجتماعية إصاحية. 

القاهرة: مطبعة المنار )1922(.
3 � بلقزيز، الدولة في الفكر اإلسامي المعاصر. م م س، ص 107 - 117. وانظر أيضاً: عبد اإللٰه 
بلقزي��ز، العرب والحداثة � دراس���ة في مق���االت الحداثيين. بيروت: مركز دراس��ات الوحدة 

العربية، 2007، ص 125 - 145.
4 � علي عبد الرازق، اإلسام وأصول الحكم. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978.

الفكرة الإ�صالحية الجتهادية 

�صت لذلك الإجها�ض  التي تعرَّ

�صت لمحاولة  الذاتي، ثم تعرَّ

ال�صيخ علي  قمع هي محاولة 

ازق وهي لإعادة  عبد الرَّ

لة بين الدين  التفكير في ال�صِّ

وال�صيا�صة في الإ�صالم
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وقضايا العصر؛ فقد بلغت هذه النظرة ذورَتها االجتماعية والجريئة عند كلاّ 
ل  م��ة المغربي عااّ من: الش��يخ الجزائ��ري عبد الحميد بن بادي��س والعااّ
الفاس��ي. وعلى ذلك َيِصحاّ أن ُيْطلق على هذه اللحظة اإلصاحية في الفكر 

اإلسامي اسم اإلصاحية المستأنَفَة1.
إن األف��كار التي ازدهرت في أوس��اط اإلصاحي��ة النهضوية في القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين هي عينها التي ستزدهر مجددًا وتتردد 
في كتاب��ات اإلصاحية المس��تأنَفَة في المغ��رب العربي، بي��ن الثاثينيات 
والس��تينيات من القرن العش��رين، وأوُّلها فك��رة الدولة الوطني��ة الحديثة 
القائم��ة على الحري��ات والدس��تور والنظ��ام التمثيلي، والتي ب��دت لهؤالء 
المفكرين � شأن سابقيهم في مصَر وباد الشام � منسجمة تماماً مع تعاليم 
اإلسام ومبادئه في الحكم كالشورى والعدل. وإذا كان إسهام عبد الحميد بن 
باديس األساس إنما يتمثل في دحضه أزعومة الخافة2، وحاجة الدين إليها 
الس��تقامة أمره، وفي ذلك الدحض دفاعٌ ُمْضَمر عن نظ��ام الدولة الوطنية 
الحديثة، فإن التأصي��ل الفقهي لهذه الدولة إنما تم م��ن طريق اجتهادات 
ل الفاسي انطاقاً من قراءٍة  نظرية قام بها كلاّ من الطاهر بن عاشور3 وعااّ
جديدة لفقه المقاصد عند اإلمام أبي إسحاق الشاطبي في كتابه »الموافقات 
في أصول األحكام«4، مقترنة بانفتاح واس��ع على الفكر السياس��ي الحديث 

ونظريات الدولة وخاصة عند عال الفاسي.
ل  من يقرأ كتاب »مقاصد الشريعة اإلس��امية ومكارمها«5 )1964( لعااّ
الفاسي َيْعثر على شواهد كثيرة على ذلك التأصيل الفقهي؛ على قراءة يقظة 
وانفتاحية غير مغلقة لتاريخ الفقه اإلس��امياّ من جهة، وعلى استثماٍر فكرياّ 
خصب لمنظومة المقاص��د وَتْحييٍن لها أو تكييف مع ض��رورات العصر من 

1 � بلقزيز، الدولة في الفكر اإلسامي المعاصر.
2 � م ن، ص 117 - 122

3 � الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسامية. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 1978.
4 � أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول األحكام. دار الفكر )د ت(. 4 أجزاء، 2 مج

5 � عال الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسامية ومكارمها. الرباط، مطبعة الرسالة، ط 2، 1979
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جهة أخرى. وآُي ذلك أن الفاس��ي � وإْن كان مالكياّاً � ل��م يتحزَّب لمذهبه 
ولم َيَر فيه دائماً الحقَّ كلَّه، وكثيرًا ما آثََر العمَل برأي الشافعية أو الحنفية 
في مس��ألٍة ما من دون أن يجد ضْيرًا في الخروج بذلك عن مأثور االلتزام 
الَحْرفي بأح��كام المذه��ب. وتلك عام��ُة المجتهد التي ال ُيخِط��ئ اللبيُب 
رت  رَْت��هُ � مثلما حرَّ ا مقاصدية الش��اطبي وكلاّياتها الخمس فحرَّ قراءَته��ا. أماّ
الش��اطبي قبله ومحمد عبده � من االرتهان آللية القي��اس الحاكمة للتفكير 
الفقهي اإلس��امياّ منذ اإلمام الش��افعي في القرن الثاني الهجري )الثامن 
الميادي(، وأسعفَتْهُ � لذلك السبب � في َس��ْعِيه إلى النظر بعين المصلحة 

والوقت إلى مسألة السياسة ونظام الحكم، واالنفتاح على معارف عصره.
على أن كتابه »النقد الذاتي«1 هو المصدر األوس��ع غًنى واألكثر خصوبًة 
في مضمار نظريته اإلصاحية المجتهدة والمنفتحة على العصر. ُكِتَب الكتاب 
في ع��ام 1948 أو 1949، وصدر في طبعة أولى في ع��ام 1952، ولقد أراده 
س فيه لرؤية المجتمع )المس��تقبل( المنشود، ودليَل  اً يؤساّ عال الفاس��ي نصاّ
عمل إلقامة مثل ذلك المجتمع يضعه تحت تصرف النخبة المثقفة والسياسية 
الوطنية الش��تقاق البرنامج االجتماعي والسياسي المناسب للمغرب المستقل. 
على أن الرؤية التي َقَصَد أرادها شاملًة: فكريًة واجتماعية وسياسية، ولذلك 
ة تتصل بالفك��ر واالجتماع الديني والسياس��ي  أت��ى كتابه يتناول قضاي��ا عداّ
واالقتصاد، الفرد واألس��رة والطبق��ة االجتماعية، الح��زب والنقابة، الدولة 
والوعي  الفردي��ة  الن��وازع  والتعليم،  التربي��ة  والقان��ون،  الحري��ة  والدين، 
االجتماعي، ملكي��ة األرض وعاقة الدولة باالقتصاد، حقوق المرأة ومس��ائل 
التش��ريع في اإلس��ام، الهوياّة والمعاصرة... إلخ. وبكلم��ة، أراده رؤية إلى 
المجتمع وإلى الدولة على الس��واء. لك��ن أهماّ ما طبعه � إل��ى جانب بنائه 
النس��قياّ المترابط والمتناس��ب م��ع طبيعته كن��صاّ رؤيوياّ � نزعتُ��ه العقلية 
ل الفاس��ي ف��ي كتاباته الفكرية �  واالجتهادية الح��ادة � التي ُعِرف بها عااّ
حب على معارف عصره، واالنتهالُ منها من غير ترداّد، واستضافُة  وانفتاُحه الراّ

الكثير من نظرياتها وأطروحاتها في كتابه دعماً لألفكار التي َعَرضها فيه.

1 � عال الفاسي: النقد الذاتي. الرباط: منشورات مؤسسة عال الفاسي. ط 8، 2008.
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ل الفاس��ي في عام 1974، تنتهي هذه الموجة من اإلصاحية  برحيل عااّ
المستأنفة، التي أعقبت انحسار الموجة اإلصاحية األولى في المشرق العربي 
في نهاية الربع األول من الق��رن الماضي. في مقابل ذل��ك، كانت اإلحيائية 
اإلسامية � التي بدأت ظهورًا مع الشيخ حسن البناّا و»اإلخوان المسلمين« في 
نهاية عشرينيات القرِن عيِنه � قد أخذت سبيلَها إلى الظهور في بلدان المغرب 
ل الفاس��ي. ومثلما اس��تفادت  العربي في اللحظِة نفس��ها التي رحل فيها عااّ
اإلحيائية اإلس��امية من زوال لحظة اإلصاحية ومن تراُجع اإلس��ام السنياّ 
التقليدي ومؤسساته العلمية كاألزهر، كذلك استفادت إحيائية المغرب العربي 
اإلس��امية من انصرام عهد اإلصاحية المس��تأنَفَة ومن تراجع دور اإلسام 
التقليدي العاِلم ومؤسس��اته )القرويين، الزيتونة، المجالس العلمية...(. وكما 
أنه لم تكن بين إحيائية البناّا وإصاحية النهضويين عاَقَة قرابة واس��تمرار، 
كذلك لم تكن بين إحيائية عبد الس��ام ياس��ين1 وعباّاس��ي مدني صلة قرابٍة 
ل الفاس��ي وعبد الحميد بن باديس. أعلنِت اإلحيائيُة  واس��تمرار بإصاحية عااّ
اإلس��امية � في المش��رق والمغرب � قطيعتَه��ا منذ المياد م��ع اإلصاحية 
النهضوية: في اإلشكالية كما في المرجعية الفكرية. وحين استفحل أمُرها في 
النصف الثاني من القرن الماضي، وخرَجِت النزعة الصحوية من أحش��ائها، 

أعلنت قطيعتَها معها في النهج وأساليب الدعوة والعمل أيضاً.

ــ 2 ــ

إذا دقَّْقنا اليوم في الفارق بين إش��كالية الحركة اإلصاحية اإلسامية 
� منذ ثاثينيات القرن التاسع عشر � وإشكالية الحركة اإلحيائية اإلسامية 
؛ أي:  � منذ ثاثينيات القرن العش��رين � لتبيَّن لنا أنه فارٌق نوعيٌّ ال َدرَجياّ
فارٌق في نوع اإلش��كالية وطبيعِتها. إش��كالية اإلصاحية يختصرها الس��ؤال 
ا  م؟ أماّ الفك��رياّ المركزي الثاوي ف��ي خطابات مفكاّريه��ا كافة: كيف نتق��دَّ
إشكالية اإلحيائية، فيختصرها سؤال شيوخها ومرشديها ودعاتها: كيف نحمي 

1 � راجع نقده لإلصاحيين اإلس��اميين، ومنهم محمد عبده، في: عبد الس��ام ياس��ين، اإلسام 
والقومية العلمانية. ط 2، طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم اإلسامية، 1985.
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الهوية؟1 وِلكُلٍّ من السؤالين طبيعة خاصة، بالمعنى األرسطي، ويقود الفكَر 
إلى نمٍط مختلف من التقدير والحكم واالستنتاج والرؤية.

من المفيد أن ننتبه � ابتداءً � إلى أن س��ؤال التق��دم يضع صاحبه في 
م؛ وهو � لذلك �  موقع الباحث عن طريٍق إلى االنتماء إلى عصٍر ِسَمتُهُ التقدُّ
، مستقبلي )أو َتَطلُّعياّ نحو المستقبل(. ويختلف األمر في  ، آَفاقياّ سؤالٌ حركياّ
؛ ألن َمَدارَُه على  ، وتراجعياّ ، نكوصياّ حالة س��ؤال الهُوية؛ فهذا س��ؤالٌ دفاعياّ
ممانع��ِة ما يجري حول��ه من تح��وُّالت عاصف��ة. وموْطن المفارق��ة هنا أن 
الفريقْين يفكاّران في س��ؤالْيهما من داخل مرجعية مش��تركة هي اإلس��ام، 

الرؤي��ة  ف��ي  ش��ديد  اخت��اٍف  م��ع  ولك��ن 
واألهداف؛ ففيما دعِت اإلصاحيُة إلى اقتحام 
حركته  إل��ى  واالنتس��اب  والتاري��خ  العص��ر 
إلى  اإلحيائيُة  دعت  اإلس��ام،  باسم  وإيقاعه 
والتش��رنُق  بالماضي  واللَّوْذ  منه  االنس��حاب 
د والمْسخ  على الذات بذريعة صونها من التبدُّ
الموقفين  بين  والفارق  أيضاً!  اإلس��ام  باسم 
الحي��اة واالجتماع  ف��ي  بي��ن خيارْي��ن  فارق 
اإلس��امي، وبي��ن نظرتي��ن إل��ى الحاض��ر 

والمستقبل، ثم بين فهمْين مختلفين.

ُد نطاَق م��وارد الجواب عن��ه، يختلف  وش��أن كلِّ س��ؤاٍل إش��كاليٍّ يحداّ
ل  م إالاّ توسُّ السؤاالن في تعيين مواردهما. عند اإلصاحية، ال سبيل إلى التقدُّ
لَها َمن حقاّقوا التقدم، وُهم األوروبيون. وإذا كان في  األدوات عيِنها التي توسَّ
، ما ُيْس��ِعف قصد  تعالي��م الدين، وفي تراث اإلس��ام الفكرياّ والسياس��ياّ
��ْعي في تحقيق هذا الهدف، فليس في��ه ما يمنع المس��لمين اليوم )في  السَّ
القرن التاسع عشر( من استعارة تلك األسباب من غيرهم من األمم األخرى 

1 � عبد اإللٰه بلقزيز ورضوان السيد، أزمة الفكر السياس���ي العربي، م م س. انظر أيضاً: رضوان 
السيد: سياسيات اإلسام المعاصر: مراجعات ومتابعات. بيروت: دار الكتاب العربي، 1997

اإ�صكالية الإ�صالحية 

ال�ص�ؤال الفكرّي  يخت�صرها 

المركزي الثاوي في خطابات 

م؟  مفّكريها كافة: كيف نتقدَّ

اإ�صكالية الإحيائية،  اأّما 

فيخت�صرها �ص�ؤال �صي�خها 

ومر�صديها ودعاتها: كيف 

نحمي اله�ية؟
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وإن لم تش��اركهم في الدين1. أما عند اإلحيائية، فا سبيل إلى حفظ ُهوية 
ة من الخطر إالاّ باالنفصال الكامل عن مصدر ذلك الخطر؛ وهو المدنية  األماّ
األوروبية وِقيَمها. وال إمكان لتحقيق ذلك االنفصال إالاّ بالعودة إلى »األصول« 
��ك به��ا، واالعتص��ام بحقائقها دفع��اً لمكاره  والماض��ي والموروث، والتمسُّ
م � في خطاب  العصر...، وتوكيدًا للذات المسِلمة و»أصالتها«. ال يكون التقدُّ
اإلصاحية � إال متى أَْمكن للمس��لمين أن يقيموا الدول��ة الوطنية الحديثة: 
دولة العدل والحريات والدس��تور، وأن يجتهدوا في فه��م تعاليم دينهم فا 
يضعوها حجاباً بينهم والتطواّر ونواميس الحياة... إلخ. وال يكون صوُْن الهُوية 
� في خط��اب اإلحيائية � إالاّ مت��ى أمكن إقامة »الدولة اإلس��امية« وتطبيق 
الشريعة، وإال متى حوِفَظ على تراث اإلسام من التأويل الذاهب بالمسلمين 
إلى ُفرقٍة وِش��قاق، وِصيَر إلى اليقين بأن تعاليم اإلسام صالحة لكلاّ زمان 

ومكان، وأن المسلمين في َغنَاٍء في أمور دنياهم عن غيرهم من األمم...

نحن، إذن أمام مقالتْين تقفان من فكرة المس��تقبل على طرفْي نقيض، 
وكلاّ منهما إلى اإلس��ام ُيحيل ومن��ه َينْهل. وقد يثيُر االش��تراك بينهما في 
المرجعية )اإلسامية( سؤاالً عن األسباب التي تدفع إلى حالٍة من االختاف 
ف��ي النتائج على الرغم من تش��اُبه المقدمات. والح��قاّ أن وحدة المقدمات 
)المرجعية اإلس��امية المشتركة( ليس��ت أكثر من وحدٍة في المبدإ الديني؛ 
لكنها ليس��ت من النوع الذي تتولاّ��د منه وحدةٌ في منطلق��ات التفكير وفي 
اإلش��كالية ومنظومة المفاهيم. إنها تش��به الوحدة العام��ة التي جمعت بين 
المعتزلة واألش��اعرة، ولم تمنع م��ن االختاف الجذري بينهم��ا في أصول 
الدين ) علم الكام(، أو التي جمعت بين الحنفي��ة والحنابلة ولم تمنع من 
االختاف بينهما في أص��ول الفقه، أو التي جمعت بين الفقهاء والفاس��فة 
فما منعت خاف��اً بينهما في النظر إل��ى موقعية العقل م��ن الدين، أو بين 
السنة والشيعة وما منعت خافا بينهما في مسألة اإلمامة وِلَمن تكون وكيف 

د عليها خير الدين التونسي في: أقوم المس���الك في معرفة أحوال الممالك )ط 2.  1 � فكرة ش��داّ
تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1986(، ص 156.
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تكون... إلخ. وعليه، ال مناص من التدقيق في معنى المرجعية، بإخراجه من 
. الحيِّز الَعقَدياّ إلى الحيز الفكرياّ

في وس��عنا أن نس��وق دليًا ثاني��اً على أناّ وح��دة المرجعي��ة الدينية 
) اإلس��ام( ال تقود � حكماً � إلى وحدة األهداف والوس��ائل. َم��رَّ معنا أن 
األهداف مختلف��ة عند الحركتين اإلصاحي��ة واإلحيائي��ة )الدولة الوطنية 
ُة مصدر الس��لطة فيها في مقابل الدولة اإلس��امية القائمة على مبدأ  واألماّ
تطبيق الشريعة(. غير أن ما هو أَْبَعد في االختاف والتباُين بين الحركتْين 
إنما هو تصوُّر الوسائل المعتَمدة لبلوغ تلك األهداف؛ إْذ هو � هنا � يتجاوز 
اً بين نهَجْين. وس��ائل اإلصاحية  كونه اختافاً وتباين��اً ليصبح تعارُضاً تاماّ
تنوعت من التأليف الفكري، إلى إصدار المجات والصحف ونش��ر مقاالت 
تثقيفية فيها، إلى صوغ مش��اريع لإلص��اح السياس��ي واإلداري والتعليمي 
ًا على  وتقديمها للنخب السياس��ية الحاكمة. وبالجملة، ظل رهانُها مس��تمراّ
نش��ر الوعي الجدي��د عبر التألي��ف والمدرس��ة والصحافة لترقي��ة الفكر 
وتأهيل��ه، وعل��ى النض��ال الديمقراط��ي لتمكي��ن المجتمع م��ن الحريات 
والمؤسس��ات التي توفاّر له أس��باب المشاركة السياس��ية في صنع مصيره 
وإصاح أحواله. وإذا ما استثنينا سنوات الثاثينيات واألربعينيات من القرن 
: معترفاً  العشرين، حيث كان حسن البناّا ميَّاالً إلى العمل السياسي السلمياّ
بالدس��تور ومش��اركاً في الحياة االنتخابية، فإن الِجيل الثاني من اإلحيائية 
نََحا منحًى مختلفاً في النهج والوسائل، فلجأ إلى العنف في العمل السياسي 
بعد أن أسبغ عليه المشروعية الدينية بوصفه إياّاُه »جهادًا« ضد »الجاهلية« 
الجديدة1 وس��بيًا إلى إنفاذ ش��رع اهلل في األرض. وحين عادت الحركات 
اإلس��امية إل��ى العمل السياس��ي الس��لمي، وإلى أس��لوب المش��اركة في 
االنتخابات، خاصة بدءًا من س��نوات الثمانينيات من القرن العشرين، كان 
َماِرُد العنف قد أَْفلَت من رَْصده في القُمق��م، وَطِفق ُيْهدر في أرواح الناس 

1 � راجع في هذا »المفهوم«: سياّد قطب، معالم في الطريق. ط 10، القاهرة؛ بيروت: دار الشروق، 
1993. ومحمد قطب/ جاهلية القرن العشرين. بيروت، دار الشروق، 1994.
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واس��تقرار الوطن وِس��لْمه االجتماعي، وباَتِت السياس��ُة تقت��رن � في وعي 
األجيال الجديدة من »الصحوة اإلسامية« � بالساح والقتال.

ما أغنانا عن القول: إن هذا التباين الش��ديد في النهج والوس��ائل بين 
الحركتين يرتداّ إلى جملة أس��باب تاريخي��ة واجتماعية وثقافي��ة. فاللحظة 
التاريخي��ة التي ُوِل��دت فيها الفك��رة اإلصاحية وتطورت � بي��ن ثاثينيات 
القرن التاسع عش��ر وستينيات القرن العش��رين � هي غير اللحظة التي في 
رحمها نشأت الفكرة اإلحيائية وتطورت: األولى لحظة بناء الدولة الوطنية، 
والثاني��ة لحظة أزمتها وإخفاق مش��روعها. والحوام��ل االجتماعية للفكرتين 
والحركتي��ن مختلفة؛ ارتبطت اإلصاحية بصعود الطبقة الوس��طى وانتش��ار 
ثقافتها الحديثة ف��ي المجتمع، فيم��ا اقترنت اإلحيائية بانهي��ار مركز هذه 
الطبقة في النظام االجتماعي وتنامي واتس��اع نطاق فئات اجتماعية هامشية 
ر الزراعة واإلنتاج،  َدمَّ ومسحوقة1، ولَّدها التطواّر الرأسمالي المش��وَّه الذي 
وقذف بالقوى المنتجة إل��ى العطالة وأحزمة البؤس. عل��ى أناّ عامًا ثالثاً 
� ال يقل أهمي��ًة عن عاملْي اللحظة التاريخية والبيئ��ة االجتماعية � ال ينبغي 
تجاُهلُ��ه في ه��ذا المعرض هو الف��ارق بي��ن الخطابي��ن والفكرتْين: كانت 
اإلصاحية اإلس��امية حركة فكرية في المقام األول، وإْن خرجت من جوفها 
الحركات الوطنية، فيما ظلِت اإلحيائية حركة سياس��ية حزبية2 في المنش��أ 
والتطور، وافتقرت إلى التأصيل النظري لدعوتها. من الطبيعي إذن أن تكون 
النظرة إلى وس��ائل العمل مختلفة بين عالِم الدين أو المفكِّر وبين الداعية 

والمناضل الحزبي... والمقاتل.

من البيِّن إذن أن مسألة المرجعية »المش��تَركة« ليست بالبساطة التي 
ة كافة،  يوحي به��ا بعض المتحدثي��ن عنها؛ فاإلس��ام مرجعية ديني��ة لألماّ
بتياراتها المختلفة. لكن اإلس��ام عقيدة وليس فكرًة سياس��ية يجتمع عليها 

1 � راجع تحليًا لذلك الس��ياق االجتماعي في: علي أومليل، اإلصاحية العربية والدولة الوطنية. 
الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ بيروت: دار التنوير، 1985.

2 � بلقزيز، الدولة في الفكر اإلسامي المعاصر. ص 264 - 274.
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الجميع فيك��ون مرجعيًة واحدة للناس كافة. ول��و كان كذلك لما حصل بين 
المس��لمين على امتداد تاريخهم � كلاّ ذلك التراث من االنقسامات والفرق1 
والفتن والح��روب األهلية. وعليه، فإن على التفكير ف��ي مرجعية اإلصاحية 
ومرجعية اإلحيائية أن يسلك سبيًا آخر غير سبيل الدين. وتلك مسألة أخرى 

ليس هنا مجال التفصيل فيها.

ــ 3 ــ

ليس من شكاّ في أن استعادة س��ياقات التدهور المروِّع للفكر اإلسامي 
� منذ ثاثيني��ات القرن العش��رين، وخاصة ف��ي األربعين عام��اً األخيرة � 
ع نطاق تأثير التنظيمات  حوي في امتداد توسُّ رد للخطاب الصَّ والتنامي المطَّ
السياس��ية اإلس��امية الحاملة ل��ه2، معطوفاً عل��ى جنوح قس��ِم كبير منها 
الستخدام العنف في العمل السياسي، وتعريض السلم المدني للتهديد، وفتح 
االجتماع السياس��ي العربي واإلس��امي على س��يناريوهات الفتن��ة والحرب 
األهلي��ة... يعيد إلقاء الض��وء على اللحظ��ة الفكرية الخصبة الت��ي مثَّلتْها 
ل الشعور  اإلصاحية اإلسامية في فكرنا الحديث والمعاصر، ويرفع من معدَّ
دًا بما هي تعبير أصيل ومتحضر ومشرق لصورة اإلسام  بالحاجة إليها مجدَّ

التي تتعرض اليوم للتزييف والتشويه باسمه !

ال تنتم��ي هذه الرغبة إلى نوس��تالجيا فكرية َتْحمل عليه��ا حالُ اليأس 
طو عليه من  والُحبوط السائدة اليوم، ومنذ ُش��ِرعَ في اختطاف اإلسام والسَّ
ِقَبل جماعات سياس��ية صادرت ملْكيته والنطق باس��مه، وإنما هي تنتمي إلى 
حاجة تاريخية: فكرية واجتماعية، ال َمْهرب من تحقيقها. وهي حاجٌة بمعنيَْين 
، ودفاع��ياّ أو تكتيكي، هو ال��رداّ على الغارات  على األقل: بمعن��ًى اضطرارياّ
المتاحمة على اإلس��ام بوصفه � عند مهاجميه � عقي��دًة تدعو إلى العنف 

Henri Laoust, Les schismes dans l'Islam, Paris, Payot 1965,  � 1
2 � من أجل فكرة تفصيلية عن جماعات التطرف والعنف ُيَراَجع: رفعت س��ياّد أحمد، النبياّ المسلح. 

لندن: رياض الرياّس للكتب والنشر، 1991، جزآن )ج 1: الرافضون، ج 2: الثائرون(.
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والكراهي��ة، وتنغلق على يقينياته��ا انغاقاً يمنع معتنقيها م��ن االنفتاح على 
م. ثم بمعنًى ضرورياّ والزم، واستراتيجي، هو  الغير واكتساب أس��باب التقداّ
الذهاب باالجتهاد إلى مداه، بعد تخليصه م��ن الحْبس الدوغمائي المديد، 
وتمكين اإلس��ام والمس��لمين من األدوات الفكرية والسياس��ية واالجتماعية 
الكفيل��ة بفتح فرص التقدم أمام��ه. وما أغنانا عن بيان ما في وْس��ع تراث 

مه على سبيل تحقيق تينك الحاجتين. اإلصاحية اإلسامية الفكرياّ أن يقداّ

وقد ُيوَج��د � وُوِجَد فعًا � م��ن يدعو إلى إصاحية س��اميٍة جديدة أو 
دة في ض��وء كل هذه األوضاع المحبطة التي أش��رنا إليه��ا. والدعوةُ  متجداّ
وجيهة من غير ش��ك، ونقبلها من دون كبيِر تردُّد؛ لكنَّا نبغي أن نُْجرَي على 
صيغتها بع��َض تعديٍل ال يذه��ب بجوهرها ومضمونها؛ لكن��ه يحاول أن يعيد 
وعيها في س��ياقها التاريخي الصحي��ح. وهكذا بدالً من الدع��وة إلى حركة 
إصاحية جديدة، نُؤْثر الحديث عن حاجتنا إلى استئناف مشروع اإلصاحية 
ل الفاس��ي( )ت: 1974(؛  اإلس��امية الذي توقاّف منذ رحيل آخر ممثليه )عااّ
ا نحن في حاجٍة إليه  ألن االس��تئناف � فيما نزُعم � هو التعبير المناسب عماّ

ونحن نتحدث عن اإلصاحية اإلسامية.

اآخر جديد؟ لماذا ا�صتئناف الم�صروع ولي�ض البحث عن 

لسببين على األقل: أواّلهما أن الدعوة إلى إصاحية جديدة هي من قبيل 
د أن  الينبغياّ��ات التي ال تكون ش��روُطها مهيَّأة دائماً وممكن��ة التحقيق لمجرَّ
رة تاريخياّاً  هناك رغبة أو إرادة في أن تكون. وثانيها أن فكرة االستئناف مبرَّ
بعدم تحقاّق كامل المش��روع الذي خاض��ت فيه اإلصاحية من��ذ قريٍب من 

قرنين، حتى ال نقول: إنه تعرَّض لإلجهاض. لنشرح ذلك قليا:
ما زال الفكر اإلس��امياّ � حتى إش��عاٍر آخر � محكوم��اً باألفق المعرفياّ 
د خطاُب اإلصاحية اإلسامية أُُطَرُه منذ القرن التاسع  واإلش��كالياّ الذي حدَّ
عش��ر: االجتهاد في فهم النصاّ وتكييفه مع متغيرات الواق��ع، واالجتهاد في 
فهم الواقع من منظور إس��امٍ منفتح. وليس في الوس��ع أن يق��ال: إن هذا 
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االجته��اد اس��تنفذ أغراض��ه وانتهت الحاج��ة إليه لك��ي نَْخ��ُرَج من عصر 
؛ فإل��ى أن االجته��اد مفتوح عل��ى الجدي��د والطارئ  اإلصاحي��ة الفك��رياّ
د، فإن��ه اغتيل في تاريخن��ا المعاصر حي��ن َجنََح َم��ن َجنَح ثانية  والمتج��داّ
للنصوص وحرفيتها َيلُوذ بها ويعتصم، ويتخذ منها س��ياجاً يعزله عن العالم 
وعن الحاج��ة إلى التقدم. لعلاّه � بهذا الحس��بان � بات أَْوَك��َد من أياّ وقٍت 

مضى وأْدَعى إلى االستئناف ورْفع الحْجر عنه.

هذه واح��دة. الثانيُة أن البرنامج االجتماعي 
والسياس��ي ال��ذي حمل��ه مش��روع اإلصاحي��ة 
َيلَْق  لم  عام��اً �  وثمانين  مائة  � منذ  اإلس��امية 
تحقُّق��اً تاريخياّاً حتى تنته��ي الحاجة إليه1، ولم 
يعتوره نقٌص حتى ندعو إلى إصاحية جديدة. لو 
ات فيه  األَماّ أخذنا ثاثة أهداف منه فقط، ه��ي 
� وهي: نشر التعليم من خال المدرسة الوطنية، 

وإنجاز اإلص��اح الديني، وبناء الدول��ة الوطنية الحديث��ة: دولة الحريات 
ُتمثاُّل � حتى اليوم � أهداف  س��ات � لَتَبيَّنَا أنها ما برحت  والدس��تور والمؤسَّ
الحاضر والمس��تقبل التي على تحقاّقها تتوقف نهض��ُة العرب وخروُجهم من 
حال التأخ��ر التاريخي. وه��ي أهداف ليس فق��ط لم تتحقق؛ ب��ل تعاظَمِت 
المادية والفكرية في وجه تحقيقها. فالرهان اإلصاحياّ اإلس��امي  الموانُع 
على المدرسة الحديثة � إطارًا للتعلاّم واكتساب المعارف العصرية � يصطدم 
الت األمية في  اليوم � وبعد وقرٍن ونصف منه � بانهيار التعلي��م وبتنامي معداّ
أوساط الشعب، وبهجمة التعليم األجنبي ولس��انه. واإلصاح الديني � الذي 
دشَّن فيه محمد عبده القول من طريق تفنيده دعوى السلطة الدينية ودفاعه 
عن مدنية الس��لطة في اإلسام � يصطدم اليوم باتس��اع نطاق األفكار التي 
تنادي بالربط الماهوي للسياس��ة والدولة بالدين وبإقامة الدولة اإلسامية 
المحكومة بالش��ريعة. والدول��ة الوطنية � التي ص��اغ اإلصاحيون مامحها 

1 � مركز دراسات الوحدة العربية، المشروع النهضوي العربي )بيروت: )م د و ع(، 2010(.

اإن البرنامج الجتماعي 

وال�صيا�صي الذي حمله 

م�صروع الإ�صالحية 

الإ�صالمية منذ مائة وثمانين 

قًا تاريخّيًا  َيْلَق تحقُّ عامًا لم 

اإليه حتى تنتهي الحاجة 
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بدفاعهم عن الحرية والدس��تور والنظام التمثيلي وتوزيع السلطة � تصطدم 
اليوم باإلخفاق واالمتناع، فينقلب حالها إلى االستبداد، وتتحول فيها السلطة 

إلى مزرعة لنفوذ الخاصة والنخب الصغيرة المغلقة.
لم يش��هد هذا المش��روع الكبير تحقيقاً تاريخياّاً كي يس��تنفذ نفَسه أو 
ترتفع الحاجة إليه، وما كان تش��خيصه خاطئاً حتى تنشأ الحاجة إلى دعوة 
إل��ى آخر جديد. إنه هو نفُس��ه ال��ذي يفرض نفَس��ه علينا الي��وم ويتطلب 
استئنافاً له. لكن مشكلته أنه دوٌر ينتظر »بطًا« يؤداّيه، و»البطل« هذا ليس 
موجودًا، ومكانه الطبيعي يحتله »ممثلون« آخرون هامش��يون، وال س��بيل إلى 
إصاحية من دون إصاحيين. كما ال س��بيل إلى نجاح المش��روع اإلصاحي 

. من دون حامٍل سياسياّ يمكاّنه من التحقُّق المادياّ
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■  أستاذ الفكر اإلسالمي والغربي في جامعة محمد الخامس، المغرب.

محاولة القراءة الجديــدة التي نحاول القيام بها هي ثمرة 
انشــغال بالفكر األشــعري في تجلياته الكالمية واألصولية 
والسياســية واألخالقيــة. ومحاولتنا هذه تقتضــي األخذ بفكرتين 
ُتَعاِضــد إحداهما األخــرى. فأما الفكرة األولــى فمدارها  اثنتين 
التقرير بأن فكر اإلمام أبي الحســن األشــعري (مؤسس المذهب 
ــنة اليوم) ُيســتمد  الذي ينتمي إليه الســواد األعظم من أهل الس
التــي وصلتنا وأخصهــا عندنا:  ـ أوًال ـ مــن المؤلفات األســاس 
«اإلبانــة عن أصــول الديانة»، «مقــاالت اإلســالميين»، «مجموع 
الرسائل»، كما يســتمد ـ ثانياً ـ من أعمال تالميذته (الباقالني، 
البغــدادي، الجويني، الغزالي..) أي: أولئك الذين ينتســبون إلى 
بالعصر «الكالســيكي» (وســيأتي ـ الحقاً ـ  التي نســميها  الفترة 
توضيح القصد مــن عبارة «العصــر الكالســيكي»). وأما الفكرة 
الثانيــة ـ التي تقضي القــراءة التي نروم القيام بهــا باألخذ بها 
فمفادها ـ أن األشعرية منظومة قائمة الذات لها مكوناتها الذاتية، 
ومنطقهــا الداخلــي، وموجهاتها، مثلمــا أن لها قوانينهــا العامة 
ومبادئهــا الكلية التي تصــدر عنها. وداللة هــذه الفكرة األخيرة 

■   …ƒ∏©dG  ó«©°ùæH ó«©°S

فكر في  جديدة  قراءة 
ا�شعري ا�مام 
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الحكم بخطأ الرأي الشــائع الذي ال يرى لألشــعرية معنــى إال في تبيين 
موقعها بين طرفين، كالهما مناقض لها أو مغاير لها في جوانب على األقل، 
وهما االعتزال من جانب والمنحى الحنبلي المتشــدد من جانب ثاٍن. نقول 
ـ : إن فكر اإلمام األشــعري (وعموم المنظومة األشــعرية  ـ بعبارة المناطقة 
في العصر موضع حديثنا) ال ُيحدد بالسلب وحده (األشعرية غير االعتزال، 
غير الحنبلية، غير الفكر الشيعي.. إلخ..) بل إنه ُيحدد ـ أساساً ـ باإليجاب 

(األشعرية هي كذا وكذا...).
وحيث إنه يلزم كل «قراءة» بنود وأوفاق أن تحــدد «البروتوكول» الذي 
تصدر عنه فإن ما ندعيه من محاولة «قراءة جديدة» مطالب بالكشــف عن 
«بروتوكول القــراءة» وتعيين دقيق للمنهج الذي تلتزم به. فما أوفاق القراءة 

التي ندعي إذن؟
متى تقرر ما ســبق أمكننا الشــروع في القراءة ذاتها، وقراءتنا تتوخى 
تســليط الضوء على عناصــر ثالثة من مكونــات الخطاب األشــعري: مقام 
العقل، نظام المعرفة، العلم الكلي. ثم إننا ننتهي إلى خاتمة قصيرة نحملها 

ُجملة تنبيهات وخالصات عامة.

»μ«°SÓμdG ô°ü©dG »a ájô©°TC’G `  1
يفرد ابن خلــدون لعلم الكالم فصــًال في «المقدمة» يســتهله بتعريفه 
الشــهير لعلم الكالم وموضوعاته، ويأتي فيه بنظره إلــى تطور مباحثه في 
أرض اإلسالم، إلى أن ينتهي به األمر إلى ذكر اإلمام أبي الحسن األشعري 
ثم تالميذته من بعده. وما يعنينا في الفصل المشــار إليه هو األحكام التي 

يصدرها صاحب «المقدمة» على األشعرية.
يذكر أوالً أنه بعــد أن كثر أتباع «إمام المتكلمين» وتعدد تالميذه «أخذ 
عنهــم القاضي أبو بكر الباقالنــي، فتصدر لإلمامة فــي طريقتهم وهذبها، 
ووضع المقدمات العقلية التــي تتوقف عليها األدلة والنظــار؛ فأثبت قواعد 
شــتى ودقق القول فيها، وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد اإليمانية في وجوب 
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اعتقادهــا لتوقف تلــك األدلة عليهــا، وأن بطالن الدليـــل يؤذن ببطالن 
المدلول. وُجعلت هذه الطريقة وجاءت من أحســن الفنون النظرية والعلوم 
الدينية». ولكن ضعف انتشــار المنطق اليوناني في أرض اإلســالم أو نفور 
المتكلمين من ممارســته جعل «صور األدلة التي تعتبر بها األقيسة» مهجورة 
عندهم. ولمــا كتب أبــو المعالي الجويني «الشــامل» ثم عــاد فلخصه في 
«اإلرشــاد» حدث أن «انتشــرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة، وقرأه 
الناس، وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار لألدلة»، فعرفوا 

وبين «كالم  المنطــق»  «معيار  بين  يميزون  كيف 
الفالسفة في الطبيعيات واإللٰهيات». فلما سبروها 
ولم  فيهــا،  إلــى ذلك  ردهم  المنطــق  بمعيــار 
كما  دليله  المدلول من بطالن  بطالن  يعتقدها 
صار إليــه القاضي، فصارت هــذه الطريقة من 
وتســمى  األولى  للطريقــة  مباينــة  مصطلحهــم 
ابن  المتأخرين». ثــم إن عبد الرحٰمن  «طريقــة 
خلــدون يذكر بعد ذلــك أن «أول مــن كتب في 
طريقة الكالم على هــذا المنحى الغزالي 5 ، 

وتبعه اإلمام ابن الخطيــب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل 
المتأخــرون مــن بعدهم في مخالطــة كتب الفلســفة، والتبس عليهم شــأن 

الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحدًا من اشتباه المسائل فيهما»1.
حديث ابن خلدون عن اإلمام األشــعري والمدرسة األشعرية يقضي إذن 
بالتمييز بيــن طريقة «المتقدميــن» وطريقة «المتأخريــن»، وهذا من جهة 
أولى. كمــا أن حديثه يقضي ـ من جهة ثانية ـ باعتبار حجة اإلســالم فارقاً 
بين الطريقتين بمعنى أنه ُيدشن للطريقة الثانية فيكون كل الالحقين عليه، 
مثل الفخر الــرازي واإليجــي وتالميذة كل منهما منتســبين إلــى «طريقة 
المتأخريــن». فْيصــل التفرقة عند ابن خلــدون هو النفور مــن صور األدلة 

1 ـ ابن خلدون، المقدمة، مطبعة محمد عاطف، القاهرة، (د. ت)، ص 347 - 348.
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واألقيســة المنطقية اليونانية في طريقة المتقدمين (والنموذج األشــهر في 
ذلك هو أبو بكــر الباقالني)، وهــو اإلقبال ـ على العكس مــن ذلك ـ على 
المنطق اليوناني واألخذ منه بغير حســاب عنــد «المتأخرين». وأما العالمة 
المميزة في ذلك فهي ـ عند صاحب «المقدمة» ـ قول «المتقدمين» ببطالن 
المدلول لبطالن الدليل وذهاب «المتأخرين» ـ في مقابل ذلك ـ إلى الجزم 

أنه ليس من شأن بطالن المدلول بطالن الدليل.
نعلم أن ابن خلدون قد شــرع بهذه القسمة الثنائية (طريقة المتقدمين/ 
طريقة المتأخرين) لتقليد في النظر إلى األشاعرة سيسير عليه مؤرخو الفكر 
اإلسالمي من بعده، بل وال يزالون يسيرون عليه حتى اليوم. وعلى أحكام ابن 
خلدون هذه لدينا اعتراضات ومالحظات من مجموعها يتوضح معنى «العصر 
الكالسيكي» الذي نتحدث عنه. ذلك ما نحاوله هنا في إيجاز وتركيز بعدما 

بسطنا القول فيه في كتابنا «الخطاب األشعري»1.
إذا ما تناولنا بعضاً مما كتبه «المتقدمون» في أصول الدين (لنأخذ من 
تلك الكتابة نموذجين همــا «التمهيد» للقاضي أبي بكر الباقالني، و«أصول 
النموذجين مع ما  إلى مقاربــة  البغدادي)، ثم ســعينا  الدين» لعبد القاهر 
كتبه «المتأخرون» حقيقة (الالحقون على أبي حامد الغزالي) فنحن سنجدنا 
بالفعل أمام طريقتين مختلفتين كلية وأمام منهجيــن متمايزين تمايزًا كلياً. 
لنتناول كتاب «المباحث المشرقية» لفخر الدين الرازي وكتاب «المواقف» 
لعضــد الدين اإليجــي، ولنعمــل النظر المقــارن مــع «التمهيد» من جهة 

و«أصول الدين» المذكورين سابقاً، من جهة أخرى. فماذا نجد؟
ســواء تعلق األمر بعرض المباحث وترتيبها أو بكيفية معالجتها، أو كان 
راجعاً إلى طرق االســتدالل والمعالجة فنحن نجد البون شاســعاً واالختالف 
بيــن المجموعــة األولــى («التمهيد» «أصـــول الدين»)  كبيــرًا وواضحــاً 
والمجموعة الثانية («المباحث المشرقية»، «المواقف»). عند الفخر الرازي 

1 ـ سعيد بنســعيد العلوي، الخطاب األشعري: مساهمة في دراســـة العقل العربي اإلسالمي، دار 
المنتخب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1992، الصفحات: 8 - 20، 36 - 42.
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مزج شــديد بين موضوعات الكالم ومباحث «العلــم اإللٰهي»، وعنده حضور 
قوي بل طاغ للشيخ الرئيس؛ إذ ابن سينا يحظى بمكانة علية ال يزاحمه فيها 
أحد. ولــو أنا أطلقنا علــى مؤلف «المباحث المشـــرقية» نعت «الســينوي 
الجديد» لما أنكر النعَت أحٌد وال استشنعه. وال شك كذلك في أن من ينظر 
فــي «المواقف» ويقرأ «مراصده» ثم يمضي بعد ذلــك فيقرأ «مقاصد» كل 
مرصد من المراصد التي يشــكل مجموعها «موقفاً» على النحو الذي يصنعه 
عضــد الدين اإليجي في كتابه، ال شــك أن من يفعل ذلــك ال يملك إال أن 
يحكــم بوجود االختالف، بل الخالف البين أحيانــاً، مع «التمهيد» من جهة 
و«أصول الدين» من جهة أخرى. غير أننا نضيــف أمرًا آخر: هب أن قارئ 
الكتــب األربعــة المتقدم ذكرهــا عمد إلى كتــاب الغزالــي «االقتصاد في 
االعتقاد» وطفق يقــرأ التمهيدات األربعة التي يوردها أبو حامد، وهي شــبه 
«المدخل والمقدمة»، ثم تابع القراءة فتصفح «األقطاب األربعة» (وهي ـ كما 
نعلم جميعاً ـ لحمة الكتاب ومادته األساس) ثم إن قارئنا التفت يمنة فوقعت 
عيناه على «التمهيد» و«أصول الدين»، والتفت يســرة فألفى أمامه كال من 
«المباحث المشـــرقية» و«المواقف في علم الكالم» فأي حكم ســيكون في 
مقدوره يصدر على الكتب الخمسة في نظره المقارن؟ ال غرو أن قارئنا هذا 
ســيتردد طويًال، ويحق له ذلك، قبل أن ينتهي إلى رأي واضح: فلو نظر في 
كتــاب «االقتصاد فـــي االعتقاد» من حيــث اللغــة والمصطلــح ومن جهة 
بين الكتاب  قوياً  الموضوعات والقضايا التي يعــرض لها فإنه يجد جامعــاً 
المذكــور وبيــن كل من «التمهيـــد» و«أصول الديـــن». أما لــو نظر في 
«االعتقاد» مــن حيث «الحضــور اإلغريقي» لوجــد فيه ما لــم يجده عند 
الباقالني ولــم يألفه من البغدادي؛ ذلك أن في «االعتقاد» مالمســة كثيرة 
للمنطق اليونانــي، وتأثًرا بعبارة الفالســفة وذكًرا للعقــل المحض ولصور 
األقيسة وتمييًزا بين المطالبة والبرهان (وهذه كلها مفاهيم غائبة في كتابة 
الباقالني ومعاصره البغدادي، وهي غائبة ألنها لم تكن معلومة). وإذن يمكن 
ـ : إن «االقتصاد» يقترب من «المباحث المشرقية»  القول ـ من هذا الوجــه 
بعض االقتراب؛ لكن ال شــيء في مؤلف الغزالي يقربه من الرازي من حيث 
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المضمون، وال شيء يسمح (من حيث «النظرة») بجعل «االعتقاد» في خندق 
واحد مع «المباحث» و«المواقف».

الحق أن األمر فــي «االقتصاد في االعتقاد» عجيــب ومحير مثلما أن 
أمر الغزالــي عجيب ومحير في مؤلفاته األخرى مــن غير الكالم؛ أي: في 
أصول الفقه والتصوف واألخالق والسياســة. ولن يرى القارئ إال االقتصار 
في الحكم على أبي حامد في مؤلفه الكالمي هذا بأنه يسلك طريقاً مغايرًا 
للطريقتين اللتين رســمهما ابن خلدون، وأن حجة اإلسالم بهذا يكون «أول 
من كتــب» في الطريقــة الثانية. نحــن إذن أمام وجــوب مراجعة صاحب 
«المقدمة» في قســمته الثنائية الشهيرة، والتحفظ الشــديد في أمر هذا 
التقليد الذي سار عليه مؤرخو األشعرية من بعده. فأحد أمرين اثنين يلزم 
األخذ بهما: فإما القول بثالثية القسمة عوض ثنائيتها والحديث عن طريقة 
وسطى بين طريقة «المتقدمين» وطريقة «المتأخرين»، وقد يتسع أمر هذه 
الطريقة الوسطى ليشمل المرحلة التي قّعد لها القواعد أبو المعالي، وإما 
التأكيد على صحة القســمة الثنائية مع تمييز وإضافــة جديدين. واألقرب 
إلى المنطق والتاريخ معاً هو األخــذ بالرأي الثاني والقول بطريقة «أولى» 
حسب العبارة الخلدونية والجديد عندنا هو القول بتطور ذاتي، داخلي، في 
تلك الطريقــة. تطور يبلغ مداه األقصى عند أبي حامد الغزالي ويســتكمل 
معه عناصره الفاعلة ليصير إلى قطيعــة تامة، إلى ما يمكن أن نقول عنه 
ـ : إنــه «نقطة الّالعودة» أو الخــط النهائي الفاصل مع  ـ في لغتنا اليوم 
الفخر الــرازي «المباحث المشرقية» من وجه ومع اإليجي في «المواقف» 
من وجه آخــر. عند هذا الخــط النهائي الفاصل تكــون الطريقة الثانية، 

طريقة «المتأخرين».
يتعلق األمر إذن بلحظتيــن معرفيتين متمايزتين: لحظة أولى بدايتها أبو 
الحســن األشــعري ونهايتها أبو حامد الغزالي. ولحظة ثانية هي تلك التي 
ـ : إن مســائل الكالم  يقول عنهــا ابن خلدون ـ في حديثــه عن علم الكالم 
تلتبس بمسائل الفلســفة، فال «يتميز أحد الفنين من اآلخر، وال يحصل عليه 
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طالبه من كتبهم». نعم، في فكر الغزالي ـ متى اعتبرناه في كليته ـ ما يشي 
بحال األزمة، فهناك تصادم بين أبنية فكرية عديدة، وقد يحكم البعض من 
أجل ذلك على فكر أبي حامد باالضطــراب والتناقض، وقد يحار آخرون في 
تصنيفه؛ ولكن الحــق أن المنظومــة الغزالية تعكس واقــع الثقافة العربية 
ني  اإلســالمية في القرن الهجري الخامس؛ واقع تطور الفكر اإلســالمي الس
وبلوغ درجة عليا من النضج واالكتمال. تلك الدرجة وذلك الواقع الثقافي هو 
بالضبط ما ننعته بالعصر «الكالســيكي» ـ أي: العصر الــذي يحق اعتباره 
مرجعاً ونموذجاً. إن هذا الحال هو ما نقصده بالتمييز واإلضافة الجديدين، 
وهو ما نقصده إذ نتحدث عن األشعرية الكالسيكية أو ـ باألحرى ـ المنظومة 
األشعرية في عصرها الكالسيكي كما يرسي اإلمام األشعري قواعدها ويشرع 
في رَص لبناتها األســاس في علم الكالم، وفي نظرية اإلمامة، وفي العقل: 

مقاماً ووظيفة.
نحســب أننا ـ بتوضيح األمور على النحو الذي حاولناه في هذا القسم 
خاصة ـ ال نبتعد عن أبي الحسن األشعري، ال بل إننا على العكس من ذلك 
نقترب منه أكثــر فأكثر. ذلك أن أتباع اإلمام في العصر الكالســيكي كانوا 
يسيرون على دربه، يرصدون خطاه خطوًا بخطو ونعًال بنعل على النحو الذي 
تبين عنه الدراسة القيمة (أكاد أقول: الفريدة في نوعها) التي خصصها له 

الراهب الفرنسي األب ميشيل اآلر1.

ÉgOƒæHh IAGô≤dG z∫ƒcƒJhôH{ `  2
ال بد لكل قراءة تدعي «المعاصرة» أو تتوخــى «الجدة» (أو تطمح إلى 
المغايرة على كل) من أوفاق يلزمها الكشف عنها، ومنهج تلتزم به، وأهداف 
تروم إصابتها. وفي قول موجز نقول: إن بنود القراءة التي نتوخى القيام بها 

ترجع إلى أربعة أساسية نذكرها كما يلي:

 Michel Allard, Le problème des attributs divins dans la doctrine d’Al-‛Achari et 1 ـ انظــر: 
ses premiers desciples, éditions de l’imprimerie Catholique, Beirut-Liban, 1965.
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أ ـ ال تعنينا فــي النظر في فكر اإلمام األشــعري وأتباعــه في العصر 
الكالســيكي لألشــعرية مضامين أصول الدين؛ ذلك أنه ال جدة إطالقاً في 
الحديث عن المضامين، بل قد يكفي فــي معرفتها الوقوف عند «اإلبانة عن 
أصول الديانة»؛ إذ ما كتبه األتباع من بعده توضيح وشرح وإطالة نَفٍَس (كما 
يقول المتكلمة) فيما كان فيه أبو الحسن األشــعري موجزًا. إن األهم عندنا 
هــو التنبيه إلى طريقة المعالجـــة وكيف النظر. في ذلــك التنبيه تتبيّن 

الفروق وتتضح الصورة.
ب ـ اســتنطاق الخطاب األشــعري في العصر الكالسيكي حتى يكون في 
اإلمكان الوقوف ـ خلف القول المعلــن والمفكر فيه ـ عّما كان مضمرًا وغير 
مفكر فيه. االســتنطاق يعني ـ لغة ـ اســتخراج النطق وحمل المخاطب على 
البوح بما كان يرفض البوح فيه أو يخشاه أو كان ـ دون علم منه ـ يعمد فيه 

إلى التمويه بفعل ضغط قوى ال شعورية.
ج ـ الخفــي والمضمــر فــي الخطاب األشــعري ـ فــي العصر موضع 
نظرنا ـ هو البعد اإليديولوجي. إنه الخلفية السياسية التي تفعل في الفكر 
األشــعري فعلها الحاســم، إنها تلك التي تجعل من نظريــة اإلمامة ـ من 
جانب أول ـ وتجعل مــن المخالفة للخصــم الباطني ـ مــن جانب ثان ـ 
المحور الموجه. قراءتنا تطمح إلى كشــف الغطــاء عّما كان بطبعه يجنح 

إلى التمويه والممانعة.
د ـ ال تريد القراءة االكتفاء بطريق الســلب في الحديث عن األشعرية، بل 
إنها تطمح إلى ســلوك طريق اإليجــاب. نقول ـ بعبــارة المناطقة ـ حيث يكون 
االختيار في التحديد (التعريف) بين الحديث السالب عن الموضوع (ليس كذا، 
مخالف لكــذا، ليس ذاك...) والحديث الموجب (تعيين الخصائص والســمات) 

فإن القراءة تلتزم بسلوك النهج الثاني؛ فهو ماهية القراءة ومبرر وجودها.
ـ : إن القراءة المأمول القيام بها تتوخى الكشف  نقول ـ في كلمة جامعة 
عن اآلليات المعرفية مــن جانب أول، والتنبيه على المكونات األســاس من 

جانب ثان.
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»μ«°SÓμdG …ô©°TC’G ôμØ∏d ¢SÉ°SC’G äÉfƒμªdG `  3
المكونــات األســاس للفكــر األشــعري في العصــر الكالســيكي ـ متى 
اعتبرناها من حيث الصورة أو الشكل الذي ُتفرغ فيه الفكر ـ هي عينها تلك 
التي تحدد وتوجه الفكر اإلســالمي إجماالً. إذا ما اعتبرنا الفكر (في عبارة 
أخرى) نظاماً معرفياً لــه قوانين وموجهات كان القول ـ إجماالً ـ بأن النظام 
ذاك تحكمه نوعية العالقة التي تقوم بين العقل والنقل صادقاً. ليس الفكر 

كيفيات مختلفة  (في مجموعه) ســوى  اإلســالمي 
للنظر فــي النقل، وليســت الكيفيــات المختلفة 
ســوى العقل وهو يعمل. نحن أمام سؤال أول هو: 
علــى أي نحــو تتحــدد العالقــة بيــن المعقول 
والمنقول في المنظومة األشــعرية؟ وســؤال ثاٍن 
ـ ينبع من السؤال المتقدم ـ وهو: ما صفة العقل 
وما مقامه في الوجود؟ وسؤال ثالث ـ يجمع بين 
الســؤالين الســابقين ـ هو: كيف يكون التأصيل 

للمعارف وأصولها؟
يمكن لألسئلة الثالثة السابقة أن ترتب على نحو آخر، أكثر بيداغوجية 
وأقدر على تقريب المــدارك، فتكون طلباً لإلجابة عن قضايا كلية ثالث: ما 
نظام المعرفة في المنظومة األشــعرية في العصر الكالسيكي؟ ما العقل في 

الفكر األشعري وما مقامه؟ ما العلم الكلي وماذا يحدث فيه؟

3 - 1. نظام المعرفة في المنظومة األشعرية الكالسيكية
تنقسم العلوم عند األشاعرة عدة تقســيمات أو تصنيفات؛ فقسمة أولى 
تكون العلوم بها عقلية (كالطب، والحســاب، والهندسة)، ودينية (كالكالم، 
والفقه، وأصوله، والتفســير، والحديث..). وقســمة ثانية هي بموجبها كلية 
تتقرر فيها مبادئ العلوم وتثبــت مقدماتها، وجزئية تحدد فيها العلوم أحادًا 
خاصة. وقســمة ثالثة تكون العلوم بحسبها إما راجعة إلى الضرورة، فالمرء 
مضطر إلى التســليم بما يكــون عنها، وهو ال يبذل فــي تحصيل ذلك أدنى 

 »a ôª°†ªdGh »ØîdG
…ô©°TC’G ÜÉ£îdG

 ` Éfô¶f ™°Vƒe ô°ü©dG »a `
 .»LƒdƒjójE’G ó©ÑdG ƒg
 á«°SÉ«°ùdG  á«Ø∏îdG ¬fEG
 ôμØdG »a π©ØJ »àdG
º°SÉëdG É¡∏©a …ô©°TC’G
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جهة، أو إلى النظر واالســـتدالل، فال بد فيهــا من إعمــال الفكر وإجهاد 
العقل. وِقْســَمٌة رابعة وأخيرة توصف العلوم فيها بأنها تفيد اليقين والقطع 
أو بكونها ال تتجاوز حدود التخمين والظن. يمكن القول ـ في عبارة أخرى ـ 
بأن التصنيف في العلوم يكون تصنيفاً لها إما بحســب المجال الذي تنتمي 
إليه (العقل/ النقل) وإما بالنسبة إلى موضوعها (علوم كلية/ علوم جزئية)، 
أو تصنيف لها بالنظر إلى طبيعتها المعرفية (ضرورية/ نظرية). والتصنيف 

يكون أخيرًا بالنظر إلى الصفة التي تفيدها (اليقين/ الظن).
لندع جانباً تصنيــف العلوم من حيث المجال الذي تنتمي إليه، ولننظر 
فيها بإيجاز مــن جهة التصنيفات األخرى الثالث. ليكــن أول الكالم النظر 
في العلوم من حيث طبيعتهــا المعرفية (ضرورية/ نظرية)، والمالحظ أنه ال 
اختالف بين المتكلمة عموماً في قسمة العلوم إلى ضرورية ونظرية، كما أنه 
ال خالف فيما يتعلق بالعلــم الضروري وتعريفه فمرده عند المتكلمين عموماً 
إلى االضطرار والحمل. كما أنه ال اختالف في معنى العلم النظري وحصوله 
عقب النظــر وإعمال الفكــر. لكن اختالفاً يظهــر فيما يتعلق بأنــواع العلم 
النظري وأقســامه. واألشعرية الكالســيكية تجعله ـ على لســان البغدادي ـ 
أقســاماً أربعة «أحدها اســتدالل بالعقل من جهــة القياس والنظر، والثاني 
معلوم من جهة التجارب والعادات، والثالث معلوم من جهة الشـــرع، والرابع 

معلوم من جهة اإللهام في بعض الناس أو بعض الحيوانات دون بعض»1.
لنســجل ـ مع البغدادي ـ أن للمعرفة النظرية مصادر أربعة ترجع إليها 
وهي: العقــل، والتجربة والعادة، والشــرع، واإللهام. لننتبــه فقط كيف أن 

«العادة» تكون أحد مصادر المعرفة النظرية.
لننظر اآلن ـ في إيجاز كذلك ـ إلى قسمة العلوم من حيث موضوعها.

إن كانت العلوم كلها (ما كان منهــا متعلقاً بمجال العقل وما كان راجعاً 
إلى مجال النقل) تنقسم إلى علوم كلية وعلوم جزئية؛ فإن العلم الكلي ـ في 

1 ـ عبد القاهر البغدادي، أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1981، ص 14 - 15.
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العلوم الدينية ـ هو علم الكالم «وسائر العلوم من الِفقه وأصوله، والحديث 
والتفســير علوم جزئية؛ ألن المفســـر ال ينظر إال في معنى الكتاب خاصة، 
والمحّدث ال ينظر إال في طــرق الحديث خاصــة، والفقيه ال ينظر إال في 
أحكام المكلفين خاصة، واألصولي ال ينظر إال في أدلة األحكام الشــرعية 
خاصة. والمتكلم هو الذي ينظر في أعم األشـــياء وهو الموجود؛ فيقســم 
الموجود أوالً إلى قديم وحادث، ثم يقسم المحدث إلى جديد وعارض (...) 
الكالم هو المتكفل بإثبــات مبادئ العلوم الدينية، فهي جزئية باإلضافة إلى 

الكالم. فالكالم هو األعلى في الرتبة؛ إذ منه النّزول إلى الجزئيات»1.
علــم الكلي هو العلــم الكلي من العلــوم الدينية أو هو ـ كما ســيصفه 
اإليجي الحقاً ـ «رئيس العلــوم»، ومعنى ذلك هو ما يوضحــه أبو حامد في 
النص أعاله: مبــادئ العلوم وكلياته تتقرر في أصــول الدين. هذه مالحظة 
مهمة أولى، بل قاعدة كلية تتقرر عند األشــاعرة مثلما تتقرر عند المتكلمين 
عامة، وإليها يلــزم التنبيه إلى قاعدة كلية عامــة، األحق إلحاقها بموجهات 
القراءة التــي نحاول القيــام بها لفكر أبي الحســن األشــعري وتالميذته. 
والقاعدة المشار إليها تقبل الصياغة على النحو التالي: كل مبدأ كلي يتقرر 
في المذهب (علم الكالم) فإنه يسري ـ ضرورة ـ في كافة العلوم التي يحدد 
العلم الكلي (علم الكالم) مبادئهــا وكلياتها. يمكن صياغة القاعدة هذه في 
عبارة يســيرة: العلــم الكلي من العلــوم الدينية، من حيث إنــه الدفاع عن 
العقيدة على قول معلوم هو قول المذهب، يقضي بوجوب سريان األصل (علم 
الكالم) في الفــروع كلها (باقي العلوم الدينية علــى النحو الذي يذكره أبو 

حامد في النص المتقدم الرجوع إليه).
يلزمنــا التنبيه ـ في مالحظة مهمــة ثانية ـ إلى أن األشــاعرة، وزعيم 
المذهب فــي مقدمتهم كانوا من أشــد المنافحين عن شــرعية علم الكالم 
لما يزعم خصومهم، والتزاماً  ومباحثه ضدًا على الحشــوية خاصة، وخالفاً 

1 ـ الغزالي، المســـتصفى من علم األصول، تحقيق: الشــيخ محمــد مصطفى أبــو العال، مكتبة 
الجندي، القاهرة، 1971، ص 12 - 13.
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بالقاعدة العامة الكلية التي يقررها المتكلمون، والتي تفضي بأن معرفة اهللا 
تعالى، والقــول بصحة النبوة وصدقها يثبتان بالعلــم النظري ال الضروري، 
وبناءً على ذلك يتقــرر مبدأ آخــر: أول ما أوجبه اهللا تعالــى على المكلف 

النظر المؤدي إلى معرفته تعالى.
نقرأ ألبي الحسن األشعري في رســالته في «استحسان الخوض في علم 

الكالم»:
«إن طائفــة من الناس جعلــوا الجهل رأس مالهم، وثقــل عليهم النظر 
والبحث عن الدين، ومالوا إلى التخفيف والتقليد، وطعنوا على من فتش عن 
أصول الدين ونسبوه إلى الضالل، وزعموا أن الكالم في الحركة والسكون، 
والجسم والعرض، واأللوان واألكوان، والجزء والطفرة، وصفات الباري 8 
بدعة وضاللة، وقالوا: لو كان ُهدى ورشــادًا لتكلــم فيه النبي ژ وخلفاؤه 
وأصحابه. قالوا: وألن النبي ژ لم يمت حتــى تكلم في كل ما ُيحتاج إليه 
من أمور الدين وبينه بياناً شافياً ولم يترك ألحد بعده مقاالً فيما للمسلمين 
إليه حاجة من أمور دينهم وما يقربهم إلى اهللا 8 ويباعدهم عن ســخطه. 
فلما لم يرووا عنه الكالم في شــيء مما ذكرناه، علمنا أن الكالم فيه بدعة 
والبحث عنه ضاللة؛ ألنه لــو كان خيرًا لما فات النبــي ژ ولتكلموا فيه. 
قالوا: وألنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا َعِلموه فســكتوا عنه، 
أو لم يعلموه بل َجِهلوه. فإن كانوا َعِلُموُه ولم يتكلموا فيه َوِســَعنَا أيضاً نحن 
الســكوت عنه كما َوِســَعهُْم الســكوت عنه، َوَوِســَعنَا ترك الخوض فيه كما 
َوِسَعهم ترك الخوض فيه، وألنه لو كان من الدين ما َوِسَعهم السكوت عنه. 
وإن كانوا لم يعلموه َوِســَعنا جهلهُ، كما َوِســَع أولِئك جهله؛ ألنه لو كان من 
الدين لم يجهلوه فعلى كال الوجهين الكالُم فيه بدعة والخوض فيه ضاللة».
لمــا تفضي به األعراف  أفســحنا المجال كبيرًا إلمام المذهب، خالفاً 
األكاديميــة التي تلزمنا بالشــرح والتوضيح عوض النســخ والتقديم، ونحن 
آثرنا ذلك لسببين اثنين: أولهما أننا أمام مرافعة بليغة في الدفاع عن علم 
الكالم، شرعيته وحجيته (وأبو الحسن في باقي الرسالة القصيرة محام بارع 
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ومتكلم صلب قوي المراس)، وفي الدفاع عن الكالم دفاع عن العقل وتقدير 
لدوره ومكانته من العلوم الدينية. وثانيهما أن النص ـ من حيث استنتاجاته 
البعيدة ـ يرســم الخطوط العريضــة للعالقة الموجودة بيــن العقل والنقل، 
فالنقل مقدم ومتبوع، والعقل متأخر وتابع؛ ولكنــه يظل يقظاً وجوباً، بل إن 

يقظته وفعاليته من صلب الدين والدفاع عنه.
واآلن، ما القول في العقل َماِهيًة ووظيفة ومقاماً؟

3 - 2. العقل ومقامه في الفكر األشعري
صلة العقل بالنقل في المذهب األشعري جلية واضحة، ال لبس فيها وال 
تردد عند أبي الحسن األشــعري وتالميذته من بعده في العصر الكالسيكي 
لألشعرية. أول ما يتقرر هو وجود كل منهما في تمايز عن اآلخر، واألشعرية 
توافق المتكلمة في ذلك. وثاني شــيء هو أن األصل في العلوم الدينية وما 
يتصــل بها هو النقل، فالنقل أول في الوجود وأول في الرتبة والشــرف كما 
يقــول المناطقة، والنقل متبوع في حين أن العقل تابع ورديف. وثالث شــيء 
أن األشعرية تنتصر للعقل ألســباب أخصها اثنان: األول منهما هو االنتصار 
لعلم الكالم حتــى يكون ممكنــاً، والنص الطويــل الذي أوردنــاه لصاحب 
قطعيّاً  «اإلبانة» دليل ناصــع. والثاني هــو أن في االنتصــار للعقل رفضــاً 
للتعليميــة والتعليم، فنحن نصير إلــى طريقتين تكون بهمــا المعارف: فإما 
اســتناد إلى العقل وأنواره وثقة فيه، وإما نفي مطلق له وارتكان واســتكانة 

تاّمان إلى «المعلم المعصوم» وعلمه السري.
متى تقررت لدينا هذه األمور فإنه يكون في الوسع إدراك أركان وقواعد 
مكينة في الفكر األشــعري. متى فهمنا العالقة بين المنقــول والمعقول على 
النحو المذكور فنحن نفهــم ِلَم يكون التعبد توقيفاً وليس استحســاناً، كما 
نفهم مصدر الخطأ في نظرية الحســن والقبيح العقليين. كما نفهم لم كان 
انبعاث األنبيــاء ِمنًّة من اهللا ولطفــاً ولم يكن ذلك واجبــاً عليه. وبالجملة 
فنحن ندرك أمرين اثنين متالزمين في الوقت ذاته: أولهما أن مجال العقل 
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وتصرفه شــيء، ومجال الشرع ونظره شــيء آخر. وثانيهما أن للعقل حدودًا 
يقف عندها بالضرورة وأحواالً ال يقدر على تبينها َبلْهَ القول فيها.

نقترح اآلن ـ توخياً لإليجــاز والتوضيح معاً ـ التنبيــه على أمور أربعة، 
إليها يرجع القول في العقل عند األشعرية ماهية ووظيفة ومقاماً:

ـ تمام  المنظومة األشــعرية  ُيــْدِرُك ـ في  العقل  أن  التنبيه األول هو  ـ 
اإلدراك ما يطيقه ويقدر عليه مثلما أنه يدرك ـ بالدقة نفسها ـ ما ال يطيقه 

وال يقدر عليه.
يقول أبو حامد الغزالي فــي «المستصفى»: «إذا قلنا للعقل: احكم على 
ق بــه. فعلمنا أن ليس يلتقي في  النبيذ بالحــرام، فيقول: ال أدري ولم ُيَصد
الذهــن طرفا هذه القضية وهــو النبيذ والحرام، فال بد أن يطلب واســطة 
ق بوجود وصــف الحرام لتلك  ق العقــل بوجودها في النبيــذ وَصد ربما َصد
الواسطة (...) فيقال: هل النبيذ مسكر؟ فيقول: نعم، إذا كان قد ُعِلَم ذلك 
بالتجربة. فيقال: وهل المســكر حــرام؟ فيقول: نعــم، إذا كان حصل ذلك 

بالسماع هو المدرك بالسمع»1.
مصادر المعرفــة وطرائقها متعددة (كما رأينا في القســم الســابق مع 

البغدادي)، والعقل واٍع بطريقه مثلما هو واٍع بقدرته، مدرك لحدوده.
ـ التنبيه الثاني هو أن العقل ـ إذ يدرك الفــرق بين ما يطيقه وما ال 
يطيقه ـ ال يملك في األمور التعبدية وفي االعتقــادات اإليمانية إال الموافقة 

والتسليم.
يسلم أبو الحسن األشــعري بأن «القرآن العزيز على ظاهره، وليس لنا 
أن نزيله عن ظاهره إال بحجة، وإال فهو على ظاهره»2. وترجمة هذا اإلقرار، 
في معــرض الحديث عــن الحقيقة والمجــاز، أنه ليس لنــا أن نحمل على 

1 ـ المرجع السابق، ص. 65.
2 ـ أبو الحســن األشــعري، اإلبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية حسين محمود، دار األنصار، 

القاهرة، 1977، ص. 40.
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المجاز ما كان يحتمل الخروج على الحقيقة. وجوهر القضية في هذا الشأن 
هو القول في «الرؤية»، رؤية اهللا باألبصار يوم القيامة.

يقول اإلمام األشــعري: «والنظر في القرآن يفيد أحــد معاٍن أربع: فإما 
 ﴾ } | { z y x ﴿ :نظر هو نظر االعتبار مثل قولــه تعالى
[الغاشــية: 17]. أو نظر يفيد االنتظار: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [يس: 49]. أو 
نظر هو نظر التعطف: ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾. وإما نظر رابع ال يخرج 
عن معنى نظر الرؤية ﴿ ( * + ❁ - . / ﴾ [القيامة: 22، 23]». فأما 

المعنــى األول عند أبي الحســن األشــعري فغير 
وارد البتة؛ «ألن اآلخرة ليست بدار اعتبار». وأما 
الثاني فغيــر جائــز؛ «إذ االنتظار معه  المعنــى 
تنغيص وتنكيد ال يجوز أن يكــون ألهل الجنة». 
وكذلك يبطل المعنى الثالث (التعطف)؛ ألن فيه 
إذالالً ال يصيــر إليــه أهــل الجنة أبــدًا، «فإذا 
فســدت األقسام الثالثة صح القســم الرابع من 

أقسام النظر»1.
ترتفع الحيرة والوله عن العقل، متــى أقر بأن للنقل مجاله الخاص به 

وسلم للنقل باألولية والتبعية.
العالقة  تبينا طبيعة  بالتنبيه األول (مرده كمــا  الثالث يتصل  التنبيه  ـ 
بين المعقول والمنقــول، وتحديد مجال كل منهما) من وجه، ويتصل بالتنبيه 
الثاني من وجه آخر (مــا يطيقه العقل وما ال يطيقــه) ومفاده أن كل ما ال 
يستطيع العقل البرهنة على استحالته فإنه ال يسعه إال التسليم بجوازه. وفي 
عبــارة منطقية واضحة نقول: يملك العقل األشــعري، بموجــب اآلليات التي 
يعمل بها، والمبادئ الكلية التي يســلم بها أن يقرر بأن األحوال ليست نفياً 
محضــاً أو إثباتــاً قطعياً؛ وإنما هناك حال ثالثة، توســط وإمــكان ال يملك 

العقل أن يقضي برفضه؛ ذلك هو الجواز.

1 ـ المصدر السابق، ص. 37.
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مبدأ التجويــز عندنا ـ متى أمعنا النظر في معناه ومغزاه معاً ـ ال يرقى 
إلى مستوى البرهان اإليجابي فعًال، فيكون إثباتاً كامًال، وليس يقنع بمنزلة 
البرهان الســلبي أو البرهان بالســلب فيكون نفياً قاطعاً؛ بيد أنه يصير إلى 
تدعيم النقل؛ إذ يفتح طريق اإلمكان، ويجعل العقل ذاته في حال تردد وقلق 
ال يخرج منهما إال متى عاد فسلم ـ مرة أخرى ـ بما كان مطيقاً له وما كان 
غير مطيق له، متــى قرر أن هناك في البرهنة واإلثبات طرقاً ودروباً شــتى 

(النقل، التجربة والعادة، اإللهام...).
ـ التنبيـــه الرابع واألخير يتصل بمبــدأ التجويز، أو ُقل إن شــئت: إنه 
الجواز، وقــد كان النظر إليه بكيفية أخرى: إنه طريق «العادة» األشــعرية، 
تلك التــي تقضــي بوجــود التــالزم واالضطــراد دون أن يكون فــي األمر 
ـ ضرورة ـ فعل وانفعال وسبب ومســبب. وعن العادة يكون «الكسب» والقول 

ـ «االنفصال» عوض االتصال. في الوجود ب
ما نريد أن ننتهي إليه هو القول بأن العقل ينســج شبكة من المفاهيم 
تنتظم فيما بينها في حقل داللي منســجم ومقفل، في منظومة كلية مفتاحها 
هو مبدأ التجويز أو مفهوم «الجواز»، بحسبانه رُْتَبة ثالثة ممكنة بين القطع 

والنفي، بين الوجود والعدم.

3 - 3. العلم الكلي من العلوم الدينية
بعد إذ تبيّنا منزلة أصول الدين في النظام المعرفي الذي يرتســم في 
المنظومة األشعرية، وبعد إذ تبينا مع أبي الحسن األشعري خاصة ضرورته، 
وأدركنا جدواه في االحتجاج عن العقيدة وفي إقرار ركنيها المكينين (إثبات 
الربوبيــة وما يتصل بها من القول في الوحدانيــة والتنْزيه، ثم إثبات صحة 
النبوة وصــدق النبي) يلزمنــا اآلن ـ اســتكماالً لمعرفة المكونات األســاس 
للمنظومة األشــعرية ـ أن ننبه على وظيفة العلم الكلي (والوظيفة هنا مفرد 
ينوب عن الجمع، كما يقول النحاة) فــي مالحظات ثالث تتصل بجوهر علم 

الكالم وعمق إشكاالته.
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أن  ـ  بها  نقــوم  التي  القــراءة  المالحظة األولى تقضــي ـ من جهة  ـ 
نتســاءل عن كيفية الدفاع عن العقيدة أو االحتجاج لها، ما دام علم الكالم 
يحدد من حيث إنه كذلك. نقــول: إن ما يقوم به المتكلم على الحقيقة، في 
عمل البناء المذهبي وتقرير قواعده، هو قراءة للقرآن الكريم؛ من حيث إن 
الكتــاب العزيز كتاب في العقيدة. أليس القول في تفســير بعض آي القرآن 
الكريــم في ضــوء الحقيقي والمجاز شــيئاً آخر ســوى «قــراءة»؟ هل ترى 
نة) معنى  لالختالف في ذلك بين المعتزلة واألشــاعرة (بل وعموم أهل الس
آخر ســوى المغايرة في «النظرة» والخالف في مبادئ القــراءة وموجهاتها 

عند كال الفريقين؟
المتكلم «يقرأ» القرآن الكريم بحســبان الكتاب العزيــز كتاباً عقدياً، 
وهو ـ في «القراءة» التي يقوم بها ـ يرتكن إلى ما يتقرر في المذهب الذي 
ينتمي إليه، أو المذهب الــذي يريد أن يضيف إليه لبنة جديدة، حتى تكون 

لفهمه القوة والمصداقية.
ـ المالحظة الثانية تقضي (على النحو الذي نستفيده من النتائج التي 
انتهينــا إليها في القســمين الســالفين) بفعــل جديد، ينضــاف إلى الفعل 
المتقدم (الدفــاع عن العقيدة على قول معلوم هو الــذي يقرره المذهب، أو 
ـ كما قلنا ـ قــراءة القرآن الكريم بتوجيه من مقــررات المذهب الكالمي). 
هذا الفعل الجديد هو التشــريع للعقل وتعيين أحكامه. بيد أن الفعل الثاني 
ليس منفصًال عن األول وال تابعاً له؛ بل إنه ُمَســاِوٌق له كما يقول المناطقة 
والمتكلمة. يمكن القول ـ في عبارة أخــرى ـ إن: الفعل في أصول الدين (أو 
العلم الكلي مــن العلوم الدينيــة إذن) فعل مزدوج: هو ـ مــن جانب أول ـ 
تأصيل ألصول الدين وهو ـ من جانب ثاٍن ـ تأصيل ألصول المعرفة وكلياتها. 
والقول في األشــعرية هــو إذن قول فــي الكيفيتين معاً. ومــا دامت القراءة 
أو إنطاقاً للنص بما يحــاول أن يخفيه أو يموه فيــه، فإن قراءة  اســتنطاقاً 
جديدة لألشعرية تقوم في «اإلبانة» عن الكيفيتين والتنبيه إلى اآلليات التي 

تعمالن بموجبها.
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أما المالحظة الثالثة (واألخيــرة) فهي تتصل بالمالحظة أعاله اتصاالً 
مباشــرًا، بل إنها محاولة في كشــف الغطاء وإزالة الحجاب عن فعل ثالث 
وُمَساِوٍق للفعلين السابقين المتقدمين. فعل يستدعي ـ بطبيعته ـ َمِزيَد إلحاح 
وُمَضايقة حتى يخرج النص عن صمته؛ ال، بل حتى ال نظل سجناء ما يحاول 
النــص أن يقيد القارئ به من أحابيل ويرســم له من شــراك. والقصد هو 

كيف الحديث عن «اإلمامة» في المنظومة األشعرية.
يجتهد األشــاعرة، بدءًا من اإلمام األشــعري فــي «اإلبانة» (في الباب 
األخيــر الذي يفــرده للكالم فــي إمامة أبي بكــر الصديق) وفــي «مقاالت 
اإلســالميين» (وأول القول فيه ـ كما نعلم ـ هو في «اختالفهم في اإلمامة») 
إلى الغزالي فــي «االقتصاد في االعتقاد»، مرورًا بالباقالني في «التمهيد» 
والبغدادي في «أصـــول الدين» ثم بأبــي المعالي في «اإلرشـــاد» خاصة؛ 
يجتهدون جميعاً في التقليل من شأن اإلمامة وخطورتها. فهذا الغزالي يقول: 
«إن النظر في اإلمامة ليــس من المهمات، وليس أيضاً مــن َفن المعقوالت 
منها من الفقهيات»1. وهذا أستاذه يقول قبله: إن الكالم في بابها «ليس من 
أصول االعتقــاد والخطر على من يزلّ فيه يربو علــى الخطر على من يجهل 
أصله»2. ثم هذا أبو حامد يبرر إفراده فصًال مــن «االقتصاد» ـ هو الفصل 
األخير ـ للقول في اإلمامة بكونه مجرد جريان «الرســم باختتام المعتقدات 
به». الحق أن األشاعرة جميعهم يحققون الوظيفة العليا لإليديولوجيا أفضل 
ما يكون التحقيق: التمويه واإلخفاء، يقللون من شأن «اإلمامة»، وال َينُْسُبونَها 
إلــى «المهمات في الدين»، بل إن التشــنيع على الخصم الشــيعي الباطني 
يكون من هذا الوجه، ثم هم يطوحون بهــا على الفصل األخير من الكتاب، 
في حين أن «اإلمامة» مدار القول ومربط الفــرس كما يقول المثل العربي. 
يمكن صوغ المالحظة األخيرة التي ننتهي بها من قراءتنا لفكر أبي الحسن 
األشــعري وتالميذته من بعده في العصر الكالســيكي لألشعرية على النحو 

1 ـ الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، دار األمانة، بيروت، 1969، ص 243.
2 ـ الجويني، اإلرشـــاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد، تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب 

الثقافية، بيروت، 1985، ص 345.
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التالــي: إن النظرية السياســية األشــعرية هي ما يوجــه القضايا الكالمية 
ويشــرع لها، تماماً كما كانــت نظرية اإلمام المعصوم هــي مدار القول في 

النظرية الشيعية والموّجه لها.

á``ª`JÉ`N
يمثل ظهور األشــعرية ـ في الصياغة األولى للمذهب مع أبي الحســن 
ني  األشعري، وعلى النحو الذي رسم له المالمح العامة ـ تطور الفكر الس
في اإلســالم وبلوغه درجة عالية من التطور. الحديث عن الدرجة العالية 
من التطور يعني بلوغ مرتبة يكون فيها احتواء تيارات ونظريات غريبة عن 
ملة اإلسالم، والشــأن كان كذلك في القرن الهجري الرابع؛ ذلك أنه َتم 

الشــرق  من  الواردة  المفاهيم  من  تعريب عدد 
والغرب، وَتّم ـ على وجه الخصوص ـ اســتقبال 
القرون  فــي  لإلســالم  المغاير  القــوي  الفكر 
به  الميــالدي، والقصد  العصــر  األولــى مــن 
التــراث اليوناني، ثــم التراث الهيليني. نشــأ 
الفقه،  وأصــول  الكالم  وعلم  والبالغــة  النحو 
وكان ظهور كوكبة الفالسفة الكبار في اإلسالم، 
وكل هــذه العلــوم نهلت من المعيــن اإلغريقي 
ونســجت علــى منواله، أو هي ســعت ـ بســبل 

شــتى ـ إلى «تبيئته» في أرض اإلســالم وفي الثقافة العربية اإلســالمية. 
والشــأن إذ يكون كذلك فهو ال يخلو من صعوبات ومشــاكل، بل إنه ُيْسلم 
فــي المعتاد إلــى «أزمة»، ويطــرح مشــكالت وصعوبات عديــدة. والفكر 
األشــعري كان ـ بمكوناته وفروعــه ـ يعكس تلك الصعوبــات ويصور تلك 
المشكالت، فهو ال ُيفَهم خارج سيرورة التطور التي أشرنا إليها، وال ُيدرَك 
إال من حيث هو تلخيص وتركيب لتلك الصعوبات والمشكالت، ولعل المثال 
الساطع في ذلك هو أبو حامد الغزالي؛ بمواقفه التي يبدو فيها االضطراب 
والتــردد حيناً، وهــذه قليلة معــدودة، ومواقفه األخرى (فــي أصول الفقه 

 á«°SÉ«°ùdG  ájô¶ædG ¿EG
 ¬Lƒj Ée »g ájô©°TC’G
 ´ô°ûjh á«eÓμdG ÉjÉ°†≤dG
 ájô¶f âfÉc Éªc kÉeÉªJ ,É¡d
 QGóe »g Ωƒ°ü©ªdG ΩÉeE’G
 ájô¶ædG »a ∫ƒ≤dG
É¡d ¬ qLƒªdGh á«©«°ûdG
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خاصة) التي يكون فيها المفكر اإلســالمي قوياً وبانياً لمشروع جديد يقوم 
على أرضية صلبة.

نحسب أن المحاولة التي أََبنَّا عن جانب منها (هو علم الكالم خاصة)، 
حســب ما اقتضاه مقــام الحديث، والمحــاوالت األخرى (أصــول الفقه من 
جانب، الفكر السياسي األشعري من جانب آخر)، تكشف عن هذه الصعوبات 
والمشــكالت، مثلما أنها ُتعلــم على جوانب القــوة والثقــة. وقراءتنا للفكر 
األشعري ـ في عصره الكالسيكي خاصة ـ تكشــف لنا عن جوانب من القوة 
وإن كانت تبين ـ في أعين البعض ـ عن ضعف وتقاعس. الشأن عندنا كذلك 
في مفاهيم العادة، التســاوق، الجــواز، والقوة في تقديرنــا تكمن في نقد 
العقل العربي اإلسالمي (من حيث إن النقد تدليل على مواطن القوة وتعيين 
لمكامن الضعف) تحديد مجال العقل وما يطيقه، وتعيين الحدود التي يقف 
عندها مســلماً بإمكان كون غيرها مما ال يقدر على دركه. حيث يرى البعض 
قوالً بإبطال الســببية وتعطيل المعرفة العلميــة الدقيقة، ننبه ـ من جانبنا ـ 
على إمكان االحتمال وفتح الباب أمامه. واالحتمال أساس المعرفة في العلوم 
اإلنسانية والموجه فيها، ال، بل إن العلوم الدقيقة ـ في التطور الذي تشهده 
جوانب منها ـ ُتحمل على التشكيك والمراجعة في اليقين المطلق الذي يكون 

مصدره االستكانة إلى «سببية» مطلقة وصارمة.
ـ «العادة»، بديًال عن الحتمية الصارمة،  والشيء نفســه نراه في القول ب
وال شــك أن أبواباً كثيرة قد أمكن فتحها أمام العلوم اإلنسانية إذ مضت في 

سلوك هذا الطريق.
نحسب، أخيرًا، أن «قراءتنا» قد أســلمتنا إلى إدراك أمرين اثنين غير 
يســيرين من حيث الداللة واآلثار البعيدة: األمر األول هــو االنتباه إلى ما 
يحدث في «العلم الكلي» من تأسيس مزدوج لكل من العقل ومقامه ووظيفته، 
وكذا من تمكين العلوم اإلســالمية من األسس النظرية التي تكون في حاجة 
إليها. وأما األمر الثاني فهو التنبيه إلى مكانة الصدارة التي تحتلها الفكرة 
السياســية في النظام المعرفي األشــعري وإلى حضور «السياسة» في البناء 
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المعرفــي، فــي لحظــة التأســيس وإقامــة األركان، األمر الــذي يبدو من 
«األشعرية» ممانعة في إقراره وتمويه وهروب (الشعوري؟!) من الكشف عنه.

نقــول ـ في كلمة أخيرة ـ إن: حســن قراءة الفكر األشــعري في العصر 
الكالســيكي أو ـ باألحــرى ـ إعادة قراءته فــي ضوء المكتســبات المنهجية 
للعلوم اإلنســانية اليوم، من شأنه أن يدل على الوســطية على الحقيقة تلك 
التي يكون فيها العقل ســيدًا وسلطاناً، يعصم من الوقوع في َشَرك السلبيات 
الروحانية أو الروحانيات الزائفة، دون أن يعصف به غرور الندية المتوهمة 

أمام النقل ومسلمات الشرع.



دراسـات

1

■  برفيسورة في الدراسات الالهوتية، جامعة أرسطو، سالونيك، اليونان.

سوف نحيل في هذه الورقة على مصادر ومسالك الفكر 
األرس��طي التي س��لكها في مس��اق نقله إل��ى الحضارة 
العربية اإلسالمية؛ ذلك أن العرب كانوا قد تلقوا التقليد األرسطي 
بعد أن انصرمت خمس��مائة س��نة على تط��وره األول ف��ي العصر 
الهلينستي المتأخر من الحقبة القديمة الكالسيكية، وبعد أن مضت 
مائتا سنة صارت فيها آنها أعمال أرسطو متملكة من لدن النصارى 
الس��ريان وواقعة بين أيديهم. والحال أنه في خ��الل هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن كان الفكر األرس��طي قد تم إخضاعه إلى عدد 
هائل من تعاليق الدارسين وحواش��يهم، وهم الذين ما كانوا كلهم 
أرسطيين خلصاً ]مشائين[؛ وإن كان بعضهم كذلك حقاً؛ وإنما كان 
الفلس��فة  أتباع  هذا المتن ق��د أخضع إلى تحش��يات وش��روحات 

األفالطونية المحدثة1.

1 ـ أنظر:
 Gr. Ziakas, Greek Letters and Aristotle to the Arab Tradition, Agras, Athens, 2007,
149ff (in Greek).
 Albin Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, Francke, Bern, 1957
(Greek translation by Tsopanakis Agapitos [1964], 184).=

■ زياكا   �أنجيليكي غريغوري 

انتشار ومسالك   مصادر 
في األرسطي   الفكر 

اإلسالمية العربية  الحضارة 
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ال غرو أن أرس��طو إنما كان أش��هر فيلس��وف عرفه التقلي��د التعليمي 
العرب��ي بامتي��از، وكان الرجل يع��د � من ل��دن أغلب فالس��فة العرب � 
»الفيلسوف« بال مدافعة، وأكثر من هذا، كان ُيحسب »المعلم األول«، وقد 
تاله � عنده��م � من حي��ث المنزل��ة الفاراب��ي العظيم بوس��مه »المعلم 
الثاني«1. وبفضل النش��اط الترجم��ي الكبير الذي بدأ ف��ي القرن الثامن 
]المي��الدي[، وبل��غ ذروته خ��الل القرني��ن الالحقين، انته��ى العرب إلى 
المعرفة بكل مؤلفات أرس��طو على وجه التقريب، باستثناء كتب »السياسة« 
و»األخالق إلى أوديموس« و»األخالق الكبير«. ومن أجل فهم أفضل للس��بل 
التي سلكتها أعمال فيلسوف ستاجيرا � أرسطو � إلى العربية، تلزمنا األوبة 
إلى أرس��طية العصر القديم المتأخر، وهي التي كانت ق��د تلقاها الفكر 

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs: The Aristotelian Tradition in Islam, N. Y/London, 1968, 7ff.

وانظر أيضاً: النديم، محمد بن إس��حاق، كتاب الفهرس��ت، نشرة غوس��تاف فلوجل، اليبزش، 
1871 - 1872، ص. 243. وقد أعيد طب��ع الكتاب ببيروت ع��ام 1964 وبفرانكفورت على الماين 

)ألمانيا(، 2005.
1 ـ أرس��ى الفيلس��وف الفارابي دعامة الحظوة التي كان يحظى بها أرسطو في التراث العربي، وهو 
الذي اعتبر، لهذا الس��بب وللجهود التي بذلها بغاية التوفيق بين أرسطو والفكر األفالطوني في 
التقليد العربي، المعلم الثاني. وباعتباره عقال فلس��فيا أصيال، فإن الفارابي دشن آفاقاً جديدة 
في تأويل وفهم أرسطو، كما مهد الطريق أمام الدراسة المثمرة المبدعة لألرسطية في التقليد 
العربي. وقد أجرى الرجل تأوياًل موس��عاً للفكر األرس��طي في كتابه فلسفة أرسطوطاليس الذي 
نشره محس��ن مهدي ببيروت عام 1961. والحال أن من بين أعمال الفارابي المهمة كذلك كتاب 
الجمع بين رأيي الحكيمين أفالطون اإللٰهي وأرس��طوطاليس، وفيه أجاب عن المسألة الجوهرية 
التي لطالما شغلت التقليد العربي والدائرة على درجة التوافق بين أفالطون وأرسطو. وإن عمله 
ه��ذا النتهى إلى إقرار الوجه األفالطوني المحدث ألرس��طو في التقليد العربي. وقد نش��ر هذا 
العمل الذي رس��م هذا الوجه، فضال ع��ن العديد من مؤلفاته، من لدن المستش��رق فريدريش 

ديتريشي عام 1890 تحت عنوان:
Alfarabi's Philosophische Abhandlungen aus Londoner [...], Leiden 1890

]نشرة أعقبتها ترجمة ألمانية للمؤلف نفسه من إنجاز المحقق ذاته، ليدن، 1892[.
وتجدر اإلشارة أيضاً إلى رأي ابن رشد في أرسطو كما ورد في هامش من هوامش شرحه لكتاب 
النفس ما حفظته لنا س��وى الترجمة الالتينية حيث قال ابن رشد: »هذا اإلنسان ]أرسطو[ مثال 

أنتجته الطبيعة لتوضيح الكمال اإلنساني األمثل«. أنظر:
 Averroes, Comentarium Magnum in Aristotelis De Anima Libros, ed. Latina de F. Stuart
Crawford, The Medieval Academy of America, Cambridge (MA), 1953, 433.

=
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العربي. إن مشكلة أرس��طو في التقليد العربي لذات صلة � إلى حٍد كبيٍر � 
الدائر على مخطوطات أرسطو والتحويرات  التقليد الشرحي  بمجمل مشكلة 
التي أجريت على فكره في العالمين اإلغريقي والهلينستي، فضال عن نقله 

إلى العالمين السرياني والعربي � اإلسالمي1.
ومع األخذ بعين النظر أن عمل الفيلسوف قد امتد على نحو أصيل ملفت 
للنظر ليش��مل كل حقول الفكر الفلس��في، وأنه هو من أرسى أسس العلوم؛ 
فإن المس��ألة التي ننظر فيها ههنا ليس��ت تمتُّ بصلة إلى الفلسفة العربية 

1 ـ ثمة مصادر عديدة متعلقة بالنقول العربية عن اآلداب اإلغريقية. وتجدر اإلشارة إلى أننا استعنا 
في دراستنا هذه بالمصادر التالية:

ابن النديم: كتاب الفهرست.
البيهقي: تتمة صوان الحكمة. نش��ر بالعربية والفارس��ية، الهور، 1350ه�/1935م )أنظر أيضاً 

النشرة العربية الخاصة للكتاب، دمشق/ القاهرة 1946(
ابن جلجل: طبقات األطباء والحكماء. تحقيق: فؤاد السيد، القاهرة، 1955.

المسعودي: كتاب التنبيه واإلشراف، تحقيق: غوجه، ليدن، 1894 )طبعة عربية، بيروت، 1965(
القفطي: تاريخ الحكماء. تحقيق ليبرت، ال يبزش، 1903.

التوحيدي، أبو حيان: اإلمتاع والمؤانسة، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، في جزئين، القاهرة 
.1944 - 1939

ابن أبي أصيبعة، أحمد القاس��م: عيون األنباء في طبقات األطب��اء، تحقيق: مولر، في جزئين، 
1299ه�/1882م )نش��رة جهيي ونور الدين: مصادر تراجم أطباء الغرب اإلسالمي ]بالفرنسية[، 

الجزائر، 1985 ]الفصل الثالث: أطباء الغرب اإلسالمي[(
اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: تاريخ ]اليعقوبي[، تحقيق: هوستما، نشره ضمن مصنف:
Ibn Wādhih qui dictur al-Ja‘qubi Historiae, I-II, Leiden 1883.

ياقوت: إرشاد األريب إلى معرفة األديب، نش��رة مارغليوث في سبعة مجلدات، لندن/ ليدن، 
.1925 - 1923

حنين بن إسحاق:
 G. Bergsträsser, Hunain Ibn Ishāq. Über die syrischen und arabischen Galen-Übersetzungen,
Leipzig 1925 (AKM 17,2).

هذا مع تقدم العلم أن اآلآلف من المخطوطات العربية التي تضم نقوال للنصوص اليونانية يعثر 
عليها المرء في كتاب كارل بروكلمان الش��هير عن تاريخ األدب العربي وفي كتاب فؤاد س��زكين 

عن تاريخ التراث العربي:
 Carl Brockelman, Geschichte der Arabischen Literatur (= GAL) I-II, Leiden 1943 - 49 and  ـ
Supplementbände I-III, Leiden 1937 - 42

.Fuat Sezgin's, Geschichte des Arabischen Schrifttums (= GAS) I-X, Leiden, 1967ff ـ
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اإلس��المية والفيلولوجي��ا ]فقه اللغة[ فحس��ب؛ وإنما تضرب بس��هم في كل 
مباح��ث العلم العربي خالل تل��ك الفترة من الزمن؛ فكل ه��ذه العلوم إنما 
ها أعمال أرسطو  أثراها أرسطو إثراء. على أن كل فروع المعرفة هذه لم تغطِّ
األصيلة المنقول��ة إلى العربية وحده��ا؛ وإنما فعلت فعلتها ف��ي ذلك أيضاً 
حواش��ي وشروح مدرس��ة اإلس��كندرية على أرس��طو، فضاًل عن أعمال أتباع 
مدرس��ة أثينا، وقد ُمزجت مزجاً بالفكر األفالطوني المحدث الذي تس��رب 
إلى اآلداب الش��رقية والعربية، والذي بث العديد من األف��كار األفالطونية 
المحدثة بحسبانها أفكارا »أرس��طية« خالصة النسبة. وأخيرًا، فإن علينا أن 

نتناول أيضا مسألة أعمال أرسطو المنحولة1.
ولهذا الداعي فإنه ينبغي البحث عن المصادر األساسية للفكر الفلسفي 
العربي في أعمال أرس��طو األصيلة، مثلما ينبغي فعل ذلك في أعمال أولئك 
الذي��ن قاموا بالتحش��ية على هذه األعمال، ش��أن اإلس��كندر األفروديس��ي 
وثاميس��طيوس ويوحنا النحوي وس��امبلقيوس وغيرهم. فإذا ما المرء أعمل 
النظر بدءًا منهم تبين له كم كان الفكر الفلسفي العربي منغرساً في تقليد 
الش��راح األرس��طيين تم��ام االنغ��راس. وهك��ذا فإن��ه إل��ى جان��ب كتاب 
»الميتافيزيقا« ]م��ا بعد الطبيعة[ للفيلس��وف الس��تاجيري ])المقصود بهذا 
الوس��م أرسطو( نس��بة إلى منطقة س��تاجيرا � وهي منطقة تقع قرب مدينة 
تيس��الونيكا[ ومقالته في »النف��س«، وجد كتاب »أثولوجيا« أرس��طو، الذي 
هو � على التحقيق � ش��روح على الكتب 4 - 6 من تاس��وعات أفلوطين، شأنه 
في ذلك ش��أن الكتاب الش��هير »كتاب الخي��ر المحض«، ال��ذي عرف في 
النقول الالتينية تحت مس��مى »كتاب العلل«. هذا ولق��د كان للكتابين معاً 

Gr. Ziakas, «On the problem of the origin of the pseudo-Aristotelian Arabic works», Graeco- 1 ـ
 Arabica 2 (1983) 39 - 50. Gr. Ziakas, «The pseudo-Aristotelian Writings in the Arabic
 Tradition», Scientific Quarterly of the Scholl of Theology of the Aristotle University of
 Thessaloniki 27 (1985) 147 - 213. Cf. Dimitris Gutas, Greek Wisdom Literature in Arabic.
 A Study of the Graeco-Arabic Gnomologia, New Haven, Conn., American Oriental Society,
 1975 (American Oriental Series, vol. 60). E. K. Rowson, «The Theology of Aristotle and
 Some Other Pseudo-Aristotelian Texts Reconsidered», Journal of the American Oriental
Society, 112 (1992) 478 - 484.
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تأثير واسع، على األقل بين الفالسفة الشرقيين. وما الكتاب األخير � إذا ما 
هو حقق أمره � سوى توليفة من أجزاء كتاب الفيلسوف األفالطوني المحدث 
الكتابي��ن األفالطونيين  برقل��س »مب��ادئ اإللٰهي��ات«. والح��ال أن هذي��ن 
ا ذروة الميتافيزيقا  المحدثين � الذْين نسبا إلى أرسطو انتحاالً � كانا قد ُعدَّ
األرس��طية. فكت��اب أثولوجيا كان ي��روج على األق��ل منذ الق��رن الخامس 
الميالدي بين األوس��اط السريانية والغنوصية الش��رقية في ترجمة سريانية 
أمست اليوم مفقودة. وقد نقل من الس��ريانية إلى العربية حوالي عام 840 

)ابن  ]ميالدية[ من لدن عبد المسيح بن عبد اهلل 
عبد اهلل بن ناعمة الحمص��ي(، وأثر تأثيرًا بالغاً 
ف��ي التقلي��د العرب��ي اإلس��المي؛ وذلك س��واء 
بالنس��بة إلى أمر التوفيق بين الفلس��فة والوحي 
اإللٰهي أو بالنس��بة إلى أمر الجمع بين أفالطون 
870م(  )توفي حوالي  الكندي  وقد عمد  وأرسطو. 
واجدًا في وصف  ناعمة،  ابن  إلى إصالح ترجمة 
العالم بدءًا من المب��دأ األول � الواحد � فتدلياً 

إلى هبوط األنفس في األبدان )كما ورد ف��ي »مبادئ اإللٰهيات«(، وهي فكرة 
)أرسطية في نظره( مناسبة للتوفيق بين الفلسفة والوحي اإلسالمي من جهة 
أولى، وبيان فيصل التفرقة بين الوحي والفلس��فة م��ن جهة ثانية. وقد عمد 
إلى نص الترجمة فأصلحه وأصلح لغته وحذف مختلف األفكار التي تس��ربت 
إلى النص عبر الزمان، وإذ س��واه هكذا فإنه س��ماه »كتاب أثولوجيا«، وقد 
وصلن��ا بالعربية تح��ت عنوان »كتاب أرس��طوطاليس الفيلس��وف المس��مى 
باليونانية أثولوجيا والربوبية«. وهذا أمر يثير استغرابنا؛ وذلك بالقدر نفسه 
الذي يثير فينا االس��تغراب كون أفلوطين � الذي كان أثر تأثيرًا واضحاً في 

الفالسفة الشرقيين � كان كاتباً مجهوالً لدى العرب1.

1 ـ في ما يتعلق بما يعرف تحت اسم »كتاب أثولوجيا أرسطوطاليس«، والذي هو شرح للكتب 4 و 5 
و 6 من تاسوعات أفلوطين، وصلته بكتاب العلل، ترجى العودة إلى كتاب زياكا التالي:

Gr. Ziakas, Greek Letters and Aristotle in the Arabic Tradition, 94 - 96, 115 - 122 and 155=

ينبغي �لبحث عن �لم�صادر 

�لأ�صا�صية للفكر �لفل�صفي 

�أر�صطو  �أعمال  �لعربي في 

�لأ�صيلة، مثلما ينبغي فعل 

�أولئك  �أعمال  ذلك في 

 �لذين قامو� بالتح�صية

على هذه �لأعمال
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وبغاية فهم تأويالت أرس��طو هذه والتحويرات الت��ي أجريت على فكره، 
فإن��ه علينا األوبة إلى أرس��طية العصر القديم المتأخر الت��ي تلقاها العالم 
العربي؛ ففي كتاب »الفهرس��ت« )وهو عبارة عن ج��رد للمخطوطات العربية 
وَضَعه ابن النديم )ص. 243( ثمة إشارة إلى أن وصول المتن األرسطي إنما 
ت��م بفضل اكتش��اف مخطوطات ع��دة في بي��ت مهجور. وس��واء صحت هذه 
المروي��ة أم ال؛ فإنها تفضي بنا إل��ى إبداء االس��تنتاجين التاليين: أوالً: ما 
كانت المخطوطات � بكل تأكيد � مكتوبة باللس��ان العربي. وثانياً: ما اكتشف 
العرب كتب أرسطو الثابتة النس��ب إليه فقط؛ وإنما اكتشفوا أيضاً جملة من 
الشروح عليه كان قد كتبها شراحه. والحال أن أساس تأويل األرسطية العربية 
يكمن بالذات في هذي��ن العاملين؛ ذلك أن كتابات أرس��طو نقلت فكره إلى 
العال��م العربي عبر النش��اط الترجمي، إال أن هذه األعم��ال كانت ممزوجة 
بعض المزج بتأويالت مدرستي أثينا واإلسكندرية؛ حيث كانت قد درست بهما 
وُحشِّ��َي عليها بحواٍش. وكان الع��رب قد تلقوا هذا التقليد األرس��طي بعد أن 
مضت خمسمائة سنة على الش��روع في إصالحه من ِقبل المدارس الهلينستية 
المتأخرة، وبعد أن كانت قد انصرمت مائتا س��نة عل��ى العهد الذي آلت فيه 
ملكية أعمال أرس��طو إلى النصارى السريان. وفي أثناء هذه الحقبة المديدة 
كان التقليد األرسطي قد خضع إلى جملة من التحويرات والتأويالت قام بها 
الش��راح الذين ما كانوا كلهم باألرس��طيين الخلّص؛ وإنما كانوا باألولى من 

حيث يعثر المرء على الئحة مصادر ومراجع خاصة بالموضوع. هذا وقد نشر الهوت أرسطو ألول 
مرة من لدن فريدريش ديتريشي:

 Fr. Dieterici, Die sogennante Theologies des Aristoteles aus arabischen Handschriften

[…], Leipzig 1882 (trans. in German, Leipzig 1883).

See A. Baumstark «Zur Vorgeschichte der Theologie des Aristoteles», Or. Christ. 2 (1902) 187 - 191.

وانظر أيضا: بدوي، أفالطون عند العرب، دراسات إسالمية، القاهرة، 1955/1947.
وانظر فضال عن هذا:

 P. Adamson, The Arabic Plotinus: a Philosophical Study of the «Theology of Aristotle»,
Duckworth, London, 2002.

 S. Brock, «A Syriac Intermediary for the Arabic Theology of Aristotle? In Search of a Chimera»,
ed. C. D'Ancona (ed.), Libraries of the Neoplatonists, Brill, Leiden, 2007, 293 - 306.

=
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أتباع الفلسفة األفالطونية المحدثة. ذلك أنه تمت الشروح على متن أرسطو 
من ِقَبل س��اللة من الش��راح، وُعّدت هذه ظاهرة فري��دة إذا ما نحن أخذنا 
بعين النظر مدى انتش��ارها في تاريخ الفلس��فة. وما تال ذلك مما حدث في 
عهد اإلس��الم إنما ش��كل جزءًا ال يتجزأ م��ن النزعة الهلينية اإلس��كندرية 
واألتينية الت��ي كانت قد انتش��رت انتش��ارها لتعم مختلف مدارس الش��رق 
الهلينستية، إلى أن وصلت إلى بغداد في القرن العاشر بعد الميالد. هذا مع 
تقدم العلم أنه في حوال��ي عام 718م � وكان الحكم أنها بالمش��رق للدولة 
األموية � كانت مدرس��ة اإلس��كندرية الفلس��فية ال تزال قائمة، وكان العديد 
مم��ن تبقى من معلميها قد تح��ول إلى أنطاكية � المركز الهلينس��تي الكبير 
اآلخر. وقد بقي أخالفهم بها إلى حدود حوالي عام 850م، وبعد ذلك انتقلوا 
إلى مركز حران الفكري الشهير ببالد الرافدين، ثم كان ما كان من الهجرة 
األخيرة للمدرس��ة اإلس��كندرية من حران إلى بغداد حوالي عام 900م، وقد 

وسمت هذه المدرسة »مدرسة بغداد المشائية« بميسمها الخاص1.
هذا ولقد استمرت »مدرسة أرسطو المش��ائية« بأثينا بعد وفاته، وذلك 
تحت رئاس��ة تالمذته، ولق��د كان ثيوفراس��طوس )حوال��ي 371 - 286 قبل 
الميالد( من أبرزهم2. على أن هذا التراث األرس��طي الق��وي المميز خبت 
جذوته بعد وفاة ثيوفراس��طوس، وذلك إلى أن تم إحياء هذا التراث حوالي 
النصف األول من القرن األول قبل الميالد مع نش��ر أعمال أرسطو من لدن 
أندرونيكوس الروديسي بروما. وبعمله هذا، فإن أندرونيكوس )حوالي 70 - 50 
قبل الميالد( � وكان الرجل على رأس المدرس��ة المشائية � قد أرسى أسس 

 M. Meyerhoff, «Von Alexandrien nach Baghdad,» Stizungsberichte der Preussischen 1 ـ
 Akademie der Wissenschaften 23 (Berlin 1930) 389 - 429. D. Gutas, «The ‘Alexandria to
 Baghdad’ Complex of Narratives. A contribution to the study of philosophical and medical
 historiography among the Arabs», Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale
 10 (1999) 155 - 193. J. Lameer, «From Alexandria to Bagdad: Reflections to the Gennesis of a
 Problematic Tradition», G. Endress, R. Kruk (eds.), The Ancient Tradition in Christian and
Islamic Hellenism, CNWS, Leiden, 1997, 181 - 191.

 Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings thought and influence, ed. and transl. 2 ـ
 by W. W. Fortenbaugh, P. M. Huby, R. W. Sharples (Greek and Latin) and D. Gutas (Arabic),
Brill, Leiden 1992.
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التقليد الفلسفي األرس��طي1. وبدءًا من هذه الحقبة فصاعدًا بدأت السلسلة 
المديدة من الشراح الذين أوقفوا أنفس��هم على الدراسة النسقية المنظمة 
لنصوص أرسطو، وذلك بس��بب أن أعمال أرس��طو كانت تصلح مداخل إلى 
العمل الفلس��في، واس��تعدادات أولية إلى اإلقبال على تعلم مبادئ الفلس��فة 
األرس��طية2. على أن الش��راح لما هم رك��زوا على نصوص أرس��طو ما بقوا 
أوفي��اء لفكره على وجه الدوام؛ إذ مزجوا آراء أرس��طو بآرائهم الفلس��فية، 
مقدمي��ن بذلك إلين��ا تصورهم الخاص ألرس��طو، وهو التص��ور الذي كان 

مطبوعا باألفالطونية المحدثة إلى مدى كبير.
وتعود أقدم الشروح على ميتافيزيقا أرسطو ومنطقه إلى نهاية القرن 
الثاني بعد الميالد، ونحن مدينون بها إلى اإلسكندر األفروديسي )حوالي 
200 بعد الميالدي(، أحد أش��هر ش��راح أرس��طو المعروفين في التقليد 
العربي. وبالفعل، فإن ش��روحه على »كت��اب الميتافيزيقا«3وعلى »كتاب 

1 ـ يبدو أن التس��مية »الميتافيزيقا« تعود إلى أندرونيكوس هذا. أما أرس��طو، فقد كان سمى كتابه 
باسم »الفلس��فة األولى«، وفي أورغانون أرسطو، فإن »الفلس��فة األولى« تأتي بعد Meta كتاب 
الطبيع��ة؛ عنينا الميتافيزيقا. »ينس��ب إلى أندرونيكوس الروديس��ي تحقيق أول نش��رة موثوقة 
ألعمال أرس��طو. على أننا لس��نا نعلم ش��يئاً عما حققه ونش��ره بالذات من ه��ذه األعمال، وال 
كيف فعل ذلك. أما ش��هرته التي اشتهر بها من حيث كونه ناش��ر ومحقق أعمال أرسطو، فإنما 
تق��وم، عند نهاية المطاف، على ش��هادة فورفوريوس التي ذكر فيها عل��ى وجه الخصوص: »إن 
أندرونيكوس صنف أعمال أرس��طو وثيوفراطوس إلى مصنفات، وجمع كل ما مت بصلة إلى هذه 

األعمال في نفس الموضع«. أنظر:
 (Porphyry, Vita Plotini, chapter 24)». P. Henry and H-R. Schwyzer (eds.), Porphyrius, Vita
Plotini, in Plotini Opera, vol. I, Oxford University Press, Oxford 1964 (OCT).

اقتبس هذا الشاهد من موسوعة ستانفورد للفلسفة.
 I. Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Studia Graeca et Latina 2 ـ
Gothoburgiensia 5, Göteborg 1957.

3 ـ حقق عبد الرحٰمن بدوي ونشر عشر مقاالت من مقاالت اإلسكندر األفروديسي بالعربية في كتابه 
»أرس��طو عند العرب«، القاهرة، 1947. والظاهر أن المقالة الثامنة إنما هي، إذا حقق أمرها، 
أج��زاء مجتزأة من كتاب برقل��س »مبادئ اإللٰهي��ات« المعروف في النقل العربي تحت مس��مى 

»كتاب اإليضاح في الخير المحض« ]كتاب العلل[. أنظر أيضا:
 Alexander of Aphrodisias (al-Iskandar al-Afrūdīsī) On Aristotle's Metaphysics 1. Tr. with
notes W. E. Dooley, 1989; ـ=
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النفس«1صارت من كالس��يكيات الش��روح وش��هيراتها، وقد درست بكل 
عناية من لدن متأخري فالس��فة اإلس��الم؛ هؤالء الذين ِعَبُرُهم أمست 
بدورها موضوع دراسة من لدن الدارسين اليهود والالتينيين في العصور 
الوسطى. هذا وقد أرس��ى اإلسكندر أس��س التقليد الفلسفي األرسطي، 
على أن عهد اإلس��كندر كان قد تميز بتحول الفكر الفلس��في نحو وجهة 
الاله��وت ]العناية بمبح��ث اإللٰهيات[. وله��ذه الحيثية، فإن��ه مثلما أن 
األفالطونيي��ن المحدثين س��وف يقدمون إلينا أفالطون محدثا بمس��حة 
الهوتية؛ فإن اإلس��كندر قدم إلينا أرس��طو جديدا؛ عنينا به ذاك الذي 
كان يرضي اهتمامات عصره الميتافيزيقية، وذلك عبر االنعطاف بفكره 

وجهة العناية بالنظر في الشأن اإللٰهي ]اإللٰهيات[.
عل��ى أن المؤلِّف الذي أحدث التغير الكبير ال��ذي لحق بعوادي التقليد 
األرس��طي إنما كان هو فورفوريوس )حوالي 300 بعد الميالد( ناش��ر أعمال 
الشيخ أفلوطين على مس��توى واسع وكاتب س��يرته ومريده. ولقد صار ذاك 
الرجل معروفا في األوس��اط العربية أوال بوس��مه ش��ارحاً ألرسطو؛ ذلك أن 
كتاب��ه »المدخل إلى مقوالت أرس��طو« ]الش��هير في العربية تحت مس��مى: 
»إيس��اغوجي« )المترجم([ كان هو العمل األس��اس الذي أثر أش��د ما يكون 
التأثير في الش��رق والغرب معا2ً؛ إذ كان مدخل المبتدئ في دراس��ة منطق 

 Alexander of Aphrodisias, On Aristotle's Metaphysics 2 & 3. Tr. with notes W. E. Dooley &
A.. Madigan, 1992; ـ
Alexander of Aphrodisias, On Aristotle's Metaphysics 4. Tr. with notes A. Madigan, 1993;
Alexander of Aphrodisias, On Aristotle's Metaphysics 5. Tr. with notes W. E. Dooley, 1993.
 H. G. Ruland, «Die arabische Über das Wacjtstum», Nachricten von der Akademie der
Wissenschagten in Göttingen, Philologiisch-historische Klasse (1981), 51 - 74.

Alexander of Aphrodisias, Supplement to On the Soul. Tr. R. W. Sharples, 2004. 1 ـ  
2 ـ نقل إس��حاق بن حنين إلى العربية شرح فورفوريوس على أخالق أرس��طو ومقدماته إل المدخل 
إلى ]منطق[ أرسطو ]إيساغوجي[. كما نقل إيساغوجي نقال آخر يعقوب الدمشقي )القرن العاشر 

الميالدي(. أنظر: ابن النديم: الفهرست، ص. 245. وانظر أيضا:
 Ibn Hunain ibn Ishāq’s Porphyry's Introduction. Trans. with a Commentary by J. Barnes,
Oxford University Press, Oxford, 2003.
 Porphyry. On Aristotle's Categories. Trans. by Steven K. Strange, Cornell University Press,
Ithaca, NY, 1992.

=
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أرس��طو؛ فلم يكن يتطلب هو من هذا المبتدئ س��وى بعض اس��تئناس أولي 
بس��يط. ومنذ زمن فورفوريوس هذا فصعدًا، أمس��ى ما من طالب فلسفة إال 

وعليه أن يدرس »المدخل« بوصفه المقدمة إلى دراسة المنطق.
ثم إن ثمة شارحاً مهماً آخر ألرسطو هو ثامسطيوس القسطنطيني )عاش 
في القرن الرابع بعد الميالد( الذي أضحى ش��رحه للكتاب الثاني عشر من 
كت��اب الميتافيزيق��ا ]المؤلف من أربعة عش��ر كتاب��ا[ مؤلفاً كالس��يكياً في 
اإللٰهيات الطبيعية، وقد تم نقله إلى اللس��ان العربي، فمن ثمة إلى اللس��ان 
العب��ري والالتيني. وب��دءًا من الق��رن الخامس، بدأت الش��روح على أعمال 
أرس��طو القيمة والمؤثرة ُتؤَلَُّف من لدن جماعة من الفالس��فة � بعضهم كان 
نصراني الملة وبعضهم كان وثنيها � الذين كانوا متأثرين بأفالطون وأفلوطين 
أكثر مما كانوا واقعين تحت تأثير أرسطو نفس��ه، ثم إنه سرعان ما اكتست 
األفالطونية المحدثة أحجاماً كبيرة. عل��ى أن األفالطونية المحدثة ما كانت 
متماثلة في كل المناطق، وحتى عندما كانت أسس تعاليمها متماثلة إلى هذا 
الحد أو ذاك؛ فإنها كانت تتبع � بكل من مدرس��تي أثينا واإلسكندرية � سباًل 
متباينة في تطورها؛ بحيث كانت لكل واحدة من هاتين المدرس��تين مياسمها 
التي تفردت بها؛ ذلك أن مدرس��ة أثينا كانت قد وقعت تحت التأثير القوي 
ليامبليخ��وس )حوالي 270 - 330 بعد الميالد(، وكان��ت قد قامت على منحى 
غنوصي ش��عبذي، وكان أحد مساعدي الرجل � ويدعى س��ريانوس � قد كتب 
ش��رحا على كتاب »الميتافيزيقا« ألرس��طو. ثم إن برقلس )حوالي 410 - 485 
بعد الميالد( � الذي اشتهر اشتهارًا واسعاً في أوساط العرب، وخاصة بفضل 
الكتاب الذي أش��رنا إليه آنف��ا والمعروف في الغرب الالتيني تحت مس��مى 
مه بعناصر  »كت��اب العلل« � كان قد درس المتن األرس��طي في مجمل��ه، وطعَّ
أفالطونية محدثة في كتابيه »مبادئ اإللٰهيات« و»مبادئ الطبيعيات«. هذا مع 
تقدم العلم أن الش��ارح المتميز ألرسطو � س��امبلقيوس الذي سبق أن أشرنا 

إليه فيما تقدم أيضاً � كان عضوًا في هذه المدرسة.

 Cf. S. Brock, «Some Notes on the Syriac Translation of Porphyry’s Eisagoge», Mélanges en
hommage au professeur et au penseur libanais Farid Jabre, Beirut 1989, 41 - 50.

=
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وفي تاريخ الفلس��فة اإلغريقية، فإنه وحده في مدرس��ة أثينا شهد على 
الفلس��فة واإللٰهيات يدرس��ان جنباً إلى جنب. ومن المحتم��ل جدًا أن وجهة 
نظرها هذه قد تم تبنيها من لدن الفالس��فة وعلماء الالهوت النسطوريين 
من أنطاكية والرها الذين صاروا على صلة متينة مكينة بالتقليد األفالطوني 
المح��دث القائم بأثين��ا والذي تم نقل��ه � فيما بعد في زم��ن متأخر � إلى 
المراكز الفكرية الجديدة في بالد الرافدي��ن وفي بالد الفرس، وذلك بعد 
أن أقدم األمبراطور زينون على إغالق مدرسة أثينا )489 بعد الميالد( بسبب 

أنفسهم  النسطوريين  إن  ثم  النس��طورية.  نزعته 
نقلوا هذا التقليد إل��ى نصيبين ببالد الرافدين. 
المحدث  األفالطوني  الفلسفي  النسق  أن  والحال 
كان عليه أن يخضع إلى التبسيط والتيسير طوال 
أثينا  التي مضت من عهد إغالق مدرسة  القرون 
العباس��ية  إل��ى فترة تأس��يس الخالفة  )529م( 
)750م( وبداي��ة نش��اط الترجم��ة األعظم ونقل 

الموروث الفكري إلى العالم العربي اإلسالمي.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية كانت أش��هر األسماء � التي مثلت النزوع 
التعليم��ي في مدرس��ة أثين��ا والمتضم��ن لش��راح أفالط��ون واألفالطونيين 
المحدثين وأرس��طو � هي أموني��وس وأولمبيودوس ويوحن��ا فيلبونس ]يوحنا 
النح��وي )المترجم([ الذي تنصر فيم��ا بعد. ولقد تق��دم أن رأينا كيف أن 
هؤالء الفالس��فة األخيرين انتقلوا إلى أنطاكية عام 718م، ومن هنالك إلى 
حران ببالد الرافدين حوال��ي عام 850م، وذلك قبل أن ينتهي بهم المطاف 

ببغداد في العقود المبكرة من القرن العاشر الميالدي1.

والحق أن كل هذه األحداث واألسماء المذكورة إنما تدل داللة بينة على 
المسالك التي سلكها الفكر األرس��طي بالشرق؛ ذلك أنه ما تم نقل أرسطو 
إلى العالم العربي بأعماله األصيلة الثابتة النس��بة إليه فحسب؛ وإنما أيضاً 

M. Meyerhoff, «Von Alexandrien nach Baghdad», 389 - 429.  � 1

�إن �لن�صق �لفل�صفي 

�لأفالطوني �لمحدث كان 

�إلى �لتب�صيط  �أن يخ�صع  عليه 

و�لتي�صير طو�ل �لقرون �لتي 

�إغالق مدر�صة  م�صت من عهد 

�إلى فترة تاأ�صي�س  �أثينا 

�لخالفة �لعبا�صية
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عبر ش��راحه الذين كانوا � في األغل��ب � أفالطونيين محدثي��ن، وقد كانوا 
متش��بعين بمعتقداتهم الخاصة التي مزجوها بأفكار أرسطو مزجاً. ولقد كان 
رواد هذا المش��روع الترجمي من الس��ريانيين الذين � ومنذ البدء المبكر 
للقرن الخامس � نقلوا العديد من األعمال األرس��طية واألفالطونية المحدثة 
من اللسان اإلغريقي إلى اللسان السرياني. ثم إنه حدث الحقاً � من القرن 
الثامن ]المي��الدي[ فصاعدًا، لما كان النش��اط الترجم��ي تدعمه الخالفة 
العباس��ية � أن عمد الدارسون الس��ريانيون والمس��لمون إلى نقل الترجمات 
السريانية المتوفرة إلى اللسان العربي، ثم س��رعان ما طفقوا � فيما بعد � 
في إعداد ترجمات عن اللسان اإلغريقي مباش��رة إلى اللسان العربي1 ]من 
»الترجمة عن الترجمة« إلى »الترجمة عن الرأس« بلغة القدماء )المترجم([.

ذلك أن الس��ريانيين ما كانوا ق��د ترجموا منطق أرس��طو جملة؛ وإنما 
وقفوا هم عند كتاب »التحلي��الت األول��ى« ]I, 1 - 7[. وكان أول من نقل كل 
النصوص الدائرة على المنطق إلى اللسان العربي ثاودوروس أبو قرة2 )توفي 

1 ـ في ما يتعلق بتاريخ اآلداب السريانية، يرجى النظر في مؤلف جراف األساسي:
 G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I-V, Citta del Vaticano,

Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1944 - 1953, repr. 1966 (Studi e Testi 118, 133, 146, 147, 172).

وفي ما يخص تاريخ الترجم��ة العربية للنصوص اليونانية عن الس��ريانية، يرجى االطالع على 
كتابي دوالصي أوليري:

 De Lacy O’Leary, Arabic Thought and its Place in History, Revised ed. London 1939 and

How Greek Science passed to the Arabs, London 1949.

هذا فضاًل عن األعمال األساسية األخرى:
 C. Cauter, «Die peripatetishce Philosphie bei den Syrern und den Arabern», Archiv für
Geschichte der Philsosphie, Berlin 1889 - 1932, hear 1904, 17.
 G. Klinge, «Die Bedeutung der syrischen Theologen als Vermittler der griechischen
Philosophie an den Islam», Zeitschr. für Kirchengeschichte 1939, 346 - 386.
A. Baumstark, Aristoteles bei den Syrern von V. bis VIII. Jahrhundert, Leipzig 1900.
S. Brock, «The Syriac Commentary Tradition»,
 C. Burnett (ed.), Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts, The Warburg
Institute, London 1993, 3 - 18.

2 ـ حسب المصادر اإلغريقية: أبوقراس. أنظر كتاب أنجليكي زياكا:
 Αngeliki Ζiaka, La recherche grecque contemporaine et l’Islam, PhD Strasbourg 2002,
reproduction ANRT, Lille 2004, 22 - 24.=
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بدير مار س��ابا بجنوب فلس��طين،  عام 25/820م( ال��ذي كان أصاًل راهباً 
والذي صار فيما بعد أس��قف حران بب��الد الرافدين. ث��م إن من خلفه من 
النقلة كان � بال ريب � من أشهر الدارسين السريانيين الذين اعتنوا � على 
وج��ه التخصي��ص � بأورغانون أرس��طو: س��رجيوس الرأس��عيني )توفي عام 
696م(1 وأثناس��يوس البلدي ]نس��بة إلى البلد بالعراق[ )توفي عام 696م(2 
ويعقوب الره��اوي )توفي ع��ام 705م(3 وثيوفيلوس الره��اوي )المتوفى عام 

785م(4 وجورجيوس »أسقف العرب« )المتوفى عام 724م(5.

وانظر أيضاً مقالها: »اإلس��الم في كتابات العص��ر البيزنطي بين الح��وار والمجادلة«، مجلة: 
التسامح، العدد 29 )مسقط، 2010(.

والحال أن ثيودروس أبو ق��رة كان ناقاًل ًكبيرًا ومؤلفاً رائدًا في زمان��ه. وإن كتاباته، الالهوتية 
في أغلبها، لمحفوظة في اللسان العربي، اللهم باستثناء بضع شذرات فحسب تحيل إلى اإلسالم 

Migne Patrologia Graeca, vol. 9,1528 - 9 and 9,1544 - 61 :مكتوبة باللسان اليوناني. أنظر
وقد نشر أعماله العربية غراف:

 G. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra, Bischofs von Harran
(c. 740 - 820), Paderborn 1910.

وفي ما يخص تأثيره في اإلسالم، يرجى النظر في:
 J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950, 99; L. Gardet-G. C.
Anawati, Introduction a la théologie musulmane, Paris 1948, 201, note 2.

 Η. Ηugonnard-Roche, «Note sur Sergius de Res‘aina, traducteur du grec en syriaque et 1 ـ
commentateur d’Aristote».
,G. Endress, R. Kruk (eds.), The Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenism ـ 
Leiden 1997, m121 - 143.
.A. Baumstark, «Lucubrationses Syro-Graecae», Jahrbücher für Klassische Philologie ـ 
Supplementband 21 (1894) 353 - 524;
.V. Ryssel, Über die textkritishern Werth der syrischen Übersetzungen griechischer Klassiker ـ 
Abhandlung des Oberlehrers Lic. Theol., I-II, Leipzig 1880 - 1881.

 E. Peters, Aristotle and The Arabs. The Aristotelian Tradition in Islam, New York-London 2 ـ
1968, 58, 63.

 G. Graf, Geshichte der syrischen arabischen Literatur, II, 248 - 256; F. Sezgin, GAS, VI 3 ـ
(1978) 114 - 115.

Graf, Geshichte, II, 28, 70; Sezgin, GAS, VI (1978) 112 - 114. 4 ـ 
5 ـ كان هو من نقل كتاب أرس��طو في السفس��طة وذلك في بالط الخليفة المه��دي )775 - 785(. 
أنظر: ابن النديم: الفهرس��ت ص. 249 - 349. ولمزيد من المعلومات عن الترجمة الس��ريانية 

المشار إليها أعاله يرجى النظر في:

=

=



14

دراسات

وفي أثناء القرنين الثامن والتاس��ع الميالديين اس��تعر نش��اط ترجمي 
محموم ف��ي العالم العربي اإلس��المي، وبخاصة في دمش��ق، وبعد ذلك في 
بغداد، ويعود الفضل في ذلك إلى خلفاء بغ��داد المتنورين، وهم: ]الخليفة[ 
المنصور )حكم م��ا بي��ن 754 و775م( وه��ارون ]الرش��يد[، وابنه األصغر 
المأمون )الذي حكم ما بين األعوام 813 - 833م( الذي أس��س بيت الحكمة 
الش��هير ببغداد. والح��ال أن المترجم األعظم الذي تفتق��ت عبقريته خالل 
حكم المأم��ون ما كان س��وى يحيى بن البطري��ق1 الذي نقل إل��ى العربية 
محاورة »طيماوس« ألفالطون وكت��ب »النفس« و»اآلثار العلوية« و»التحليالت 
األولى« ألرس��طو، فضاًل عن الكتاب المنحول »سر األس��رار«، الذي عرف 
خالل القرون الوسطى تحت مس��مى Secreta Secretum، والذي كان قد نحل 
إلى أرسطو2. هذا ولقد كان رئيس النقلة في بيت الحكمة � بطبيعة الحال � 
حنين بن إس��حاق )توفي عام 873م(، والذي أنش��أ برفقة ابنه إس��حاق بن 
حني��ن وغي��ره م��ن تالمذته مدرس��ًة ف��ي الترجم��ة كامل��ة، واس��تحدثوا 
االصطالح��ات العربي��ة المخصوصة به��ذا الش��أن والدائرة عل��ى األعمال 
اإلغريقية. هذا ولق��د كانت إحدى أكب��ر اهتمامات حنين ه��ذا نقل أعمال 
جالينوس وأفالط��ون3، على أن ابنه إس��حاق تخصص في أرس��طو، مترجماً 
كتاب »المق��والت« وكتاب »الك��ون والفس��اد« وكتاب »الطبيعي��ات« وكتاب 
»النف��س« وكتاب »األخالق إلى نيقوماخوس« والكتاب المنحول إلى أرس��طو 
»كتاب النبات« الذي إنما كان قد ألفه الفيلسوف المشائي نيقوال الدمشقي 
)القرن األول قبل الميالد(. غير أنه يبق��ى أن الكتاب األهم الذي نقل إلى 

Augustin Pérrer, Yahyā ben ‘Adī. Un philosophe arabe chrétien du Xe siècle, Paris 1920;
G. Walzer, Greek into Arabic. Essay on Islamic Philosophy, Oxford 1963, 69, 81.

1 ـ ابن جلجل، طبقات، ص. 67 - 68؛ القفطي، تاري��خ الحكماء، ص. 379؛ ابن أبي أصيبعة، عيون 
األنباء في طبقات األطباء، المجلد األول، ص. 205. وانظر أيضاً:

Brockelmann, GAL, I, 221 (203ff), Suppl. I, 364. Graf, Geshichte, II, 32.

.Brockelmann, GAL, I, 221 (203ff), Suppl. I, 364 ـ  � 2
Cf. J. Tkatsch, Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage ـ 

der Kritik des griechischen Textes, 1 - 2, Wien-Liepszig 1928 - 1932, 1, 111.

3 ـ حنين بن إسحاق، رسالة.

=
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اللس��ان العربي خالل هذه الفترة هو كتاب »الميتافيزيقا«، والذي عرف في 
المصادر العربية تحت مس��مى »كت��اب الحروف« و»كت��اب اإللٰهيات«. ومن 
المهم أيضاً اإلش��ارة إلى أن أول من حاول نقل كتاب الميتافيزيقا ألرس��طو 
من اللس��ان اإلغريقي األصلي رأساً إلى اللسان العربي إنما كان هو الراهب 
اليعقوبي أسطات. وقد نَقَل الكتاب بطلب من الكندي حيث كان التعاون بين 
المترجم والفيلس��وف على قدم وس��اق. هذا مع تقدم العلم أن الفيلس��وف 
المس��لم الكندي كان أول ممثل للفلسفة األرس��طية في اإلسالم، وقد اشتغل 

إلى جنب حنين مشرفاً على بيت الحكمة.
ثم إن��ه كان هن��اك مترجم آخ��ر لألعمال 
الفلسفية اليونانية هو قسطا بن لوقا، هذا الذي 
كان يمتل��ك ناصي��ة اللس��ان اإلغريقي بوس��مه 
الذي نش��أ علي��ه، فضاًل ع��ن معرفته  اللس��ان 
باللسانين السرياني والعربي، وهو الذي نقل أول 
كت��ب الطبيعيات األربع��ة، في الكون والفس��اد، 
رأس��اً عن اللس��ان اليوناني األصلي وبال واسطة 

من الس��ريانية، وذلك مثلما هو نقل ش��روح اإلس��كندر األفروديسي ويوحنا 
النحوي. وقد أعقبه الحكيم أبو عثمان الدمش��قي )توفي حوالي عام 910م(، 
وكان الرجل رئيس األطباء بمارس��تانات بغداد ومكة والمدينة وعضوًا مميزًا 
في فريق ترجمة حنين بن إسحاق. وهو الذي نقل أيضاً أعماالً طبية متنوعة. 
وفيما يخص أرس��طو؛ فإنه � فضاًل عن نقله »مدخل« فورفوريوس � ترك لنا 
نقول الكت��ب الس��تة األولى من »كت��اب الطوبيق��ا« ]المواض��ع الجدلية[، 
باإلضافة إلى العديد من رسائل اإلسكندر األفروديسي وثامسطيوس. ونود أن 
نلفت العناية هنا إلى أنه كان قد اهت��م كثيرًا بترجمة كتاب برقلس »مبادئ 
اإللٰهيات«. وتأسيس��ا عليه يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان هو أيضاً من 
قام بنقل العمل األفالطوني المحدث الشهير المشار إليه آنفا؛ عنيت »كتاب 
اإليض��اح في الخير المحض« الذي عرف على أنه تفس��ير ألجزاء من كتاب 

برقلس »مبادئ اإللٰهيات«.

مع �لتقدم �لعلمي فاإن 

�لفيل�صوف �لم�صلم �لكندي 

�أول ممثل للفل�صفة  كان 

�لأر�صطية في �لإ�صالم، وقد 

�إلى جنب حنين  ��صتغل 

م�صرفًا على بيت �لحكمة
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هذا ولق��د كان أبو علي بن زرعة )توفي ع��ام 1008م( هو من قام بنقل 
الكتب الخمسة األولى من شروح نقوال الدمشقي )القرن األول بعد الميالد(، 
»في فلس��فة أرس��طو«، وذلك بينم��ا كان أبو بش��ر متَّى بن يون��ان ]يونس[ 
)المتوفى ع��ام 940م( عال��م منطق حاذقاً، وه��و ال��ذي كان � إلى جانب 
اليعقوبي يحيى بن عدي � أش��هر من ألف في مس��ائل الالهوت المس��يحي 
واألخالق باللس��ان العربي. هذا بينما كان الحران��ي ثابت بن قرة )المتوفى 
عام 901م( عال��م رياضيات مميز وعال��م فلك، وذلك مثلما اش��تهر بكونه 

ناقاًل ومترجماً سواء بسواء.

وبالجملة، لقد عمل الدارسون المس��لمون على تثمير ثروة اليونان هذه 
بعام��ة وتراث الفكر األرس��طي بخاصة، وبهذه الكيفية التثميرية تم إنش��اء 
الفلس��فة اإلسالمية والعلم الطبيعي اإلس��المي. وبالفعل، لقد استثمر الفكر 
اإلغريقي اس��تثمارًا حس��ناً في حقبتين طويلتين � مع وج��ود فاصل تاريخي 
وجغرافي بين الحقبتين � وهما: الحقبة األولى: منذ العهد المبكر من القرن 
التاسع الميالدي إلى النصف األول من القرن الحادي عشر منه، وذلك لما 
بلغ فرع الفلس��فة الش��رقية أوجه. والحقبة الثانية: في القرن الثاني عش��ر 
المي��الدي، وذلك لما تم إنش��اء الف��رع الغربي من الفلس��فة اإلس��المية 

باألندلس.

من بين الوجوه المميزة من بين العديد من فالسفة الشرق، ثمة ثالثة 
أساس: الكندي )808 - 873م(؛ أول وأكبر ممثلي الفكر األرسطي األفالطوني 
المحدث في اإلس��الم، وهو م��ن حاول التوفي��ق بين مب��ادئ الوحي اإللٰهي 
والفكر الفلس��في، مثلما حاول تنسيق ]مبادئ[ دين اإلس��الم عبر استخدام 
مفاهيم فلسفية. وقد تاله الفارابي ]أبو نصر محمد الفارابي[ )870 - 950م(، 
هذا الذي بفضل معرفته العميقة باألرس��طية وباألفالطونية المحدثة نش��ط 
للجمع بي��ن أفالطون وأرس��طو. وأخي��رًا ابن س��ينا ]أبو علي الحس��ين بن 
واأله��م لألفالطونية  العظيم  الممث��ل  )980 - 1037م(  عبد اهلل ب��ن س��ينا[ 

المحدثة وقد مزجت هي مزجا باألرسطية.
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وفي خالل القرن الثاني عش��ر الميالدي بالغرب ]اإلسالمي[ وعلى طول 
امتداده، كانت قد س��يطرت الوج��وه الهامة: ابن باجه واب��ن طفيل والوجه 
العظيم ابن رش��د. ولقد كان ابن رش��د � قبل كل ش��يء وباألولى واألجدر 
ُقّحاً أوفى لنا بشرح على مجمل المتن األرسطي،  واألحق � فيلسوفاً أرس��طياً 
وأنتج ثالثة أضرب من الشروح على أعمال المعلم األول: الصغرى والوسطى 

والكبرى.
وبالمقابل، فإن عظماء فالس��فة اإلس��الم أدوا خدمة جليلة إلى الغرب 
المس��يحي؛ وذلك ألن��ه بفضلهم بلغ��ت اآلداب اإلغريقية العال��م الالتيني. 
وهكذا، فإننا نشهد بأن لوغوس أرس��طو، والفكر اإلغريقي بعامة � وبعد أن 
كانا قد س��لطا نورهما وص��ارا موضوع��اً لتثاقف خالق ف��ي العالم العربي 
اإلس��المي � دخال الغرب المسيحي دخول الفاتح المنتصر في القرن الثالث 
عش��ر الميالدي، ممهدين الطريق إلى روح النهض��ة األوربية وإلى التنوير. 
والح��ال أنه بع��د انقضاء فت��رة قصيرة قبيل وبعي��د أن ُيس��قط العثمانيون 
اإلمبراطورية البيزنطية، فإن هذه الدائرة من النور سوف تستكمل من لدن 
الدارس��ين اليونانيين الجدد ]الذي��ن كانوا يحيون في ه��ذه اإلمبراطورية، 
والذين اضطر أغلبهم إلى الهجرة بعد س��قوط القس��طنطينية عام 1453 م 
)المترجم([، وذلك بم��ا أنهم كانوا هم من حمل معه��م إلى الغرب ذخائر 

الفكر اإلغريقي في أصولها.
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■  أستاذ فكر األنوار والحداثة والفلسفة السياسية والدينية، جامعة الحسن الثاني، المغرب.

ال ش��كَّ عندي أن علم الكالم اإلباضي ُظلم بظلم مزدوج: 
فمن جهة أولى: قد عانى ما عاناه علم الكالم بعامة داخل 
فضاء الفكر اإلس��المي من بعض إهماٍل ما ط��ال تحقيق نصوصه 
فحسب؛ وإنما تعدى ذلك ليمتد إلى أن ينال أيضاً من درسها كما 
ينبغي ومع من ينبغي أن ُتتدارس معه من أهل االختصاص النادرين. 
ومن جه��ة ثانية، فإنه حت��ى داخل فضاء العلوم اإلس��المية، التي 
اجتهد اإلباضيون في التدوين فيها، ما حظي علم الكالم باالهتمام 

من لدنهم إال بالنزر اليسير.
ولعل من بين أسباب ذلك تشدد بعض علماء اإلباضية � شأنهم 
نَّة � في أمر االطالع على  في ذلك ش��أن العديد من علماء أهل السُّ
كتب المخالفي��ن في المل��ة والمذهب؛ إذ ثبت في عل��م االجتماع 
الديني أن ما من جماعة دينية إال ولها أورثدوكسيوها )عقديوها(، 
ويكف��ي أن ننبه ههنا إلى مثالي��ن دالين بهذا الش��أن: األول: هو 
القابس��ي  النفطي  يخل��ف  الربيع س��ليمان بن  أب��ي  الش��يخ  مثال 
)ت: 471ه�/1079م(، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، فقد 

■ ال�شيخ   محمد 

اإلباضي  الكالم  علم  مآثر  من 
إجمالية نظرة  إفريقيا:  بشمال 
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كان الرجل »شديدًا« على من يقرأ كتب المخالفين ممن لم ترسخ قدمه في 
العلم مخافة الفتن��ة واالختالف. ولئن كان قد قيد ع��دم االطالع على كتب 
المخالفين � وهو ش��رط من ش��روط إنش��اء علم الكالم؛ إذ ال جدل ديني 
كالمي )الهوتي( من غير معرفة بكتب المجاَدلين � بعدم الرسوخ في العلم؛ 
فإن البادي أن المثال الثاني وهو الش��يخ عبد اهلل بن عيس��ى الوس��ياني قد 
أطلقه � وكان للشيخ األول معاصرًا � حيث كان بدوره »شديدًا« على من يقرأ 

كتب أهل الخالف، هكذا بإطالق؛ مهابة االختالف.

ثم إنه اشتهر عن علم الكالم أيضاً صعوبته على متعلمه ووعورة مأخذه، 
حتى إن الشيخ ماكس��ن بن الخير )ت: 491ه�/1097م( حكى عن فترة تعلمه 
فقال: »لما توجهت إلى جربة برس��م الطلب، جزت على الش��يخ أبي محمد 
]عبد اهلل بن مانوج[، واستش��رته بأي فن أبتدئ؛ بال��كالم أم بالفروع؟ قال: 

اقرأ الجميع، قلت: فإن قصر فهمي؟ قال: فدونك علم الفروع«1.

ولهذه األس��باب الس��الفة الذكر ولغيرها أخرى يعسر حصرها في هذا 
المقام؛ فإن من شأن المتفحص في الفهارس التي أفردت للمؤلفات اإلباضية 
في سائر العلوم اإلسالمية � من فقه وأصول وحديث وكالم وتصوف وسواها، 
وذلك أنظار »رس��الة في كت��ب اإلباضية« للبرادي و »مقال��ة في كثرة كتب 
اإلباضية« للس��المي وغيره��ا من المدون��ات � أن تس��ترعي انتباهه الوفرة 
النس��بية من المؤلفات التي أف��ردت للفقه وما يجري مج��راه، وذلك تلقاء 
القلة البينة لألعمال التي خصصت للكالم والتص��وف. يكفي أن ندلل على 
ذلك باإلش��ارة إلى أنه من ضم��ن ما يقارب التس��عين كتاباً م��ن مؤلفات 
رف  اإلباضية، التي يش��ير إليها البرادي، ال تتعدى الكتب ف��ي الكالم الصِّ
العشرة2. كما يكفيه اس��تدالالً على ذلك االطالع على مسارد كتب اإلباضية 

��ير، )الجزء الخاص بتراجم علم��اء المغرب إلى نهاي��ة القرن الخامس  1 ـ الش��ماخي، كتاب السِّ
الهج��ري(. تحقي��ق: محم��د حس��ن، كلي��ة اآلداب والعل��وم اإلنس��انية، تون��س، المجلد 30، 

ص 375 - 376.
2 ـ انظر: البرادي، رس��الة في كتب اإلباضية. وردت ضمن كتاب عل��ي أكبر ضيائي: معجم مصادر 
اإلباضية، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع، معهد األديان والمذاهب، طهران، 2003، ص 69 - 82.
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الواردة في أشهر تراجم إباضية ش��مال إفريقيا ومعاجم المصادر اإلباضية؛ 
لكي يقف بنفسه على ندرتها الندرة1.

ومن أم��ر الناظر في الدراس��ات الحديثة التي أف��ردت للفكر اإلباضي 
بش��مال إفريقيا أن يلحظ الفراغ النسبي للدراسات الكالمية. يكفي أن نلقي 
� بهذا الش��أن � نظرة على نظير لتلك الببليوغرافيا، الت��ي أفردتها جمعية 
التراث بغرداية إلى ما كتب عن المجتمع والفكر اإلباضيين بش��مال إفريقيا 
حتى عام 1989 2، لنلم��س أن أغلب الكتب والمنوغرافي��ات والمقاالت التي 
دارت على الش��أن الفك��ري والحياتي اإلباض��ي؛ إنما ركزت عل��ى الجوانب 
الجغرافية والرحلية والتاريخية واالجتماعي��ة، وأهملت � بالتلقاء � المؤلفات 
الكالمية والعقدية )التوحيدية(؛ اللهم باس��تثناء بعض الحاالت النادرة التي 

ال تتعدى أصابع اليد الواحدة من بين ما يقارب المائتي دراسة وبحث.
على أنه يل��زم تقييد ه��ذه المالحظة بذكر 

أمرين اثنين:
بدءًا؛ منذ أمد ليس باليس��ير كان قد الحظ 
بعض خصوم اإلباضية أن أهل هذا المذهب كانوا 
بل  مكثرين،  غي��ر  مقلين  التألي��ف �  � من حيث 
وم��ن أكثر ف��رق ومذاهب اإلس��الم إق��الالً في 
التألي��ف؛ مما اضطر معه العالم��ة اإلباضي نور 
الدين السالمي إلى تدبيج مقالة »في كثرة كتب 

اإلباضية« للرد على ه��ذا االدعاء، كان مما ورد في مس��تفتحها � على وجه 
الخصوص � بسطه لالدعاء تمهيدًا لدحضه: »قد بلغني أن بعض المخالفين 
يطعن ف��ي المذهب بقلة الكت��ب في زعم��ه«3. والحق أن م��ا كان قد فات 

1 ـ راجع مثاًل: علي أكبر ضيائي، معجم مصادر اإلباضية، مؤسس��ة الهدى للنش��ر والتوزيع، معهد 
األديان والمذاهب، طهران 2003.

2 ـ جمعية التراث، دراسات وأبحاث عن اإلباضية )ببليوغرافيا(، العطف، غرداية، 1989.
3 ـ نور الدين السالمي، مقالة في كثرة كتب اإلباضية. وردت ضمن كتاب علي أكبر ضيائي: معجم 

المصادر اإلباضية، ص 83.

اأغلب الكتب والمنوغرافيات 

والمقاالت التي دارت على 

ال�شاأن الفكري والحياتي 

اإنما ركزت على  االإبا�شي؛ 

الجوانب الجغرافية والرحلية 

والتاريخية واالجتماعية 

واأهملت الموؤلفات الكالمية
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أصحاب هذا الزعم هو ما ينبغي أن ننبه عليه ههنا، وهو: أواًل: ما تعرضت 
إليه كتب اإلباضية من إتالف؛ ويكفي أن نذّكر هنا بحرق مكتبة الرس��تميين 
في تاهرت من ل��دن أبي عبد اهلل الش��يعي � الحجاني � داعي��ة العبيديين، 
وذلك لما دخلها عنوة عام 296ه�، وما ضاع فيها من نفائس كتب اإلباضية 
ف��ي مختلف مجاالت العلوم اإلس��المية. ونظير هذه الفعلة م��ا كان قد فعله 
بالمشرق خردلة بن س��ماعة؛ فإنه لما قتل الش��يخ ابن النظر أحرق خزانة 
كتبه. ثانياً: اضطرار أهل اإلباضي��ة إلى التواري والتخفي عن خصومهم من 
أصحاب الس��لطة، وقديما كان قال اب��ن النديم في الفهرس��ت، رواية عن 
محمد بن إسحاق: »الرؤس��اء من هؤالء القوم ]يعني: اإلباضية[ كثير، وليس 
جميعهم صنف الكتب، ولعل من ال نعرف له كتاباً قد صنف ولم يصل إلينا؛ 
ألن كتبهم مس��تورة محفوظة«. ثالثـــاً: � وهذه ظاهرة تخ��ص وال تعم � ما 
أصاب كتب األقدمين مما س��ماه السالمي »اس��تيالء الزمان على غالبها«1، 
فما كان أش��د هشاش��ة من كتاب أدنى شيء قد يفس��ده، هذا إن لم يتلفه، 

ال سيما إن كان الكتاب متهما وصاحبه مطاردًا.

تثنية: إن العقود القليلة الماضية ش��هدت على استدراك ولو جزئياً على 
ما فرط؛ وذلك بإيالء العناية إلى الجوانب الكالمية في فكر إباضية شمال 
إفريقيا. وعلى مس��توى الكتاب��ات العربية المعاصرة، فإن��ه منذ بحث عمار 
الطالبي في فكر أبي عمار الكافي والنس��ق الكالم��ي2 ومقالته عن االتجاه 
الكالمي عن��د اإلباضية بالغرب اإلس��المي3 تواترت الدراس��ات حول الفكر 
الكالمي اإلباضي، على نحو بحوث المستش��رق بيير كوبرلي بدءًا من نش��ره 
لعقيدة أبي زكريا يحيى الجناوي المس��ماة »عقيدة نفوسة« )1980 - 1981( 

1 ـ المصدر نفسه، ص 84.
2 ـ عمار الطالبي، »أبو عمار الكافي والنسق الكالمي«، مجلة األصالة، العدد 41 )محرم 1397ه�/ 

يناير 1977م( ص 172 - 179.
3 ـ عمار الطالب��ي، »االتج��اه الكالمي عند اإلباضي��ة بالغرب اإلس��المي، أبو يعق��وب الوارجالني 
نموذجاً«، نش��ر ضمن كتاب االتجاه��ات الكالمية في الغرب اإلس��المي، منش��ورات كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات، رقم 118، بدون سنة إصدار، ص 97 - 125.
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ودراسات كل من مصطفى باجو1 ودليلة خبزي2 وغيرهما لفكري الوارجالني 
وعبد الكاف��ي الكالمي. هذا إن نح��ن لم نرد اإلتيان عل��ى ذكر جهود علي 
يحي��ى معمر وعمرو خليفة النام��ي وفرحات الجعبي��ري ومحمد صالح نصر 
وس��عود مزهودي وصالح بو س��عيد وغيرهم، وإن كانوا لم يفردوا كالميات 

اإلباضية بمؤلفات مخصوصة.
وبعد؛ فإن هذه المقالة تبتغي التعريف بمنزلة علم الكالم اإلباضي في 
ش��مال إفريقيا من العلوم اإلس��المية التي ألَّف فيها إباضيو ه��ذه الديار، 
والوقوف عند مالمحه األساسية، مس��تدلة على هذه المكانة وهذه المالمح 
بعملي��ن ألحد أب��رز علم��اء كالم إباضيين: مصن��ف »الموج��ز« ألبي عمار 
عبد الكاف، ومؤلَّف »الدليل والبرهان« ألبي يعقوب الوارجالني، منتهية إلى 
بيان مآل علم الكالم بعد هذين العلمين الذين يعدان � بحق � عالمة فارقة 

في تاريخ علم الكالم اإلباضي بشمال إفريقيا.

– I –
العلوم  بي��ن  اإفريقي��ا ومنزلته  ال��كالم االإبا�ش��ي ب�شم��ال  اللم��ع في علم 

اأبي عمار عبد الكافي واأبي يعقوب الوارجالني ال�شرعية عهد ما قبل 

ـ معالم ومآثر ـ
ال غرو عن��دي أن المالحظ المتتبع لكت��ب التراجم والس��ير التي أفردت 
للحدي��ث عن مناقب علم��اء اإلباضية وش��يوخها وأئمتها بش��مال إفريقيا � على 
قلتها � يلف��ي أنها اهتم��ت � بالدرجة األول��ى � بالجوانب السياس��ية والفقهية 
والس��يرية لإلباضية. على أن القضايا العقدية والتوحيدية والكالمية ما كانت 
غائبة بالتمام والكمال عن ذكرها، وإنما كانت تشير إليها بين الفينة واألخرى، 
وإن كان يت��م ذلك على نحو متفرق مش��تت وف��ي تضاعيف متون هذه الس��ير 

1 ـ مصطفى باجو: أبو يعقوب الوارجالني أصوليا )دراسة لعصره وفكره األصولي مقارناً بابي حامد 
الغزالي.. وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة الثانية 1428ه�/2007م.

2 ـ انظر، مثاًل، دليلة خبزي، اآلراء الكالمية ألبي يعقوب الوارجالني، مكتبة مسقط، 2009.
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وثناياه��ا. وعادة ما كان ي��رد الحديث عن »الفقه«، عند أوائل إباضية ش��مال 
إفريقيا، موصوالً بالفتوى، وعن »التفقه في الدين« مرساًل حيث يعم وال يخص، 
وقد تنض��وي ضمنه األمور العقدية والكالمي��ة والتوحيدية التي آثر العديد من 
مصنفي اإلباضية ضمها تحت مس��مى »أصول الديانات« تارة و »التوحيد« طورًا 
و »العقائد« طورًا آخر، وكلها تنويعات عل��ى علم الكالم. وكم من عالم إباضي 
ه »العقيدة« بعام��ة، وكم منهم نظمها في أبيات نظماً،  دّون »عقيدته« أو ما عدَّ
وفي كل طور من األط��وار التي تقلب فيها الفكر اإلباض��ي حدث أن تم تقرير 
»عقيدة« للط��الب يتعلمونها. وقد ظل الح��ال على ما هو عليه إلى أن اس��تقل 

إباضيو شمال إفريقيا بوضع الكتب المخصوصة في علم الكالم وضعاً.

والحال أن ثمة طرقاً عدة للتميز في تاري��خ الفكر الكالمي لدى إباضية 
ش��مال إفريقيا بين فترات، وذلك بوصفها معالم ُيس��تعَرف به��ا على األطوار 
التي تقلب فيها هذا الفكر وُيستعلم: إما بحسب القرون، أو بحسب الطبقات، 
أو بحسب تعاقب الدول واإلمارات، أو حتى بحسب الطريقة التي أوحى لنا بها 
الوارجالن��ي لما مي��ز � تميي��زًا عفوي��اً � بين طري��ق الدعوة ل��دى »األئمة 
المتقدمين« و »طريقة المتأخرين من أهل الدعوة«1؛ لكن لما كان علم الكالم 
اإلباضي � كما س��وف نقف على ذلك فيما بعد � قد اتسم بكونه � على الوجه 
األعم � عل��م كالمِ َمنْفَى وعلم كالمِ أقليٍة وعل��م كالم كتماٍن مضنوناً به على 
غي��ر أهله؛ فإننا ألزمنا أنفس��نا األخ��ذ بالواقع االجتماعي والسياس��ي الذي 
انساق في سياقه هذا العلم، فكان أن ارتأينا أن نميز فيه بين »زمن الظهور« 
)عهد الدولة الرس��تمية التي دامت زهاء قرن ونص��ف من الزمن � من تولي 
عبد الرحٰمن بن رستم الحكم بعاصمة الحكم تاهرت عام 160 أو 162ه� إلى 
تدميرها عام 296ه�(، من الطبقة األولى إلى حدود الطبقة الخامسة بحسب 
تحقيب الدرجيني � إلى »زمن العودة إلى الكمون« )ما بعد الطبقة الخامس��ة 
إل��ى حدود الفت��رة الت��ي تهمنا )فت��رة أبي عم��ار عبد الكافي وأب��ي يعقوب 

1 ـ انظر مث��اًل، الوارجالني، الدليل والبرهان، تحقيق: الش��يخ س��الم بن حم��د الحارثي، وزارة 
التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، الطبعة الثانية 2006م، الجزء الثاني، ص 7 و 23.
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الوارجالن��ي(، وذلك بعد الكمون األول وبعد اندثار أول دولة إباضية أُنش��ئت 
بش��مال إفريقيا. على أن هذا التقس��يم ليس يعني بروزًا لعل��م الكالم بدءًا، 
فضموره تثنية؛ وإنما يساوق الواقع السياسي للدعوة واإلمامة اإلباضية ما بين 
التخفي  إلى  الدولة )الرس��تمية( واضطراره��ا  فالحها في الظهور وتأس��يس 
والكتمان. على أننا نزعم أن علم الكالم اإلباضي في شمال إفريقيا ازدهر في 

عهد الكمون السياسي أكثر من ازدهاره في عهد الظهور القصير.

اإفريقيا: عهد الظهور �� علم الكالم االإبا�شي ب�شمال   1

األنتربولوجي��ا  أدبي��ات  ف��ي  المعل��وم  م��ن 
التاريخية أن ما من طائفة من طوائف قوم � مهما 
كانوا وأنى وجدوا � إال ولها ضرب من »األسطورة 
المتعاقبة  أجياله��ا  تتوارثه  لبدايتها«،  المؤسس��ة 
لتشذ  إفريقيا  إباضية ش��مال  كانت  وما  بالتواتر، 
عن هذه القاعدة أو لتش��كل اس��تثناء؛ إذ تواردت 
المؤسسة  األولى«  »الجماعة  وتواترت عن  األخبار 
»الخمس��ة  أو  نف��ر«1  »الخمس��ة   � لإلباضي��ة 
الميامين«2 أو »النفر الخمس��ة«3 أو »حملة العلم 

الخمسة«4 أو »النفر الخمسة الحملة للعلم«5 أو »الرهط الناهضين من عنده 
]مس��لم بن أبي كريمة[ إلى جهة المغرب«6 � وهم على التوالي: أبو الخطاب 

1 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، تحقيق: ابراهيم طالي، مطبعة البعث، قسنطينة، دون تاريخ 
إصدار، الجزء األول، ص 11.

2 ـ الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، الجزء الثاني، ص 238.
3 ـ الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، الجزء األول، ص 19.

4 ـ أبو زكرياء، كتاب الس��يرة وأخبار األئمة، تحقيق عبد الرحٰمن أيوب، الدار التونس��ية للنش��ر، 
تونس، 1985، ص 57.

5 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 57.
6 ـ أبو عمار، الموجز، سلسلة: من مكتبة التراث، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى 1990، الجزء 

الثاني، ص 183.

اإن ثمة طرقًا عدة للتميز 

في تاريخ الفكر الكالمي 

اإفريقيا  اإبا�شية �شمال  لدى 

بين فترات، وذلك بو�شفها 

ُي�شتعَرف بها على  معالم 

االأطوار التي تقلب فيها 

هذا الفكر وُي�شتعلم
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عبد األعلى بن الس��مح المعافري، وعبد الرحٰمن بن رس��تم الفارسي، وعاصم 
السدراتي، وإسماعيل بن درار الغدامس��ي، وأبو داود القبلي. على أنه ما كان 
باإلمكان التمييز بين القضايا »الكالمية« التي تعلمها هؤالء في المشرق على 
يد شيخهم والمس��ائل »الفقهية«، فضاًل عن »أدلوجة« الدعوة، التي أخذوها 

عنه والتي يبدو أنها كانت األغلب.
والحال أنه ما كان شيخهم هذا الذي يعد بمثابة شيخ إباضية شمال 
إفريقي��ا � عل��ى الوج��ه األع��م � إال أب��ا عبيدة ب��ن مس��لم بن كريمة 
)ت: 145ه�/762م(. وكأني بهذا اإلمام � فضاًل عن األثر البين لجابر بن 
زيد األزدي )ت: 93ه�/711م( � قد خرج م��ن جبته علم الكالم اإلباضي 
بش��مال إفريقي��ا. على أن بداي��ة علم ال��كالم اإلباضي بش��مال إفريقيا 
انطبع��ت بطبيعة اهتمامات اإلم��ام، وقد اهتم أكثر ما اهت��م من العلوم 
اإلس��المية باألحاديث وترتيبها وبالفت��وى وبالفقه1، وتخ��رج على يديه 
� ممن تخرج من علماء اإلباضية األولى � فقهاء في المعامالت واألحكام؛ 
إال أنه يحق الق��ول أيضاً: إنه ما كان ليذهل الذهول أكمله عن مس��ائل 
علم الكالم؛ شأن مسألة »القدر« و »االستطاعة« التي تكلم فيها وإن عن 
ضرب م��ن االس��تثقال واالس��تكراه2، هذا فض��ال عن مس��ألة »اإليمان 
والكفر«3؛ بل تنس��ب إليه إحدى أقدم المواجهات الجدلية بين اإلباضية 
والمعتزلة في مجابهة له مدعاة مع واصل بن عطاء حول مسائل كالمية4، 
ولعله لهذا الس��بب كانت تقل اإلشارات إلى علم الكالم في كتب تراجم 

القوم األَُول.
لعل من أقدم متكلمي إباضيي شمال إفريقيا الخلص الذين ألفوا في 
العقيدة � ممن أش��ار إليهم الشماخي وغيره في س��يرهم التي أفردوها 
ألئم��ة وعلم��اء اإلباضي��ة � عيس��ى بن علقم��ة المص��ري )الطبق��ة 3: 

1 ـ انظر، مثاًل، الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 238.
2 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 241.
3 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 242.
4 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 246.
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100 - 150ه�/718 - 767م(، وذلك لم��ا أثنى عليه ثناء، فقال: »وهو من 
متكلم��ي اإلباضية وحذاق علمائها«. ثم ما لبث أن أورد رأي الش��يخ أبي 
عمار عبد الكافي في��ه والذاهب فيه القول: »إن مثل عيس��ى لمن حذاق 
متكلمي هذه الدعوة المباركة فيما بلغن��ا عنه«. وكان من آرائه الكالمية 
��ير � أن أسماء  � التي أوردها أبو عمار، ونقلها عنه غيره من مؤلفي السِّ
اهلل مخلوقة، وأن صفاته محدثة. هذا مثلما نسب هو إليه كتاب »التوحيد 
الكبير«، وأثنى على آرائه الكالمية بوسمها كانت مقنعة بما فيه الكفاية1.

ثم إنه تنبغي اإلش��ارة إلى أن م��ن إباضيي جبل نفوس��ة من الطبقة 
الرابعة )150 - 200ه�( الذين حفظتهم لنا كتب التراجم: مهدي النفوسي 
الويغوي )ت: 196ه�/811م(، وقد قيل عن الرجل: إنه كان هو »المقدم في 
علم الج��دال، الذي له اليد العلي��ا في البرهان واالس��تدالل، القامع كل 
ملح��د ومحي��د، والناصر كل مج��د مجيد«2، وق��د ح��دث أن انتدب هو 
لمناظرة المعتزل��ة بتاهرت، وله كت��اب بالبربرية في ال��رد على الفرقة 
النفاثية وزعيمها. هذا فضاًل عن المتكلم اإلباضي لواب بن سالم التوزري 
المزاتي )ت: بعد 273ه�/887م( الذي يذكره الوارجالني في دليله، ويورد 
له مس��ائل في علم الكالم، كم��ا يذكر أن من بين مؤلفات��ه: »كتاب بدء 

اإلسالم وشرائع الدين«.
ومنهم: الخليفة محمد بن أفلح )حكم ما بين 261 - 281ه�/874 - 894م( 
� أبو اليقظان � الذي ذكر أن: »له في ال��رد على المخالفين كتباً كثيرة«3، 
وذكر له البرادي »رس��الة إلى المس��لمين في الرد على م��ن ال يقول بخلق 
القرآن«4، ومما ذُكر عنه أيضا أنه: »ألّف كتباً كثيرة، ووضع في االستطاعة 
أربعين كتاباً وحدها«5، وقد كان أبو زكرياء � صاحب كتاب الس��يرة وأخبار 

1 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 22.

2 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 79.
يرة وأخبار األئمة، ص 144. 3 ـ أبو زكرياء، كتاب السِّ

4 ـ البرادي: رسالة في كتب اإلباضية، ص 78.
5 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، الجزء الثاني، ص 319.
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األئم��ة � قد ذكر عن أبي��ه أفلح أنه قعد علي��ه قبل بلوغ الحل��م ثالث حلق 
يتعلمون فنون العلوم من الكالم واللغة والفقه...1.

ومن متكلمي اإلباضية األوائل بشمال إفريقيا ممن عاش في أوائل القرن 
الثالث الهجري/التاسع الميالدي: عبد الخالق الفزاني الذي يقال: إنه وضع 
كتابي��ن معروفين ف��ي علم ال��كالم. وقد ذكر أب��و العب��اس الدرجيني عن 
عمروس بن فتح المس��اكيني )ت: 283ه�/896م( أنه »كانت له مصنفات في 
الف��روع والعقائ��د«2. ويذكر عن عمروس ه��ذا أنه هو من َبع��َث إليه بعُض 
األش��ياخ من المتكلمين من أهل فزان أن يؤلف له كتاباً في األصول ]وعادة 
ما تعني »األصول« عند الشماخي: علم الكالم بإقراره هو نفسه[، وكتب إليه 
رس��الة بذلك، فلما رآه الفزاني � وهو الذي وض��ع الكتابين المعروفين في 
أصول الكالم � قال: النفوس��ي أقوى مني3، وال��ذي يبدو أن هذا الكتاب هو 

كتاب »الدينونة الصافية«.
ثم إن في قل��ب خصوم اإلباضية وج��د هناك من يناف��ح على المذهب 
اإلباضي ويناظر، وهو الش��يخ العنبري، الذي ذكر أن��ه كان من المناظرين 
عن اإلباضية والمناضلين ضد فرق الخالف، وكان��ت له مع علماء األغالبة 
مناظرات بمحضر األمي��ر األغلبي زي��اد األول4. وكان العاّلمة أبو عبيدة بن 
األعرج )ق: 3ه�( إذا اختلفوا في مسألة في الكالم والفقه صدروا عن رأيه5، 

وكان الرجل عالماً بالكالم والفقه والنحو والوثائق6.
الذين  ومن علماء الق��رن الثالث الهجري/ التاس��ع المي��الدي أيضاً 
بعلم الكالم والمناظرة، والذين اس��تدعاهم اإلمام عبد الوهاب بن  اهتموا 

1 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 143.
2 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، الجزء الثاني، ص 320.

3 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 154.
4 ـ جماعة م��ن المؤلفين، معجم أعالم اإلباضي��ة، جمعية التراث، دار الغرب اإلس��المي، بيروت، 

الطبعة الثانية، الجزء الثاني، ص 322.
5 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 145، وابن الصغير، أخبار األئمة الرستميين، تحقيق: محمد ناصر 

وإبراهيم بحاز، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1986، ص 95.
6 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 146، ابن الصغير، أخبار األئمة الرستميين، ص 96.
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عبد الرحٰمن بن رستم )حكم ما بين 171 - 208ه�/787 - 823م( من نفوسة 
إل��ى تاهرت لمناظرة الواصلي��ة المعتزلة: أبو الحس��ن األبدالني. ومنهم: 
محمد ب��ن يانس الدركل��ي النفوس��ي )ط 5: 200 - 250ه�( الذي رش��حته 
نفوس��ة لمواجه��ة الواصلية المعتزل��ة بتاه��رت، وذلك لما طل��ب اإلمام 
والعسكري منها. ومن  العلمي  المدد  الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحٰمن 
بالعقائد وال��كالم والمناظرات  علماء اإلباضية الذي��ن كانت لهم عناي��ة 
� فضاًل عن هؤالء الذين ذكرناهم � سعيد الحدائي )كان حياً عام 275ه�(، 
الذي يذك��ره الوارجالني في مواضع م��ن دليله، وكان الرجل قد اش��تهر 
بمناظراته مع علم��اء عصره في علم الكالم والسياس��ة. ومن علمائهم في 
هذا القرن كذل��ك: عبد اهلل بن يزيد الفزازي، ذك��ر أن له كتاباً في علم 

الكالم، هو كتاب »الرد على الروافض«.

ف��إذا ما نحن انتقلنا إلى علم��اء أواخر القرن الثال��ث الهجري، عثرنا 
على يس��جا بن يوجين ال��ذي أقنع العديد م��ن نكارية جرب��ة بالتحول إلى 
المذهب العق��دي الوهبي، وكم القى منهم من األذى وصبر وكتم1، وقد ورد 
ف��ي ترجمة عبد اهلل اللمطي )أواخ��ر القرن 3ه�/9م( وابنه م��ا يلي: »وكان 
الش��يخان غاية في علم الكالم، وكانا يردان على الفرق، وينقضان مقاالت 
المبتدعة، وألَّف��ا كتباً في ذلك«2. فكان األب عب��د اهلل اللمطي الهواري قد 
اش��تهر بالجدل والمناظرة، وكان غاية في علم ال��كالم، وقد ألف في الرد 
على الف��رق، وأبدع في مناظرة المعتزلة الواصلي��ة، وحاول الموافقة بين ما 

شجر بين أئمة اإلباضية في العهد الرستمي.

وبالجمل��ة، فإنه في عهد دولة الرس��تميين � وهي الدول��ة األولى التي 
أفلحت اإلباضي��ة في إقامتها بش��مال إفريقيا � بدأ علم الكالم يحتل ش��يئاً 
فشيئاً مكانته بين العلوم اإلس��المية في هذه الدولة وما كان بالمنتبذ. وقد 
كتب أبو زكرياء يقول مش��يرًا إلى مكانة هذا العلم بي��ن القوم: »وكان بيت 

1 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 309.

2 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 144.
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الرستميين بيت العلم في جميع فنونه، ومن األصول والفقه والتفاسير، وفنون 
الرد على المخالفي��ن، وعلم اختالف الناس، وعلم النح��و واللغة واإلعراب 
والفصاح��ة، وعلم النج��وم«1. وكان ابن الصغير قد ذك��ر رجاًل من العرب 
يعرف بمحمود بن بكر قال في��ه: »وكان مدارهم ]يعني اإلباضية[ الذي يذب 
عن بيضتهم ويدافع عن دينهم، ويرد على الفرق في مقاالتهم، ويؤلف الكتب 
في الرد على مخالفهم«2، ولطالما جرت المناظرات بينهم وبين المعتزلة3. 
وما زال هذا العلم يتقدم في طلب المنزلة من العلوم اإلس��المية، من حيث 
المتعاطين له، حتى ذكر الشماخي � لربما بش��يء من المبالغة غير يسير، 
في مع��رض ترجمته ألب��ي المنيب محمد ب��ن يان��س )ط5: 200 - 250ه�/ 
815 - 864م( � أنه لما أرادت اإلباضية مناظرة ومقاتلة فرقة الواصلية، كان 
طلب أمير اإلباضية أن يبعث إليه بمائة ممن يقومون بعلم الكالم، وفي ذلك 
ال محالة مبالغة عظيمة وإرادة تهويل، ف��كان أن كفوا أمر مناظرة المعتزلة 

في إفحامهم بأربعة وحسب!4

�� علم الكالم االإبا�شي في عهد الكتمان  2
مضت الدولة الرس��تمية إلى حال س��بيلها مضياً تراجيدياً، وما صارت 
س��وى ذكرى حنين ماٍض وعصر ذهبي لطالما حن إلي��ه متأخرو اإلباضية، 
ولكن علم ال��كالم اإلباضي كان قد ترس��خ. وهكذا، فإنه ف��ي أوائل القرن 
الرابع الهجري/ العاش��ر الميالدي نجد جنونا بن يمريان اليهراسني ينهض 
بآراء في العقيدة، مثلما نعثر على س��عيد بن زنغيل ال��ذي كان مما برع فيه 
فنون الجدل والرد على المخالفين، وال سيما مناظراته للمعتزلة وللنكارية، 
ف��ي العقيدة. كم��ا نعثر عل��ى يغال بن زلتاف  وقد ذكر له الب��رادي كتاباً 
الوسياني )أبو خزر( )ت: 380ه�/990م( الذي برع في علم الكالم وانفرد فيه 

1 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 102، الشماخي، كتاب السير، ص 107.
2 ـ ابن الصغير، أخبار األئمة الرستميين، ص 93.

3 ـ ابن الصغير، أخبار األئمة الرستميي، ص 93 - 94.
4 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 75.
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بآراء متميزة، وترك تأليفاً هو: »الرد على جميع المخالفين«. وال يفوتنا أن 
نذكر س��حنون بن أي��وب )ط 7: 300 - 350ه�/912 - 961م( وقد وصف بأنه 

عالم متكلم بارع.
ومن علماء الق��رن الذي يلي��ه أبو الربيع س��ليمان بن يخل��ف النفطي 
القابس��ي )ت: 471ه�/1079م( الذي ينسب إليه كتاب السؤاالت في العقيدة، 
فضاًل عن كتاب له ف��ي علم الكالم وفي أصول الفقه، إال أنه كان ش��ديدًا 
على من يقرأ كتب المخالفين ممن لم ترسخ قدمه في العلم، وذلك مخافة 
منه من الفتنة ومن الفرقة. ومنهم: عبد اهلل بن محمد السدراتي الذي ذكره 
الوس��ياني، فقال: »كان عالماً متكلماً«. ومنهم: محمد بن بكر الفرس��طائي 
النفوس��ي )345 - 440ه�/956 - 1049م( الذي أس��كت فتنة فرقة السكاكية، 
وأقنع س��كان إحدى القرى بالتحول عن االعتزال إل��ى اإلباضية. ومن بينهم 
أيضاً: أبو زكرياء � صاحب كتاب الس��يرة وأخبار األئمة � الذي يذكر أن له 
أجوب��ة وفت��اوى ف��ي عل��م ال��كالم. وم��ن علم��اء كالم الطبقة الس��ابعة 
)300 - 350ه�/912 - 961م(، فضاًل عمن ذكروا، إبراهيم بن مالل المطكودي 
المزاتي، وهو الذي ذكر الش��يخ أبو عمار عبد الكافي أن »مسألة اإلنسان« 
إنما كان هو م��ن أضافها إلى كت��اب الجهاالت في العقي��دة والكالم. ومن 
علماء الق��رن الخامس الهجري أيضاً علي بن أبي عل��ي الياجري الذي ذكر 
عنه الوارجالني مس��ائل كالمية وأصولية، هذا باإلضافة إلى محمد بن أبي 
��ير أنه ألف اثني  خالد )النصف الثاني ق: 5ه�/11م( الذي ذكرت كتب السِّ

عشر كتاباً في الرد على النكار1.
وهك��ذا، فإننا قبيل زمن الش��يخين أبي عم��ار عبد الكاف��ي وأبي يعقوب 
الوراجالني )الطبقة الثانية عش��ر: 550 - 600ه�(، نعثر على طائفة من علماء 
اإلباضية ومتكلميها. وذلك نظي��ر أبي بكر بن يحيى الزواغ��ي النميلي )قتل: 
431ه�/1093م( وق��د اس��تقل ب��آراء ف��ي العقيدة وفي السياس��ة الش��رعية، 
وتوزين بن موليه المزاتي الزواغي )ط 10: 450 - 500ه�( وكان عالماً متكلماً 

1 ـ جماعة من المؤلفين، معجم أعالم اإلباضية، ص 358. الشماخي، كتاب السير، ص 402.
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حفظت عنه مس��ائل في العقيدة وردت في كتاب الس��ؤاالت، وس��عيد بن ثينا 
الدجمي المزاتي الذي حفظت له مس��ائل في العقي��دة رواها كذلك صاحب 
الس��ؤاالت أب��و عم��رو الس��وفي، وأحمد ب��ن محمد الفرس��طائي النفوس��ي 
)ت: 504ه�/1111م(، وقد ألف الرجل في مس��ائل كالمية ش��أن »تبيين أفعال 
العباد«، وفي أمور توحيدية نظير »مما ال يس��ع الناس جهله«، وقد وقف عليه 
الوارجالن��ي وقفات في الدليل والبرهان. كما نعث��ر على عالمهم تبغورين بن 
عيسى الملشوطي الذي لطالما نسب إليه »كتاب الجهاالت« العقدي، مثلما أن 
له كتاباً في أصول الدين يعرف باسم »عقيدة تبغورين«. هذا مثلما نعثر على 
صنادي بن محمد الس��دراتي وقد اهتم بعلم الكالم. ونعثر على الشيخ زرقان 
)قبل ق: 6ه�/10م( الذي يذكره الوارجالني في دليله، كما يذكر أن له مؤلفاً 
في التوحيد، ويذكر ابن خليفة السوفي مسائل له في التوحيد والعقيدة. وذلك 
مثلم��ا وجب التنبيه عل��ى مرصوكس��ن الصاويني )ق: 6ه�( ال��ذي كان عالماً 
بال��كالم وراوياً للمس��ائل العقدي��ة في كتاب الس��ؤاالت. واألم��ر عينه يقال 
باإلضافة إلى أبي مس��عود اليهراس��ني الذي كان متكلماً عالم��اً باألصول، له 

روايات ومسائل في كتاب السؤال ومراسالت مع أبي عمار عبد الكافي.
وهذا يرمي بنا إلى الطبقة الثانية عش��ر )550 - 600ه�(. وهي التي نجد 
فيها أبا عمار عبد الكاف��ي وأبا يعقوب الوارجالني بحس��ب صنافة الدرجيني، 
قمتا الفكر الكالمي اإلباضي بش��مال إفريقي��ا. وقد كانا م��ن األهمية بمكان 
بحيث أفردنا لهما بحثاً مس��تقاًل. وفي هذه الفترة نعثر على الشيخ حنيني بن 
القاس��م الذي كان معاصرًا لهما والذي ذكر عنه الش��ماخي أنه »تعلم العلم 
وال��كالم وعلمهما«، وقد أش��ار إليه الوارجالن��ي في الدليل. كم��ا نعثر على 
س��ليمان بن علي النفطي الدرجين��ي )النصف الثاني م��ن ق: 6ه�/12م( الذي 
يذك��ر أنه ترك كتاباً في علم الكالم من مجلدين. وعلى س��ليمان بن إس��حاق 
الذي عاصر أبا عم��ار عبد الكافي وأبا يعقوب الوارجالني، وكان من الش��يوخ 
المتكلمين، وقد روى عنه األول مس��ائل ف��ي العقيدة. وعل��ى عثمان بن خليفة 
الس��وفي المارغني ال��ذي يروى أنه تمي��ز بمقدرته الجدلية عل��ى الدفاع عن 
المذهب، بل وفي رد من تولى عنه إليه، وقد قال عنه الش��ماخي: »كان إماماً 
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في العلوم ال س��يما ف��ي الكالم«، وقد ت��رك الرجل تأليفي��ن مهمين في علم 
الكالم هما »كتاب السؤاالت« و »رس��الة في الفرق«، وكان من رفاق أبي عمار 
وأبي يعقوب. كم��ا نعثر على يحيى ب��ن إبراهيم بن ويجم��ن الوارجالني، وهو 
ير«. صاحب تأليف في التوحيد اشتهر به »العقيدة في علم التوحيد والعلم والسِّ

والحال أن��ه ترجمت عن تزاي��د االهتمام به��ذا العلم ف��ي عهد ظهور 
اإلباضية وضمورها ووشت بذلك أمور؛ منها:

ما تخلل كتب س��يرهم من إش��ارات كثيرة إلى قضايا علم الكالم التي 
استأثرت باهتمامهم، فقد أثيرت بمناس��بة ترجمة أبي محمد النهدي مسألة 
األحداث من أهل القبلة وما إذا كانوا كفارًا ليس��وا مش��ركين وال مؤمنين1، 
كما أثيرت مس��ائل أخرى ش��أن أفضلية اآلدمي على المالك2، وطرحت على 
أبي زكريا يحيى بن ويجمن )ت: 467ه�/1074م( مس��ألة الش��رك ومخالفة 
الصفرية في هذا األمر3، ومس��ألة حكم أبناء المخالفين4، ومسألة تشريك 
الش��اك فيمن دفع الرأي المجتمع عليه5، ومسألة التفرقة بين كبائر الشرك 
وكبائر النفاق6، ومس��ألة تشريك أهل اإلس��الم7. ومنها مسألة االستطاعة، 
وقد حدثت فيها المناظرات على ش��اكلة المناظرة بين اإلباضية والواصلية8. 
وبعث عبد الرحٰمن الكرتي المصعبي برس��الة إلى علماء وارجالن يستفتيهم 

في مسائل العقيدة؛ شأن اليقين والقدر...

على أن مس��ألة المسائل عندهم � بل أم المس��ائل � التي ما تأدت إلى 
اختالفهم عن غيرهم وحسب، وإنما إلى اختالفهم في أنفسهم، كانت مسألة 

1 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 257.
2 ـ المصدر نفسه، ص 254.
3 ـ المصدر نفسه، ص 415.

4 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 233.
5 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 72.
6 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 72.

7 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 481.
ير، ص 144. 8 ـ الشماخي، كتاب السِّ



56

دراسات

كالمية بامتياز وب��ال مدافعة، وهي مس��ألة اإلمامة؛ ففي الب��دء إذن كانت 
قضية اإلمامة1. ثم إن مس��ائل الكالم جد في جد، حت��ى إنه قد يكون جدًا 
قاتاًل مميتاً، وذلك كما في مس��ألة اإلمامة هذه. ولقد كانت المناظرات في 
مس��ألة اإلمامة هذه � التي تتنزل من كالمي��ات اإلباضية منزلة القطب من 

الرحى � مناظرات داخلية وخارجية كثيرة عديدة مديدة2.
ومن هذه السمات ما يرد في س��يرهم من نعوت كبار أئمتهم باإلقبال 
على علم الكالم، وذلك مثل ما ذكر عن أبي نوح � سعيد بن زنغيل )أوائل 
ق: 4ه�( � من أنه كان عالماً »بفنون المناظرة والرد على جميع المقاالت«، 
واإلشارة إلى أنه من بين أشهر مناظراته للمخالفين المناظرة في الصنعة 
والصانع، ومناظرته للنكارية3. وما ذكر عن الش��يخ أبي ربيع سليمان بن 
يخلف المزاتي )ت: 471ه�/1079م( من أنه »تعلم مس��ائل الحجة والنظر 
ف��ي األصول«، ومن أن��ه »تعلم الكالم« أيض��ا4ً. وكذلك فع��ل أبو محمد 
ويسالن بن يعقوب الدجمي5 الذي علم األصول والحجة والكالم لمدة ست 

عشرة سنة.
وما كان الجدل الكالمي جدالً خارجياً وحسب؛ أي: جدالً ضد المخالفين 
لهم من صفرية وواصلية وش��يعة وُسنيَّة، وإنما كان الجدل فيما بين أنفسهم 
يدور، ومنه مسألة الحارث وعبد الجبار الشهيرة. ثم إنه لما انشقت طائفة 
منهم وانقس��موا إلى وهبية ونكارية وس��محية وخلفية ما فتئ الجدل يشجر 
فيما بين الفريقين، على نح��و ما هو معلوم من أمر الخ��الف حول اإلمامة 
وبع��ض القضايا األخ��رى غير اإلمام��ة، مثل مس��ائل الكس��ب واالضطرار 
واالس��تطاعة6. أكثر من هذا، اختلفوا حتى في أثن��اء الفريق الواحد؛ وذلك 

يرة وأخبار األئمة، ص 90. 1 ـ انظر مثال، أبا زكرياء، كتاب السِّ
يرة وأخبار األئمة، ص 131 - 132 و 173 - 138. 2 ـ انظر، مثال، أبا زكرياء، كتاب السِّ

يرة وأخبار األئمة، ص 219 - 220 و 225 - 226. 3 ـ أبو زكرياء، كتاب السِّ
يرة وأخبار األئمة، ص 270. 4 ـ أبو زكرياء، كتاب السِّ

5 ـ المصدر نفسه، ص 294.

6 ـ المصدر نفسه، ص 347.
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��يرة وأخبار األئمة � من خالف  على نحو ما أورده أبو زكرياء � في كتاب السِّ
كالمي في بعض جوانبه بين الوهبية، وذلك ش��أن الخالف بين أبي القاسم 

يزيد بن مخلد وأبي خرز يعلى بن داود مثاًل1.

وال تحس��بن أن مس��ائل علم الكالم كانت مس��ائل النخبة من أهل 
اإلباضية، وإنما كانت تصير في بعض األحايين � فضال عن كونها حديث 
الخاصة � حديث العامة في الش��ارع اإلباضي. وقد أورد أبو زكرياء � في 
كتاب السيرة وأخبار األئمة � مثاالً عن مدى فشو قضايا علم الكالم بين 

لما  أنه  فذك��ر  وعامتهم �  � خاصته��م  الناس 
دخ��ل الش��يخ أب��و القاس��م يزيد ب��ن مخلد 
� وكان  )ت: 365ه�/968م(  الحامي  الوس��ياني 
بعلم ال��كالم عالماً ناهض��اً � مدينة القيروان 
اضطربت المدينة كلها م��ن أجله بفنون العلم 
أه��ل  يدخره��ا  الت��ي  المعضل��ة  والس��ؤاالت 
المدينة؛ يس��أله عنها من المخالفين من أراد 
المدينة:  بهذه  ل��ه  ومما حدث  تعلم مذهبه... 
أنه جاز برجل من الوراقين يقال له: »إبراهيم 

المش��به«، فمر به وهو يكتب تش��بيه اهلل بخلقه، فعجب منه أبو القاسم 
وجرى بينهما كالم حتى قال له المشبه: »إذا زعمت أن اهلل ليس بجسم 
وال صورة وال عرض، فأخبرني عمن أراد أن يبطل ربه كيف يقول«، فقال 
له أبو القاسم: »فليقل مثلما تقول«، فانقطع الكالم بينهما2. هذا فضاًل 
عما روي عن مناظ��رة عالمهم وس��الن بن يعقوب المزات��ي المرأة أبي 
القاسم يزيد بن مخلد � وكان شيخه في مسائل علم الكالم �؛ فقد ذكر 
أنه كان في أيام قراءته على أبي القاسم حضر يوماً إلى منزله، فوجده 
راقدًا، فطفق يتناظر هو وزوج الش��يخ في مس��ألة من علم الكالم، قال: 

1 ـ المصدر نفسه، ص 340.
2 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 167 - 177. وانظر: الشماخي، كتاب السير، ص 312.

اأن م�شائل علم  ال تح�شبن 

الكالم كانت م�شائل 

اأهل االإبا�شية،  النخبة من 

واإنما كانت ت�شير في بع�ض 

االأحايين حديث العامة 

ال�شارع االإبا�شي في 
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فلما أفاق الش��يخ قال له التلميذ: هل س��معت ما نحن في��ه؟ قال: نعم 
سمعتكما تتراميان بالخزف؛ يريد ضعف جحجهما في المناظرة1.

والظاهر أن نظمهم استقرت بهم في شأن تعليم العلوم اإلسالمية � سواء 
تعلق األم��ر بالعلوم الغاي��ة )المطلوبة لذاته��ا(، أم بالعلوم اآلل��ة )المطلوبة 
لغيره��ا( � على النحو الذي نجده في س��ير محمد بن ي��در الدرفي الزنزفي 
ومحمد بن س��درين ومحمد بن بكر النفوسي � وكلهم من علماء النصف األول 
من الق��رن الخامس الهجري � حي��ث كان على الطلبة أن يتعلم��وا بداية علم 
ير واألدب وبعضاً من يسير المعارف، فإذا ما اشتد عودهم درسوا على يد  السِّ
محمد بن سدرين اإلعراب والنحو، فإذا ما تناهوا فيهما تخصصوا عند الشيخ 

الثالث في علوم األصول والكالم والفقه، تلك هي منزلة علم الكالم بينهم.
ويؤيد فكرة هذا النظام التعليمي ما ورد بمناس��بة ذكر أخبار الش��يخ 
أبي الربيع س��ليمان بن يخلف المزاتي )ت: 471ه�/1079م( من أنه التحق 
بحلقة طالب العلم من بالد ش��تى ممن أراد تعلم الكالم، بعد أن كانوا قد 
أنهوا تعلمهم الفقه واألصول من ذي قبل، فكانوا يجتمعون ويقرؤون كتابهم 
]في الكالم[ عل��ى حدة، وبقية الطلب��ة ال يزالون في طور ق��راءة العلمين 
السابقين، وكانت مشايخ بني يهراسن � وهم أوالد من كان له اهتمام بعلم 
الكالم: الش��يخ أبو زكرياء والش��يخ أبو بكر بن يحي��ى � يجتمعون إليهم 
ويعينونهم ويودونهم على عزم علم الكالم. ثم إن أولئك المش��ايخ اهتموا 
بهؤالء الفتي��ان الذين أرادوا تعلم علم الكالم، فأرس��لوا إلى النفر الذين 
تعلموا عند الش��يخ أبي عبد اهلل محمد بن بكر � وهم أبو الربيع سليمان بن 
يخلف ويعقوب بن يع��دل ومصالة بن يحيى � رس��والً يرغبونهم في القعود 
للفتي��ة الذين رام��وا تعلم علم ال��كالم، ولحوا عليهم ف��ي الطلب، إال أن 
االثنين األخيري��ن اعتذرا بانش��غالهما بالتعلم على يد الش��يخ أبي محمد 
ويسالن، باس��تثناء أبي الربيع فقد كان يأتيهم بعد قيامهم من الحلقة عن 
الش��يخ أبي محمد ويس��الن. واس��تمر الحال على ذلك زمناً من األزمان، 

1 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 370.
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وكان قعودهم بمكان به شجرتان من الخروب؛ كانت الشجرة القبلية موضع 
حلقة أبي محمد ويسالن، والش��مالية بها عزم أصحاب الكالم. ثم انتقلوا 
إلى المسجد الكبير، وكثر أصحاب الكالم، فاجتمع من أهل البلد وغيرهم 

كثير حتى صاروا كثرة وأصحاب الفقه قلة1.

وال شكَّ أنه كان لهم وعي بأهمية علم الكالم ودوره في إرساء العقيدة 
والدفاع عنها، حتى كانوا يعقدون مجالس علم الكالم لذلك2، وما زال هذا 
الدور موعى به حت��ى إن أبا الربيع � وهو َمْن هو ف��ي تاريخ المذهب � كان 
يحض على ضرورة تعلم أس��اليب علم الكالم والتعاط��ي لقضاياه، فيوصي 
الوصية »بأال يقصر في النظر ف��ي التوحيد والحجة ومعانيها لكي ينفي عن 
اهلل ما ال يوصف به من صفة خلقه وتش��بيهه على ما ه��و به من صفته عزَّ 
وجلَّ«، مريدًا بذلك أن ُيتعبد اهلل على علم؛ أي: عن دراية بعلم الكالم. وقد 
ح��رض تالمذته على االجتهاد والع��زم، قائاًل: »انظروا في هذه المس��ائل« 
� يعني: مس��ائل التوحيد وال��كالم والحجة � وذلك »لئال تعب��دوا غير اهلل 
وأنتم تصومون وتصلون«3. فقد تبيَّن من هذا أنهم حملوا مسائل علم الكالم 
على أنها مس��ائل وجودية الهوتي��ة، وعد الكثير منه��م أن إيمانهم ال يكتمل 
� فضاًل عن أن يتجدد التجدد المطلوب � إال بالدراية بما يؤمنون بهم أفضل 

ما تكون الدراية، فال يكونون قد اتخذوا أهواءهم إلههم مثاًل.

والحال أن��ه يمكن أن نمي��ز عندهم بين م��ا يمكن أن ندع��وه »عفوي 
الكالم« وما نصطلح على تس��ميته »صنعي الكالم«؛ فأم��ا مقصودنا بعفوي 
الكالم فهو ما أتى عفو الرأي من غير قصد جدلي أو عزم س��جالي. وذلك 
كأن يثبت الرج��ل � من غير ما قصد كالم��ي َبيِّن ومن غي��ر أن يدعي أنه 
يم��ارس علم الكالم الممارس��ة � االختيار مبدأً كالمي��اً؛ كأن يقول مثاًل أبو 
محمد عبد اهلل اللواتي � وما كان متكلم��اً باألولى �: »إنما جعلنا اهلل أحرارًا 

1 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 269 - 271.
2 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 481.

3 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 384.
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لنملك أمرنا«1؛ فإن هذه قضية كالمي��ة حتى وإن ما كانت مقصودة لذاتها، 
أو ما كان صاحبها يبغ��ي بها المناظرة في علم ال��كالم، واألمثلة على هذا 
النحو بالمئات. وأما »صنعي الكالم« فهو مقصودنا بهذا البحث؛ أي: الكالم 
الذي قصد به علم الكالم لذاته وفي ذاته. والحال أن هذا الصنف من علم 
الكالم ما زال يزدهر عندهم ازدهاره، حتى إن أبا الربيع � حوالي 460ه� � 
لما أس��ف لما عده اندراس اإلس��الم ف��ي بل��دان اإلباضية وفق��د العلماء 
وانطماس اآلث��ار، قفى بالقول: »فقد الناس من مس��ائل الح��الل والحرام 

والفقه أكثر مما فقدوا من مسائل األصول والكالم والحجج«2.
وليس لنا أن نطرح مس��ألة الباعث على علم الكالم عندهم؛ إذ ما من 
فرقة إسالمية إال وأنش��أت علم كالم خاص بها، إن لم نقل: إن األصل فيها 
اختالف في أمر الكالم؛ لكن محيي هذا العلم عندهم أمران: واحد داخلي، 

والثاني خارجي:
فأما الداخلي فيتمثل في االنشقاقات التي عاشوها وعايشوها؛ إذ تقدم 
بنا القول أنهم انقسموا إلى وهبية ونكارية وغيرها من األفراق... وكان أن 
احتاجوا إلى معرفة دقيقة بعلم الكالم للتناظر، فوجدنا � مثاًل � سليمان بن 
زرقون النفوس��ي يعكف في مزات��ة بإفريقية يدعوها إل��ى مذهب الوهبية 
ويرده��ا عن مذه��ب النكاري��ة. وإذا ما نح��ن علمنا أن مس��ألة الخالف 
الجوهري��ة بين الفرقتين كانت هي مس��ألة اإلمامة � وهي مس��ألة كالمية 
بامتياز � علمنا أن المناظرات التي كانت تتم كانت ذات نفس كالمي، حتى 
وإن لم تكن تخلو من بعض الخالفات ف��ي األصول والفقه. أكثر من هذا، 
كانت تنش��أ بعض الخالفات العقدية الطفيفة ف��ي الفرقة الواحدة؛ وذلك 
عل��ى نحو ما ذك��ر في ترجم��ة زكرياء ب��ن أبي بك��ر اليراس��ني )ط11: 
500 - 550ه�( من أن الشيخ أبا محمد العاصمي كان قد اختلف مع الشيخ 

1 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، ص 471.
2 ـ أبو زكرياء، كتاب الس��يرة وأخبار األئمة، ص 368 والدرجيني، طبقات مش��ايخ المغرب، الجزء 

الثاني، ص 493.
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عيسى بن يرصوكسن في مس��ألة عقدية جزئية، فبلغ قولهما صاحبنا ذاك 
فصوب قول أبي محمد واستحسنه.

وأما الداعي الخارجي، فقد تمث��ل في محيطهم الذي ما كان على وفاق 
ال فقهي وال كالمي معهم: الواصلية والصفرية والشيعة العبيدية وما اعتبروه 
دوماً »الحش��وية« المالكية. والمناظرات مع هذه الف��رق هي التي كان من 
أثره��ا أن تركت ه��ذا العلم حياً بينه��م... وكم كانت تعقد م��ن المجالس 
� مجالس علم الكالم � ف��ي ذلك، وما زالت تعقد، حت��ى عقدت في قصور 
المخالفين في المذهب، وحتى إن السلطان الزيري منصور بن بلجين سلطان 
القيروان )حكم ما بين 373 و 368ه�/981 - 996م( جمع بين الشيخ اإلباضي 

� »العال��م بفن��ون المناظ��رة والرد عل��ى جميع 
أب��ي نوح س��عيد بن زنغيل اإلباضي  المقاالت« � 
وبين الشيخ ابن حمو المعتزلي، فتناظرا، فسأله 
أب��و نوح ع��ن عالم��ة الصنع��ة، ق��ال: الحدث 
والحركة والسكون واالنتقال والزوال. قال: وقلت 
له: وكل محدث مخلوق. قال: كل مخلوق محدث، 
ال العك��س. قال أبو ن��وح: من المح��دث مخلوق 
وغير مخلوق. فيلزم أن القديم خالق وغير خالق. 
ق��ال: القديم كله خالق. قال أب��و نوح: المحدث 

كله مخلوق، فوافق. قال أبو نوح: والكف��ر محدث مخلوق. قال: الكفر مخلوق 
لي. قال أبو نوح: فه��و إذن مربوب لك ومألوه. فأنت إلٰ��ه فعلك وربه. قال: 
ال يلزمني ذل��ك المخلوق � إذا كان مخلوقاً لي � أن يك��ون مربوباً لي. قال: 
قلت: يلزم��ك أن يكون مخلوق��اً هلل غير مربوب له )...( ك��ذا اهلل يجوز أن 
يكون غير مرب��وب. فأفحم وهو معتزل��ي. قال المنصور: م��اذا يقول؟ قلت: 
يقول: هلل خل��ق، وله خل��ق، وكل انفرد بم��ا خلق. قال له: لق��د جعلت هلل 

شريكاً، وهذا هو الشرك بعينه، فأجازه إجازة سنية«1.

1 ـ الشماخي، كتاب السير، ص 325 - 326. وانظر: أبا زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 225.

المناظرات مع هذه الفرق 

اأن  اأثرها  هي التي كان من 

تركت هذا العلم حيًا 

بينهم... وكم كانت تعقد من 

المجال�ض في ذل، وما زالت 

تعقد حتى عقدت في ق�شور 

المخالفين في المذهب
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وحتى إن أبا تميم � المعز لدي��ن اهلل الفاطمي )حكم إفريقية ما بين 
953 و 973م( كان »يجمع بين يديه علماء الفرق، ويتكلمون بين يديه وقوفاً 
ويتناظرون، فيحكم بينهم«. ولطالما بعث إلى الشيخ اإلباضي أبي القاسم 
يزيد بن مخلد الوس��ياني الحام��ي )ت: 365ه�/968م( ليناظ��ر بين يديه 
المخالفين. وحدث ذات مرة أن قال له: »يا أبا سعيد اسأل ما بدا لك من 
الس��ؤال؟« فقال له أب��و نوح: »فبدأت وقل��ت«: »ما الدليل عل��ى أن لهذه 
الصنعة صانعاً؟« قال: فلبث جلس��اؤه حيناً ساكتين ثم أخذوا في الجواب، 
فقال��وا أقاويل كثيرة، فما وافق��وا فيها جواباً قاطعاً. فق��ال لهم أبو تميم: 
»أجيبوا اب��ن زنغيل من حيث يفهم؛ وذلك أنه لم ي��رض بأجوبتكم«. فقال 
أبو نوح: »فرأيت في وجه أبي تميم إرادة الج��واب وما أراد أن يجيبني إن 
لم أسأله من كثرة أدبه وحسن س��يرته في مثل ذلك«. فقلت له: »إن رأى 
موالن��ا أن يتفضل على رعيته بالج��واب فليفعل«، فرأيت في وجهه تبس��ماً 
وانطالقاً، فقال: »يا أبا س��عيد يقال لهذا الس��ائل: اش��رح س��ؤالك لعله 
يستحق جواباً، وفي ش��رح س��ؤاله جواب لقوله، وقوله »صنعة« دليل على 

صانعها«. وكان هذا جواباً قاطعاً منه1.
وذك��ر أيضاً أنه أرس��ل إليه أبو تمي��م ذات مرة، فحكى أب��و نوح قال: 
»فقدمت عليه فوجدته ورجاًل من المعتزلة واقفاً بين يديه، فأخذ في مسألة 
األسماء، فنصبت إليه وأفرغت ذهني إلى كالمه حتى عثر عثرة ما نجا منها 
بحم��د اهلل؛ إذ قال: »إن أس��ماء اهلل متغاي��رة كزيد وعم��رو«، فأقبلت إليه 
بال��كالم وقلت ل��ه: »إن كالمك إل��يَّ أم إل��ى موالنا؟« قال له الس��لطان: 
»كالمك إليه«. فقل��ت له: »أليس لهم��ا مغير غيرهما فجع��ل أحدهما غير 
اآلخ��ر، زيدًا غي��ر عم��رو؟« فقال ل��ي: »نعم«، فقل��ت ل��ه: »وكذلك اهلل 
والرحٰمن، هذا غير ه��ذا، ولهما مغير غيرهما فجع��ل أحدهما غير اآلخر«. 

قال: فقطع السلطان جوابه فقال: »هذا واهلل الكفر بعينه«2.

1 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 212 - 213.
2 ـ أبو زكرياء، كتاب السيرة وأخبار األئمة، ص 213.
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اآلن وقد اس��تعرضنا بعض معالم ومآثر علم الكالم اإلباضي في شمال 
إفريقيا، ما القول في السمات األساسية التي اتسم بها هذا العلم عندهم؟

الحال أن من أبرز هذه السمات سمات أساسية ثالًثا تبدت لنا:

1 ـ كأنن��ا بهذا ال��كالم كالم منفى؛ فم��ا كان متكلمو إباضيي ش��مال 
إفريقيا � باس��تثناء الحقبة الرس��تمية على قصر مدتها � يشعرون أنهم في 
أوطانهم، وأن كالمهم كالم أوطان؛ إذ عادة ما سعوا إلى الهروب إلى حيث 
ما طاب الزمان. ويا لطول غربة علم الكالم اإلباضي بش��مال إفريقيا، حتى 
في معاقل اإلباضية نفس��ها � جبل نفوس��ة وتاهرت ووارجالن وجربة... � بل 
ال يكاد يوجد علماء إس��الم عاب��وا زمانهم وتبدل أحوال مدنهم وس��عوا إلى 

الهجرة بدينهم قدر ما فعل هؤالء.

2 ـ وسمة ثانية هي أيضاً ذات وشيجة بهذه األولى، هي سمة »األقلية«؛ 
إذ يكاد يكون هذا الكالم كالم أقلية. وقد ح��اول هذا الكالم إثبات الذات 
أمام أعتى فرق الكالم اإلس��المي من معتزلة وأشعرية، فال شك بسبب من 
هذه الرغبة الدفينة أن يكون اندمغ بدمغة إرادة إثبات الذات هذه، ال سيما 
فيما رواه من مناظرات مع الخصوم، مما وشى بما كان يحدوه من رغبة في 

إثبات الذات، وِلَم ال الغلبة.

3 ـ ومن س��مات كالمهم أيضاً روح االجتهاد الجماعي التي تميز بها؛ 
وذلك باٍد في صلة علماء ال��كالم اإلباضية بالمجتمع اإلباضي القائم على 
اإلباضية مجتمعات  المجتمعات  فمثلما كانت  و »العزابة«،  »الحلقة«  فكرتي 
تكافل، فكذلك كان علم الكالم اإلباضي علماً جماعياً ال يسهم فيه شيوخ 
اإلباضي��ة م��ن متكلمتها فحس��ب؛ وإنم��ا الطلب��ة أيضاً له��م كالمياتهم 
المش��اطرة لكالميات ش��يوخهم، وهذه ظاهرة غريبة عجيبة وس��مت علم 
ال��كالم اإلباضي بش��مال إفريقيا حيث تج��د الطلبة � في خط��وة اجتهاد 
التأليفية على أسئلة  جماعية � يكتبون الرسائل الجماعية ويدبجون الردود 
غيرهم أو على استفسارات أنفس��هم. ولطالما هم أداروا الرأي بينهم في 
القضاي��ا العقدي��ة وغيرها، حت��ى لكأنك تش��عر في بع��ض األحايين أن 
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المس��ألة الكالمية ما عادت بين أيديهم مس��ألة فردية وإنما إلى مسألة 
جماعية. وهذا ما دعا الجعبيري إلى أن يذهب إلى أن كتاباً ش��أن »كتاب 
الجهاالت« ما كان مؤلفه مؤلفاً واح��دًا � هو تبغورين كما يفترض � وإنما 
»اشترك في تأليفه عدد من الش��يوخ«1. والحقيقة أن من يطلع على سيرة 
مجتمعاتهم لي��س يجد في هذا األمر من غرابة، فق��د ذكر الدرجيني في 
طبقاته � بمناسبة ترجمة أبي يعقوب بن سهلون � أنه »كان دأبهم في ذلك 
الزمان إذا نزلت مس��ألة أن يجتمعوا، فمن ش��أنهم االجتماع للتشاور في 
الن��وازل«، وقد عيّ��ن لذلك مكاناً معروف��اً هو »الموض��ع المعروف منبر 
وارجالن«2. ولهذا ال عجب أن نجد لديهم � في بعض األحايين � تأليفات 
جماعية � ش��أن »ديوان العزابة« و »ديوان األش��ياخ« � وذل��ك مثل اجتماع 
العزابة عل��ى تأليف كتاب في المذهب الفقهي يس��هل على المبتدئ فهمه 
واس��تخدامه، ويكف��ي المنتهي مؤنة التنقي��ب الدقيق، هذا يس��تقل بجزء 
الصالة، وثاٍن يضطلع بجزء الصي��ام، وثالث ينهض بجزء الحيض، ورابع 
يختص بالحج، وهكذا دواليك إلى أن بلغوا به منتهى اثني عش��ر جزءًا... 

وعلى النهج نفسه ساروا في تأليف ديوان األشياخ.
على أن ثمة سمة أخرى إضافية ذات صلة بهذه، وهي أن علم الكالم ما 
كان عندهم ش��أن المتخصصين وحس��ب منهم؛ بل كان بعض قادتهم علماء 
كالم. وهكذا يحكى عن خليفتهم محمد بن أفل��ح أنه كانت له »مؤلفات في 

الفروع والعقائد«3، يذكرون منها »كتاب االستطاعة«4.

1 ـ انظر أعالم اإلباضية، ص 104.
2 ـ الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، الجزء الثاني، ص 422 - 423.

3 ـ انظر مثاًل، الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، الجزء الثاني، ص 320.

4 ـ انظر مثاًل، الدرجيني، طبقات مشايخ المغرب، الجزء الثاني، ص 319.
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– II –
اإفريقيا علم الكالم االإبا�شي ب�شمال 

1
اأبي عمار عبد الكافي واأبي يعقوب الوارجالني عهود ما بعد 

م��ع مراعاة ضياع العديد م��ن مخطوطات علم الكالم اإلباضي بش��مال 
إفريقيا ألس��باب ذكرن��ا بعضها عن��د تقديم ه��ذا البحث، يمك��ن الزعم 
� انطالق��اً مما وصلن��ا من المطبوع��ات � أن هذا العلم ش��هد أزهى فترات 
ازدهاره مع هذين الش��يخين ومن عاصرهما. على أن هذا التأكيد ليس من 
ش��أنه أن ينفي أنه كانت لعلم ال��كالم اإلباضي بش��مال إفريقيا � فيما بعد 
القرن اللذين عاش��ا فيه � حياة مس��تقلة مزدهرة؛ وذل��ك مهما خفت بعض 

وهجها أو ذوى بعض بريقها.
والبداية بتالمذة الش��يخين المباش��رين: هذا إبراهيم بن س��ليمان بن 
ويجمن )أوائل ق: 6ه�/12م( أخذ العلم ع��ن أبي عمار عبد الكافي، وله آراء 
في العقيدة وغيرها. وهذا سليمان بن يومر، كان عالماً متكلماً تتلمذ على يد 
أبي عمار عبد الكاف��ي وغيره، وروى عن��ه بعض آرائه العقدي��ة، كما انفرد 

بمسائل كالمية أوردها السوفي في كتاب السؤاالت.
والح��ق أن كتابي هذين العالمي��ن � »الوجيز« و »البره��ان والدليل« � 
غمطا حقهم��ا، فال ن��كاد نعث��ر لهما عن��د المتأخري��ن على كبي��ر عناية 
يستحقانها، اللهم باستثناء بعض الشروح الضئيلة. ومن آخرها »حاشية على 
كتاب الموج��ز« إلبراهيم بن أبي بكر القراري )ت: 1337ه�/1954م( وش��رح 
مثلم��ا وجدت عديد من  )1237 - 1332ه�/1821 - 1914م(.  أطفي��ش  القطب 
الحواشي على كتاب شرح الجهاالت ألبي عمار في العقيدة والكالم، إحداها 
أبي س��تة )ت: 1100ه�/1688م(، وثانية لسليمان بن أحمد بن  ألبي يزيد بن 
أبي ستة )كان حيا عام 1088ه�/1677م(، وثالثة ليوسف بن محمد المصعبي 
س��عيد بن  ليونس ب��ن  ورابع��ة  )1079 - 1187ه�/1669 - 1773م(،  المليك��ي 
تعاري��ت الخي��ري الجرب��ي )ق. 10(. بما أظه��ر أن عناية الباحثين بش��رح 

1 ـ تجدر اإلشارة إلى أننا أفدنا كثيرًا من كتاب معجم أعالم اإلباضية في تحرير هذه الفقرة.
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الجهاالت لربما فاقت عنايتهم بالموجز. هذا فضاًل عن استنس��اخ كتابيهما، 
ش��أن استنس��اخ ابن محمد الغرداوي المصعب��ي )ت: 1207ه�/1792( لكتاب 
كاس��ي  باحمد ب��ن  يوس��ف بن  تعلي��ق  إل��ى  باإلضاف��ة  وذل��ك  الوجي��ز. 

)ت: 1242ه�/1826م( على الدليل والبرهان للوارجالني.

ففي قرنهم��ا نفس��ه � القرن الس��ادس � يذك��ر أن إبراهيم ب��ن مناد 
العطف��اوي )النص��ف األول من القرن الس��ادس( اجتهد في نش��ر المذهب 
الكالمي اإلباضي بي��ن واصلية بني مي��زاب من المعتزل��ة، وال بد أنه كان 
للرجل اقتدار على الجدل والمناظرة الكالميين حتى يقنع معتزلة هذا البلد 

بالتحول عن العقيدة الواصلية.

وفي القرن الس��ابع الهجري نجد عمرو بن جمي��ع يقوم بترجمة »عقيدة 
التوحيد« � المنس��وبة خط��أ إليه � م��ن البربرية إلى العربي��ة، فينفح علم 
الكالم بنفحة جديدة تثمر أربعة ش��روح على متن الرس��الة. كما نعثر على 
فتح بن نوح الملوش��ائي ال��ذي كان عالماً متكلماً، وقد أل��ف نونية في خلق 

القرآن وأخرى في أصول الدين.

ونالحظ هذا التالزم بين العناية بالمنطق والفلسفة � على ندرة فشوه � 
والعناي��ة بالتوحيد خاصة وال��كالم بعامة، وال غرابة في ذل��ك، فلئن نحن 
عدنا إلى تصنيف العلوم في الثقافة العربية الكالسيكية أللفينا التعالق بين 
ه��ذه المباح��ث فيم��ا س��مي »العل��وم العقلي��ة« أو »العقليات« ف��ي مقابل 
»الشرعيات« أو »النقليات«. أكثر من هذا، ما كان علم الكالم يذكر مفردًا؛ 
وإنما كان يتم اإليماء إليه أحياناً في إط��ار الحديث عن علم التوحيد وعن 

علم العقائد.

ونذكر من متكلمة علماء إباضية القرن الثامن الهجري أيوب الجيطالي، 
وأبا سعيد بن أبي بكر الذي يذكر أنه كان يتردد على المعتزلة من وارجالن 
ليناظرهم ويرش��دهم إلى مذهب اإلباضية العقدي. فضاًل عن عامر بن علي 
الش��ماخي الذي ذكر أن��ه ألّف »كتاباً ف��ي العقيدة« لنوح بن ح��ازم، وأبي 

عزيز بن إبراهيم الباروني الذي ترك »لقطاً« في العقيدة والفقه.
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وف��ي القرن التاس��ع الهجري نعثر عل��ى بدر الدين الش��ماخي صاحب 
الس��ير، وقد عني بمس��ائل التوحيد والكالم، فأخرج فيها »شرحاً على متن 
الديانات« في علم الكالم، و »ش��رحاً على عقيدة التوحيد« لعمرو بن جميع، 
وهي التي كان��ت المقرر في العقيدة وعلم الكالم عن��د اإلباضية لعقود من 
الزمن. كما نعثر على س��عيد بن عبد الواحد الش��ماخي الذي درس األصول 
والمنطق والبيان، وناظر العديد من المخالفين. وعلى أبي القاسم البرادي 

ال��ذي ألّف مجموعة رس��ائل ف��ي التوحيد وعلم 
الكالم، من بينها »رسالة في بيان كل فرقة وما 
زاغت به عن الحق«، و »رسالة في بيان اعتقادنا 
والرد على من نس��بنا لغير الح��ق« وغير ذلك. 
وعلى إبراهيم الغدماسي الذي ألف في الرد على 
من ال يقول بخلق القرآن. كما نعثر على من ألف 
منهم قصيدة في االعتقاد. وعلى يعقوب بن صالح 
التندميري الذي ألّف س��ؤاالً في العقيدة والفقه 

وجهه إلى بعض المخالفين على شكل مناظرة.
وفي القرن العاش��ر من��ه نعثر على عناية بش��رح عقي��دة التوحيد ألبي 
حفص عمرو بن جميع الجربي )ت: 967ه�/1560م( � وهو الكتاب الذي شكّل 
مرجعاً للطلبة في أمور العقيدة اإلباضية لعقود طويلة، على نحو ما نجد عند 

أبي سليمان داود بن إبراهيم التالتي الجربي.
فإذا ما نحن بلغن��ا القرن الحادي عش��ر الهجري، ألفين��ا في مبتدئه 
أمغر بن صابر الصدغياني يبرز اس��مه بوسمه عالم كالم قام بترتيب كتاب 
تبيين أفعال العباد ألبي العباس أحمد بن محمد بن بكر. كما نجد بأحمد أبا 
أيوب يذيل استنس��اخه »الكشاف« للزمخشري برس��الة في »التنزيه المطلق 
للمولى 8 «، دلل فيها � من بين م��ا دلل عليه بالحجج � على نفي الرؤية. 
كما ألف عبد العزيز الثميني )1130 - 1223ه�/1718 - 1818م( كتاب »معالم 
الدين« ف��ي علم الكالم. أكثر م��ن هذا، عمل محمد بن عمر بن أبي س��تة 
� الش��هير بالمحش��ي � على إحياء تقاليد علم التوحيد والكالم اإلباضيين، 

اإلى ت�شنيف  اإذا عدنا 

العلوم في الثقافة العربية 

الكال�شيكية الألفينا 

التعالق بين ما �شمي 

»العلوم العقلية« في مقابل 

اأو »النقليات« »ال�شرعيات« 
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وذلك بالتحشية على جملة من هذه الكتب، ش��أن التحشية على كتاب شرح 
الجه��االت ألبي عمار وش��رح العقيدة للش��ماخي وتبيين أفع��ال العباد ألبي 

العباس بن بكر...

وفي الق��رن الذي يليه ظلت جذوة علم أص��ول الديانات منيرة، فألفينا 
س��عيد بن يحيى الجاودي األجيمي يهتم أيما اهتمام بالعل��وم العقلية، ويرد 
الش��به التي أدخلها الخص��وم على المذهب، ويدافع ض��د مطاعنهم. وذلك 
مثلما استمر التعالق بينا بين العناية بالعقليات والنظر في الكالم على نحو 
ما نجده لدى عمرو بن رمضان الجربي التالتي من كتابة حواشي بديعة في 
علم المناظ��رة والتوحيد. وعلى نح��و ما نلفيه أيضا عند يوس��ف بن محمد 
المصعبي المليك��ي )1079 - 1187ه�/1669 - 1773م( من حواش��ي على كتب 

علم التوحيد والكالم المهمة شأن شرح الجهاالت والنونية في التوحيد.

وفي القرن الثالث عش��ر الهجري نعثر على »تلخيص عقائد الوهبية في 
اليس��جني  الثميني  بيجم��ان  البري��ة« إلبراهيم ب��ن  نكت��ة توحي��د خال��ق 
)ت: 1232ه�/1817م(، كما نجد من العلم��اء الذين برعوا في المعقول وعلم 
المناظرة س��عيد بن عيس��ى الباروني )ت: 1284ه�/1868م(، وموسى بن علي 
الباروني ال��ذي برز في المناظرة وعلم الكالم، وس��ليمان بن أبي القاس��م 
الجاودي الذي اهتم بعلم التوحيد وحش��ى على كتاب الس��ؤاالت بحاشية لم 
تكمل، وعلى قاسم بن أبي الربيع الشماخي )ت: 1265ه�/1848م( الذي أنشأ 
»تكملة حاش��ية على كتاب أفعال العباد« و »اللؤل��ؤة« في التوحيد. ولعمر بن 
موس��ى اليس��جني )ت: 1268ه�/1852م( كت��اب »تري��اق الكبائ��ر وش��فاء 
الجربي  المليك��ي  المصعبي  العقي��دة. ولمحمد بن يوس��ف  ف��ي  المذنبين« 

)ت: 1207ه�/1792م( حاشية على كتاب تبيين أفعال العباد.

وفي القرن الرابع عش��ر نعثر على رسائل ذات نفحة كالمية في التفرقة 
بين الخ��وارج واإلباضية على نحو رس��الة »الفرق بي��ن اإلباضية والخوارج« 
إلبراهيم بن محمد بن أطفيش )ت: 1385ه�/1965م(، كما نعثر على رس��الة 
كالمي��ة تحمل العن��وان ذات��ه إلبراهيم بن صال��ح المدع��و باباحمو أعزام 
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)ت: 1384ه�/1965م(. والمتقدم ألف ما يقارب العش��رين كتاباً في التوحيد 
والكالم من ش��روح وردود واجتهادات، فكان بهذا م��ن أغزر علماء اإلباضية 
ف��ي التأليف في علم الكالم، ومن أش��دهم إحياء له ف��ي العصر الحديث. 
مثلما نعثر على من واصلوا إحياء التقليد الكالمي اإلباضي على نحو ما فعل 
أحمد ب��ن الحاج النوري من أن��ه كان متضلعاً في مس��ائل الخالف من علم 
ال��كالم والفقه1، كما نلح��ظ بعين النظر جهود قاس��م بن س��عيد اليفرني 
)ت: 1334ه�/1916م( ف��ي التأليف في عقائد اإلباضية: »س��رد الحجة على 

أهل الفصلة« و »القول المتين في الرد على المخالفين«.
... إلى أن دخل االستشراق مجال االهتمام بعلم الكالم اإلباضي بشمال 
إفريقي��ا، فوجدنا مقالة مرس��ي عن »إلٰ��ه اإلباضيين وإلٰ��ه البورغواطيين« 
)1936(، ومقالة علوش في العام نفس��ه والتي ترج��م فيها نصين من كتاب 
الدليل للوراجالن��ي في تفنيد نظرية الصفات عند األش��اعرة وفي مس��ألة 
الوعد والوعي��د ورؤية اهلل يوم القيام��ة، ومقالة ت��ادوس ليوكي عن »فرق 
اإلباضية« )1958(، وما تاله��ا من اهتمامات بيير كوبرل��ي بالفكر العقدي 
اإلباضي عند إباضية شمال إفريقيا بدءًا من الثمانينات من القرن الماضي. 

عوٌد على بدِء.

1 ـ معجم أعالم اإلباضية، ص 41.
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