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إشكالية التقدم العلمي
دراسة في فلسفة الري لودان
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يع��د الري ل��ودان ـ المولود في أوس��تين بوالية تكس��اس
ُّ
أهم فالس��فة العلم ونظرية
األمريكية ع��ام 1941م ـ من ّ
المعرفة المعاصرين.
تق��وم نظريت��ه العلمية على توجيه س��هام النق��د لالتجاهات
المعاصرة في فلسفة العلم ،وعلى رأسها الفلسفة الوضع َّية والواقعية
را عن نظريته الخاصة في المحافظة على العلم في
والنسبية ،معبّ ً
التقدمي��ة ذات الطبيعية المتف��ردة ،وذلك ف��ي مواجهة
صورت��ه
ّ
التحديات الشائعة التي تواجهه.
«التقدم ومش��كالته» هو أبرز عم��ل له في مجال
ولعل كتابه
ّ
فلس��فة العلم؛ حيث يحتوي النصف األول منه على موجز لنظريته
المتعلقة بحل المش��كالت ،والتي تتمثل ف��ي االختيار العقالني بين
التقدم في العل��م ،أما النصف الثاني
النظريات العلمي��ة وطبيعية
ّ
ـ والذي يحمل العنوان «تطبيقات» ـ فيناق��ش العالقة بين التاريخ
1
يوج��ه االتهام لفالس��فة العلم
والفلس��فة وعلم االجتم��اع  ،وفيه ّ
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باالنسياق وراء وجهة النظر السائدة التي تقول بأن أساس الطبيعية العلمية
هي البحث في أ ُسس ح ِّل المش��كالت وطرقها ،مع إغفال المفاهيم الضمنية
يعد كتابه
التي تحتويه��ا هذه النظريات عبر تاريخ العلم وفلس��فته ،ولذلك ُّ
إس��هاماً قيِّماً في هذا الموضوع المهم الذي لم يوله فالسفة العلم االهتمام
الكافي ،ومن ث َّم يمثل هذا العمل قيمة وأهمية تاريخية؛ ألنه يدفع الش��خص
إلى إعادة التفكير في القضايا المعاصرة من منظور وزاوية جديدة.1
وتعد 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��ر ،2ويترتب عل��ى ذل��ك أن عملية حل
المش��كالت من الناحية الفلس��فية يتحدد بمدى عالقته��ا بالتقييم واإلطار
النظري لها.
ويذهب لودان إلى أن المش��كالت تنقس��م إل��ى :تجريبي��ة Empirical
ومفاهيمي��ة  ،Conceptualولقد 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 ـ مثلها في ذلك مثل المش��كالت التجريبية
الشاذة ـ إنما تدلُّ على عوائق في نظرياتنا ،بمعنى أنها تخفق جزئياً في أن
تقوم بكل الوظائ��ف التي خصصت لها ،3ومع ذلك فإننا ال نفترض مس��بقاً
=

Scientific Growth by Larry Laudan” The Philosophical Review Vol. 87, No. 4 (Oct, 1978),
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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
تأثيرا ،ويجب اس��تبدالها بنظريات معرفي��ة قادرة على
المعرفة في العل��م
ً
1
التقدم .
اإليمان بأن العلم مشروع عقالني قادر على
ّ
ومن ثم فإن الدافع لهذا البحث هو محاولة
تعد عملية حل الم�شكالت
ُّ
اإلجابة عن تس��اؤالت معينة وهي :إذا كان العلم
وفق ًا لر�ؤى معينة ذات دور
التقدم في العلم ما هو
يحقق تقدماً معرفياً ،وأن
ّ
بالغ الأهمية في عملية
إال عقالن��ي ،فم��ن أي جان��ب أو معن��ى يتقدم التقييم وتبين المحاوالت
كيف �أن بع�ض الم�شكالت
التق��دم العلمي؟ وأي��ن تكمن
العل��م؟ وما ه��و
ّ
تكت�سب �أهمية تفوق
عقالنية تقدم العلم؟ وما هي العقالنية العلمية؟
بع�ضها الآخر
وما مدى ارتباط التقدم بالطبيعية المعيارية؟
وهذا ما سوف نبرزه في الصفحات التالية:
 1ــ مفهوم التقدم العلمي Concept of Scientific Progress

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.
«التقدم ومش��كالته» ـ هو إس��هام إضاف��ي في هذه
إن كت��اب ـ لودان
ّ
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
وأخيرا مجرد جهد لح ِّل المش��كالت ،وهو م��ا يمكن أن يغيّر
العلم هو أو ًال
ً
يعد
طريقة فهمن��ا للقضايا العلمية لكل م��ن تاريخ العلم وفلس��فته ،لذلك ُّ
1ـ
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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
التقدم يكمن
تقدم��ي ،وأن هذا
فكرة
ّ
التقدم في العلم ،فيفترض بأن العلم ّ
ّ
أساساً في االختيار بين النظريات المتنافسة  .فإذا فهم شخص ماهيّة اختيار
التقدمية ،فسوف يعيِّن ذلك في بلورة وتحديد العقالنية العلمية.
النظرية
ّ
 1-1وعلى الرغم من أن فالس��فة العلم ـ من أمثال بيرس ،ديوي وكون
وغيره��م ـ 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 كمسلّمات.1
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
تعد بمثابة نتيجته��ا النهائية ،فالنظريات
في التفكي��ر العلمي؛ فإن النظريات ّ
تمدن��ا بحلول مالئمة للمش��كالت ،ف��إذا كانت
كموض��وع ذي أهمي��ة معرفية ّ
المشكالت تؤس��س تس��اؤالت العلم؛ فإن النظريات تؤس��س اإلجابات ،وتحل
الغموض ،وترد الفوضى إلى النظام .2لكن فيلسوف العلم المعاصر يعجز عن
تقديم المعيار المالئم لح ِّل مش��كلة ما ببيان عدد الوقائع التي تؤيد النظرية
عوضاً عن أهمية هذه الوقائع ،والسؤال عن عدد المشكالت ال عن مغزاها.
 2‑1نحن نعلم أن العلم يزيد من معارفنا وفهمنا لألشياء واألحداث ،ولم
ينكر لودان اإلنجازات المعرفية للعلم ،بل مع ذلك أعتقد بأن الممارسة العلمية
حال للمش��كالت ،كم��ا يفعل الطباخون،
تجعل العل��م أكثر وضوحاً إذا ما ُع َّد ً
حال لمش��كلة ما حتى لو
والمعلمون ،والمؤرخون ،فكل عمل مادي أو ذهني ُّ
يعد ً
 1ـ
 2ـ خالد قطب :منطق التقدم العلمي ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة2002 ،م ،ص.188
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كانت مجرد تضييع الوقت ،أو كما يقول لودان :المش��كلة أحياناً تكون أش��به
بأحجي ٍة أو شيء غريب أو محير .1لذلك فقد ذهب إلى أن أسلوبه يمكن تطبيقه
على كل المجاالت الفكرية وإن كان العلم أولها بسبب نجاحه الملحوظ في ح ِل
تقدم
المش��كالت ،ولكن ما الذي يجعل المش��كلة علمية؟ إنها النظريات التي ّ
ونظرا لالس��تخدام العقلي لمصطلح (نظرية) ،فإنه
حلو ًال للمش��كالت العلمية،
ً
يكاد يكون كافياً للتمييز بين المشكالت العلمية واألخرى غير العلمية.
حال للمشكلة التجريبية ،أو على
تقدم النظرية ً
والس��ؤال اآلن ،هو كيف ّ
حال أفضل عن منافس��اتها ،أو بتعبير آخر ،كيف اس��تطاع العلم زيادة
األقل ً
معارفن��ا وفهمنا لألش��ياء واألحداث؟ يج��ب أن نعرف المزيد ع��ن طبيعية
المشكالت التجريبية.
التقدم العلمي إما بالمشكلة التجريبية
وكما سبق أن أشرنا ،يتعلق نموذج ّ
أو المفاهيمية ،فالمش��كلة التجريبية هي أي ش��يء في الطبيعية يلفت نظرنا
حل المش��كلة عندما يقتنع العلماء بأنها
بغرابته ،أو يحتاج إلى تفسير ،ويتم ّ
قابلة للح ِّل ،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 تجريبية.2
نقدم لها
استدلَّ من ذلك بأنه لكي ّ
تحل مش��كلة تجريبية يكفي أن ّ
تفسيرا عن كيف ولماذا تس��قط األجسام الثقيلة ،أو عن اآللية
تفسيرا.
ً
ً
التي تنتقل بها الصفات من الوالدين إلى األبناء ،فاهتمامنا بعالج مرض
مثال هو الذي يدفعنا للبحث عن كيفية وسبب هذا المرض.3
السرطان ً
 1ـ
 2ـ
3ـ

Laudan, Larry: Progress and its Problems, P. 15.
Ibid, PP. 14‑22.
)Mellor, D.H “Some Problems About Solving Problems” Philosophy of Science Vol. 2, (1978
PP. 522‑529, P. 524.
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وحس��ب وجهة النظر هذه ،فإن الحديث عن المش��كالت التجريبية
وحلولها يش��به إلى ٍ
حد كبي ٍر كالم هيمبل عن التفسيرات السببية ،ورغم
ذلك يوج��د اختالفان مهم��ان :االخت�لاف 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�لاف الثاني
فيتمثل في أنه بينما يهتم هيمبل بكل الوقائع المفترضة ،فإن لودان يرى
ـ على خالف ذلك ـ أن الوقائع غير المعروفة ال تمثل مش��كلة بالنس��بة
لنا؛ ألن الوقائع فقط هي التي تحتاج إلى تفس��ير ،ف�لا حاجة بنا إلى
التفسير ما لم تكن هناك وقائع.1
إن الوقائع  Factsتصبح 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
مثال أن معظم األشجار لها أوراق
نسأل عن تفس��ير مقبول لها ،فكلنا يعرف ً
خضراء ولكن ال يمكن أن تشكل مش��كلة تجريبية إال عندما يقرر شخص ما
أهمية وضرورة استحقاق هذه الواقعة للتفسير.2
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  Internalأو خارجية
 .Externalفالمش��كالت المفاهيمي��ة الداخلي��ة تنش��أ ع��ن التناقض��ات
 Inconsistenciesأو الخل��ط  Confusionsداخل 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 الدينية.3
 1ـ
 2ـ خالد قطب :منطق التقدم العلمي ،ص.191
Weston. T.S. “Review Work(s): Progress and its Problems”, P. 614.
 3ـ
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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.
تع��د بمثابة
 3‑1من الض��روري التمييز بي��ن النظري��ات العلمية التي ُّ
الفروض المحددة والموجهة إلى التفسيرات والتنبؤات التجريبية ،والتقاليد
البحثية التي تمثل مبادئ وفروضاً أكثر عمومية.1
فالتقلي��د البحثي أكثر ش��مو ًال ورحاب ًة من النظرية؛ ألن��ه يحدد نظرية
عامة للطبيعية وأس��لوباً عاماً لحل المش��كالت في إطار مجال طبيعي معيّن،
وعددا
أما النظرية فتحدد فكرة خاصة
محددا من قوانين الطبيعية.2
ً
ً
نخلص من هذا إلى أن التقليد البحثي يتأل��ف بصفة عامة من مكوِّنين
على األقل :مجموعة اعتقادات عن أنواع الكيانات والعمليات التي تؤلف حقل
يتم بها البحث،
البحث ،ومجموعة معايير معرفية ومنهجية عن الكيفية التي ّ
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 البحثي.3
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
1ـ

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

 2ـ
 3ـ الري لودان :مدخل إلى حل مشكلة التقدم العلمي ،ص.222
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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
البحثية .1وه��ذا يبلور لنا أن إخ�لاص العالم المعرفي يعتمد أساس��اً على
التقليد البحث��ي ،وليس على أي نظري��ة محددة ،فليس لدي��ه والء لنظرية
تطورا مهماً لما قبلها ،فإنه
تعد
بعينها في الواقع؛ ألنه عندما يكتشف نظرية ُّ
ً
يتخل��ى عن األخي��رة على الفور ،وم��ن ثم فالتقلي��د البحثي يأخذ أش��كاالً
مختلفة ،وأحياناً متناقضة على م ِّر الزمان.
لكن ما هو مدى وسرعة تغيّر التقليد البحثي من دون أن يصبح مختلفاً؟
يتم
وكيف يمكن تحديده ،والذي يجعل هذا الس��ؤال مهماً أن ما ُّ
يعد مشكلة ّ
تحديدها من خالل التقاليد البحثية.
كانت إجابة لودان على ذلك هي أن هناك ـ دائماً ـ عناصر محورية في
يعد تخلياً عن التقاليد البحثية نفس��ها في
أي وقت معين ،وأن التخلي عنها ُّ
حل المش��كالت ،فالوظيفة الرئيس��ة للتقالي��د البحثية تكمن ف��ي إمدادنا
باألدوات الحاسمة لح ِّل المشكالت التجريبية أو المفاهيمية ،ولذلك فالتقدم
العلمي يرتبط بالتغير في التقليد البحثي ،وليس التغير في النظرية.
 4‑1تكتس��ب النظرية كفاءة في رأي لودان وفقاً لعدد المشكالت التي
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
تع��د في صال��ح النظري��ة؛ بينما
االعتب��ار المش��كالت المحلول��ة ،بحيث ُّ
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
التقدم بحث مس��ألة الحصول على الحل��ول ،بل يعني
بالكفاءة ،فال يعن��ي
ّ
مزي��دا من الحلول والت��ي تتطابق مع معايي��ر المجتمع ،م��ع اإليمان بتطور
ً
1ـ
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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.
حال لبعض
حل المشكالت تقريبي ،وكذلك التفسيرات ،فما يعتقد ً
إذن ّ
المش��كالت في وقت ما ،ربما ال يصبح كذلك في وقت آخ��ر ،وهذا ينطبق
أيضاً على التفسيرات.
تحل مش��كلة ال يرتبط بما إذا كانت
إن تحديد ما إذا كانت نظرية ما ّ
1
حل
عد ّ
هذه النظرية مؤكدة أو مثبتة ؛ لكن من الخطأ ـ طبقاً آلراء لودان ـ ّ
المشكالت مساوياً لتقديم تفسيرات.
�إن لودان لم يفعل �شيئ ًا
خالصة القول :أن ل��ودان لم يفعل ش��يئاً
لإ�ضعاف الر�أي التقليدي
إلضع��اف ال��رأي التقليدي القاضي ب��أن تقديم
القا�ضي ب�أن تقديم
التف�سيرات هو الهدف
رجح
التفسيرات هو الهدف األساسي للعلم ،فقد ّ
رجح
فقد
للعلم،
أ�سا�سي
ل
ا
ّ
حل
وجه��ة النظ��ر القائل��ة ب��أن اله��دف ه��و ّ
وجهة النظر القائلة ب�أن
المش��كالت ليس بس��بب أن هذا الوصف أفضل
الهدف هو حلّ الم�شكالت
للعل��م ،ولك��ن بس��بب أن ذلك أنس��ب لعمليات
التقييم وال��وزن  ،Counting and Weighingوعلى
الرغم من صعوب��ة تصنيف المش��كالت ،فإنه كلما كانت المش��كالت أكثر
الحس المشترك.
عمومية كان حلّها أكثر أهمية؛ ألنها تتعلق بموضوعات
ّ

مقياس الكفاءة النسبية لحل المشكالت يتحدد إذن بنا ًء 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.
 1ـ
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حل المش��كالت تق��اس بناءً عل��ى معرفتنا هل
وه��ذا يعن��ي أن طريقة ّ
عما فعلت قبل قرن مضى؟
نظرياتنا اآلن يمكن أن تحل مشكالت أكثر أهمية ّ
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 معتقداتهم.1
التقدم العلمي عند لودان فيما يلي:
ومما سبق يمكننا أن نلخص مفهوم ّ
ـ أيتمثل هدف العلم في ح ِّل المشكالت المعرفية.
ـ بيوجد نوعان من المشكالت المعرفية :تجريبية ،ومفاهيمية ،وهما
للتقدم العلمي.
بمثابة الوحدة األساسية
ّ
يعد تقييم النظريات حسب كفاءتها في ح ِّل المشكالت.
ـ ج ُّ
ـ دتتمثل كفاءة حل المش��كالت في تقييم ووزن المشكالت المحلولة
(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).
التقدم :زيادة في كفاءة ح ِّل المشكالت.
	 ـ ـهيعني
ّ
 1ـ
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ـ ويتم البحث العلمي في إطار التقليد البحثي الذي يحدد النظريات،
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.
ـ زتأتي كفاءة التقلي��د البحثي من كفاءة ح ِّل المش��كالت للنظريات
التي تتكون منه جزئياً.1
التقدم والعقالنية Progress and Rationality
 2ــ
ّ

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��ا ًال من األخرى ،لكن لم
يتبيّن أن ّأي��اً منها غني غناءً كافي��اً ،ليتوافق مع بديهياتن��ا حول العقالنية
2
إذا
المتأصلة في كثير من تاريخ الفكر العلمي  .ولكن ماذا تعني العقالنية ً
عند لودان؟
 1‑2بداي ًة 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 ـ مثل موضوع الجنس ،الدين ـ 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
«التقدم ومش��كالته»،
الصعب إجراء ح��وار أو نقاش حول ما يتضمنه كتابه
ّ
1ـ
 2ـ
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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.
يقدم نظري��ة وصفية عن تط��ور العلم ،وعلي��ه تظهر أول
فكتاب��ه إذن ّ
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؟
يقدم دعاوى فلس��فية ،وأنه من المالئم دراسة
يس��لم لودان بأن كتابه ّ
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 األشياءالمعرفية .Epistemic Optimism
التقدم العلمي االحتفاظ التراكمي بكل اإلنجازات التفس��يرية
 -يفترضّ
داخل النظريات الالحقة.
 -تفترض العقالنية العلمية التقارب المتواصل مع الحقيقة. -تس��تلزم الموضوعية العلمية القابلية الدائمة لتطبيق مجموعة راس��خة Fixedمن المناهج العلمية.1
1ـ
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وإحدى الدالالت التي يمكن استخالصها من هذه الصورة القائمة ـ كما
يتص��ور لودان ـ هي أن العلم الفعلي ليس تقدمي��اً وال عقالنياً وال موضوعياً
وال مقبو ًال 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 ـ مع كل الوسائل
المتاحة لدي��ه ـ 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 ـ فقط ـ في اإليمان كم��ا يفترض عقلياً بأن��ه حقيقي ،وإذا
عرفن��ا الحقيقة بمعناها التقلي��دي غير البرجماتي ،يك��ون العلم إذن ،ويبقى
معيارا مقبو ًال للتأكد من أي نظرية
دائماً مشروعاً غير عقالني؛ ألننا ال نمتلك
ً
ما هي أكثر قرباً من الحقيقة أو أكثر احتما ًال لتكون حقيقية عن األخرى.
التقدم العلم��ي حتى في غياب
وهكذا يس��تطيع الش��خص أن يتكلم عن
ّ
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
للتقدم.1
والتي جعلتها شرطاً ضرورياً ّ
 2‑2إن وحدة التحليل هي المشكلة وأن هدف العلم هو الحل ،وليست
الحقيقة وال اإلثبات وال الدحض ،وحسب رأي لودان فإن المشكلة يمكن أن
الح��ل by solution and
تأتي وتذهب  come and goبواس��طة الحل ومقاومة
ّ
.2resistance to solution
ورغم أن االختيار م��ا بين التقالي��د البحثية العلمية يش��تمل على مكونات
1ـ
2ـ
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يقدم مكونات
زمنية وثقافية محددة ،فإن لودان يعتقد بأن نموذجه للتغير العلمي ّ
التقدم ،ومن ثم
زمنية وثقافية متعددة ،مثل تلك التي تس��مح للش��خص بتقييم ّ
العقالنية ألي تقليد بحثي؛ ألن القدرة الدائمة عل��ى التقييم ما هي إال الكفاءة
على ح ِّل 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
تفس��يرا
وعما نعتبره
ً
معيّنة عن الكيفي��ة التي تتم بها الممارس��ات العلمية ّ
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
( )Matureغي��ر الناضج  )Immatureوك��ون (قبل ( )preوبع��د النموذج Post
 )Paradingفكالهم��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
جديدا تقدمياً ،مثل هذا االستبدال يحدث فقط
واحدا
البحث البالي العتيق
ً
ً
تقدم تنبؤات جديدة ال تستطيع
عندما تس��تطيع أحد البرامج المنافس��ة أن ّ
(التق��دم النظري) ،وتتمتع أيض��اً بتنبؤات معززة
البرامج األخ��رى تقديمها
ّ
بالتجارب عن منافساتها
(التقدم التجريبي).1
ّ
1ـ
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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 ـ فقط ـ على التفسير الرياضي لبرنامج البحث.
أما كون فيرى بأن عملي��ة االنتقال تحدث عندما يف��رض أحد النماذج
نفس��ه على الحقل نفس��ه ،وعندما يظهر العلم المعياري ،Normal Science
لذل��ك فالذي يمي��ز العل��م الناض��ج لكل م��ن (الكات��وش) و(ك��ون) هو
ظهور(النم��وذج) أو (برام��ج البحث) المس��تقلة
والتي تكون بعيدة عن النقد الخارجي ،فاالنتقال ي�صل العلم �إلى درجة الن�ضج
عندما يتجاهل العلماء في
ليس مجرد انتقال اس��مي ،فهما على حد سواء،
هذا المجال م�شكالت
تطورا
أصرا عل��ى أن العل��م الناضج هو أكث��ر
ً
االنحراف والت�أثيرات
ّ
وأصالة علمية من مثيله غير الناضج1
يرى
لكن
.
الخارجية ويكون التركيز
لودان أن هن��اك جوانب غامضة في مفهوم العلم فقط على التف�سير الريا�ضي
لبرنامج البحث
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 2*Charles Lyellالجيولوجية
كمث��ال ،نجد أنه ال يوجد ش��يء عالمي حوله��ا ،فهي محص��ورة تقريباً في
ونادرا ما أخ��ذت بجدية في ألمانيا
إنجلترا والواليات المتح��دة األمريكية،
ً
 1ـ
* 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
وتعد أهم الكتب النقدية عن لييل هي
ڤيكتوريا ،ولعل أشهر هؤالء العلماء كان تش��ارلز دارونُ ،
مقدمة (جيم سيكورد) والتي أعاد فيها طباعة المبادئ.
Laudan, Larry: Progress and its Problems, P. 150.

http://www.victorianweb.org/science/lyell.html
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وفرنس��ا ،ولم نَ َر 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 نَ ِص َف ب��أن مجتمع العلماء قد اتخ��ذوا
تقليدا 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 دارونيين.1
ومن ثَ َّم 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.
تقدمية بطبيعتها
وهذا يبلور لنا أن رأي كون القائل بأن الثورات العلمية ّ
هو أمر ال يمكن قبوله؛ ألن الثورات العلمية ربما تقتضي التخلي عن تقاليد
 1ـ
16

Ibid, P. 135.
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تط��ورا .باختصار :إن عقالنية
تطورا ،واتخاذ تقاليد بحثية أقل
بحثية أكثر
ً
ً
الثورات العلمية وتطورها هو أمر مشروط؛ ألن الثورات العلمية ليست الوحدة
الرئيسة للتحليل كما تخيّل بعض المؤرخين والعلماء.1
التقدم والعقالنية في النقاط
ومما سبق يمكن بلورة موقف لودان عن
ّ
التالية:
ـ أليس هناك سبب لالعتقاد بأن النظريات العلمية صحيحة أو قريبة
من الصحة.
ـ بحماقة عملية الدم��ج بين المناه��ج والعقالنية ،فالمناهج ش��يء
والعقالنية شيء آخر .
ـ جإن الوحدة الرئيس��ة للتحليل هي المش��كالت والقدرة على تقديم
حلول لها ،وليست الثورات العلمية.
 3ــ التقدم والطبيعية المعيارية Progress and Normative Naturalism

تتضمن هذه النقطة التس��اؤل حول القواعد المنهجية ،فهل هي دعاوى
تجريبية  Empirical Claimsحول 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؟ .2إن الطبيعية المعيارية
ترد على كل هذه االستفسارات.
 1‑3يتضمن مش��روع لودان البحث التاريخي في المناهج العلمية بهدف
فسر القواعد المنهجية على أنها عبارات مشروطة
تقدمي ،فقد َّ
تحديد أيهما ّ
 Conditional Statementsتربط الوس��ائل المنهجية باألهداف المعرفية والتي
يرى أنها خاضعة للتغير ،بمعنى أن االرتباط بين الوس��ائل واألهداف يتوقف
 1ـ
2ـ

Ibid, PP. 137‑138.
Schmaus, Warren “The Empirical Character of Methodological Rules” Philosophy of Science
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
الطبيعي.1
 2-3يتم 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 Modelللودان تكمن في عدم
حل معاصر لمش��كلة التوصل إلى إجماع حول
االقتناع بما يطلق عليه أفضل ّ
1ـ
18

Laudan Larry: Beyond Positivism and Relativism, Theory, Method and Evidence, Westview
Press 1996, P. 154.
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العل��م ،أما النموذج الهرمي  Hierarchical Modelالمتسلس��ل للتس��ويغ ،فإن
ويتم
االختالف الحقيقي في العلم يحدث في المس��توى األدنى من الس��لّمّ ،
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
تعد كأنها محكمة االستئناف النهائية.
ُّ
يتمثل نموذج لودان في نفس الثالثية (النظرية ـ المنهج ـ 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
تق��دم مصوغات مالئمة لتقييم الوس��ائل
المع��ارف النظرية؛ بينما األخيرة
ّ
لألهداف ،وقدرتها على تحقيقها لألهداف المعرفية.
فهذه ليست عالقة واحد ـ واحد ،فاألهداف ال تحدد الوسائل ،والوسائل
تقدم قرارات واضحة حول المس��ائل النظرية ،أو بتعبير آخر فالتسويغات
ال ّ
تنس��اب من أعلى إلى أسفل والعكس على هذا الس��لّم ،واألهم أنه ال يوجد
تفسر على أنها جامدة وليست هي
مستوى أهم من اآلخر ،فلم تعد األهداف ّ
محكمة االستئناف النهائية ،فالنظريات والمناهج تشكل األهداف مثل ما أن
كال من النظريات والوس��ائل ،عالوة على أن التغير الداخل
األهداف تشكل ً
1
شامال بل تدريجياً؛ أي :يحدث على كل المستويات .
إلى أي منها لن يكون
ً
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
1ـ

Freedman, Karyn “Laudan’s Naturalistic Axiology” Philosophy of Science, 66, 1999,
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
سعيدا ،فهو
لرأي لودان :إن العالم حس��ب النموذج الشبكي يكون ش��خصاً
ً
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��ارة .1لكن لي��س صحيحاً أن العالم حس��ب
النموذج الش��بكي يخت��ار أهدافاً بحري��ة؛ ألن االختيار مق َّي��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.
 3‑3انزعج 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
التقدم .2وهذا في الواقع كما يرى لودان أحد
خاللها نستطيع إثبات حدوث
ّ
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 ر ٌّد ضعيف
ومضحك على مطالب النسبيين.
كما أكد ألكس��ندر روزنبرج على أن الهدف الرئي��س والوحيد للعلم هو
1ـ
2ـ

Grobler, Adam “Between Rationalism and Relativism on Larry Laudan’s Model of Scientific
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
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
واحدا ،واالجتماعيون
العلوم الطبيعية نفس��ها ،لذلك يجب أن يكون المنهج
ً
ي��رون أن مناهج العل��وم االجتماعية يجب أن تختلف عن تل��ك المطبقة في
العل��وم الطبيعي��ة؛ ألن أهداف العل��وم الطبيعية
�أكد �ألك�سندر روزنبرج على
تختلف عن أهداف العلوم االجتماعية .شيء واحد
�أن الهدف الرئي�س والوحيد
أمرا مس��لّماً ب��ه ،هو أن
نعده ً
من هذا الج��دل ّ
للعلم هو المعرفة و�أن هذا
العلوم الطبيعية لها مجموع��ة من األهداف ربما
الهدف ظل كما هو،
تكون مالئمة أو غير مالئم��ة للعلوم االجتماعية.
بينما الأهداف الثانوية
والفرعية هي التي تغيرت
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 المعرفة .1وهذا 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.
وحي��دا يمكن تحقيقه بالوس��ائل
يرفض لودان فك��رة أن هن��اك هدفاً
ً
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
1ـ

Rosenberg, Alexander “Normative Naturalism and the Role of Philosophy” Philosophy of
Science, Vol. 57, No. 1 (Mar. 1990), PP. 34‑43, P. 37.
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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،
فإذا افترضنا أن العلم في الماضي كان يستخدم لتحقيق أهداف معينة )(A
والتي تكون أكثر صعوبة من األهداف ) (A1التي تخضع للفحص اآلن .عندئذ
يبدو من المستحيل الحصول على دليل لمعرفة هل ) (A1قابلة للتحقق؟ ألنه
ـ فرضاً ـ لم يحاول أحد حت��ى اآلن تحقيق ) ،(A1فكي��ف يمكن أن نطالب
بالحكم على قابلية مجموعة من األهداف قب��ل أن يحاول أي فرد تحقيقها.1
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 ـ مث��ل العلم الطبيعي
خالل القرون الثالثة الماضية ـ يجب أن يضع لنفسه صورة معترفاً بها تمثل
تاريخه ،فاللحظات التاريخي��ة العظيمة واإلبداع��ات ،والنظريات الناجحة،
والتجارب الكالسيكية صارت جزءًا من التقاليد األساسية للمجال التجريبي،
فالذي يس��مح للفريقي��ن ( :الكيمائيين أو الجيولوجيي��ن) باعتراف بعضهم
ببعض ـ وهم يشتركون في مش��روع عام ـ 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.
 1ـ
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ومن ثَ َّم ينظر الفالس��فة الذرائعيون والواقعيون والوضعيون والكانطيون
الج��دد على حد س��واء إلى جاليلي��و ونيوتن عل��ى أنهم منه��م ،رغم أنهم
فاضال عنده��م ،وعليه فإن ما يخلق
كثيرا ح��ول وصف ما يجدونه
يختلفون
ً
ً
الوحدة والشيوع في المجتمع العلمي هو القانون المتداخل للعلوم.
أبدا ،ولم يس��ع
فربما يقترح ش��خص هد ًفا
جديدا للعلم لم يكن يتبناه ً
ً
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 األساسية.1
العدائين في األلعاب
ولنفترض أن ش��خصاً ما سأل :ما الس��بب في أن َّ
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
العدائين 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 ِ
��م َّية المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب
العالج ،ولك��ن ربما يقتضي األمر تغير طرق الع�لاج والعودة إلى المعالجة
باألعشاب الطبيعية.2
 1ـ
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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،
تقدمه ،إن نموذج
فالعلم أسرع من الفروع غير العلمية في درجة أو معدل ّ
حل المش��كالت يقدم آل َّية 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 بد ًال من أن توضحها.1
 4‑3ومن 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
 1ـ
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ما هو إال متاهة ليس لها حدود ،أو كم��ا يتبيّن لنا بأنه قد أصابه اإلفالس
التفسيري .1Exegetically Bankrupt
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،
�إن �أي نظرية لالختيار
ليس بس��بب أن العلماء ـ دائماً ـ يكونون أكثر
العقالني يجب �أن تكون
�أف�ضل نظرية متاحة ،وفي
عقالنية من أي ش��خص آخر ،ولكن بسبب أن
المقابل يجب �أن تتحدد
يقدم
تاري��خ العلم ـ عبر المج��االت األخرى ـ ّ
أكثر وفق تقييم النجاح الن�سبي
مؤثرا لألفعال والقرارات ،تقترب
س��جال
ً
ً
لمختلف �أنواع التف�سيرات
مع م��رور الزمن م��ن تحقيق األه��داف التي
يراها معظمنا بأنها مهمة وذات قيمة ،فالسجل
يعني :تاريخ
وأياً
العلم ليبيّن لنا ّأياً م��ن طموحاتنا المعرفية قد تحققّ ،
2
منها لم يتحقق .
ومما سبق يمكن أن نتب ّين طبيعة موقف لودان من التقدم والطبيعية
المعيارية فيما يلي:
ـ أأن القواع��د المنهجية في العلم وفلس��فته (على س��بيل المثال
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
النظريات الصحيحة لـ )×( أو التفس��ير الصحيح للظاهرة )(Y
إلى آخره.
1ـ
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ـ بتس��عى الميتامنهجية المعاص��رة إلى تقييم المناه��ج العلمية من
منظ��ور منفعتها في تحقيق األه��داف المعرفية الحالي��ة للعلماء،
التقدم العلمي؛
وبذلك فهي ال يمكن أن تأتي بنظرية متكاملة عن
ّ
ألن ش��رعية األه��داف المقترح��ة ال تتح��دد في ض��وء اللحظة
الراهنة.1
الخاتمـة:
حل
يتضح من كل ما سبق أن الهدف الجوهري واألكثر عمومية للعلم هو ّ
المشكالت ،وبالتالي يشكل هذا الهدف المس��وغ األساسي والقوي في العلم،
بمعنى أنه ومن خالله نستطيع أن نحكم على عقالنية فعل مع َّين 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.
تعد بمثاب��ة العمود الفق��ري للنظريات المتقدمة
ه��ذه الطريقة المثلى ُّ
تمييزا بين ح ٍّل
يقدم ل��ودان
ً
وإثب��ات أوراق اعتمادها العلمي ،ومع ذلك فلم ّ
التقدم العلمي لم تتطلب منا
جيد للمش��كالت وح ٍّل مقبول؛ ألن نظريته عن
ّ
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
يقدم تعريفاً وافياً ودقيق��اً حول تعريف المعايير العلمية،
الرغم من أنه لم ّ
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،
1ـ
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فال نحتاج ـ فقط ـ لتقييم ،هل الوس��ائل المتاحة محل الدراسة قادرة على
تحقيق األهداف المعرفية؟ بل يجب تقييم األهداف نفسها .
دا في
فال مناص إذن م��ن االعتراف بأن فك��ر لودان يمثل إس��هاماً جيّ ً
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
ـ أبدا ـ بأن
يفترض أن تكون ثابتة؛ أي :ليس��ت تاريخية ،فهم لم يعتق��دوا
ً
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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اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث ا ﺳﻼﻣﻲ
وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﺧﺮ
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ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺼــﺎﻑ ،ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ؛ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻧﻈﺮﺓ
ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ 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 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺣﺘﻰ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺮﺍﻗﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ )ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ( ،ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻻ )ﺃ ،ﺱ ﺗﺮﺗﻮﻥ( ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،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
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣــﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﺳــﻊ
ً
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈــﺮ ﻓﻘﻬﻴﺔ ،ﻧــﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ،
ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣﻦ ﻏﻠﻮﺍﺋﻬﺎ ،ﻭﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
■

ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ.
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ﻭﺗﻄــﺮﺡ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻜــﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻣﺎ ﻳﺪﻓــﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﺳﺒﻴﻼ.
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎً ،ﻭﺃﻫﺪﻯ
ً
ﻋــﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺔ
ﻭﺑﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻓــﺈﻥ ﻣﺒﻌﺚ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ّ
ﺩﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ،ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ
ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ،ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬــﺎ ،ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳــﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻟﻬﺎ
ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ،ﻓﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻀﺎﺀﺍﻥ ﻣﻨﻔﺼﻼﻥ ،ﻭﺗﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺷﻌﻴﺮﺓ ﺗﻌﺒﺪﻳﺔ،
ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً
ﻟﺸــﻌﺎﺋﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ،ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ :ﺣﻖ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ.1
ﻓﻌﻼ ﻫﺎﺗــﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺗﺎﻥ
ﻟﻜــﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ :ﻫﻞ ً
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎﻥ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘــﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟ ﻫﺬﺍ
ً
ﻣﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻴﻪ.
ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﺀﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ،ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ
ﺍﻷﻓﻖ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺴﺐ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻓﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ 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
ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺃﻋﻤﻖ ،ﻭﻫﻮﺓ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻴﻦ
ً
ﺃﻭﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.
:äÉHQÉ≤e
ﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻠﺴــﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺟﺰﻯ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ :ﻗﻀﻰ ،ﻭﻣﻨﻪ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ h g f e d c ﴿ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[123 :ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ :ﺃﻱ :ﻻ ﺗﻘﻀﻲ.2
 1ـ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ) ،ﺩ .ﺕ( ،ﺝ  ،5ﺹ .328
 2ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺑﺎﺏ )ﺟﺰﻱ(.
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ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺎﻣــﻮﺱ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧــﺮﺍﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻣﻲ.1
ﻭﺗﺘﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ،ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻔﺮﺽ( ،ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ،ﻭ)ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ( ،ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺷﺄﻥ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ.
ﺣﻴﺎﺩﺍ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻫﻠﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ٍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻡ ﻣﻌﻴﺸــﺔ ﺍﻟﺤﻔَ َﻈﺔ،
ﻋﻤﻼ
ﻭﺍﻟﺬﺍﺑﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﺑﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺴــﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ً
ﻧﺎﻓﻌﺎً ،ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻛﻔﺎﻓﻬﻢ ،ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻮﺟﺐ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ُﺳﻨﺔ.2
ﺭﻣــﺰﺍ ﻟﻠﻮﻻﺀ
ﺍﻟﺼﺪﻳــﻖ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ
ﻋــﺪ

ً
ﻭﻛﻤــﺎ ّ
IÉcõdG πHÉ≤J ájõédG
ﻟﻠﺪﻭﻟــﺔ ،ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳــﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﺳــﺘﺠﺎﺯ ¥ƒ≤M øe Ék ≤M É¡fƒc »a
ﻗﺘــﺎﻝ ﻣﺎﻧﻌﻴﻬــﺎ ،ﺭﻏــﻢ ﻋﺪﻡ ﺇﻧــﻜﺎﺭ ﻓﺮﻳــﻖ ﻣﻨﻬﻢ
,É¡«æWGƒe ≈∏Y ádhódG
ﻟﻔﺮﺿﻴﺘﻬــﺎ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
)åjóëdG ô«Ñ©àdÉH
ﺩﻟﻴﻼ
ﻋﺪﻫﺎ ﻋﻄﻴــﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻲ
(áæWGƒª∏d
ً
ّ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮ
ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.3
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؛ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳــﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً .ﻭﻟﻢ
ﺃﻣﺮﺍ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﺭﺳــﺘﻪ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺳﺒﻘﺖ
ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ً
ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻮﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓــﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ
 1ـ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯﺑﺎﺩﻱ ،ﺑﺎﺏ )ﺟﺰﻱ(.
 2ـ ﺣﺠﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﺿﺒﻄﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻮﺍﺷﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎﺷﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ،1
1995ﻡ ،ﺝ  ،2ﺹ .70
 3ـ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ،ﺩ .ﺕ( ،ﺹ .46
17

آﻓــــﺎق

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺁﻣﻨﺎً ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻣﺎﻟﻪ ،ﻭﻳﻨﻌﻢ ﺑﺨﻴﺮﺍﺗﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻐــﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ 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 ﻭﺑﺤﺮﻫﻢ.1
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺭﺩ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﺩﻭﻧﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺗﻨﻈﻴــﺮﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ـ ﻛﻤﺎ ﺃﺳــﻠﻔﻨﺎ ﺫﻛﺮﻩ ـ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺳــﻼﻡ ،ﻭﻻ ﻫﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﺳــﻮﻯ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﻈﻠﻤــﺔ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺈﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ،ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﺃﻱ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻳﺘﻘﺎﺳــﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﺭﺽ :ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﺧﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻳﺆﺩﻭﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻭﻕ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻵﻳﺔd c ﴿ :
] ﴾ i h g f eﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ [29 :ﻓــﻲ ﻋــﺮﺽ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳــﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺨﺮﺟﺎً ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻓﺎﻵﻳﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ـ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﻮﻡ ﺃﻟﺠﺄﻭﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﻨﻌﻬﻢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻬﻢ
ﻻ 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
ﻓﺎﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸــﻘﺼﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻮﻫﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ،
 1ـ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ،
1982ﻡ ،ﺝ  ،5ﺹ .240
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ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺋﻬــﻢ ﻟﻤﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺒﻀﻬــﺎ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮﻱ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ 1.ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻗﺪﺭ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻲ ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻻ ﺷﻴﺦ ﻓﺎ ٍﻥ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﻧﺰﺍﻫــﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ،ﻭﻟﻢ ُﻳــﺮﻡ ﺑﻤﺎ ﺭﻣﻲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻛﻠﻴﺎﺗﻪ.
:ïjQÉàdG ¬≤a øe
ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺳــﻼﻡ ﺑﺴــﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻛــﺮﺩﻭﺱ ﻗﺎﻝ :ﺻﺎﻟﺤــﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻄﻌﻮﺍ ﺍﻟﻔــﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﻠﺤﻮﻕ ﺑﺎﻟﺮﻭﻡ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺒﻐﻮﺍ ﺻﺒﻴﺎﻧﻬﻢ 2،ﻭﻻ ُﻳﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻳــﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎً ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎً ﺩﺭﻫﻢ.3
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺯﺭﻋﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺯﺭﻋﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺳــﺄﻝ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ،ﻭﻛﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﻨــﻲ ﺗﻐﻠﺐ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻗﺪ َﻫ ّﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻓﺘﻔﺮﻗﻮﺍ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺯﺭﻋﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻟﻌﻤﺮ:
ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻗﻮﻡ ﻋﺮﺏ ،ﻳﺄﻧﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻟﻬﻢ
ﺵ ،ﻭﻟﻬﻢ ﻧﻜﺎﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭ ،ﻓﻼ ﺗﻌﻦ
ﺃﻣــﻮﺍﻝ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺮﻭﺙ ﻭﻣــﻮﺍ ِ
ﻋﺪﻭﻙ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻬﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﺼﺎﻟﺤﻬــﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺿﻌﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻳﻨﺼﺮﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ.4
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﻢ ّﺃﻻ ّ
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ

ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺝ  ،5ﺹ .240
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﺒﻐﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻄﻬﻴﺮﺍ ﻟﻬﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻵﻥ ﺻﺎﺭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺎً ﺣﻘﺎً ،ﻓﺮﺩ ﺍﷲ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ً
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﴾ k j ﴿ :ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺳﻤﺎﻩ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻫﻤﺪﺍﻥ:
ﻭﻛﻞ ﺃﻧـــﺎﺱ ﻟﻬـــﻢ ﺻﺒﻐـــﺔ
ﻭﺻﺒﻐـــﺔ ﻫﻤـــﺪﺍﻥ ﺧﻴـــﺮ ﺍﻟﺼﺒﻎ
ﺻﺒﻐﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺫﺍﻙ ﺃﻭﻻﺩﻧـــﺎ
ﻓﺄﻛـــﺮﻡ ﺑﺼﺒﻐﺘﻨـــﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺼﺒـــﻎ
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﺝ  ،1ﺹ 162
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻫﺮﺍﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1988 ،ﻡ ،ﺹ .36
ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ ،ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺹ .37
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ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺻﺢ ﻭﺃﺩﻕ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪﻩ،
ﻭﻻ 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 ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ .1ﻭﺭﻓــﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﺑﻦ
ﺣﺰﻡ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .2ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ
ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺪﻯ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ.3
ﻭﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﺑــﻦ ﺣﺰﻡ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻘﻴﺖ ﻗﺒﻮﻻً ﻭﺍﺳــﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳــﺎﻁ
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 ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎً ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻤﻬﻢ.4
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﺻﺎﻑ ﻓﻴــﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺽ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﻻ ﺟﺰﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﺻﺪﻗﺔ.5
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ

ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ.
:áØ∏àîe IAGôbh ¢üædG
ﻋﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺑﻦ
ّ
ﺣﺰﻡ ،6ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰd c ﴿ :
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺺ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ2004 ،ﻡ ،ﺝ  ،1ﺹ .341
ﺭ .ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨــﺪﺍﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ1988 ،ﻡ ،ﺝ ،4
ﺹ .231
ﺭ .ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ،ﻟﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ،ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ،ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳــﻒ ،ﻭﺍﻻﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻻﺑﻦ ﺭﺟﺐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ) ،ﺩ .ﺕ( ،ﺹ .65
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺝ  ،5ﺹ .231
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ1982 ،ﻡ،
ﺝ  ،1ﺹ .309
ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ،ﺝ  ،4ﺹ .231

اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث ا ﺳﻼﻣﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﺧﺮ

] ﴾ i h g f eﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ [29 :ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻛﺎﻓﺮ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠــﺐ ،ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .1ﻭﺍﻟﺬﺍﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟــﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﻘﺼﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸــﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺪ ًﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳــﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻫﻲ
ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻀﺎﺀﺍﻥ ﻣﻨﻔﺼﻼﻥ.
ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﻓﻬﻢ
¿CG ±É°Uh øHG iôj
ﻣﻼﺑﺴــﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻨــﻪ ،ﻓﺎﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
òNDƒj Üô©dG iQÉ°üf
ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻀﻌﻒòNDƒj Éªc ,¢VôØdG º¡æe ،
,ábó°üdG ø«ª∏°ùªdG øe
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻤــﺲ ،ﻭﻻ ﺟﺰﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ 2.ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ
ájõL ’h ¢ùªîdG ƒgh
ﺍﻟﻨﻀﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀــﺎً ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻭﺻﺎﻑ ،ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ:
ábó°U ’h º¡«∏Y
ﻭﻧﺼــﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔــﺮﺽ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗــﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺨﻤﺲ ،ﻭﻻ ﺟﺰﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﺻﺪﻗﺔ ،3ﺛﻢ 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 ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻣﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ،ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺑﻊ
ﺍﻟﻌﺸــﺮ ،ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷــﻲﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻛﻬــﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ
ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ .4ﻭﻫﻮ ﻳــﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ
ﻣﺜﻞ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌــﺮﺏ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬــﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﺌﻴﻦ.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﺍﻟﻤﺒﺴــﻮﻁ ،ﻗﺪﻡ ﻟﻪ :ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻴﺲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
ﻁ2000 ،1ﻡ ،ﻣﺞ  ،1ﺝ  ،2ﺹ .165
ﺍﻟﺠﺎﻣــﻊ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺎﻣــﺮ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻮﻣــﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ1988 ،ﻡ ،ﺝ  ،3ﺹ .141
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ، ،ﺝ  ،1ﺹ .309
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺝ  ،5ﺹ .231
21

آﻓــــﺎق

ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻴﺤﻜﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻡ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻟﻬﻢ ﻗﻮﺓ ﻭﺷــﻮﻛﺔ ،ﻭﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﻮﻟﺤﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻮﻟــﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻐﻠﺐ ،ﻭﺧﻴــﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺘﺮﻙ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬــﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ،
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﺇﻟــﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺩﻓﻌﺎً ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺟــﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ.1
ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺮﻗﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ـ ﺣﺴﺐ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ ـ
ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،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
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻔﻴﻤــﺎ ﺃﺗﺒ ﻴﻦ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻬﻢ ﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺩﻓﻊ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻨــﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﺃﻧﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳــﺔِ ،
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻨــﻮ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ؛ ﺇﺫ
ﻳﻬﻮﺩﺍ ،ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ،
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻧﺼﺎﺭﻯ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ
ً
ﻓﻬﻢ ﻋﺮﺏ ،ﻭﻟﻌﻠﻬﻢ ﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺤﺴــﻤﺎً ﻷﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺗﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺓ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎﺭ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺤﺖ ،ﻭﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ
ﺗﻐﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ.
ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻭﻋﺪﻣﺎً.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻳﺪﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ
ً
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨــﺎﺱ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳــﺪ ﺫﺭﺍﺋﻊ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺘﻼﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨــﺺ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﻔﻘﻪ
 1ـ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ1984 ،1ﻡ ،ﺝ  ،10ﺹ .585
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ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﻨــﺺ ﻭﺣﺪﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈــﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﻗﺎﺭﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻼﻛﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻤﺢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺃﻗﻞ ،ﺃﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻴﻄــﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻘﻂ؛ ﻟﻜﻦ
ﻭﻣﻌﻠﻼ
ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎً ﺣﺴــﺐ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ،
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨــﺺ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ً
ً
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
:â«àØJ ójõe
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ
ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﻫﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
ً
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 ﻟﻸﻣﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﻌــﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺳــﻼﻡ ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﺔ ،ﻧﺠــﺪ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺑﻨﻲ
ﺗﻐﻠﺐ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ :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«؛
ﻣﻘــﺪﺭﺍ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ
ﻧﻘﺪﺍ
ً
ﺃﻱ :ﺃﻧﻪ ﺳــﺒﺐ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ،ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳــﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌــﻮﺍ ً
ﻭﺩﺭﺍﻫــﻢ ،ﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺋــﺪ ﺣﺮﻭﺛﻬﻢ ،ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺷــﻴﻬﻢ ،ﻓﺬﻟﻚ ﺃﺧﻒ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﻫﻮﻥ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺃﻣﻮﺍﻝ.
ﻋﻬــﻮﺩﺍ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ
ﻫﻜﺬﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻟﻜﻦ
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺷﺮﻃﺎً
ً
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺟﻬﺔ ﻗﺰﻭﻳﻦ،
ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﻗﺎﺋﻼ :ﺇﻧﻲ
ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ
ً
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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 ﻭﺣﺴﻨﻪ.2
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒــﻼﺫﺭﻱ 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 ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ،
ﻭﻳﻘﺮﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ ـ ﺃﻥ ﺻﻨﻴﻊ ﻋﻤــﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺤﺾ ،ﺗﻮﺧــﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻄﺎﻉ،
ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣــﺪ ،ﻭﻗﺪ ﻗــﺮﺭ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠــﻮﺍﺯ ،ﺃﻣﺎ
ﻭﻟﻴــﺲ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ
ً
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﻭﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ،
ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ،ﺳﻮﻯ ﺗﻮﺧﻲ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ.4
ﺏ ـ ﻳﺠﻴﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻯ ﻣﺎ ًﻻ ﻋﺸــﺮﻳﺎً،
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﺫﻫﺐ ﺇﻟــﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﺸﻘﺼﻲ ،5ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ.6
ﺝ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻘﺪﺳــﺔ ،ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺗﺪﻳﻨﺎً ،ﻭﻳﺮﺟــﻮ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﷲ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻮﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ ﺩﻳﻨﺎً،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ﺃﻱ :ﺷﺪﻳﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ1987 ،1ﻡ ،ﺝ  ،5ﺹ .143
ﻓﺘﻮﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺹ .159
ﻳﻮﺳﻒ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ،ﻁ1985 ،2ﻡ ،ﺹ .73
ﺭ .ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺝ  ،5ﺹ .241
ﺭ .ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ1986 ،2ﻡ ،ﺝ  ،2ﺹ .55

اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث ا ﺳﻼﻣﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﺧﺮ

ﻟﻜﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ُﺑ ْﻌ ٌﺪ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓــﺈﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻫﺬﺍ
ْ
1
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .
ﺩ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻــﻞ ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ،ﺑﻞ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻤﺎ
ﻳﻄﻴﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺮﺓ
ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ،ﻭﺃﺧــﺮﻯ ) (48ﺩﺭﻫﻤﺎ ً ،ﺃﻭ
ً
) (24ﺩﺭﻫﻤﺎً ،ﺃﻭ ) (12ﺩﺭﻫﻤﺎً.2
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻣﺴــﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻣﻮﺣﺪﺍ ،ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺿﺮﻳﺒﻴﺎً
ً
ﻟﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
á«eÓ°SE’G äÉeƒμëdG IƒYO
ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ 1988ﻡ≈dhC’G IhóædG äÉ«°UƒJ øª°V :
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒــﻖ ﻓﺮﻳﻀﺔ ≈dEG Iô°UÉ©ªdG IÉcõdG ÉjÉ°†≤d
™e IÉcõdG á°†jôa ≥«Ñ£J
ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧــﺬ ﺑــﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣــﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ø«∏FÉ≤dG …CGôH òNC’G
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﻔــﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻜﺎﻓــﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
áÑjô°V ¢VôØH øjô°UÉ©ªdG
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.3
»YÉªàLG πaÉμJ
ﻭﻗﺪ ﺣــﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳــﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻺﺳــﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ.4
ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻲ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﺘﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻟـــﻰ :ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺣــﺪﻩ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻌﺎً ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ ،ﻓﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﻣﺴﻌﺪ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺹ .69
ﻳﻮﺳﻒ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ .73
ﺍﻷﺷﻘﺮ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ1998 ،1ﻡ.
ﺝ ) ،2ﻣﻼﺣﻖ( ،ﺹ .877
ﺍﻟﺮﻳﺲ ،ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ،ﻁ1977 ،4ﻡ ،ﺹ .164
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﻻ 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 ﻟﻺﺳــﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﺮ ﺇﻟــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺎﻓﺊ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺘﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ ﻓﻘــﻂ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ،
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ُﻳﻠﺰﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺍﺟــﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻟﻨﺸــﺮ ﺩﻳﻨﻬﺎ؟ ﻧﻌﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ
ّ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓــﺈﻥ ﻣــﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻟــﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺤــﺪﺩ ﻣﻘــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ،ﺑﻤــﺎ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ،ﻭﺣﺴــﺐ ﻗﺪﺭﺗــﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﻴﺎً ﺣﺎﺟﺔ
ﻭﺁﺧﺬﺍ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ً
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ.
:ájô°üæ©dG πμ°ûe
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻭﻣﺄﺯﻕ ﻓﻘﻬﻲ ﺁﺧﺮ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻌــﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫــﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴــﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨــﻮﻱ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨــﻲ ـ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﺩﺉ
ﺍﻟــﺮﺃﻱ ـ ﻧﺰﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳــﺔ ،ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺘﻪ،
ﻳﻨﺼﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻌﺪﻳﺔ ﺃﺧﺬ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﺗﻐﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣــﻦ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ،ﻭﻳﺘﺠﻪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﺭﺃﺳــﺎً ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﺮﻗﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺼــﺮﻩ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﺭﺩﻩ ،ﻭﻻ ﺇﺷــﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺃﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋــﺎﺩﺓ ﺗﻜﻔﻲ ﻣﺆﻭﻧﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ،
ﻭﺗﻄﻠّﺐ ﺍﻟﻌﻠﻞ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﺠﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺖ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﻩ.
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻋﺎﻫﺎ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﺳــﻴﻈﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻠﻖ ﻓﻜﺮﻱ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺇﻟﺤﺎﺣﻪ ،ﻭﻣــﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺟﻮﺍﺑﺎً ﻟﻜﻞ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﺇﺷﻜﺎﻝ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺴــﺎﺅﻻﺕ ،ﻭﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ،
ً
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
ﻭﻳﺘﺴــﺎﺀﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ :ﺃﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨــﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﺘﻴــﺎﺯﺍﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺮﺍﻫﺎ؟ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﺴــﻊ ﻟﺬﻟﻚ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺨﺮﺝ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ؟
ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﺗﺴــﻤﻮ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ؟ ﻭﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﺆﻛﺪﻫﺎ؟
ﻭﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨــﺺ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ،
ﻓﻔﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ِ
ﺑﺎﻟﻌ ْﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻘﺼﻲ ﺃﻥ
ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺮﺑــﺎً؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗــﻮﺍﻝ ،ﺻﺪﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ
ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﻢ،
َ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺘﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺮﺑﺎً ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﻋﺠﻤﺎً ،ﻭﻻ
ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ.1

 1ـ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺝ  ،5ﺹ .237
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الدين في الفلسفة الحديثة
عبد اهلل ال�سيد ولد �أباه

■

من األوهام الس��ائدة في الفكر العربي الراهن أن الحداثة
للمقدس،
الغربية ألغت الدين ،وكرس��ت اإللحاد ،وتنكرت
ّ
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 الشاملة.1
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
منابع القيم ،فإن الدين ـ ف��ي أبعاده الوجودي��ة والتأويلية وبنيته
المعياري��ة العميقة ـ ال ي��زال مكين الحض��ور ،ق��وي التأثير في
األرضية الفكرية الغربية.
وبالرجوع إلى التصورات الفلس��فية الرئيسة للدين في عصور
الحداثة الغربية ،نقف عند ثالث عبارات نرى أنها تلخص النظرة
 1ـ عبد الوهاب المسيري ،الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان ،دار الفكر.2010 ،
■

باحث وأكاديمي من موريتانيا.
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الفلس��فية الغربي��ة للدين ،عل��ى تباين واخت�لاف في س��ياقات ومرجعيات
االستشهادات المذكورة ،أوالها للفيلسوف الفرنسي «رنيه ديكارت» ،والثانية
للفيلس��وف األلماني «فردريك نتشه» ،والثالثة للفيلس��وف األلماني «مارتن
هايدغر».
�أو ًال :الكوجيتو والإلـه:
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��كا ًال 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.
 1ـ ديكارت ،حديث الطريقة ،ترجمة عمر الشارني ،دار المعرفة ،تونس ،1987 ،ص .170 - 168
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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'infiniال 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 األفكار.1
ال يمك��ن أن يك��ون اإلنس��ان س��بب وجوده
�إن ديكارت يخرج عن مقايي�س
الذاتي؛ ألنه يحمل فك��رة الالتناهي ،مما يعني
الالهوت المدر�سي في
حام�لا لكل براهينه التقليدية على وجود
:أن��ه ل��و كان عل��ة لوجوده ل��كان
ً
الكماالت المترتب��ة على هذه الفك��رة .ومن ثم اهلل ،بحيث ي�صبح الم�سلك �إلى
التدليل على وجود الإله
ف��إن اإللٰه هو ال��ذي وضع فك��رة الالتناهي في
يمر عبر �أفكار الذات
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 ـ الدليل ال��ذي ورد في
التأمل الخامس من تأمالت ديكارت ـ 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 ـ من جه ٍة ـ
من أفكار الكوجيتو مثل باقي أفكاره ،إال أنه��ا من جهة أخرى تنتمي لنظام
الوجود؛ ألنها مظهر حضور الالمتناهي في الفكر أي اإللٰه.
 1ـ راجع. Laurence Devillairs, Descartes et la connaissance de Dieu Vrin 2004 :
الحظت الكاتبة أن الدليل اإلنطولوجي يرجع للتقليد األوغسطيني (ص  )81وسنالحظ التحفظات
الممكنة حول هذا الرأي.
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فالكوجيت��و من حيث هو النقطة األرخميدية في نس��ق الفكر يحتوي كل
وس��ابق عليها ،بما فيها فك��رة اإللٰه والطبيع��ة ،إال أن وجود اإللٰه
األفكار،
ٌ
سابق على الفكر من حيث العلة ومبدأ الخلق.1
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 ـ نوعا ما ـ لغة
الهوتية كالس��يكية تن��درج في «المش��روع االنط��و ـ تيولوج��ي» onto-
 theologiqueباالنطالق 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 الديكارتية.2
 1ـ انتقد هوسرل في تأمالته الديكارتاية خروج ديكارت عن دائرة الوعي الذاتية بتحويله الكوجيتو
إلى حلقة استنتاجيه إلى جانب اإللٰه والطبيعة .Husserl, Méditations cartesiennes, Vrin 2000

 Jean Luc Marion.ـ

 2ـ

sur l’ontologie de Descartes, Vrin 1993, PP. 206 - 207.
 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 ـ والذي نبذته المؤسس��ة
الدينية اليهودية ـ أراد أن يعيد بناء النس��ق الالهوتي على أساس المنهج
الهندس��ي الرياض��ي الدقيق بتنقية فك��رة اإللوهية من ش��وائب النزعات
حامال لصفات
التش��بهية باإلنس��ان؛ حيث يتحول الرب إلى إنس��ان أعلى
ً
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 متناهية .2وإذا
كان س��بينوزا قد اصطدم بالمؤسس��ة الدينية التي اتهمت��ه باإللحاد في
الق��در والمعجزات ،وقول��ه بالضرورة
تصوره الطبيع��ي لإللٰه ،وإنكاره
َ
الكونية في نظام الكون؛ فإن ما يخرج عنه سبينوزا هو التصور اليهودي
ـ المس��يحي لإللوهية كما قننته التقاليد الالهوتية المدرس��ية .يرفض
س��بينوزا فكرة اإللٰه المفارق للطبيعة؛ ألنها تؤدي إلى المس من تناهيه
الق��در؛ ألنها تقود إلى تقويض نظام الطبيعة
المطلق ،كما يرفض فكرة
َ
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.
 1ـ من أبرز نماذج هذه القراءة. Ribert Misrahi,Spinoza Entrelacs, 2011 :
Spinoza, L’Ethique Trad R. Caillois Gallimard, 2008, P. 65.
 2ـ
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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 المحايثة.1
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
فاعال دون تحويل��ه إلى عقد مقدس ،بحي��ث يمتثل الن��اس طواعية للدولة
ً
2
المطلق��ة موقنين بأنهم يمتثل��ون إللههم  .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 علمنتها.3
ثانياً :نت�شه« :موت الإله»
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؟
 1ـ
 2ـ سبينوزا ،رسالة في الالهوت والسياسة ،ترجمة :حسن حنفي ،دار الطليعة  ،1981ص .453 - 431
Carl Schmitt, Theologie Politique Gallimard 1988.
 3ـ
Pierre Lachiere - Rey, Les Origines Cartesiennes du Dieu de Spinoza, Vrin 1950, PP. 24  - 25.
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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
ردا عل��ى العجوز
وردت المقول��ة أيضاً في حديث «زرادش��ت» لنفس��ه ً
المنقط��ع للعبادة في الغابة« :هل هذا الش��يء ممكن؟ ألم يس��مع بعد هذا
العجوز في غابته أن اإللٰه مات؟».2
دلي�لا على تطرف
��دت
ً
ولق��د كتب الكثي��ر حول ه��ذه العبارة التي ُع ْ
مسجال أن
«نيتش��ه» اإللحادي ،رغم أنه استخدم العبارة في صيغة إخبارية،
ً
العدمية األوروبية هي التي اغتالت الروح الدينية؛ بحيث أصبح الناس كلهم
ـ والمتدينون ـ 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
يعد هذه المصادرة ـ الت��ي يطلق عليها عبارة «الوهم» ـ حاجة
ً
تمثال) ،فإنه ّ
حيوية تنغ��رس في الغري��زة اإلنس��انية ،باعتب��ار المعارف ـ حت��ى أكثرها
عقالنية ـ تقويمات حيوية.3
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
مظهرا لعجز اإلرادة البش��رية ع��ن مواجهة العالم في
الموضوعية باعتباره
ً
 1ـ
 2ـ
 3ـ

Nietzsche, Gai savoir trad P. Wolting Flammarion 1992 & 125, P. 161.
Nietzsche Ainsi parlait Zaratoustra trad M. De. Gandillac Gallimard, 1971, P. 21.
Nietzsche, La Volonté de Puissance trad H. Albert Librairie Générale Française 1991, PP. 315 - 319.
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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��تبدا ًال 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
اعتقادا غير قاب��ل للتجاوز ،وهو حاضر حتى في الفلس��فات
الدين بصفت��ه
ً
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 ـ حسب نتشه ـ تناقضها بين أخالقيتها ومعتقدها؛ ذلك
أن هذه الديانة ـ التي اكتش��فت مبدأ الذاتية وحولت التأمل وفحص الوعي
ومراقبته إلى مثل أعلى ـ كان ال بد أن تنته��ي إلى تقويض وهدم معتقداتها
من منظور فكرة الوعي الذاتي.1
تصورا أخالقياً إنس��انياً لإللٰ��ه وبالغت في تقديس
اعتمدت المس��يحية
ً
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 قبل.2
 1ـ
 2ـ
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Nietzsche, par-delà le bien et le mal, trad C. Heim Gallimard 1971, PP. 63 - 78.
Nietzsche, Aurore trad H. Albert Librairie Generale Française 1995, P. 100.
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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
ـ بمعنى ما ـ
«اإلنس��ان األعلى» في منظوره» للعودة األبدية» ،الت��ي هي
ً
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.
ر�أى بع�ض الفال�سفة
ولقد رأى بع��ض الفالس��فة المعاصرين أن
مقولة نيتش��ه قد فتح��ت آفاقاً جدي��دة للتجربة المعا�صرين �أن مقولة (نيت�شه)
قد فتحت �آفاق ًا جديدة
الديني��ة بحملها عل��ى التخلص م��ن المقاربات
للتجربة الدينية التي
الميتافيزيقية الت��ي قننت تصوراته��ا الالهوتية
قننت ت�صوراتها الالهوتية
منذ العصور الوس��طى .فالذي انهار ليس الدين
منذ الع�صور الو�سطى
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
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بطريقة مغايرة ،مختلفة بمغايرة س��ابقة على مغاي��رة اآلخر» .1ال 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��را وال مفهوماً ،وال يتجلى في أي تجرب��ة ميتافيزيقية أو الهوتية بل
ً
في العالقة اإلتيقية بوجه اآلخر.
اإلتيقا ـ بحسب اصطالحات لفيناس ـ ليس��ت أخالق الواجب والضمير
التي تصدر عن الوعي ،بل هي ـ على عكس ذلك ـ 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 اإللوهية.2
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
محددا مالزماً لكل تشكالت الذات في إبعادها الخطابية والفاعلة والسردية
ً
واألخالقية .ومن هنا يتبن��ى تقليد «الكوجيتو المتهدم» ال��ذي بلغ أ َْو َجه 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
معتبرا أن التجرب��ة الدينية هي ـ في جوهرها ـ
تحليال قصدياً،
بصفتها
ً
ً
 1ـ
 2ـ
 3ـ
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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
الميتافيزيقي.1
يذهب ريك��ور في تص��وره للمس��ألة اإللٰهي��ة إلى ض��رورة إخراج
المقوالت اإليمانية «األصلي��ة» ـ وفي مقدمتها لف��ظ اإللٰه ـ من الصيغ
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
وتوس�لا لها بلغة ال يمكن أن تعتمد
النفي والتش��بيه تقرباً للحقائق اإللٰهية
ً
األساليب االستداللية البرهانية.2
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
1ـ

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

 2ـ

Ricoeur, «Nommer Dieu» - Lectures 3, PP. 289 - 297.
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المذكورة (موت اإللٰه)؛ من حيث كونها تعبر أجلى تعبير عن أزمة التأس��يس
المتعالي في عصر التقانة.1
انهارت إذن كل ميتافيزيقيات الوج��ود وكل المنظومات الالهوتية ،ولم
يعد م��ن المجدي محاولة إحيائه��ا؛ َب ْي َد 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 الميتافيزيقا.2
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
وتطويرا لمقولته المركزية «االختزال» ،ومن ثم
تجديدا لمشروع هوس��رل
ً
ً
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 إليها.4
من هذا المنظور بلور ماريون فلس��فته حول اإللوهية في كتابه المشهور
«حول اإللٰه دون الوجود» الذي يقدم أس��س تصور تيولوجي خارج المقاييس
الميتافيزيقي��ة التقليدية .ال فرق عن��د ماريون بيين «اإللح��اد الدوغمائي»
و«التص��ورات اإليمانية العقلي��ة» .فاإللحاد هو في جوه��ره تنزيه لإللٰه عن
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1ـ

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

 2ـ
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 4ـ

Vattimo, Apres la Chrétienté: pour un Christianisme non Religieux Calman-Levy 2004, P. 102.
Vattimo: Esperer Croire SEUIL 1998, PP. 33 - 38.
J. Luc Marion: Etant Donné, Essai d’une Phénoménologie de la Donation Puf, 1997, PP. 10 - 16.

ةثيدحلا ةفسلفلا يف نيدلا

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.
كبيرا في فلس��فة
ومن هنا نتبين كيف أحدثت فلس��فة نتش��ه زلزا ًال
ً
الدين ،بحيث ال يمكن الوقوف عند جانبها اإللحادي الظاهر الذي عادة
ما تختزل فيه.
ثالثاً :هايدغر ..في «انتظار الإله»
في سنة  1966أجرى الفيلسوف األلماني «مارتن هايدغر» مقابلة يتيمة مع
صحيفة «درشبيغل» اشترط ألاّ تنشر إال بعد وفاته التي حدثت بعد عشر سنوات
من المقابلة المثيرة (س��نة  .)1976وقد أطلق «هايدغ��ر» في حديثة للصحيفة
األلمانية عبارة غامضة ،أثارت ـ وال تزال تثير ـ جد ًال واسعاً ،هي قولته:
تغيي��را فوري��اً لوضع العال��م الراهن.
«ال يمك��ن للفلس��فة أن تحدث
ً
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
 1ـ
2ـ

J. Luc Marion: Dieu sans l’Etre Fayard 1982, P. 75.
Heidegger, Der Spiegel, 31-5-1976, Trad J. Beufret, J. Greisch In Heidegger et la Question de
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:
 1ـ 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 لها .1ويقر
هايدغر نفس��ه بهذا الدين لالهوت بقوله« :بدون هذا المنبع الالهوتي ،لم
أب��دا أن أصل إلى طري��ق الفكر .الصدور هو دوماً مس��تقبل
يكن بإمكاني
ً
قادم» .2وعلى الرغم من تنصل هايدغر من الالهوت المسيحي؛ فإن عالقته
اعتقادا وديناً ظلت ملتبسة ،3إلى حد أن بعض تالمذته وشراحه
بالمس��يحية
ً
ككارل لويث اعتبروه مجرد «الهوتي متخف».
 2ـ 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
 1ـ راجع حول انتقال هايدغر من الفلسفة المسيحية إلى اشكاليته األنطولوجية:

R. Safranski, Heidegger et son temps Grasset et Fasquelle, 1996, PP. 158 - 211.

 2ـ
 3ـ من أهم األعمال التي تناولت عالقة هايدغر بالمسيحية نذكر:

Heidegger: Acheminement vers la Parole Gallimard 1976, P. 95.

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  /عملي .1ألم
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 األصيل.3
 3ـ إذا كان هايدغ��ر يمي��ز بوض��وح بي��ن
هايدغر�« :إن الإيمان
المبحثي��ن الفلس��في والالهوتي؛ فإن��ه يرى أن
ال يحتاج لفكر الوجود،
«اإللٰهي» موضوع فلسفي لصيق بسؤال الوجود في
وعندما يلتب�س به
عص��ر التقنية الذي ه��و عصر الخ��واء والعدم
ال يعود �إيمان ًا بالمعنى
وهيمنة العقل التعليلي الحسابي الساعي للسيطرة
الحقيقي للعبارة»
والتدمير .فاإللٰه��ي يدخل في أفق المقدس الذي
يرتاده الشعراء والفالس��فة ،بما هو أفق انتظار
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
 1ـ
 2ـ
 3ـ
 4ـ

Heidegger, Phénoménologie et Théologie (1927) In Heidegger et la Question de Dieu, PP. 314 - 315.
J. Beaufret, «sur la Philosophie Chrétienne» in Dialogue avec Heidegger Minuit, 1985, P. 39.
Ibid, P. 39.
Heidegger, Nietzsche Tome 1 trad P. Klossovsky Gallimard 1962, P. 276.
33

المحور

ويبيِّن هايدغر في محاضرة حول مقولة نتش��ه «موت اإللٰه» ( )1943أن
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
فردا؛ وإنما هو األفق الذي يس��مح
(االنطوتيولوجي) ،فهو ليس كائناً وال ً
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 اإللٰهي.2
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��ة .3وقد 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
 1ـ
2ـ

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

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

J . Derrida, Foi et Savoir Seuil 2000, P. 26.
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
حاضرا في الفعل اللغوي ،وفي منابع
يعد اإللٰهي
ً
اإليماني؛ فإنه في الحقيقة ّ
الداللة والمعنى.
فالدين ـ كما ي��رى دريدا ـ ينبع م��ن مصدرين أساس��ين هما« :تركة
الثقة» التي هي خلفية كل إيمان واعتقاد ،و«طلب النقاء» الذي هو خلفية كل
مقدس ومعظم .1ولذا 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.
لدريدا هو ش��رط إمكانية كل فعل لغوي ،وهذه األولوية
اإللٰه بالنس��بة
ً
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 تخاطب.2
تسمح بعض نصوص حول مفهوم «التفكيك» المركزي في فلسفته بالنظر
معتبرا أن هذا الالهوت
دريدا
إليه بمقاييس «الالهوت الس��لبي» مما ينفيه
ً
ً
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
 1ـ
 2ـ

Derrida: foi et Savoir, P. 39, P. 88.
Ibid, PP. 44 - 45.
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العرفاني للتقليد من حيث هو مس��ار الحركة االختالفي��ة للوحي» ،1كما لم
يح ْل دون محاوالت هامة إلعادة تجديد المبحث الالهوتي بتوظيف المفاهيم
ُ
والمصطلحات التفكيكية التي بلورها دريدا في قراءة النص وتوليد الداللة.2
رابعاً :فل�سفة الدين :االتجاهات الجديدة:
يمكن القول ـ بعد استعراض هذه المقوالت الثالث ـ :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��ده .3يدعو
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»  agnostiquesالت��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
 1ـ
Nault, Derrida et la Théologie, Dire Dieu après la Déconstruction Cerf 2000.
 2ـ
 3ـ 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, Le Discours Philosophique de la Modernité Gallimard, 1988, P. 216.

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 للدين.1
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��موليةَ .ب ْي َد أن هذا التمييز طرح منذ بداية الحداثة السياسية
ثالث إشكاليات أساسية:
 1ـ

Ibid, PP. 57 - 58.
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ـ 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.
ـ 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
األبعاد السياس��ية والقانونية .إن النموذج الليبرالي الكالس��يكي يعاني من
«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.
ـ اس��تحالة التوفيق بين التصورات الذاتي��ة الجوهرية وضوابط اإلجماع
القاعدي األصلي الذي يقوم علي��ه العقد االجتماعي ،فاألف��راد المتعاقدون
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 ـ مثل« :ريتش��ارد تايل��ور» و«مايكل
فازلر» ـ 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��مةَ .ب ْي َد أن اإلش��كال الذي تطرحه الرؤية
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الجمعياتية هو أنها تقوض الكيان االجتماعي ،وال تالئم المجتمعات الحديثة
التي تسمها الفردية والتعددية.
ـ في مقابل هذه النظرة يطرح «هابرماس» خيار الديمقراطية التداولية؛
أي :خيار «اإلجماع عن طريق التصادم» ب��د ًال 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 ميزة الخيار التداولي هي
تعود المعايي��ر الديني��ة إلى المج��ال العمومي �أنه ي�سمح بتجاوز الت�صدع
الذي عانت منه الحداثة
تعبيرا عن ح��ق القناعات الفردي��ة في الخروج
ً
ال�سيا�سية منذ بدايتها
إلى س��احة النق��اش الجماعي العلن��ي ،وتعميقاً
بين القناعات الفردية
والعقل ال�سيا�سي العمومي
للح��وار المجتمع��ي ف��ي مقومات��ه المحوري��ة
الجوهرية .يعود الدين للشأن العام ليس كسلطة
هيمنة مطلقة؛ وإنما كمكون أس��اس من مكونات
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 المدنية.1
ال يبتعد الفيلس��وف الفرنس��ي «جان مارك فري» في كتابه «الديانة
التأملية» 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
 1ـ

Ibid, PP. 170 - 211.
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الجذري والجهل الخالصي» ،فال يبقى عندئذ س��وى الجانب العملي من
العق��ل الذي هو إطار مش��ترك لاللتقاء .1يتعين 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�لإرادة العقلي��ة أو بالتنظيم الحر
لتعايش التصورات الشخصية للخير.
يتبنى فري رأياً توفيقياً بين المذهب اإلجرائ��ي للقانون (اتجاه العدالة
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 عقلي.2
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
 1ـ
 2ـ
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االعتق��اد الدينيَ .1ب ْي َد أن تايل��ور يرفض نظرية العلمن��ة كانفصام وتحرر
تدريجي من قيود االعتقاد الديني ،ب��ل العلمنة تحويل وتعديل مطرد للتراث
الديني.2
فإذا كان من الصحي��ح أن المجتمعات الغربية غدت معلمنة وملزمة على
ممارسة تجاربها الدينية في إطار مبدأ «المحايثة»  ،immanenceالذي 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 المحايثة.3
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��ا ٍل) ،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 اإليمانية .4فالموقفان معاً مرغم��ان على التعايش على صعيد
التجربة الرمزية العميقة التي تستند حس��ب تايلور للرغبة البشرية الثابتة
في «الرضا» (بمعنى االنشراح والتمام) .الرضا  plenitude5هو تلك اللحظات
التي من دونها ال تستحق الحياة أن تعاش ،وهو ش��عور يشترك فيه المؤمن
وغير المؤمن؛ بيد أنه شعور ديني في عمقه.
 1ـ
 2ـ
3ـ 
 4ـ
 5ـ

C. Taylor, L'age seculier Seuil 2011. Le Travail de la Reforme (53 - 392).
Ibid, PP. 723 - 910.
Ibid, P. 933 - 934.
Ibid, P. 1010.
Ibid, P. 1020.
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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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اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ:
اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻨﻬﻀﻮي وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ
ó«°ùdG ¿Gƒ°VQ

■

I
ﺃﻭﻻً :ﻣ ﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺸــﺎﺭﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣــﻞ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻮﺽ
ﺍﻵﻥ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ .ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ
) ،(1834ﻭﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ) ،(1867ﻭﻗــﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﻛ ﻞ ﻣﻦ
ﻭﻋﻲ ﻗــﻮ ﻱ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬــﻮﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ؛ ﻟﻜــﻦّ ﺃ ُﺻﻮﻟﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺮﺟﻠﻴــﻦ ٌ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﺎﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﺃﺯﻫــﺮ ﻱ ﺫﻫﺐ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺭﻳﺲ
ٍ
ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬــﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺗﺨﻠﻴــﺺ ﺍﻹﺑﺮﻳﺰ ﻓﻲ
ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻰ ﺧﻤﺲ
ٍ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔ ٍﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ
ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﺎﺭﻳﺰ ،ﻭﻇ ﻞ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ
ﺟﺪﺍ .ﻭﻗﺪ ﻭﻋﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،ﻛﺘﺐ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﺮﺟﻢ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ً
ً
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻪ ،ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗــﻪ ﻭﻣﺘﺮﺟﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻒ
ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴــﻢ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﻨﻬــﻮﺽ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒــﻼﺩ ،ﻭﻗﺪ ﺳــﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺳ ﺮ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ.
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ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓَ ﺯﺭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸــﻜﻠ ًﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻣﻌﻪ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﺗﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨْﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥّ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﺘﻼﺀﻡ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻭﻗﺮﺃﻩ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.1
ﺭﺟﻞ ﺩﻭﻟ ٍﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﻮﺗــﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ
ّﺃﻣﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﻓﻬﻮ ُ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳــﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺇﺳــﻄﻨﺒﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ( ﻭﻗﺎﺋــﻊ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺑﻠــﺪﺍ ٍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﺯﺍﺭﻫﺎ
ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﻔﺬﻟﻜ ٍﺔ ُﺗﺸــﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐّ ،
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ

ّ
ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﻫﻨﺎ ﺍﻟــﺪﻭﺭُ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺁﻩ ﻟﻺﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬــﻮﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ.
ُ
ﻭﻳﺸــﺠﻊ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ َ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟــﺢ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ ﺑــﺄﻥّ ﺍﻟﺪﻳﻦ ُﻳﻘ ﺮ ﺑﻞ
ّ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻷﻧﻪ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻭﺍﻷُﺻﻮﻟﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.2
ّﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ُﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺮﻣ ُﺰﻫﺎ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻱ ،ﻭﻣﻔﺘﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔْ ،
ﻋﺒﺪﻩ ) ،(1905 -ﻭﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻠﺒﺖ ﺑﻤﺤﻤﺪ
 1ـ ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻹﺑﺮﻳﺰ ) ،(1834ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻦ
) ،(1872ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻫﺞ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ) .(1847ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓٌ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ،
ﻭﻧﺮﺟﻊ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺸــﺮﺓ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻟﻸﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻬﻄــﺎﻭﻱ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ) .(1977 - 1973ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋﺎﻥ :ﺃﺳــﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،122 - 118 ،1981 ،ﻭﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ :ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،1997 ،ﺹ  ،247 - 244ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟٰﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ .ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،2004 ،ﺹ .43 - 41
 2ـ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟــﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ
ﺍﻟﺸــﻨﻮﻓﻲ ،ﺗﻮﻧــﺲ ،ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ،1972 ،ﺹ  .53 - 49ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ :ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﺹ  ،246 - 243ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟٰﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.43 - 41 ،
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ﺍﻟﻌﺮﺍﺑﻴــﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ
ﻋﺒــﺪﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ
ٌ
ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﺑﻌــﺪ ﻓﺸــﻞ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ُ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴــﻦ ﻟﻤﺼﺮ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﻤﻞ ﻗﻨﺎﻋ ًﺔ ﺭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻓﻴﻪ ﻭﻣﻨﺎﺻﺒﻪ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺇﺻــﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ،ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ

ﺗﺼﺐ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻧﺸــﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎ ٍﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻭﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﻴﺮ ﺭﺃﻯ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﺴــﺮ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺑــﺪﺃ ﺑﺬﻟــﻚ ﻷﻣﺮﻳــﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ:
ّ
…òdG Qo hódG Éæg âaÓdG
ﺍﻟﺴـــ َﻨﻦ ﻓــﻲ ﻧﻬــﻮﺽ ﺍﻷ ُ َﻣﻢ
ﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ
o
ُ
»°ùfƒàdG øjódG ô«N √BGQ
ﻭﺍﻧﺤﻄﺎﻃﻬﺎ ،ﻭﻇﻬــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ .ﻭﺍﻷﻣﺮ
áeÉ©dG ´ÉæbEG »a ΩÓ°SEÓd
ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ :ﺿﺮﺏ ﻓﻜـــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـــﺪ ﻭﺍﻟﺜﺒــﺎﺕ ﻋﻠﻰ
≤ô
t jo øjódG ¿Cq ÉH áæjóàªdG
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ
AÉ¨°UE
πH
q
n ’G ™é°ûjh
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ .ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﻗﻮﻟُ ُﻪ
áeÉbEG »a ídÉ°üª∏d
IójóédG äÉ°ù°SDƒªdG
ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ.
ﻓﻬﻨﺎﻙ ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣــﺎ ﺭﺃﻯ ﻓــﻲ ﺟﺪﺍﻟﻪ ﻣــﻊ ﻓﺮﺡ
ﺗﺪﺍﺧ ٌﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺃﻧﻄﻮﻥ ـ
ُ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺿــﺮ؛ ﻟﻜــﻦّ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﻘــﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﺜﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ
1
ﺮﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1905؛
ﺷﺄﻥ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ  .ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﻓّﻲ ﻣﺒﻜّ ً

ٌ
ﻣﺪﻧﻲ ٌ
ﻓﺈﻧﻪ ﺃ َﻟﻬﻢ ﻋﺸــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ
ﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺫُ ُ
 1ـ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ،ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴــﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ) 5ﺃﺟﺰﺍﺀ .(1973 - 1972 ،ﻭﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑــﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻯ .2002 ،ﻭﻟﻸﺳﺘﺎﺫ
ﺭﺟﻌﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻗﺎﺭﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻳ ٌﺔ ﻋﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ
ﻣﺤﻤﺪ ّ
ُ
ٌ
ﺑﻌﺒﺪ ﺍﻹﻟٰﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .52 - 48
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ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺩﻭﻟ ًﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً

) ،(1925ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻥّ
ﺩﻋﻮﺓ ﺩﻳﻨﻴ ًﺔ ﺑﺤﺘﺔ.1
ﺩﻳﻨﻴﺎً ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻋﻮﺗﻪ ً
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـــ ُﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ُﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻋﺸــﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺗﻪ.
ﻭﻋﻼﺋﻘﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠــ ٌﺔ ﺑﺰﻏﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺳــﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺰﺍﺧﺮﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ
ﺭﺿــﺎ ) (1935 -ـ ﺃﺣﺪ ﺃﻗــﺮﺏ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺇﻟﻴــﻪ ،ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮﺓ ـ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ َﻣ ْﻦ ﺭ ﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻞ
ٍ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ) (1922ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘ ٍﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺛﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ :ﺇﻥّ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟ ًﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ .ﻗﺎﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻋﺎﻡ  1924ﻭﺃﻧﺸــﺄ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﺃﻥّ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐــﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﻫﻤــﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ
ِ
ﺧﺎﺿ َﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟ َﺔ ﺩﻳ ٍﻦ
ﺗﺤﻄﻤﺖ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺟﺮﻯ
ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥّ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ  /ﺩﻳﻨﻴﺔ ّ
ُ
ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨُ َﺨﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﻌﺔ ّﺇﺑﺎﻥ
ﻧﺸــﻮﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﻦ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻴﺲ ﻛﻴــﻒ ﻧﺘﻘﺪﻡ ،ﺑﻞ ﻛﻴــﻒ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠــﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨــﺎ ﻭﺩﻳﻨﻨﺎ ،ﻭﻣــﻦ ﺭﻣﻮﺯﻩ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ .2ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫــﺮﺓ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻧﺸــﻮﺀ ﺣﺮﻛﺎﺕ
 1ـ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ :ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ )ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴــﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ( ،ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ .2011 ،ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ» :ﺭﺳــﺎﻟ ٌﺔ ﻻ ﺣﻜــﻢ ،ﻭﺩﻳﻦٌ ﻻ ﺩﻭﻟــﺔ« )ﺹ  .(82ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻮﺟﻴــﻪ ﻛﻮﺛﺮﺍﻧﻲ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ّﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ) 1996 ،ﺹ  52ﻭﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫــﺎ( ،ﻭﻓﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋــﺎﻥ :ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﻓﻲ ﻏﺴــﺎﻥ ﺳــﻼﻣﺔ
ﻭﺟﻴﺎﻛﻮﻣﻮ ﻟﻮﺷــﻴﺎﻧﻲ :ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺠــﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺮﻛﺰ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1989 ،ﺹ .138 - 107
 2ـ ﻭﺟﻴﻪ ﻛﻮﺛﺮﺍﻧﻲ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ )ﺹ  47ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ( ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟٰﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  83ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺼﺮ )،(1928
ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ) ،(1927ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ..ﺇﻟﺦ .ﻭﻫﻲ
) ،(1933ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ 
ٌ
ﻭﺟﻤﻌﻴــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ َﺩ َﻋــﻮﻱ ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ ،ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﺃﻥ ﺗﺴ ﻴﺴــﺖ ﺃﻭ
ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ٌ
ٌ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺟﺎﻭﺓ ﻭﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﻭﺁﺳﻴﺎ
ﺗﺴــ ﻴﺲ ُ
ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻼﺣﻘــﺔ .ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﺪﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻥ :ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .1ﻭﻗﺪ
ﺷــﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﻗــﺎً ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻭ ﺷــﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛ ﻓﺈﻥّ
ﺍﻧﺸــﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨُ َﺨﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﺴــﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﺋﻖ
ﻓﺘﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) .(2010ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﻠﻰ ﻭﺍﺳﺘﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ـ ﺃﻱ :ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻤﺴــﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ـ ﻣﺎ ﺻــﺎﺭ ُﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺳــﺎﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻜﺎﺛــﺮﺕ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﺷــﺒﺎﻉ ،ﻭﺗﺤﻮﻟــﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﻭﺷﺎﻣﺨﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ.
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻫﻮ
ٌ
ٌ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻣــﻦ ّ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ .ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻘــﻮﻻﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ :ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤ ﻞ
ﺍﻷﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻟﻠﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻜﻲ ﻳﻈــ ﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﻠﻤﺎً ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ـ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ـ ﻭﺍﻹﻳﻜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
 1ـ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﺹ  .183 - 182 ،180 - 171ﻭﺍﻧﻈﺮ:
ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻣﻠﻴﻞ :ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،1985 ،ﺹ .172
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وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘَﻴﻦ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ .1ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ
ﻭﻣﺼﺤﻒ ﻭﺳﻴﻒ،2
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸُﻃﺮﻭﺣﺔ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦٌ ﻭﺩﻧﻴﺎ،
ٌ3
ﻭﺑﺤﺴــﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻮﺩﺓ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦُ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ،ﻭﺑﺤﺴــﺐ
ﺳــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴّﻬﺎ ﻫــﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩﻱ ﻭﺳــﻴﺪ ﻗﻄﺐ:
ُ
ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺫﻟــﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺨﻼﻑ ﺍﷲ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻮﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،4ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ
ّ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.5
ﺍﻻﻧﺪﻏﺎﻡ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﻛ ﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ُ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻶﺧــﺮ ﺃﻭ ﻟﻸُﺧﺮﻯ ﻓــﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ؟ ﻫﻨــﺎﻙ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨُ َﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷُﺧﺮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ ﺇﻟــﻰ ِﺻــﺪﺍﻡٍ ﺑﻌﺪ ﻗﻴــﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ
ﻭﻗــﺪ ﺗﻄــﻮﺭ ﺫﺍﻙ
ُ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻫﻨﺎﻙ
1ـ

2ـ

3ـ
4ـ

5ـ
34

ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳــﻒ ﻣﻮﺳﻰ :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،1955 ،ﺹ  ،116 - 89ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ:
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ،1981 ،ﺹ  .18 - 12ﻭﺍﻧﻈﺮ:
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ :ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ُ
ﻡ  ،2007 ،19ﺹ .22 - 12
ﻋﻤﺎﻥ :ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺱ :ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎّ ،
 ،1999ﺹ  .42 ،32ﻭﺑــﺮﺍﻕ ﺯﻛﺮﻳﺎ :ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ
ﻣﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ  ،2012ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸــﻮﺭﺓ؛ ﺹ  .170 - 152ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ :ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﺴــﻴﻒ،
ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ .38 - 36
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻮﺩﺓ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﺩﻭﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ  .295 - 283 ،6 - 5ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻨﺰﻳﻪ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ :ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ،
 .1992ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻟﻠﻘﺮﺿﺎﻭﻱ :ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،2001 ،ﺹ .7
ﺍﻟﻤــﻮﺩﻭﺩﻱ :ﻧﺤــﻦ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺒﻴــﺮﻭﺕ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻟﻠﻄﺒﻊ ،ﺹ ،9 - 8
ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩﻱ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﻫﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻠْﻚ ،ﻭﺁﺧﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﻄﺒﻊ ،ﺹ  .97 - 87ﻭﻟﻠﻤﻮﺩﻭﺩﻱ 
ﻧﺺ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ُ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ .ﻭﻗــﺎﺭﻥ ﻟﻘﻄﺐ :ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻕ ،1995 ،ﺹ ،45 - 34
ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻪ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،1993 :ﺹ  ،104 - 103ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ،
ﺹ .111 - 110
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،1997 ،ﺹ .188 - 179
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ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺍﻟﺒــﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻟﻌــﺖ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻓﻲ
ﺑﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺣﺘــﻼﻝ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺼﻬﺎﻳﻨــﺔ ﻳﻌﺎﻭﻧﻬﻢ ﻛ ﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴــﻦ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻭﻣﻬﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﻭﻣﺬﺍﺑﺢ ﺍﻧﻘﺴــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
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ƒg É¡«q ∏Yh ádhódG »a
ﺣﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒــﺎﻁ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﺣــﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ
¢VQC’G »a ˆG ºμM
ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸــﺒﺖ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ .ﻭﻫﻨــﺎﻙ
ُ
ﻋﻠــﻰ ﻫﻮﺍﻣــﺶ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒــﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﺳــﺘُﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘُﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﺩﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺮﺟﺖ ٍ
ﻓﺌﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴ ًﺔ
ﻭﺍﺳــﻌ ًﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺋﻠﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘْﻬﻢ
ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜّﻠﻮﺍ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻟﻴﺲ ِ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ .1ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺁﺧ ً
ً

ﺮﺍ ﺿﻌﻒ ﻭﻋﺠﺰ ﻭﺍﺳــﺘﺘﺒﺎﻉُ
ﻭﻋﺠﺰ ﻭﺍﺳــﺘﺘﺒﺎﻉٌ ﺃﻓﻘﺪﻫــﺎ ﻛ ﻞ ﺟﺎﺫﺑﻴ ٍﺔ ﻭﺣﺠﻴﺔ،
ﺿﻌﻒ
ﺍﻟﺴــﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ٌ
ٌ
ﻭﺗﺮﻙ ﻋﺸــﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻣﺰﺟــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﺎﺋﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻜﺎﻧﺔ
ﻟﺘﻬﺎ ُﻓﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﺘﻔﺮﻋﺎﺗﻬﻢ.2
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ،
 1ـ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ :ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ُ
ﻡ  ،2007 ،20ﺹ .156 - 128
 2ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻓﻘﻬﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
.2002
35
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ٍ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻻﻓﺘﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪﺕ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢٍ ﺛﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ،ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
ﻫﻲ ﺃﻓــﻜﺎﺭ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻟــﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴ ٌﺔ ﺁﺗﻴ ٌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈــﺎﻡ »ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ«.
ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ
ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻣﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ 
ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ
ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ..ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ ُﺭ ﺍﻵ َﺧ ُﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ُ
ﻭﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؛ ﻭﻣﺘﻼﺋﻤﻴــﻦ ﻻ ُﻳﻘ ﺮﻭﻥ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ﺇﻟــﻰ ﺟﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ُ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻮﺍ ﻣﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ُ
ٍ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳــﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ
ﺍﻧﻄﻼﻕ
ُ
ﺃ ُﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺨ ﻞ ﻭﺍﺿ ٍﺢ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻣﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .ﻭﻣــﻊ ﺃﻥّ ﺫﻟﻚ
َ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﺮﻳ ٌﺔ ﻭﺍﺿﺤ ٌﺔ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦّ ﺃﺑﺮﺯ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺃﻭ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
ُ
1
ﺃﻋﻼﻣﻪ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،
ﻭﺭﺍﺷــﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷــﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻮﺭَﻫﺎ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴ ٍﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ.2
ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻣﺎ ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺃﻭ
ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴ ٌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﻏــﺰﻭﻩ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
ﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺸــﺒﺖ ٌ
ﻭﺃ َﻋﻠﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻋــﻦ ﺍﻧﺒﻼﺝ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻫــﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ،ﻭﺍﺷــﺘﺪﺍﺩ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ .ﻭﻃﻮﺍﻝ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ،ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ
ﻟﻺﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ـ ﺟﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﻣﺘﻼﺋﻤﻴﻦ ـ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺎﺣﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺠﻨﻮﺍ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺷــﻌﺒﻴﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳــﺪﺓ .ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ﺣﺮﺑــﺎً ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻧﺰﻳــﻪ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
 1ـ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷــﻲ :ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
.1993
 2ـ ُﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺑﻴﺮﻭﺕ.(2010 ،
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ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) 1(1994ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥّ ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ،ﻭﺳــﺘﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﻤﺮﺩﺍﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ُﺗﺨﻤﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ،
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺗﻌﻄ ﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺍﻷُﺧﺮﻯ.
َ
II
ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺩﺧﻠْﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺯﻣ ٍﻦ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻻ ﺃﺭﻳﺪ
ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﻥ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ :ﺳﻮﺍﺩ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺑﻬﺎ ﺃﻥّ
ٌ
ﻣﺸــﻴﺨﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻋﻦ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ـ
ﺫﻛــﺮﺕ ـ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ـ ﺃﻥّ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎً
ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺳــﺘﻮﺭﻳﺎً ﻭﻋﺼﺮﻳﺎً ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎً ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺎً

َ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﺩ ﺻﺎﺋﻐﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ـ ﻭﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
ﺇﺧﻮﺍﻥ ﻭﺳﻠﻔﻴﻮﻥ ـ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ
ٌ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻧﻪ

ﻣﺪﻧﻲ ،ﻟﻮﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ
ﺍﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺫﻫــﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﺳــﺄﻋﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ً
ـ ﻭﻣــﺎ ﺃﺯﺍﻝ ﺃﺗﺤــﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺼــﺮ ـ ﺇﺑــﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻱ ،ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳــﺪ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌــﺎﻡ  1971ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸــﺮﻳﻊ ـ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻭﺿ ًﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ .ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ
ﻟﻤﺠﻠﺴــﻲ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﻭﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ؛ ﺇﺫ ﻋﺎﺩ ﺷﻌﺎﺭﺍ:
ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
َ
ُ
ﺍﻟﺤﻞ( ،ﻭ)ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻫﻮ
)ﺍﻹﺳﻼﻡ
ّ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺹ  .189ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻌﺒﺪ ﺍﻹﻟٰﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .244 - 234
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ــﻪ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ
ﻧﻔﺴ ُ
ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ .ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ُ
ٍ
ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
َ
ﻭﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺑﻄﻠﺘْﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥّ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻮﻥ ،ﻭﺗﺒﻨﻮﺍ ﺷﻌﺎﺭﺍ ِﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺩﻓﻌﺖ
ﻣﻔﻜﺮﻳﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ـ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ـ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻘَﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﻨــﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ
ُﻣﺮﺍﺟﻌــ ٍﺔ ﻧﻘﺪﻳــ ٍﺔ ﻟﻤﻘﻮﻻﺗﻬــﻢ َ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻼﺅﻡ ﺃﻭ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺇﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ُﻛﻠﻪ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺘﺎﻥ :ﻣﻘﻮﻟﺔ
ً
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ :ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ
ُ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳــ ٌﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻟﻬــﺎ ﻣﻬﻤ ٌﺔ ﺩﻳﻨﻴ ٌﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟ ُﺔ ﺍﻷُﺧﺮﻯ؛ ﻓﻬﻲ :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺃﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ :ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭُ ﺍﻟﻨﻬﻀﻮ ﻱ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ.
ﺇﻥّ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ـ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ـ ﺃﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠّﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ؛ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻛﺎﻥ ِ
ﺁﺧ َﺮ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸُﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺘ ﺒﻊ
ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ـ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ُ ﻛﻼﻡٍ ﻭﻣﺆﺭّﺧﻮﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺩﺳــﺘﻮﺭﻳﻮﻥ ـ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺃﻗﺎﻣــﻮﺍ ﻣﻘﻮﻟﺘﻬﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﺹ ﻭﻋﻘﺎﺋﺪﻱ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻭﻳ ٍﻞ 
ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ؛ ﻓﺎﻷﺳــﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻮﺩﺓ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ـ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ـ ﻭﻫﻮ ٌ
ﻓﻘﻴﻪ ٌ
ﻣﺎ ﺳــﻠﻚ ﻣﺴــﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .1ﻭﻳﻘﺎﻝ
ﺍﻷﻣﺮ ُ
ُ
ُﻛﺘّﺎﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ.
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻳﺲ :ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ.1960 ،
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ﺍﻟﺮﻳﺲ ﻳﺪﺭُ ﺳــﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳــﺘﺎﺫﻧﺎ
ﻣﺤﻤــﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ّ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ 1ﻋــﺎﻡ  1967ﺃﻥّ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻨــﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻋﺘــﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺇﻧﻪ ﻳﺸــﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺘﻪّ ،
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻛﻔﻰ؟! ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺰﻋﺞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺗﺒﺴــﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺃ ُﺟﻴﺒﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺑﻞ 
ّ
ِ
ِ
ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ :ﻫﺬﺍ ﺳــﻨْ ٌﺦ ﻭﺫﺍﻙ ﺳﻨْ ٌﺦ ﺁﺧﺮ! ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ
¢SÉ°SC
G
»g
á©jô°ûdG
o
ﺯﺩ َﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻤﻮﺿﺎً! ﻧﻌﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ :ﻟﻘﺪ ْ
ádhódG »a á«Yhô°ûªdG
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ» :ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ« ﻣﺎ ﻋﺎﺩ
ádhódGh ,™ªàéªdGh
ﺍﻟﺮﻳﺲ ـ ﺷــﺄﻧﻪ ﺷــﺄﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘــﺎﻝٌ ﻟﻘﺎﺋﻞ! ﻛﺎﻥ ّ
l
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ﺍﻟﺪﺍﺭﺳــﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ـ ﻳﻔﻬﻢ
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ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤــﺎﻭﺭﺩﻱ )450 -ﻫـ( :ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋ ٌﺔ
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ﻟﺨﻼﻓــﺔ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺓ ﻓــﻲ ﺣﺮﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﺎﺳــﺔ
ﻣﺼﻄﻠَ ٌﺢ ﺃﻭ ﻣﺘﻔَ ٌﻖ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ 2ـ ﺃﻥّ »ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ« ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
َ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺷﺄﻧﺎً
ﻮﺣﻰ ﺑﻪ ،ﻭﺃﻥّ ﻣﻬﻤﺘَﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺩﻳﻨﻴﺎً ﺍﻭ ُﻣ ً
ﻓﺴــﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺗﻌﻨﻲ َﺻﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺍﻓﻪ ﻭﺃ ُﺻﻮﻟﻪ
ﻭﺃﻥّ ﺣﺮﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ّ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ؛ ﺃﻱ :ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ـ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﻠﺮﻳﺲ ـ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻓﻼ ﺗﺪﺧ َﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ
ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﻥ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻠﻖ
ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ـ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣ ُﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱّ .ﺃﻣﺎ
ُ
ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ
ﻳﺮﺷ ُﺢ ﺃﻫﻞ
ّ
ﻗﺎﺋﻤ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ـ ﻓﻬﻮ ﺍﻷ ُ ّﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ٍ
ٍ
ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ .ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺇﻣﺎﻡ
ﺷــﺮﻭﻁ
ﺃﻭ ﻳﺼﻠﺤﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ
ﻭﺳــﻤﺎﺕ 
3
ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ )478 -ﻫـ( ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ »ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻷ ُ َﻣﻢ« ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
 1ـ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1966 ،ﺹ .6 - 5
ﺍﻟﻈﻠَﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺐ ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ 1400ﻫـ  ،ﺹ .221 - 211
 2ـ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ :ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻷُﻣﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺙ ُ
 3ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻌﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﻳﺎﺳــﻴﻦ :ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،2008 ،ﺝ،1
ﺹ .327 - 316
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ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴــﺎﺋﻞ؛ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ :ﺇﻥّ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘــﻞ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﺃﻥّ ﺃﺻﻠَﻬﺎ ـ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ
ﻗﺎﺋﻤ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ .ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﺃﻥّ
ــﺮ ُﻩ َﺑﻌﻘَﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﺟﺪﺍﻻﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ
ﺳــﺒﺐ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻫﻮ ﺗﺄﺛُ 
ﻳﻌــﺪﻭﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣ َﺔ ﻣﻦ ﺃ ُﺻــﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟــﻚ ،ﻻ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ّ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻬﺎ ﻣﻬﺎ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ َﻳ َﺪﻋﻮﺍ ﺍﻹﻣﺎﻣ َﺔ ﻭﺷﺄﻧَﻬﺎ؛ ﻷﻥّ ﺃﺻﻠَﻬﺎ
ﺍﻷﻣ ُﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋ ُﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﻣﻬﺎ ﻣﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﻴ ٌﺔ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻳ ٌﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻨﻴ ًﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ،
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ.
ﻭﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴﻴﻦ
ُ
ﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﺏٍ ﻓــﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ِ
ﺁﺧﺮ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻇﻠــﻮﺍ ُﻣ ّ
ﻳﻨﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ
ﻛﺘﺒﻬﻢ ،
ﻭﺗﻮﺧﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ
ّ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ ،ﻭﻳﺨﺎﻟﻄــﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼــﻮﺍﺏ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﻬﺎﺕ ﺑﺸــﺄﻥ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ .ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃ ُﺛﻴﺮﺕ ُﺷ ُﺒ ٌ
ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳــﺒﺎﺏ :ﺃﻥّ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺸــﺄﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ
ﺃﺿﻔَﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ـ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ـ ﻃﺎﺑﻌﺎً
ﻭﺷــﻌﺮﺍﺀَﻫﻢ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀﻫﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ْ
ﻗﺪﺳــﻴﺎً )ﺃ ًَﻭﻟﻢ ﻳﻠﻘّﺐ ﺍﻷﻣﻮﻳﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﺩﻫﻢ ﺑﻠﻘﺐ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺍﷲ؟!( ،ﻭﺃﻥّ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺷــﺮﻉ ﺍﷲ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ
ﻟﻬﺎ ﻗﺪﺳــﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻗﺪﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓُ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺎ ﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻣﺴﻠﻜَ ُﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺇﻟٰﻬﻴ ٌﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ
ﻭﺃﺻﺤﺎﺑ ُﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
َ
َ
ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
َ
ﺃﺛــﺮ ﺃﻭ ﺣﺠﻴــﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺋﻤــﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺣﺘــﻰ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ﻫﻨﺎﻙ ٌ
ﺍﻟﺮﺍﺷــﺪﻳﻦ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥّ 
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻠﻚ ﻣﺴــﺎﻟﻚ ﺧﺎﺻ ًﺔ ﺑﻪ ﻭﺑﻌﻬﺪﻩ ﻭﺯﻣﻨﻪ ﺗﺒﻌﺎً
ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ُﺣ ّﺠــ ُﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻘﺪ
ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻛ ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ؛ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟ ُﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻻ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﺑﺎﺳــﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔــﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ
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ﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫــﺐ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺬﻟــﻚ .ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺇﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺷــﻜﻮﻯ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ُ
ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ .1ﻭﻧﺤﻦ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ،ﻭﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟَﻴﻦ
ّ
ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻵﻥ ﺃﻥّ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ »ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« ﻛﺎﻥ ﻳﺼــﺪﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐ ٍﺔ
ُ
ٍ
ٍ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﺬﻣﺮﺍﺕ
ً
ﺍﺿﻄــ ﺮ ﻟﻠﻌــﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺷــﻴﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺃﺑــﻲ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩ ﻟﺘﺼﻔــﺢ ﺗﻠﻚ
ﻭﻫﻜــﺬﺍ ُ
ﺍﻟﺮﺩ .ﻓﺎﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ـ ﺳﻮﺍﺀ ٌ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓ ًﺔ
»ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺎﺕ« ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ّ
ﺃﻡ ﺳﻠﻄﻨ ًﺔ ﺃﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎً ـ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﺧ ٌﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉٌ ﺃﻭ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ
ﺃﺛﺮﺍ ،ﻭﻻ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻒ ً
ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺻﺪﺭﺕ
ﻳﺸﻜّﻞ ﺳــﺎﺑﻘ ًﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ
ٌ
ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻴ ٌﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺮ ٍﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺑﺸــﺄﻥ »ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ«
ﻣﺤﺾ ﻭﺇﻥ ﺍﺳــﺘﻨﺪ ﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺣﺴﺒﻴﺔ ـ ﻭﻣﺎ ﺳﺮﻯ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻱ
ـ ﻭﻫﻮ ٌ
ٌ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ّﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.2
ﻣﺎ ﻧﺰﺍﻝ ﻓﻲ ِ
ﺍﻟﺤﻘَﺐ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺃﺳﺎﺱ
ﺷــﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﺎ ﻣﻬﺎ .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺤ ﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘَ ْﺪﺭَ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ
ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻭﻣﺂﺳــﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡٍ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻨﺎ ﻭﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺄﻧﻨﺎ
ﻟﻮﻻ
ُ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺍﺿﺤ ًﺔ ﺇﻟﻰ ٍ
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﻋﺒﺪﻩ ﻓــﻲ ﺟﺪﺍﻟﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﺡ ﺃﻧﻄﻮﻥ ﺃﻥّ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ـ ﺃﻱ :ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
 1ـ ﻗﺎﺭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ؛ ﻣﻘﺪﻣﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،2011 ،ﺹ .66 - 51
ﺭﺏ  R. Reppﺗﺮﺟﻤﺘُﻬﺎ
ﻟﺮﻳﺘﺸــﺎﺭﺩ
 2ـ ﻗﺎﺭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺎﻟــ ًﺔ
ّ
ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬـــﺎﺩ ،ﻡ ،1989 ،2ﺹ  ،173 - 153ﻭﻣﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻟﻲ ﻟﻜﺘﺎﺏ  Reppﻋﻦ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﺳــﻄﻨﺒﻮﻝ
)ﺷــﻴﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ( ،ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻡ ،1ﻉ ،1989 ،3ﺹ  .245 - 239ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻋﻦ» :ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ«
ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﻻﺕ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ :ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮ
ﻟﻠﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ .2011 ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺷــﻴﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺃﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ :ﺳــﺎﻣﻲ ﺯﺑﻴﺪﺓ :ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،2007 ،ﺹ .201 - 188
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ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ـ َﻣ َﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ ﻓﻲ
ﺃﺣﺪ ﺩﺭﻭﺳــﻪ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ :ﺇﻥّ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢّ ،ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻠُ ُﻪ )ﻟﻘﻮﻟﻪ :ﺇﻥّ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺪﻧﻴﺔ( ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﻨﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺟﺎﻝ
ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﻠﻄ ًﺔ ﻛﻬﻨﻮﺗﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ
ٌ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺷــﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻃﺎﻟﺐ
ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻫﻮ ﻗﻮﻝٌ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً! ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳــﺄﻟﻪ
ٌ
ﺳﺎﺧﺮﺍ :ﻷﻥّ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ
ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻨ ﺒﻪ ﻋﺒﺪﻩ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺸــﻴﺦ
ً
ﻭﻗﺘَﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴــﻦ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ! ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ
ٍ
ﺇﻧﺤﺮﺍﻑ ﺧﻄﻴ ٍﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ؛ ﻣﻨﻬﺎ
ُ
ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻴــﻦ :ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻂ ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤــﻖ ﺍﻹﻟٰﻬﻲ
ﻟﻠﺒﺎﺑــﺎﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻠﻮﻙ ،ﻭﻓــﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ـ ﺃﻱ :ﺃﺯﻣﻨــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ـ
ٍ
ﺳــﻠﻄﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘ ًﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺚ ﺩﻫﺮﻧﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ
ﻭﺻﻮﻍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ .ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ
ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊَ ،
ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸــﻴﻮﻋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬ ٍﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻓــﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺸــﻮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ٍ
ﺎﺭﺓ ﻭﺃ ُﺳــﻄﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻄﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺟﺒّ ً
ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ُﻃﻐــﺎ ٍﺓ ﻭﺟﺒّﺎﺭﻳﻦ ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ـ ﺑﻴﺪﻫــﻢ ﺣ ﻖ ﺍﻹﺭﻏﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ
ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻭﺗﺨﻮّﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺯﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥّ
ٌ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2010ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷُﻭﻟﻰ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﻦ
ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸــﻤﻮﻟﻲ .ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸــﻜّﻞ َﻭ ْﻋﻴُﻬُﻢ ﺣﺘّﻰ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﺃﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ
ُ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ .ﻭﻗﺪ ﻣ ﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ
ﺑﺘﺠﺮﺑ ٍﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻮ ُﻓﻬُﻢ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ
ـ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ـ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ٍ
ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴ ًﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻭﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺗﺄﻭﻳﻞ »ﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ« ﻭﺇﻋﻄﺎﺀﻫﺎ
ﻣﻨﺬ ﺩﻫﻮﺭ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘَ َﺨﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﻋﻠﻰ ُﺑ ٍﻌﺪ ﺃﻭ ُﻗﺮﺏٍ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .1ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺧــﻼﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ِ
ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸــﻬﺪﻭﻥ ـ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ،ﻭﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ـ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺷــﺠﻌﺘﻬﻢ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻭﺳــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍﻥ :ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ
ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﻻ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘــ ًﺔ ّ
ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ﺇﺳــﻼﻣﻴﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﻢ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ
ٍ
ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻴ ًﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴــ ًﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﻞ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﺩﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻭﺷــﺎﺭﻛﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓــﻲ ﺇﻃﻼﻗﻬــﺎ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎّ .ﺃﻣــﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳــﺔ ﻭﻓﻜﺮﻫﺎ
ﺾ ﻟﻠﻔﻜﺮ
ﻭﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭ ٍﻉ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﻗ ٍ

ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﻭﻟــﻮﺍ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
 1ـ ﻗﺎﺭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻉ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﻓﻲ
ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻡ ،6ﻉ ،1994 ،25ﺹ  ،44 - 29ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﺓ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻡ،5
ﻉ ،1993 ،20ﺹ  .278 - 267ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺪﺭﺍﺳــﺘﻲ :ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ )ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،2006 ،ﺹ .(21 - 19
ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﻲ ﺯﺑﻴﺪﺓ :ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .285 - 278 ،247 - 244
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ﺍﺳﺘﻈﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻲ 1ﺃﻧﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻓﺸﻠﻮﺍ .ﻭﻗﺪ
ُ
ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﺠﺮﺑ ًﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴ ًﺔ
ً
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬــﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ،ﻟﻮ ﺃﻥّ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻘّﻘﻮﺍ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡْ .
ٍ
ٍ
ﻭﺷــﻤﻮﻟﻴﺎﺕ ﺣﺘــﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎﺕ
ﺟﻬ ٍﺔ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴــﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴــﺘﻴﻨﺎﺕ،
ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ
ً
ّ
ﻓﻜﻴــﻒ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻷﻣﺰﺟــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛ ﻞ ﺍﻟﻀﺒّﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﻗــﺎﺩﺓ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻣﻌﺒــﻮﺩﻱ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ،
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺃﻭﺣﺪﻳﻴﻦ
ً
ﻭﺍﻟﺤﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﺃ ََﻣﻞ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪﻩ
ﻭﺍﻟﻤﻴّﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ َﻣ َﺜ ٌﻞ،

ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﺤﺘﻤﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ،
ً
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤ ﻖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳ ٍﻖ ﺛﺎﻟ ٍﺚ ﺃﻭ ﺭﺍﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤ ﻖ ﻭﺍﻟﺼــﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺘﻤﻴ ٍﺔ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﻀﺎﺩ ٍﺓ ﺇﻟٰﻬﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻤﻴﺔ
ّ
ُﻣ ّ
2
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ؟!
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭُ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ﺇﺫﻥ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤ ﻞ ﺍﻷﻣــﺔ 3ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻹﻟٰﻬــﻲ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺎﺱ َﻣﺨﻮﻓــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺃﻳﻀﺎً ،ﻭﻟﻴﺲ ﻃﻐﺎﺓ ﺍﻟﺤــﻜﺎﻡ ﻭﻣﺘﻐﺮﺑﻮﻫﻢ ﻓﻘــﻂ ،ﺑﺪ ًﻻ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﺎﻣﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﻭﺣﺎﺿﻨﻴﻪ! ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ّ
 1ـ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  ،178 - 167ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.222 - 218 ،
 2ـ ﻗﺎﺭﻥ ﻟﻠﻘﺮﺿﺎﻭﻱ :ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﻛﻴﻒ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻨﺎ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،1971 ،
ﺹ  ،83 - 67ﻭﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﺹ  ،53 - 49ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺿﻮﺀ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ).(1998
 3ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺪﺭﺍﺳــﺘﻲ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻭﺑﻠﻘﺰﻳﺰ :ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ .ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ :ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  .32 - 26ﻭﺭﺃﻳﻲ ﻫﻨﺎﻙ
ٌ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ.1991 ،
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ﻣﻠﺰﻣ ًﺔ
ﺃﻋﻄﻮﻫﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌ ُﺔ ِ
ﻓﺈﻧﻬﻢ َ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻹﻟٰﻬــﻲ؟ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺩﺍ ٍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﻭﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﻭﻫﻲ ُ
ﺗــﻮﻛ ُﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ َﺻﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻪ.
ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ّﺇﻻ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
َ
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺼﻮٌ ﺭ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﻣﻠﻔﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﻭﻣﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓَ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﺍﺷــﺪﻳﻦ .ﺇﻥّ ﺃﻓﻈﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
Éæ©£à°SG Ée Éæc GPEGh
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﺃﻣﺮﺍﻥ :ﺃﻧﻪ ﻳﺴــﻠﺐ
Éeh ,»aGò≤dG øe ¢UÓîdG
ﻭﻳﻀﻌﻬﻤــﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣــﺔ
ُ
ÜÉàμdG ô«Z √ó«H ¿Éc
ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ .ﻭﺿــﺮﺭ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟــﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ـ ﺃﻱ :ﺃﻥ ,ájQƒãdG ¿Éé∏dGh ,ô°†NC’G
ّ
¿BGô≤dG QÉ°U GPEG ∞«μa
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ـ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ
ﻳﻀــﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻣــﺔ ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ á«°SÉ«°ùdG á£∏°ùdG ±ô°üàH
ً
ﺣﺎﺿﻨ ًﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻳﺤﻮّﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺳــﻠﻄ ٍﺔ ﻗﺎﻣﻌ ٍﺔ
ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﷲ ،ﻓﻴﺴــﺊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻭﺿﺮﺭ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ
ٍ
ﺳــﻮﻁ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻓﻴﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻌﻴــﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺪﻩ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟! ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ .ﻓﺪﻭﻟﺘﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ـ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ـ ﻗﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ
ﺑﻴﺪﻫﻤﺎ .ﻓﺎﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ـ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧ ٌﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ـ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﻭﺷﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ ﺃﻥّ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻡ
ٌ
ٌ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺃ ﻱ ﺣﺎ ٍﻝ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺄﺻﻴﻞ ـ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ـ ﻭﻻ ﻟﻠﻘﻄﻴﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻘﻔﻮﻧﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ
45

وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﻓـ ﴿ Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ:
] ﴾ Ö Õ Ôﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ .[134 :ﻭﺇﻧﻤــﺎ ُﻳﻬﻤﻨــﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻷﻣﺘﻨــﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ
ّ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﺭِ ﻋﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ،ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ

ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥّ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ.
ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻦَ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻳﻌ َﺔ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ .ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻴﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﻱ
ﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ٌ
ُﺣ ﺮ ﻭﻻ ﺳــﻠﻄﺔ ٍ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡّ ـ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮ ﻱ
ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺑﻴــﺪ ﺃﻥّ ﺍﻷﻣﺮ

ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ـ ﺗﻮﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴــﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺴــﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴ ٌﺔ ﻣــﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘُﺪﺳــﻴ ُﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﺎ
ﻣﺆﺳ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ 
ٌ
ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﻬــﺎ ﺍﻟﻜﻔــﺎﺀﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣــﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻷﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ
ﺗﺠﺎﻭﺯَﻫﺎ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪ َﻳﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻮﻥ ّ
ُ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺑﺴــﺒﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺓ،
ﻭﺣ ْﺴــﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺳــﻮﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻄﺎﺕُ ،
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
ﺇﻥّ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘــﺢ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣــﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ
ﻳﺴــﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷــﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺃﻧــﻪ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴــﺮ ﺣﻜﻢ ﺣﻘﻬﻢ
ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺭُﺷــﺪﻫﻢ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﻓﻲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺬﺍﻙ ﺍﻟﺼﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭُ ُﻫﻢ ﻋﺼﺮﻳﺎً ﻭﺩﺳــﺘﻮﺭﻳﺎً ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺎً ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎً

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺷــﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ،ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ٍﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ٍﺔ ،ﻓﻼ ﻧﺴــﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸــﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ .ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳــﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻛﺎﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻭﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺬﺭﺭ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴــﺘﺎﻧﺖ ،ﺑــﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠــﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻬــﺎ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻨﻬــﻮﺽ ﻟﻺﻗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ :ﻗﻴــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﻔﺘــﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻭﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ ﺍﻟﻌــﺎﻡّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺑﻄــﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
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اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ :اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻨﻬﻀﻮي وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ

ﻳﻮﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺸــﻜﻠ ٍﺔ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﺼ ﺢ ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ؛ ﻷﻥّ ﺫﻟــﻚ ُ
ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻴﻼﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ
ُ
ﺇﻟــﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒــﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸــﺪﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ـ ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ـ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻱ ﻋﻘﺎﺋﺪﻧﺎ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻨﺎ ،ﻭﺃﺳــﺎﺀﻭﺍ
ﺟﻴــﺪﺍ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻛﺮﺍﻣﺎﺗﻬــﻢ .ﻓﻠﻨﻔﻜﺮ
ً
1
ﻭﻣﺤﻀﻮﻥ ﻣﻦ
ٌ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺎﺭﺳــﻞ ﻏﻮﺷــﻴﻪ  .ﺇﻥّ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺿــﻦٌ
ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻨﺘﺨﺒ ًﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ
ﻭﻗﻴﻢ
ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿــﺔ،
ﺍﻧﺘﺼــﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ؛ ﻷﻧﻪ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ
ً
ٌ
ٌ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ٌ
ﻭﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ
ﻋﺎﻣ ٌﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،
ُ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ َﺻﻮﻧُ ُﻪ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ.
III
ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭ
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﺇﺫﻥّ ،
ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻭﺍﺿﺤﺎً ،ﻓﻼ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ُﻛﻠﻪ .ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ
ُ
ﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺳــﻄﻴﺔ ﻭﺍﻷُﺧﺮﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ

ﺍﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ .ﻭﺃﺑﻠﻎُ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﻨﺸﺊ ُ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ﻋﺼﺮﻳﺎً ،ﻭﺩﻭﻟ ًﺔ ﻣﺪﻧﻴ ًﺔ ،ﻓﻨﺰﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .ﻟﻜﻦّ ﺯﻣﻦ
ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ـ ﻭﻟﻴــﺲ ﺯﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺍﺕ ـ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺑﻪ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﺝ

ُ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺇﺷــﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺼــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌ ٍﺔ ﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﺯﻣﻦ
 1ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺷــﻔﻴﻖ ﻣﺤﺴــﻦ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ،
 ،2007ﺹ .152 - 138
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وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﺍﻟﺨﺼــﻮﻡ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗــﺎﺀُ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ـ
ﻣﺎ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ؛ ﻓﺎﻧﻬﻤــﻚ
ُ
ُ
ﺟﺮﻭﺡ ﻏﺎﺋﺮﺓٌ ﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ـ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ٌ
ﻬﻤﺎﻥ ﻛ ﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻛﻠﻬﻢ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﻭﻷﻥّ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎ ﻡ
َ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ُﻳ ّ
ﻣﺘﻴﻘﻈﻮﻥ؛ ﻓﻠﻴﺴــﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺸﻴ ٌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،1ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﺸــﻴﺔ ـ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘ ُﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﻴﻦ،
ﺫﺍﺗﻪ؛ ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺍﺧﺮﺓ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ،
ُ
ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻜﺜﺎﻓ ٍﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻤﺎﺗ ٍﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳــﻢ ﺃﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ.
ً
ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ
ً
ﻭﻃﻮﺭﺍ ﺑﺎﺳــﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ! ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ٌ
ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺴــﻴﺠﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ.
ﻭﻣﻌﺪﺓُ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﺳــﻴ ٌﺔ ﻭﻓﺘّﺎﻛ ٌﺔ ﻭﻫﻲ َﺣ ِﺮ ّﻳ ٌﺔ ﺃﻥ ُﺗﻔﺘّﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻴﻨﻘﺴــﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ
ﻋﻤﺎ ُﻳﺤﺪﺛُ ُﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭِ ّﺩ ٍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻳﺘﺸﺮﺫﻡ ،ﻭﻫﺬﺍ
ً
ﻓﻀﻼ ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪ ﻳــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ،ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔﺌــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻷُﺧﺮﻯ.
ﻓﺎﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ٍ
ﺁﺕ ﻣﻦ
ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﺛــﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ :ﺟﻬـــﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻣﺘــﻼﻙ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻧﻈﺎﻣــﺎً
ً
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻟﺠﻬﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ:
ﻭﺧ ْﺬ
ﺃﺻﺢ ﺃﻭ ﺃﻓﻀــﻞ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻄﺮﻑ :ﺑــﻞ ﺍﻧﺘﺨﺒﻨﻲ ُ
ْ
ﺍﻧﺘﺨﺒﻨــﻲ ﻷﻥّ ﺩﻳﻨﻲ ّ
ﺃﻓﻀــﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ .ﺇﻥّ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟــﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡٍ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﻷﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ
ُ
ﻭﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻫﻮ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﻪ ﺑﻤــﺎ ﻻ ُﻳﻄﺎﻕ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ
ٌ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩ .ﻣﺮﺳﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ .ﻭﻗﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ
ُ
ﺩﻫﺮﺍ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻗﻀــﻮﺍ ً
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ َ
ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻻﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧــﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴّــﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
 1ـ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺃﻥّ »ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ« ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻭﺍﻟﺤــﺎﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬــﻢ؛ ﻗــﺎﺭﻥ ﺑـ Olivier Roy: The Transformation of the
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ّ
Arab World; in: Journal of Democracy, July 2012, Vol. 23. Number 3. P. 1-20.
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺎﺭﻋﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠّــﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻟــﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ
ﺗﻼﺅﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻣﻦ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳــﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ٌ
ﺳــﺮﻳﻊ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﺤﺪﺛُ ُﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ٌ
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬــﻮﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑــﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪ ﻳﻦ؟ ﺇﻥّ ﺍﻟﺨﺸــﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣــﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ،ﻭﻻ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﻴﻦ )ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﺧــﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ،ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻭﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ!(؛ ﺑﻞ ﺗﺄﺗﻲ ´Gô°üdG »a øjódG ΩGóîà°SG ...
ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ّ
ّ
Gòg ∫ƒ≤j å«ëH á£∏°ùdG ≈∏Y
ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺑــﺪﺃ ْﺕ ﺑﺄ ُﻃﺮﻭﺣــﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ q¿C’ »æÑr îàfG :øWGƒª∏d ±ô£dG
ُ
∫ƒ≤jh ,π°†aCG hCG í°UC
q G »æjO
ﻭﺇﻻ
؛
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ
ّ ّ
»æÑîàfG πH :±ô£dG ∑GP
ﺍﻷﺧﻄ ُﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﺈﻥّ ﺃ ُﻃﺮﻭﺣﺔ »ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ﻫﻲ
o G ¬fC’ »éeÉfôH òr Nh
o
π°†aC
َ
á«æjódG á«MÉædG øe
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟــﺬﺍﺕ .ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣــﻦ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
ﺣﺴــﻦ ﺍﻟﺒﻨّﺎ
َ
ﺳﻤﺎﻫﺎ ﺳﻴّﺪ ﻗﻄﺐ :ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ّ
ِ
ﺍﻟﻨﻜﺪ .ﻟﻜﻦّ ﻣﻘﻮﻟﺔ »ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ« ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺛﻢ ﺗﻌﻴﺪ ﻓﺮﺿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻴ ٍﻎ ﺣﺰﺑﻴ ٍﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻭﺗﻌﻄﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ُﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔُ ،
ٍ
ــﻢ ﺃﻥّ ﺇﻳﻤــﺎﻥ ﻭﺩﻳﻦَ ﺩﻭﻟﺔ
ﺳــﻠﻄﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎ ﻡ ﺩﻳﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ُ
ﻭﺗﺰﻋ ُ
ﻛﻔﺮﺍ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻧﺎﻗﺼﺎﻥ ﻏﻔﻠ ًﺔ
ﻭﺟﻬﻼ ﺃﻭ ً
ً
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ  8ﻓﻲ ]ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓO N M L K ﴿ [3 :
 ،﴾ U T S R Q Pﺛــﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺍﺕ؟ ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ
ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﺃﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡّ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ؟!
ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ
ً
ﺁﻣــﺎﺩ ٍ
ٍ
ﺍﻟﺨ َﻄ ُﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﺘﻤ ﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻯ
ﻣﻨﺬ
ﻭﺁﻣﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ َ
ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺷــﺮﻳﻌﺘﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻭﻫﻮ َﺧ َﻄ ٌﻞ ﻳﺸــﻜّﻞ
ً
ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ .ﻫﻞ ﻫﻲ ﺛﻮﺭﺓٌ ﺛﻘﺎﻓﻴ ٌﺔ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷــﺎﻛﻠﺔ ﺛﻮﺭﺗﻲ ﻣﺎﻭﺗﺴــﻲ ﺗﻮﻧﻎ ﻭﻛﻴﻢ ﺇﻳﻞ ﺳــﻮﻧﻎ ﺫﻭﺍﺗﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﻃﻼﻗﻲ ﻏﻴﺮ
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ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؟! ّﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻗﺴــﻢ ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎ ُﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﺪ ّ
ٍ
ﺑﻴﻮﺗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ـ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺼــﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃ ُﺧﺮﻯ ـ
ٍ
ﻭﺃﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻻ
ﺮﺍ
ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎ ،ﻭﻧﻮﺷــﻚ ّﺃﻻ ﻧﺼﻠّ َﻲ ﻣﻌﺎًّ ،
ﻭﺃ َُﺳ ً
ﺫﺍﺗﻬﺎ!
ﻧﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ َ
ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ ُﺔ
ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﻭﻻ
ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ
ﺇﻥّ ﻫــﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ
ُ
ُ
ُ
ﺟﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟــﺪﻯ ﺟﻤﻬﻮ ٍﺭ
ﺧﻮﻑ
ٌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﺑﻞ ﻫﻨــﺎﻙ ٌ
ﺟﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ﻋﺮﺏٍ ﻭﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺧﻮﻑ
ﻋﺮﻳﺾ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ
ٌ
ٌ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ .ﻟﻘﺪ ﻧﺸــﺮ ﺃ ُﺳــﺘﺎﺫﻧﺎ
ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ
ً
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬُﺮ ﺍﺳﻤﻪ» :ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﺪﻳﻦ« ،1ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ُﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺧﻼ َﻗﻪ
ﻭﻟﺴــﺖ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻴﻒ
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻳﻀﺎً.
ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨــﺎً ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻣــﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ ُﻣﺪﺧﻠ ًﺔ ﻓﻲ
ُ
ﺮﺓ ﺑﻄﺮﺍﺋﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
َﺳ ْﻤﺖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﺘﻈ ﻞ ﻣﺆﺛّ ً
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻲ ،ﻭﻻ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻚ ﺃﻭ
ﺳــﻠﻜﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺳــﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﻳــﺎﺕّ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ْ
َ
ﻓﻠﻨﺨﺮ ْﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﺘﺒﻘﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻮﻥ،
ُ
ﺳﻮﺍﺩ ُﻩ
ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ
ﻹﺳــﻼﻣﻨﺎ ﺳــﻜﻴﻨﺘﻪ
ُ
ُ
ﺍﻷﻋﻈﻢ ،ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔــﺔّ .ﺃﻣﺎ ﻣﺜﻘﻔﻮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸــﻮﻥ ﻣﻦ
ﻗﻀﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺎﻭﻟــﻮﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮﻧﺎ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻓﻘﺪ َ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﻴﺔ،
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻨﺎ .ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ُ
َ
ﺗﻐﺺ ﺑﺎﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻧﻘﻊ ﻓﻲ ِﺧﻀ ﻢ ﻣﺮﺣﻠ ٍﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻧﻨﺎ ُ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺳــﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﻤﻮﺭﻭﺛﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ .ﺇﻧﻨﺎ ﻣﻔﺘﻘﺮﻭﻥ
ﺽ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﻋﻤــ ٍﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡّ ﻭﺍﻟﻮﻋــﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﻣﻔﺘﻘــﺪﻭﻥ ﻟﻨﻬﻮ ٍ
ﻏﻼﺑﺎً .ﻓﺎﻟﺮﻣﺰﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﻣﺰﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺒّ ُﺲ ﻟﺒﻮﺳﺎً ﺷــﻌﺎﺋﺮﻳﺎً 
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ َﺳــﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 1ـ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،2011 ،ﺹ .180 - 91
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ﻳﺘﻮﺗﺮ ﺷــﻌﺎﺋﺮﻳﺎً ،ﻭﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮﻱ ﻳﺘﻠﺒــﺲ ﻟﺒﻮﺱ ﺍﻻﻋﺘﻘــﺎﺩ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻘــﺎﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ّ
ٍ
ﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺘﺤــﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒــﺮﻯ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻘــﻮﻻﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ .ﻟﻘﺪ ّ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ـ ﺃﻱ ﺃﻫﻞ 
ٍ
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻲ :ﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ـ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻮﺷــﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﺩﻳﺎﻧــﺎً ﻣﺘﻨﺎﺑﺬﺓ ،ﺃﻭ
ــﻞ ِﻓ َﺮ ُﻗ ُﻪ ﻓــﻲ ﺻﺮﺍ ٍﻉ ﻋﻨﻴــﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺤــﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ُ
ﺗﺪﺧ َ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ.
ﺍﻟﺪﺏ ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪﻩ؛ ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ :ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺪ

ﺍﺻﻄﻴــﺎﺩﻩ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﺏ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ
ﻋﻨﺪﻧــﺎ ﺃﻥّ 
ُ
ﻓﺘﺠﺪﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺛﻼﺙ ِﻓﺮﻕ :ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻌﺘــﺮﻑ ﺑﺎﻻﺻﻄﻴﺎﺩ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﺏ َ
ّ
ﺟﻠﺪ .ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥّ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻯ ﻓﺮﻗ ٌﺔ ﺛﺎﻟﺜ ٌﺔ ﺃﻥ
ٍ
ﺃﺻﻼ!
ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺪﺏ ﻏﻴﺮ

ً
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المحـور

إرادة وتمث ً
ً
ال عند شوبنهاور
عالَم
ال َ
�أمل مبروك عبد الحليم

■

تمهيد
كثيرا ما يبدأ الفكر اإلنساني بدراسة نفسه ،ثم ينتهي
ً
إلى إحدى نتيجتين :فهو إم��ا أن ينظم العقل في إطار
المظاهر المادية الت��ي تخضع للقوانين اآللي��ة الصارمة ،ثم
ينصرف بناءًا على ذلك إلى دراسة الوجود المادي بما فيه من
صور وأوض��اع؛ وإما أن ينتهي إلى إنكار ذل��ك الوجود المادي
وتفصيال واعتباره من خلق العقل وتكوينه ،ومن ثم يتجه
جمل ًة
ً
إلى دراس��ة العقل وحده؛ ألن في دراسته دراسة للوجود بأسره؛
ما دام العقل هو الذي خلق الوجود خلقاً وأنش��أه إنش��اءً .على
هذا األساس انقسم الفالسفة قسمين مختلفين :فريق ينصرف
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 ـ في هذا الش��أن ـ :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
■

أستاذة الفلسفة في كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،مصر.
1
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الظواه��ر المادية ،أم��ا علم النفس فيلتمس��ها في دراس��ة النفس دون
المادة.1
وعندما جاء القرن التاس��ع عش��ر اتج��ه المجرى الفكري إلى دراس��ة
مباش��را ،دون أن يقف عند النفس اإلنسانية وقفة
الظواهر المادية اتجاهاً
ً
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»  )1650 - 1596( Descartesالتي أطلقها
وهي أن تبدأ الفلس��فة س��يرها من النفس ،ث��م تتابع طريقه��ا إلى العالم
الخارجي .2ومن 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»
 3)1860 - 1788( Schopenhauerهو أول من فطن إلى أن «الحياة» هي أساس
 1ـ

Steven Nadler, A Companion to Early Modern Philosophy, Blackwell, publishing, 2002, P.2.

ـ كذلك:

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

ـ ُينظر أيض��اً إلى :د .زكى نجيب محمود ،أحمد أمين ،قصة الفلس��فة الحديثة ،مكتبة النهضة
المصرية ،القاهرة ،1983 ،الجزء األول ،ص .367
 2ـ زكي نجيب محمود ،أحمد أمين ،المرجع السابق ،ص .368 - 367
 3ـ ُولد َ«ش��وبنهاور»  Schopenhauerفي  22فبراير عام  1788بمدينة «دانسج»  Dazingوكان ينتمي إلى
تاجرا ناجحاً يعده ألن يس��ير على خطاه ،ولكن االبن
طبقة بورجوازية ميس��ورة الحال؛ إذ كان أبوه
ً
كانت له ميول فنية وأدبية جامحة ربما ورثها عن أمه «يوحن��ا هنريت تروزينر ،Johanna Trosiener
تاجرا ،وكان في
ومع ذلك فقد كان الفيلس��وف يمي��ل ألبيه ،رغم أنه لم يحقق حلمه في أن يك��ون
ً
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
كثيرا من المقاالت األدبية =
الشاعر العظيم جوته  )1832 - 1749( Goetheكان من أهم رواده) ونشرت ً
2
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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 البوذي ،1والتي 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
منتحرا على األرجح
إلى الحياة بطاب��ع الواقعية في التفكير ومعرف��ة بطبيعة الناس ،ومات وال��ده
ً
عام  .1805وفي عام  1809دخل جامعة جوتنجن  ،Gottingenوعني بدراس��ة الطب والعلوم الطبيعية
والتاريخ ،كما درس الفلس��فة على يد الفيلسوف الشاك «جوتلوب شولتسه» )1833 - 1761( Schulze
الذي وجهه إلى دراسة كبار الفالسفة مثل« :أفالطون» و«أرسطو» و«كانط» و«اسبينوزا» ..وغيرهم.
وفي عام  1813حصل على الدكتوراه األولى وكانت بعن��وان» «الجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية».
وفيما بين عامي  1814و  1818عاش في مدينة «درس��لن»  Dresdenوعكف على دراس��ة فن المتاحف
وتمثال»
واآلثار ،وكتب عن «نظرية اإلبص��ار واأللوان» ،كذلك أصدر كتابه الرئي��س «العالم إرادة
ً
الذي نش��ره عام  .1819وفي ع��ام  1820نال دكت��وراه التدريس من جامعة «برلي��ن»  ،Berlinوفي
عام  1840تقدم برس��الة إلى الجمعية الملكية للعلوم في «الدانمارك»  Denmarkبعنوان« :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 .وفى 23سبتمبر عام  1860توفى ش��وبنهاور أثر أزمة رئوية وهو في سن الثانية
والسبعين .ـ لمزيد من التفصيل يمكن النظر إلى:
 The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, editor The Macmillan Company and theـ
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

الرحمن بدوي ،شوبنهاور ،وكالة المطبوعات ـ الكويت ،دار القلم بيروت ـ لبنان ،ص .293
ـ كذلك :عبد ٰ
ـأيضاً :س��عيد توفيق ،المقدمة التي صدر بها ترجمت��ه لكتاب آرتور ش��وبنهاور ،العالم إرادة
وتمثالً ،،مراجعة النص األلماني :فاطمة مس��عود ،المش��روع القومي للترجمة ،القاهرة ،عدد
( ،)1075المجلد األول ،2006 ،ص .10
ـأيض��اً :أحمد معوض ،أضواء على شوبنهاور ،الدار العربية لنش��ر الثقافة العالمية ،القاهرة،
 ،1960ص .18
 1ـ في عامي  1802و  1804نشر «انكتيل ديبرون» مجلدين جمع فيهما خمسين «أوبانيشاد»Upanishad
أحضرها من الهند بنصها الفارسي مع ترجمة إلى الالتينية.
 R. K. Das Gupta, Schopenhauer and Indian Thought, East and West, Vol. 13, No. 1 (Marchـ
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»
ال»  Representationو «إرادة» « .Willالتمثل»
أن يرى في الفرد وجهين« :تمثّ ً
2
يعني :إذا نظرنا إليه من الخارج ،أما «اإلرادة» إذا نظرنا إليه من الداخل .
وهذه النظرة يمكن أن ينظر بها كل فرد إلى نفس��ه على حدة ،وال يستطيع
 1ـ «النرڤانا»  Nirvanaكلمة سنس��كريتية تدل على «االنطفاء» أو «الخم��ود» أو «الفناء الصوفي»،
وهي حرفياً تعني« :ال نفس» ـ 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 لـ «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  )Karunaلجميع
الموجودات ،وهذان الجانبان في «النرڤانا» ـ الس��لبي المتمثل في تحطيم االنفعاالت الشريرة،
واإليجابي الذي يعني ممارسة التعاطف ـ 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.

ـأيض��اً :إمام عبد الفتاحُ ،معجم ديانات وأس���اطير العالم ،مكتبة مدبول��ي ،القاهرة ،المجلد
الثالث ،ص .31
 2ـ كلمة «إرادة» عند «ش��وبنهاور» ال تش��ير إلى المفه��وم العادي والمألوف له��ذه الكلمة ـ حيث
يتصورها الناس عادة بأنها إرادة واعية تسترش��د بالعقل ـ 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�لا عضوية .ومن هنا
كان��ت «اإلرادة» عند «ش��وبنهاور» تعبر ع��ن االتجاه الال عقالن��ي في فلس��فته باعتبارها قوة
مصدرا
ال عاقلة ،وهي ـ في الوقت نفس��ه ـ أس��اس لالتجاه التش��اؤمي في فلس��فته؛ حيث ُتعد
ً
لأللم والمعاناة والشر.
ـ ينظر إلىE. F. J. Payne’s Introduction to the World as Will and Representation, Dover :
ُ
Publications, New York, 1958, Volume 1, P. ix.

ـأيضاً س��عيد توفيق ،ميتافيزيقا الفن عند ش���وبنهاور ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ـ
لبنان ،1984 ،ص .26 - 27
4
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ش��عورا واضحاً إال في نفس��ه فحس��ب .إذن تس��عى فلس��فة
أن يش��عر بها
ً
«شوبنهاور» إلى خالص اإلنسان وذلك بدرجتين :الخالص بالفن؛ أي :تأمل
تأمال نزيهاً خالياً من الغرض أو شوائب المادة ،ثم الخالص
الكون والحياة
ً
بالزهد الذي يسحق اإلرادة مصدر الشرور في هذا العالم.
مفهوم العالم
زعم الفالسفة ـ منذ القدم ـ أن ما قد يظهر
لنا من العالم لي��س بحقيقة العالم ،فهذا الذي
يظه��ر منه متغي��ر ،والحقيق��ة ينبغ��ي أن تكون
ثابتـة ،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 حقيقي 1ألول مرة عند المدرسة
األيلية؛ إذ ذهب األيليون ـ كما هو مع��روف ـ 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

زعم الفال�سفة �أن ما قد
يظهر لنا من العالم لي�س
بحقيقة العالم ،فهذا
الذي يظهر منه متغير،
والحقيقة ينبغي �أن
تكون ثابتـة

 1ـ الظاهر  Apparentهو ما ظهر من الش��يء مقابل الجانب الخفي من��ه ،ويقابله الحقيقي .Real
ومصطلح «الظاهر» مش��تق من الفعل اليوناني  φαινόμενoνأي  phainomenonبمعنى« :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 Appearanceقاصدين بذلك
أن ما يبدو غي��ر حقيقي ( Unrealبطريقة ما)؛ أما الحقيقة فتظ��ل مختفية .لمزيد من التفصيل
ُينظر إلى. The Encyclopedia of Philosophy, (Volume 1), p.195 :
ـكذلك :ال ُمعجم الفلس���في ،مجمع اللغة العربية ،الهيئ��ة العامة لش��ؤون المطابع األميرية،
الرحمن بدوي ،موس���وعة الفلسفة ،المؤسسة العربية
القاهرة ،1979 ،ص  .114ـ أيضاً :عبد
ٰ
للدراسات والنشر ،بيروت ـ لبنان ،1984 ،الجزء الثاني ،ص .62
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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 فحسب.1
وتكم��ن مثالي��ة «س��قراط»  )B.C 470 - 399( Socratesف��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»  2)B.C 427 - 347( Platoالذي كان يعتق��د أن عالم الحس هو
عالم التغير ،وله��ذا فهو غير حقيقي؛ ألن الحقيقة أبدية س��اكنة ال تتغير
ـ كما كان يق��ول األيليون ـ 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
 1ـ إمام عبد الفتاح ،مدخل إلى الفلسفة ،مؤسس��ة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت،
 ،1993ص .255
ـأيضاً :زك��ي نجيب محمود ،نحو فلس���فة علمية ،مكتبة األنجلو المصري��ة ،القاهرة،1980 ،
ص .219
 2ـ عبد
الرحمن ب��دوي ،أفالطون ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،دار القل��م بيروت ـ 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
تعد األس��اس المطلق أو الحقيقة النهائية للعالم كله .وقد رأى
جميعاً والتي ّ
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»  )1804 - 1724( Kantفقس��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 وحقيقة.1
وتمث�لا» The World Will
أما «ش��وبنهاور» فقد بدأ كتابه «العالم إرادة
ً
 and Representationبالحديث عن العالم ـ عالم األش��ياء وعالم الطبيعة ـ
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،
1ـ

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

ـ ُينظ��ر أيض��اً إل��ى:

Richard Rennington, The Philosophy of Immanuel Kant, Journal of
History of philosophy, October 1987, (xxv), P. 612

 2ـ 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؛
كثيرا عن المعن��ى الفعلي للكلمة
ذلك ألن كلم��ة  Ideaكما ُتفهم ـ بمعناه��ا المألوف ـ تبع��د
ً
األلماني��ة  ،Vorstellungوالتي تنطوي على داللة أوس��ع .لذلك نفضل ترجم��ة هذه الكلمة إلى
«تمث��ل»  Representationـ كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثي��ن ومنهم  E. F. J. Payneـ ألنها
تعبر عن المعنى المقصود الذي تشير إليه الكلمة األلمانية ،وألن كلمة  Ideaقد ُتحدث التباس ًا
مع كلم��ة «مثال» التي يتك��رر ورودها في كتاب «ش��وبنهاور» .كذلك م��ن الباحثين من يترجم
الكلمة األلمانية  Vorstellungإلى كلمة «امتثال»  ،presentationفإذا 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 =
)Vorstellung ( Idea
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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 1فلكي 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�لال 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 ـ الذي تس��تند إليه ـ 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
وأخيرا فإن
على القانون ال��ذي يحكم المواضع الخاص��ة بأجزاء الم��كان.
ً
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
كل موضوع من الموضوع��ات الممكنة خاضعاً لهذا المب��دأ؛ أي :يكون على
= 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
«شوبنهاور» في معظم كتاباتهُ .ينظر إلى.E. F. J. Payne’s, op cit, p. ix :
ـ أيضاً سعيد توفيق ،ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور ،ص .27
Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 6.
 1ـ
ـ ينظر أيض��اً إل��ىSchopenhauer, The Essential Schopenhauer: Key Selections from The :
ُ
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» .1وهكذا 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 ـ وراء هذا الشكل أو الطابع الذي يظهر عليه
العالم ـ كيان باط��ن هو الذي أطلق عليه «كانط» «الش��يء في ذاته» ،وهو
تمييزا ل��ه عن المظهر الذي
الذي يمكننا أن نُع��ده قلب الوجود الحقيقي،
ً
يبدو عليه هذا الوجود.
العالم بو�صفه تمث ًال
بدأ «ش��وبنهاور» رحلته مع عال��م «التمثل»
بعبارته الشهيرة« :العالم هو تمثلي» The World
 is my Representationليناق��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؛
ويدا تحس أرض��اً ،وأن العالم الذي
وإنما يع��رف فقط عيناً ترى شمس��اً ً
تمثال فحسب؛ أي أنه يكون قائماً هناك
يحيط به يكون قائماً هناك بوصفه
ً
بالنس��بة لش��يء آخر؛ أعني بالنس��بة لذلك ال��ذي يتمثله وهو الش��خص
نفسه» .2معنى ذلك أن العالم هو ما يبدو لنا ،ووجوده متوقف علينا؛ أي:
على الذات التي تقوم بإدراكه .فالوجود هو اإلدراك على حد قول «باركلي»

لكي نتمكن من تمثيل مو�ضوع
ما فيجب �أن يكون هذا
المو�ضوع واقع ًا في مكان ما،
وي�سري في زمان ما ،و�أن
يرتبط بغيره من المو�ضوعات
في عالقة �سببية

 1ـ

Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 6.

ـأيضاً س��عيد توفيق ،المقدمة التي ص��در بها ترجمته لكت��اب آرتور ش��وبنهاور ،العالم إرادة
وتمثالً ،ص .20 - 19
ـكذلك ف��ؤاد زكريا ،العالم إرادة وتمثالً ،تراث اإلنس��انية ،مهرجان الق��راءة للجميع ،مكتبة
األسرة ،القاهرة ،1994 ،ص .11
 2ـ آرتور شوبنهاور ،العالم إرادة
وتمثال ،ترجمة :سعيد توفيق ،ص .55
ً
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 )1753 - 1685( Berkeleyبمعن��ى أن «األش��ياء ليس لها وج��ود إال بالقدر
الذي أ ُدركها ،وألن وجود هذه األش��ياء ال ينكش��ف لنا إال ساعة إدراكها؛
إذن ليس ثمة وجود لألش��ياء منفصل عن فع��ل اإلدراك» ،1ومن هنا يرى
«ش��وبنهاور» أن كل موجود يفترض دائماً ذاتاً ُتدركه ،ولذلك كان العالم
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��تقال ًال 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
تعد تمثالت .وهذا ما
الموضوعات الماثلة أمامنا ـ بما في ذلك أجسامنا ـ ّ
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
ذاتاً ،لكن من حيث المعرف��ة فقط ،ال من حيث كون��ه موضوعاً للمعرفة.
تمثال...
لكن جس��مه يكون موضوعاً ،لذلك نس��ميه ـ وفق هذا االعتبار ـ
ً
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
1ـ

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

 2ـ آرتور شوبنهاور ،العالم إرادة وتمثالً ،ص .55
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شروطاً للكثرة .وعلى العكس من ذلك تكون الذات دائماً العارف وال تكون
أبدا المعروف ،ال تندرج تحت هذه الصور؛ بل تكون دائماً مفترضة بواسطة
ً
1
هذه الصور نفسها» .
وقد ميز «ش��وبنهاور» بين نوعين من التمثالت :تمثالت اإلدراك الحسي
أو التمثالت الحدسية  ،Intuitive Representationوالتمثالت المجردة Abstract
 Representationوه��ذه األخيرة تق��وم على التصورات وهي خاصة باإلنس��ان
وحده ،والقدرة على اس��تيعاب هذه التمثالت ُتس��مى «العق��ل» ) (Vernunft
 .2 Reasonأما 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 ـ أي :الزمان والمكان والعلية ـ 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��ياء .3وتصورات العقل المجردة يمكن أن تفيد في
توصيل ما نفهمه من التجربة المباشرة فحس��ب ،بأن تعمل على خلق صورة
 1ـ آرتور شوبنهاور ،العالم إرادة وتمثالً ،ص .58 - 57
أيضاً سعيد توفيق ،ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور ،ص .49
ـ ينظر أيضاً إلىWilliam Mackintire Salter, Schopenhauer’s Type of Idealism, The Monist, :
ُ

Vol.21, No. 1(January, 1911), P. 1 - 2.

 2ـ
 3ـ أيضاً عبد
الرحمن بدوي ،شوبنهاور ،ص .Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 22 .101 - 100
ٰ

Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 21.
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أبدا هذا الفهم المباش��ر ذاته؛
له في الفكر ثابتة ومرتبة؛ ولكنها ال تجلب ً
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 ـ كما رأى «ش��وبنهاور» 1ـ ال تسعى على
اإلطالق إلى معرفة من أين يوجد العالم أو ألية غاية ُخلق؛ وإنما تسعى إلى
أص�لا بالعالم ،من
معرفة ماذا يكون العالم فحس��ب .وه��ذا البحث يتعلق
ً
حيث إنه ينش��أ من الصورة الخاصة بظواهره؛ أي :م��ن مبدأ العلة الكافية.
وفي واقع األمر إن كل إنس��ان يعرف ـ من تلقاء نفسه ـ ماذا يكون العالم؛
تمثال .لكن
ألنه هو ذاته يكون الذات العارفة التي يكون العالم بالنسبة لها
ً
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.
العالم بو�صفه �إرادة
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 ـ كش��رط أس��اس ـ وجود
جسم تكون تحوالته نقطة بداية للذهن كي يعاين هذا العالم ،وهذا الجسم
 1ـ آرتور شوبنهاور ،العالم إرادة وتمثالً ،ص .170
ـ ُينظر أيضاً إلى :فرنر ش��نيدرس ،الفلس���فة األلمانية في القرن العشرين ،ترجمة :محسن
الدمرداش ،المجلس األعلى للثقافة ،المشروع القومي للترجمة ،عدد ( ،2005 ،)833ص .26
Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1,p. 99.
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بالنس��بة للذات العارفة كغيره من الموضوعات الحس��ية األخ��رى .وفي هذا
الجسم ـ الذي يهيئ لنا دخول العالم ـ نجد كلمة السر ،أال وهي «اإلرادة».
فردا تمتد جذوره في
واإلرادة تتكشف حينما ينظر اإلنسان إلى ذاته باعتباره ً
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 وحركاته.1
واإلنس��ان يمكن أن ُيدرك وجوده ـ بوجه عام ـ 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 ـ رغم أنها معرفة مباشرة ـ
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 ـ بالتأمل الباطن المباشر ـ
الجوهر الحقيقي لوجوده الذي ال يمكن أن يفنى؛ إنها «الش��يء في ذاته»
1ـ

 2ـ

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

الرحمن
ـ ُينظر أيضاً إلى :هنرى أيكن ،عصر األيديولوجية ،ترجمة فؤاد زكريا ،مراجعة :عبد
ٰ
بدوي ،مكتبة األنجلو ،القاهرة ،1963 ،ص .132
ـ كذلك :فؤاد كامل ،الفرد في فلس���فة ش���وبنهور ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
 ،1991ص .8
Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 101-102.
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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 ـ عادة ـ 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؟ .1هنا 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 ـ على أس��اس هذه
البواع��ث ـ هي وحدها المنتس��بة إلى «اإلرادة المخت��ارة» ،واألفعال التي
ال تصدر عن بواعث تنتس��ب إلى «اإلرادة» بوجه عام .ولهذا فإننا نضيف
«اإلرادة ـ به��ذا المعن��ى ـ 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 متعددة.2
اإلرادة عند «ش��وبنهاور» هي «إرادة الحياة»  ،Will to Live3بمعنى أنها
اندفاع أعمى 4غير عاقل نحو الحياة .وإذا تأمل اإلنس��ان الطبيعة وما يجرى
 1ـ ُينظر أيضاً إل��ى:
 2ـ
 3ـ

Richard Taylor, Schopenhauer: An Essay on A Critical History of Modern
Philosophy, edited by D.J., O'Connor, Macmillan, London, 1964, P. 367.
Schopenhauer, The World as Will and Representation, Volume 1, P. 274.

ـ أيضاً عبد
الرحمن بدوي ،شوبنهاور ،ص .192 - 191
ٰ

Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 275.

ـ أيضاً عبد
الرحمن بدوي ،المرجع سالف الذكر ،ص .231
ٰ
 4ـ الواقع أن كلمة «اندفاع» هي أنسب الكلمات لتعبر عن معنى اإلرادة الواسع عند «شوبنهاور»؛
ألنها ال تش���ير إلى ش���يء محدد بذاته؛ بل تش���مل األفعال القصدية والع���ادات 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 ـ إذن ـ 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 ـ عند
يرى «�شوبنهاور» �أن م�صدر
بعض األنواع الحيوانية ـ إل��ى حد تفضيل االبن
على الذات .كل هذا يدل عل��ى أن غاية الطبيعة التعلق بالحياة لي�س مبعثه
العقل والتفكير ،فقليل من
في كل س��يرها ونضالها هي حفظ النوع» .1لكن
الت�أمل ٍ
كاف لإقناعنا ب�أن
ما مصدر هذا التعلق بالحياة؟ يرى «ش��وبنهاور»
الحياة لي�ست خليقة
أن مص��در التعل��ق بالحي��اة ليس مبعث��ه العقل
ب�شيء من الحب
والتفكير ،فقلي��ل من التأم��ل ٍ
كاف إلقناعنا بأن
الحياة ليست خليقة بشيء من الحب ،وليس من
المؤكد أن الوجود خير من الال وجود ،والحياة خير من الموت ،ولو استطعت
س��ائال إياهم :هل تريدون العودة
أن تس��عى إلى قبور الموتى وتقرع أبوابها
ً
إلى الحياة؟ إذن لرأيتهم ينفضون إليك رؤوسهم رافضين العودة.2
إن هذا التعلق بالحياة ـ فيما يرى «شوبنهاور» ـ حركة عمياء غير عاقلة،
وال تفس��ير له��ا إال أن كياننا كل��ه إرادة للحياة الخالص��ة ،والحياة ـ تبعاً
لذلك ـ 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
 1ـ
 2ـ

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

ـ أيضاً :عبد
الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ص .35
ٰ
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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.
النظرة الت�شا�ؤمية
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» .1ويمضى «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
 1ـ
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Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 375.
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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 السعادة.1
والغريب في أمر اإلنس��ان ـ كما رأى «ش��وبنهاور» ـ 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
خيالياً بآلهته وشياطينه وقديس��يه؛ لتقدم له الضحايا والقرابين والصلوات
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
ـ كما يقول ـ «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
ـ انتحارا ـ معناه الع��دم المطلق النتحر الناس
عليه الغد] .ولو أن الم��وت
ً
جميعاً؛ لكن االنتحار ال ُيصلح ما أفس��ده الوجود .والع��زاء الوحيد عما في
الحياة من شر هو قصرها ،وهذا أفضل ما فيها».2
 1ـ ُينظر في ذلك إلى :فؤاد كامل ،الفرد في فلسفة شوبنهور ،ص .88
ـ أيضاً :وفيق غريزي ،شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،دار الفارابي ،بيروت ـ لبنان ،2008 ،ص .140
Schopenhauer, op cit, Volume 1, P. 395.
 2ـ
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وال معنى للتفاؤل كما رأى «ش��وبنهاور» ،ويكفي أن يتطلع أش��د الناس
تفاؤ ًال 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
ـ على العكس من ذلك ـ يجعل الحياة والشر كلمتين مترادفتين.
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ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﺩﻣﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
ﻟﻠﻤﺜﻠﺚ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻜــﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ،ﻭﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺬﺑﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ،ﺍﻟﺒﻴــﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺸــﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ‰ﺃﺑــﺎ ﺍﻷﻧﺒﻴــﺎﺀ ﻗﺪ ﺑﻨــﺎﻩ ،ﻭﻣﻌــﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ .‰
ﻭﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻟﺤــﺮﺍﻡ ﻳﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺱ )ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ( ﻓﻲ ﻭﺣــﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺑﻴــﻦ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣــﺎ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻪ
ﻣﺎﺳــﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ،ﻭﻻ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺧﺼﻮﺻﺎً ،ﻭﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ )ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(« ،ﺇﻥ
ﺃﻭﺭﺷــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻼﻗﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ُﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻼﺣﻤﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﮊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻪ ﻓﻲ
ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ‰ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ
ً
ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺝ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﺍ »ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴــﺤﻴﻖ« ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺁﻧﺌﺬ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ
■

ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ.
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»ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻗﺒﻠﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﻳﺤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻜﺔ )ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ( ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﻨﺒﻲ«.1
ﻭﻫــﺬﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻮﺣــﺪﺓ ﺍﻷﺻــﻞ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓــﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻮﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺤﺎﻛﻴﻬﺎ ﺭﻣﺰﻳﺎً .ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ(،
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ( ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ )ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ( ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺒﻐﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺒﺠﻠﺔ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻹﺳــﺮﺍﺀ 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 ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻋﺮﺝ
ﺟﺪﻩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ‰
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻟﻴﺘﻤﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ ّ
ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛــﺔ .2ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬــﺎ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻄﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺭﺳــﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ‰ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ـ ﻗﺪ ﺷــﺪﺕ ﺍﻟﻮﺛــﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ـ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ـ ﺑﻮﺭﺍﺛﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً.3
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﺳــﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ' & % $ # " ! ﴿ :
( ) * ﴾ 6 5 4 3 21 0 / . - , +
]ﺍﻹﺳــﺮﺍﺀ ،[1 :ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻭﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺝ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
 1ـ ﻳﻮﺍﻛﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ،ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻗﻀﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻬﺎﺓ ﻓﺮﺡ ﺧﻮﺭﻱ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ
 1996ﺹ .79
 2ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺵ ،ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﻳﺘﻴﻦ ،ﺩﺍﺭ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  .1997ﺹ .112 ،111
 3ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﺍﺏ ،ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ  ،1994ﺩﻣﺸﻖ ﺹ .333
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ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﷲ 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 ﺍﷲ ﮊ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺃﺳﺮﻯ
ﺑﺮﻭﺣﻪ« ،ﻭﻣﻨﻬــﻢ ﻣﻦ »ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺳــﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺟﺴــﺪﻳﺎً ،ﻭﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ،ﻭﺳﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎً«.1
∫hCG êGô©ªdGh AGô°SE’G ¿Eq G
ﻭﻳﺮﻭﻱ ﺷــﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻭﺻﻒ
∂∏J IóMƒd ó«°ùéJ
ﺭﺣﻠﺘﻪ» :ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻨــﺎ )ﺃﻱ :ﺍﻟﺒﺮﺍﻕ( ﺗﻬﻮﻱ ،ﻳﻀﻊ
,á«aGô¨édG áeƒ¶æªdG
IOÉ©à°SG áHÉãªH âfÉμa
ﺣﺎﻓﺮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺭﻙ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺃﺭﺿﺎً ﺫﺍﺕ
ﻧﺨﻞ ،ﻓﺄﻧﺰﻟﻨــﻲ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺻﻠﻴﺖ ﺑﻴﺜــﺮﺏ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ( ‰ º«gGôHEG »ÑædG á∏Môd
َ
,áÑ©μdG ≈dEG π«∏îdG øe
ﻭﻃﻴﺒــﺔ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻨــﺎ ﻳﻘﻊ ﺣﺎﻓﺮﻫــﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺭﻙ
π«∏îdG ≈dEG É¡æeh
ﻃﺮﻓﻬــﺎ ،ﻓﻘــﺎﻝ :ﺍﻧــﺰﻝ ،ﻓﻨﺰﻟــﺖ ،ﻓﻘــﺎﻝ :ﺻﻞ،
ﻓﺼﻠّﻴﺖ ،ﺛــﻢ ﺭﻛﺒﻨﺎ ﻓﻘــﺎﻝ :ﺃﺗﺪﺭﻱ ﺃﻳــﻦ ﺻﻠﻴﺖ؟
ﻗﻠﺖ :ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﺻﻠﻴﺖ ﺑﺒﻴﺖ ﻟﺤﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،‰
ﺛﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺄﺗﻰ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ )ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ(،
ﻓﺮﺑﻂ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ،ﻓﺼﻠﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ«.2
ﻫﻜﺬﺍ ،ﺭﺑﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ )ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ( ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻭﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻳ ّﺬﻛﺮ 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
 1ـ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ( ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ .119
 2ـ ﺷــﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻞ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺹ .267
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ﻣﺪن وﺛﻘﺎﻓﺎت

»ﻋﺎﺭﺟﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﻭﺟﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،1
»ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟــﻰ 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 ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺃﻳﻀــﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺎ ﻳــﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ؛
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
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺳﻤﻰ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ،ﻓﺼﻠﻴﺖ ﺑﻬﻢ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻴﺴﻰ
ﻭﻣﻮﺳﻰ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  .2« 1ﻭﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻧﺒﻮﻳﺎً ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻳﺬﻛﺮ
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ» ،ﻓﺼﻠﻴﺖ ﺑﻬﻢ،
ﻓﻴــﻪ ﺃﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ ّ
ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﺼﺮﻓﺖ ﻗﺎﻝ ﺟﺒﺮﻳﻞ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤــﺪ ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺧﻠﻔﻚ؟ ﻗﻠﺖ :ﻻ ،ﻗﺎﻝ:
ﺻﻠﻰ ﺧﻠﻔﻚ ﻛﻞ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﷲ« ،3ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﺮﺳــﻴﺨﺎً ﻟﻔﻜــﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗــﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﻣﺘﻤﻤﺎً ﻟﺮﺳــﺎﻟﺘﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻣﻦ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺇﻟﻰ ﺳﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
É¡©bGƒe ∫OÉÑJh »MhôdG É¡îjQÉJ Ωóbp
ﻭﺗﺘﺠﺴــﺪ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ
»ﺍﻟﻘﺪﻡ« ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ ﺗﺴﺒﻖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ،
ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ ،ﻁ ،2ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1955 ،ﺹ .307 - 306
 2ـ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺝ  ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺗﺒﺔ ﺑﺪﺭﺍﻥ ،ﻁ ،2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  ،1979ﺹ .329
 3ـ ﺷﺮﺍﺏ ،ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺹ .329
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ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺮوﺣﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺗﺒــﺪﻭ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭ
ﺳــﻤﺎﻭﻱ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺳﻤﺎﻭﻱ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ )ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ(،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ
ﻭﻟﻠﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ )ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ(،
ً
ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﻭﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺷﻴﺪﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻴﻬﻤﺎ ﻳﺪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺍﺳﺔ
ﻣﻮﻗﻌﻬﻤﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ،ﺗﺮﻭﻱ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﻋﻦ
ﻭﻋﻈـــﻢ ﺣﺮﻣﺘﻪ ،ﺧﻠﻖ ﻣﻜﺔ
ﻋﻈﻤﻪ ﺍﷲ ،
ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﻗﻮﻟﻪ» :ﺇﻥ ﻣﻜـــﺔ ﺑﻠﺪ 
ﻭﺣﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺃﻱ ﺷـــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ
ﻋﺎﻡ ﻭﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺛﻢ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﺽ
ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ ﺧﻠﻘﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً«.1
ﻭﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻱ ،ﻗﺎﻝ» :ﻗﻠﺖ
ﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ  :ﺃﻱ ﻣﺴــﺠﺪ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ًﻻ؟ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺴـــﺠﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .ﻗﻠﺖ :ﺛﻢ ﺃﻱ؟ ﻗــﺎﻝ :ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ .ﻗﻠﺖ :ﻛﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ
ﺳﻨﺔ« ،2ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳــﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻗﺪﺳﻲ ،ﻻ ﻳﻘﺎﺱ
ﺑﺰﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫــﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔــﺎﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺑــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪﺍﺳــﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﻗﺪﻣﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،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» :ﺧﻠّﻮﺍ ﺯﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻣﺄﻣﻮﺭﺓ«؛ ﺃﻱ :ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻯ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ» ،ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺠﺪﻩ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻓﺒﺮﻛﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﻣﺴــﺠﺪﻩ« ،3ﻓﻜﺎﻥ 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،
 1ـ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ  ،132ﻭﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ،ﺩﺍﺭ ﺩﻣﺸﻖ ،ﺩﻣﺸﻖ  1985ﺹ .48
 2ـ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﺠﻤﻮﻱ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﺝ  ،1ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﻧﺒﻬﺎﻥ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺹ .380 - 379
 3ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .113
5
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]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [127 :ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﻨﺎﻩ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻫﺸــﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺍﻟﺘﻴﺠــﺎﻥ(» :ﺃﻥ ﺁﺩﻡ  ‰ﻟﻤﺎ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺃﻣﺮﻩ
ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻨﻴﻪ ،ﻓﺒﻨﺎﻩ ،ﻭﻧﺴﻚ ﻓﻴﻪ« ،1ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻨﻮ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻨﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ.2
ﻭﻳﺮﻯ ﺷــﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ﺃﻥ ﻣﺎﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﺍﻵﻳــﺔ] ﴾ o n m l k j i h g f ﴿ :ﺁﻝ ﻋﻤــﺮﺍﻥ،[96 :
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﻫﻨــﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ،
ﻛﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ] ﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ.[71 :
ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺤــﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺳــﻤﺎﻭﻱ ﻟﻠﺤﺠﺮ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﻟﻠﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻓﺔ ،ﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻧﺒﻮﻳﺎً» :ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳـــﻮﺩ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺠﻨﺔ« ،3ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻗﻮﻟﻪ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻛــﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨــﺔ« ،4ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺻﺨﺮﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺗﺼﺪﺭ
ﻋﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺳــﻤﺎﻭﻱ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،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
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﺍﺑﻦ ﻫﺸــﺎﻡ ،ﺍﻟﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ : ،ﺹ  ،496 - 495ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ،ﺝ  ،2ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،1961ﺹ .396
ﺷﺮﺍﺏ ،ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺹ .299 - 298
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ،ﺝ  1ﺩﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ) ،ﻧﺴﺨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻠﺐ( ،ﺹ .8
ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺩﻣﺸﻖ  ،1994ﺹ 288
ﺃﺑــﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﺯﺭﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ،ﺃﺧﺒــﺎﺭ ﻣﻜﺔ .ﺝ  1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،ﻣﻜﺔ،1965 ،
ﺹ .325

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺮوﺣﻴﺔ

ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ» :ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﻘﻮﻝ :ﺳﻴﺪ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﺳـــﻴﺪ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺻﺨﺮﺓ ﺑﻴـــﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ«،1
ً
ﺍﻟﺴــﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺒﻊ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻩ ﻓﻲ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ» :ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻲ
ٰ
ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ«.2
ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺃﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ّ
ﻣﻘﺪﺱ ﻓﻲ ٰ
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺍﺗــﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﻭﺗﻜﺎﺛــﺮﺕ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
äÉjhôªdG äôJGƒJ ó≤d
ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ô«°ûJ »àdG ∂∏J äôKÉμJh
ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺯﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﻜﺔ ﻓﻲ
ΩGôëdG óé°ùªdG ¿CG ≈dEG
Ée ≈°übC’G óé°ùªdGh
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ،ﺑﻞ
â°ù«dh ,AÉª°ùdG »a É¡jRGƒj
ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻳﺆﻣﺊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮ
ﺻﻌﻴﺪﺍ ﻣﻘﺪﺳــﺎً
ً
ً
ø«fÉμe áμeh ¢Só≤dG
ﻭﻳﺴﺘﺒﻄﻨﻪ ،ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
áeƒ¶æªdG »a ø«∏°üØæe
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
á«eÓ°SE’G ájõeôdG
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺍﻵﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻜﺮﻡ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻛﺎﻵﻳﺔ! ﴿ :
" ❁ ] ﴾ ) ( ' ❁ % $ﺍﻟﺘﻴــﻦ [3 - 1 :ﻓﻴﻔﺴــﺮ ﺃﺑــﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ )ﺍﻟﺘﻴﻦ(
ﺑﺄﻧﻪ ﻃﻮﺭ ﺳــﻴﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺠﺪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺫﺭﻭﺗﻪ
ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺪﻭﺭ »ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ« ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻘــﺪﺱ ﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻹﻟٰﻬﻲ 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 ﺍﻷﺭﺽ.3
 1ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺇﺗﺤﺎﻑ ﺍﻷﺧﺼﻰ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ،
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،1982ﺹ .101
 2ـ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﺍﻷﺛــﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴــﻞ ﺝ  ،1ﻣﺼﺪﺭ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﺹ .209
ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺝ  .1ﺹ .132
 3ـ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺇﺗﺤﺎﻑ ﺍﻷﺧﺼﺎﺹ ،ﺝ  ،1ﺹ .101
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ﻭﻳﺮﻭﻱ ﻛﻌﺐ ﺣﺪﻳﺜــﺎً» :ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴــﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴــﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻓﻴﻨﻘﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻮﻫﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺑﺒﻴﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ« ،1ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗــﻞ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﺃﻭﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻋــﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺪﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺳــﻴﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻭﻣﺪﻧﻬﺎ.
ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺷﻄﺮ )ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ( ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻳــﺆﺩﻭﻥ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸــﻤﺲ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒــﻞ ﻏﺮﻭﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،‰ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ .2ﻓﺎﻟﻘﺪﺱ ـ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ـ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ » ،1ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻌــﺚ ﺍﷲ ﻣﻨﺬ ﻫﺒﻂ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻧﺒﻴــﺎً ّﺇﻻ ﺟﻌﻞ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﺻﺨﺮﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ« .3ﻭﺗﺸــﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ،ﻓﺤﺴﺐ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ »ﻛﺎﻥ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﻫــﻮ ﺑﻤﻜﺔ ،ﻧﺤﻮ ﺑﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻜﻌﺒــﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ،
ﺷﻬﺮﺍ ،ﺛﻢ ُﺻﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ« 4ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ
ً
ﺍﻟﻘــﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻤﻜّﻲ ﻭﺑﺪﺍﻳــﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻳﺼﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻭﻳﺘﻠﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻪّ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺼﻼﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﺑﺮﻣﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ّ
ﺷــﻄﺮ ﺍﻟﻘﺪﺱ ـ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ـ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﺛــﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻇﻞ ﻳﻮﺟﻪ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﺤﻮ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻹﻟٰﻬﻲ ،ﺑﻨﻘﻞ ﻭﺟﻬــﺔ ﺻﻼﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻵﻳــﺔ ﴿ } |{ z y x w vu t s
~ ﮯ ¡ ] ﴾ £ ¢ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[144 :
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
8

ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﺤﻤﻮﻱ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺝ  ،1ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .378 - 377
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ  .220ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﺮﻭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ،
ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  ،1969ﺹ .79
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﺶ ،ﺳﻴﺮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﺩﻣﺸﻖ  ،1993ﺹ 43
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ .214

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺮوﺣﻴﺔ

ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺻﻔﺖ ﺃﺭﻣﺴﺘﺮﻭﻧﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺇﻟــﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ  ‰ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺒــﻞ ﺍﻧﻘﺴــﺎﻣﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸــﺮﺫﻡ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮﺗﻴﻦ ،ﻭﻣﺜّﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻔﺘﻘﺪﺓ،
ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻖ.1
ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻤﻖ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑــﻂ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ،ﻓﻴﺮﻭﻱ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨّﺒﻲ ﮊ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻻ ﺗﺸـــﺪ
ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ّﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴـــﺎﺟﺪ :ﺍﻟﻤﺴـــﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻭﻣﺴـــﺠﺪﻱ ﻫﺬﺍ،
2
ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ«  .ﻓﻘﺪ ّ
)ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ( ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ،ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴــﻦ ﻋﻴﻦ ﺯﻣﺰﻡ ﻓﻲ
ﻣﻜﺔ ،ﻭﻋﻴﻦ ﺳــﻠﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻓﺮﻭﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
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« ،3ﻭﺍﻧﻄﻼﻗــﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳــﻠﻮﺍﻥ ﻭﺯﻣﺰﻡ ،ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤــﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﻜﺔ،
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻱ:
ﻭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻠﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﺪﺳﻬﺎ
ﻃﻌﻢ ﻳﻮﻫـــﻢ ﺃﻧﻪ ﻣـــﻦ ﺯﻣﺰﻡ
ﻭﻋﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ» :ﻣــﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
ﻓﻠﻴﺄﺕ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺳﻠﻮﺍﻥ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ«.4
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﺹ  ،54ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔــﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ؛ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺝ  ،9ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،1966 ،ﺹ .253
ﻛﺎﺭﻳﻦ ﺍﺭﻣﺴــﺘﺮﻭﻧﻎ ،ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﻘﺎﺋﺪ ﺛﻼﺙ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺎﺻﺮ .ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺎﻧﻲ،
ﺳﻄﻮﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1998 ،ﺹ .377
ﺷﺮﺡ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ،ﺝ  ،2ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ  .37ﻗﺎﺭﻥ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺝ  ،2ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1387ﻫ ﺹ .324
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 ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﻗﺎﻝ:
»ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـــﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺻﻼﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻣﺴـــﺠﺪﻱ
ﺑﺄﻟﻒ ﺻﻼﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺑﺨﻤﺴـــﻤﺎﺋﺔ ﺻﻼﺓ« ،2ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻫﻮ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﺳــﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻘﻤﺔ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ،ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ» :ﷲ ﺃﻣـــﻼﻙ :ﻣﻠﻚ ﻣﻮ ّﻛﻞ
ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﻭﻣﻠﻚ ﻣﻮ ّﻛﻞ ﺑﻤﺴﺠﺪﻱ ،ﻭﻣﻠﻚ ﻣﻮ ّﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ«.3
:¢Só≤dG ∫ÓLEG RƒeQ
ﻟﻢ ﻳﺒﺪﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﺗﺠــﺎﻩ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﻜــﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻗﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ )ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ( ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻞ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻥ »ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ« ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺘﻪ
ـ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴــﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ـ »ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﺮ ّﺇﻻ
ﻭﻗﺪ ﺻﻠــﻰ ﻓﻴﻪ ﻧﺒــﻲ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴــﻪ ﻣﻠﻚ« ،4ﻭﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼــﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ
ﺸﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ.
)ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ( ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﻮﺕ ﻣﻘﺪﺳﺔ ُﺗ 
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺇﺟﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ،
ﻟﺘﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨــﻮﺭﺓ ،ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺒﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻌــﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ» :ﻗﻠﺖ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؟ ﻗﺎﻝ :ﻛﻴﻒ ﻟﻮ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﺃﻫﻮ
ﺃﺣﺴــﻦ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ  :ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺰﺍﺭ ﻭﻳﺰﻭﺭ ،ﻭﺗُﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﻻ ﻳﻬـــﺪﻱ ﺭﻭﺡ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ّﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ،ﺍﻟـــﺬﻱ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺟﺒﻮﺭ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  ،1979ﺹ .79
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺇﺗﺤﺎﻑ ﺍﻷﺧﺼﻰ ،ﺹ .337
ﺷﺮﺍﺏ ـ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺹ .337
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺝ  ،4ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1317ﻫ ،ﺹ .67

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺮوﺣﻴﺔ

)ﻳﺜــﺮﺏ( ﻭﻃ ّﻴﺒﻬﺎ ﺑﻲ ،ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻲ ،ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺖ ،ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮﺕ
ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ،ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻜﺔ ﺃﺣﺴﻦ«.1
ﻭﻗﺪ ﺫﺍﻋــﺖ ﻓــﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴــﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺸــﺮ ﺑﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ  ‰ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﻗﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ،ﺃﻭ
ﺍﻷﻋﻮﺭ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻨﺪﺕ ﻫﺬﻩ )ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ( ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ،ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺃﺭﺿﺎً ﻟﻠﻤﺤﺸــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸــﺮ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﻻﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ:
ﺃﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻗﺎﻝ» :ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺮ ،ﺍﺋﺘﻤﻮﻩ ﻓﺼﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺼـــﻼﺓ ﻓﻴـــﻪ ﻛﺄﻟـــﻒ ﺻـــﻼﺓ« .2ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑــﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ
)ﺕ 34ﻫ 654/ﻡ( ﻗــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻮﺭ ﺑﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
¢†©H óéf ¿É«MC’G ¢†©H
ﺍﻟﺸــﺮﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ،ﻓﺒﻜﻰ ،ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ™aôJ á«eÓ°SE’G äÉjhôªdG
»ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻳﺎ ﺃﺑــﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ؟ ﻗﺎﻝ :ﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ
,¢Só≤dG ∫ÓLEG ¿CÉ°T øe
áæjóªdG ≈∏Y Ωó≤ààd
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺃﻧــﻪ ﺭﺃﻯ ﺟﻬﻨﻢ« .3ﻭﺗﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
Ö«JôàdG ºZQ ,IQƒæªdG
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻋﻨــﺪ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬــﻢ ﻟﺒﻌــﺾ ﺍﻵﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ،
»a ¢Só≤ªdG â«Ñd ådÉãdG
ﻛﺘﻔﺴــﻴﺮﻫﻢ ﻟﻶﻳــﺔd c b a ` ﴿ :
á«aGô¨édG áeƒ¶æªdG
] ﴾ f eﻕ [41 :ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺇﺳــﺮﺍﻓﻴﻞ،
á«eÓ°SE’G á«MhôdG
ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣــﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺑﺎﻟﺤﺸــﺮ ،ﻭﻫﻮ )ﺃﻱ :ﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ( ﻭﺳــﻂ ﺍﻷﺭﺽ .4ﻭﻋــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
)ﺕ 65ﻫـ 684/ﻡ( ﻗﺎﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥJ I H ﴿ :
] ﴾ S R Q P O N M L Kﺍﻟﺤﺪﻳﺪ [13 :ﻫﻮ ﺳــﻮﺭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ؛ ﺃﻱ :ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ :ﻭﺍﺩﻱ ﺟﻬﻨﻢ«.5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﺤﻤﻮﻱ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻣﺠﻠﺪ ،1ﺹ .379
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .34
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ  ،219ﻗﺎﺭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺵ ،ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﻳﺘﻴﻦ ،ﺹ .116
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ  .146ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ،
ﺹ .45 ،44
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ .74
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ﻣﺪن وﺛﻘﺎﻓﺎت

ﺛﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ 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 ﺍﷲ ،ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ )ﺁﻧﺬﺍﻙ(؟ ﻗﺎﻝ» :ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺭﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺒﺮ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻧﺰﻝ ﻋﻴﺴـــﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ‰
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﺮﺟﻞ )ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ( ﻋﺮﻓﻪ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻳﺴـــﺘﻘﺪﻡ ﻋﻴﺴﻰ  ‰ﻭﺭﺍﺀﻩ ،ﻓﻴﻀﻊ
ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺼ ّﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻚ ﺃﻗﻴﻤﺖ ،ﻓﻴﺼﻠﻲ
ﻋﻴﺴـــﻰ ﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻴﻪ .ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪّ :
ﺑﻬﻢ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺼﺮﻑ ،ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ  :‰ﺍﻓﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻓﻴﻔﺘﺤﻮﻧﻪ ﻭﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ،
ﻭﻣﻌﻪ ﺳـــﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻛﻠﻬﻢ ﺫﻭ ﺳﻼﺡ 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 ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻴﺪﺭﻛﻪ ﻋﻨﺪ
ﺑﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﺸـــﺮﻗﻲ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ« ،1ﻓﻴﻤﻸ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺪﻻً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ُﻣ ِﻠﺌﺖ
ﺟﻮﺭﺍ» ،ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺸــﺤﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻏﻦ« ،ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﺍﻷﺳــﺪ ﻓﻼ
ً
2
ﻓﻀﻼ
ﻳﻀﺮﻫﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻓﻼ ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﻳﻤﻸ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ« .
ً
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ـ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ـ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻘﺪﺳــﺔ ،ﻓﻴﺮﻭﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻋﻦ ﺫﻱ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﻗﺎﻝ» :ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ،ﺇﻥ ﺍﺑﺘﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪﻙ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﺃﻳﻦ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ،
ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸـــﺄ ﻟﻚ ﺫﺭﻳﺔ ﻳﻐﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴـــﺠﺪ ﻭﻳﺮﻭﺣﻮﻥ« .3ﺑﻞ ﺫﻫﺐ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺒﻴﺬ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤــﺮﺍﻡ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ،
ﺃﻫﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ
ﻓﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ» :ﻣﻦ ّ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ«.4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .74
ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ ،ﺹ .193 - 192
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴــﻪ  ،193ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  .76 - 65ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﺝ  ،8ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  .117ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﺝ  ،3ﺹ 111ـ .112
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ،ﺝ  ،4ﺹ .67

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺮوﺣﻴﺔ

ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟــﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻛﺎﻗﺘﺮﺍﻥ ﺫﻛــﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﺑﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ »ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ‰
ﻛﻠّــﻢ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ  ‰ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﻭﺑﺸﺮ ﺍﷲ ﺯﻛﺮﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﺭﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ  ‰ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱّ ،
ﺑﻴﺤﻴــﻰ  ‰ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﺳــﺨﺮ ﺍﷲ ﻟــﺪﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒــﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﻘــﺪﺱ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴــﺎﺀ  6ﻳﻘﺮﺑــﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﻴــﻦ ﺑﺒﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻘــﺪﺱ ،ﻭﺃﻭﺗﻴﺖ
ﻣﺮﻳﻢ  7ﻓﺎﻛﻬﺔ 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  ،7ﻭﺩﻓﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ«.1
ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴــﺒﺖ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻓﺔ ـ
ﺑﺎﻹﺳــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺝ ،ﻗﺪﺳــﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﻓﺬﻛــﺮﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺗﺸــﻴﺪ
ﺑﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ـ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ـ
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ،ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺭﻭﺣﻨﺔ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ً
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 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 ّﺇﻻ
ﻭﻣﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺻﺨﺮﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ« ،3ﺑﻞ ﻳﺬﻫــﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﻯ ﻣﻘﺎﺗﻞ» :ﺻﺨﺮﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺳﻂ
 1ـ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  .143ﻭﺷﺮﺍﺏ ،ﺹ .337
 2ـ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ،ﺹ .52
 3ـ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﺤﻤﻮﻱ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ .380
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ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ« ،ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻦ ﺳــﺆﺍﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ
ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ :ﺑـ »ﻷﻧﻪ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ«.1
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ
ﺭﻣﺰﺍ ﻟﺮﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺀ،
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻻ ً
ﻓﻴﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ »ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺀ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻣﻴﻼ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋــﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒــﺎﺱ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ» :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ً
2
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺻﺨﺮﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ« .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ 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 ﺍﻵﺧﺮ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ  ‰ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻴﻀﺤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﻟــﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻜﺒﺶ
ﺳــﻤﻴﻦ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺇﻟٰﻬﻴﺔ ،ﻓﺸــﻜﻞ ﺫﻟﻚ )ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ( ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﻌﻴﺪ
ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،3ﺑﺘﺴــﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻐــﺰﻯ »ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ«،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺳــﻢ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺗﻨﺤﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺮﺍﻑ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻲ ﺫﺍﻙ ،ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ: 9 ﴿ :
; ﴾ ]ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ.[107 :

 1ـ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ .218
 2ـ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺇﺗﺤﺎﻑ ﺍﻷﺧﺼﻰ ،ﺹ .93
 3ـ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ،ﺹ .75 - 74
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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

)٭(

hÉNÉ°S OQGhOEG

■

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺷــﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻛﺘﻔﺖ
٭

■

ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓــﻲ ] .Mitt. d.Sem.f. Orient. Sprachen, 1898, Heft II, 1-20ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ
ﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳــﺎﺧﺎﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺳﺎﺧﺎﻭ ﻭﻛﺸـــﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ[ُ :ﺗ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺳــﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺭُﺯﻳﻖ ﻭﻛﺘﺐ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﺑﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﺷــﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ؛
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻜﺮﺓٌ ﺃﻭ ًﻻ )(1898؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺴــﺒﻘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺭﻭﺱ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺼﻮﻟﻪَ .ﺑ ْﻴ َﺪ ﺃ ﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ُﺗﻌﺎﻧﻲ ـ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏٍ ﺃﻭﻟُﻬﺎ :ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺳــﺮﺣﺎﻥ ﺍﻷﺯﻛﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺳﺨﺎً ﻓﻘﻂ .ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺆﻟّﻔﺎً ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﺫﻟﻚ
ٌ
ٌ
ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻛﻮﻱ .ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ :ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺃﺳــﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ .ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ :ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ،ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡٍ ﻛﺒﻴ ٍﺮ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻜﻴﺮﻫﺎ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻬــﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ )ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳــﺎﺧﺎﻭ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻋﻦ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ( ﻋﺪﺓ ﺍﺳــﺘﺒﺼﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺴــﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺑﺎﺽ ،ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻋﻨــﺪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﺒﻜﺮﺍ؛ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺼﺪﺭﺍ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ً
ً
ً
َﺣ َﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺳﺎﺧﺎﻭ
ﺵ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ .ﻭﺑﻌﺪ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻓﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎ ٍ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺑﻮﺩﺓ ﺑﻨﺸﺮﻩ
ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻃﺒﻌ ٍﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻜﺸـــﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ً
ً
ﻧﺸــﺮﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥّ
ﻟﺘﻮﺿ َﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄ ﻣﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳــﺎﺧﺎﻭ ﻫﺬﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
َ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ[ )ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ(.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻋﺪﺩ ّ

ﻣﺴﺘﺸﺮﻕ ﺃﻟﻤﺎﻧﻲ.
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ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋــﺺ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺩﺓ ،ﻭﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻣــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺴﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ،ﻭﻗﺪ ّ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻫﺎﻛﻠﻴﻮﺯ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ 661ﻡ ﻭ 1856ﻡ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺭُﺯﻳﻖ .ﻭﻫﻮ
ﻭﺍﻟﺴــﺎﺩﺓ ُ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﺩﺭﺳــﻪ  G.P. Badgerﻭﺍﻟــﺪﺍﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻫﻦٌ
ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً
ﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .ﻭﻛﺎﻥ  Badgerﻗﺪ ﻧﺸــﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ً
ُﻣ ٌ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻨﺴﻄﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎﻛﻢ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺯﻧﺠﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻘﻂ ُ
ﻭﺍﻷﺻﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴ ًﺔ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸــﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
1856ﻡ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢٍ ﻃﻮﻳﻠــ ٍﺔ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ُ
ﺍﺑﻨُﻪ ﺛُﻮﻳﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﺑﻨُﻪ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﺎﺟﺪ .ﻭﻗﺪ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ  Canningﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ،
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﻭﺃﺭﺳــﻞ ﺑﻌﺜ ًﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻘﻂ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ Badger
ً
ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ،ﻭﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻤﺴــﻘﻂ ﺃﺭﺳــﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺛﻮﻳﻨــﻲ ﻋﺎﻡ 1860ﻡ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ،
ﻣﺨﻄﻮﻃ ًﺔ ﻋﺮﺑﻴ ًﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷُﺳﺮﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ُ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤــﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻋﺸــﺮ ﻋﺎﻣﺎً .ﺃﻣﺎ
ﻭﻫﻮ
ُ
ﺍﻟﻤﺨﻄــﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﺻﻠــﻲ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ـ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ـ ﺑﺤﺴــﺐ
ٍ
ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ  Badgerﺇﻟﻰ ﻛﻤﺒﺮﺩﺝ.
ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻣﻊ
ّﺃﻣﺎ ﻣﺆﻟّﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻋﺎﻡ 1857ﻡ ﻓﻬﻮ ﺳــﻠﻴﻞ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭُﺯﻳﻖ ،1ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ،ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺏ ﺍﻷُﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ؛
ﻭﺟﺪﻩ ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔ ٍﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻞ
ﻓﺈﻥّ ﺃﺑﺎﻩ 
ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﻤﺎ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ .ﻭﻷﻧــﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ
ﻫﻤ ُﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷُﺳﺮﺓّ .ﺃﻣﺎ
ﺑﺘﻜﻠﻴ ٍﻒ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃ ُﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﻴﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ 
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒــﻼﺩ ،ﻭﺃﺧﺒــﺎﺭ ﺍﻟﺮﺣــﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒــﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
ﺣﻤﻴﺪﺍ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
 1ـ ﺃﻭ ﺭُﺯﻳﻖ؟ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻴﻞ ﻓﺈﻥّ ﺃﺧﺎﻩ
ً
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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﻗﺴــﻢ ﺍﺑﻦ ﺭﺯﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ُ
ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ َﻋ َﺮﺿﺎً ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ .ﻭﻗﺪ ّ
ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :ﻓﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻷُﻣﻮﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ
ﺍﻟﺤﺠــﺎﺝ )ﺑــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ( ﺍﻟﻤﺘﻮﻓّﻰ ﻋــﺎﻡ 713ﻡ ،ﻓﻲ ﺯﻣــﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔــﺔ ﺍﻷُﻣﻮﻱ
ّ
ﻭﺃﻣﺎ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑــﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ،ﻭﻳﻤﺘﺪ ﺑــﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺇﻟﻰ ﻋــﺎﻡ 1741ﻡّ .
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺣﻜﻢ ﺍﻷُﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﺴــﻢ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ 1775 - 1741ﻡ ﻭﺃﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﺧﻠﻔﺎﺋﻪ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﺤﻜﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷُﺳﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ
1856 - 1804ﻡ .ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ
äÉbÓ©dG äCGóH ÉeóæY
ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻧﺖ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣ ًﺔ ﻣﻦ
¥ô°Th É«fÉªdCG ø«H
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴّﻨﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﻮﻥ؛ ﻟﻜﻦ
ôFGhO âØàcG ,É«≤jôaEG
ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒّﺎﺱ ﻧﺸﺒﺖ
á°ü°üîàªdG ¥Gô°ûà°S’G
ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺩﻳﻨﻴ ٌﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ.
ﺛــﻮﺭﺓٌ ُﺑﻌﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬــﺎ
ΩÓ°SE’G QÉ°ûàfG ´Ó£à°SÉH
ٌ
ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻇﻬــﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫــﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸــﺄ
äÉ¡édG ∂∏J »a
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳــﻮَ ﺩ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ
ﺳــﺎﺋﺪﺍ ﺑﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺒــﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴــﻮﻡ .ﻭﻣــﻊ ﻇﻬﻮﺭ
ً
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺨﻠﺨﻠﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐُﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃ َُﺳ ٌﺮ
ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ )ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ
ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴ ٌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ :ﻣﻦ 1ﺑﻨﻰ ُ
ﻭﻳﻌﺮﺏ ،ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ
ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ُﻫﻨﺎﺀﺓ  ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ َﺧﺮﻭﺹ ،ﻭﻧﺒﻬﺎﻥُ ،
ﺃ ُﺧﺮﻯ .ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻷﺯﺩ 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 ﺍﻷ ُ َﺳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ،
ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻔُ ْﺮﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳــﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻳﻀﺎً ﻋــﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣــﻊ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺳــﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻫﻨــﺎﻙ
ٌ
ﻭﺳــﻴﻈ ﻞ ﺻﻌﺒﺎً ـ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺑﻨﺎﺀ ُ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳــﻜﺔ
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﻭﺣﺮﻭﺑﻪ ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻪ.
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ :ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ،ﺹ .292
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ا ﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻭﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ ﺃﻥّ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ
ﻣﺠﻬﻮﻻً ﺇﻟﻰ ٍ
ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺟﻨﻮﺑﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳــﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺭﺯﻳﻖ ـ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﻴﻦ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺳﻤﻪ :ﻛﺸﻒ
ﻣﺼﺪﺭﺍ
ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻋﺎﻡ 1741ﻡ ـ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ
ً
ً
ٍ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥّ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻐُ ّﻤــﺔ )ﺹ  ،(52 ،39 ،36ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓ ٍﺔ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭﺓٌ ﻓــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻟﻘﺪ ُﻛﺘﺒﺖ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
ً
ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺩﻣﺸﻖ ﻭﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻮﺍ ٍﺡ ﻧﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻴ ٌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛــﺰ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯّ ،ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ُﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ
ٌ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴــﻴﺎﺕ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺿﺌﻴﻼ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ً
ً
ُ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨُ ّﺴﺎﺥ ﻭﺍﻟﻮﺭﺍﻗﻴﻦ ـ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻟﻨﺴــﺦ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑــﺎﺕ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ـ
ُ
ُ
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﻮﻳ ٌﺔ ْ
ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ .ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ُﻃﺒﻌﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﺇﺑﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ؛ ﻟﻜﻦّ
ﻛﺘــﺐ ﺇﺑﺎﺿﻴ ٌﺔ ﺑﺰﻧﺠﺒﺎﺭ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻘﻴﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺸــﺎﺭ .1ﻭﻗﺪ ُﻃﺒﻌﺖ
ٌ
ﻭﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺑﺮﻏــﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻫﺎ ﻭﻗﻔﺎً ﻋﻠــﻰ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺃﻳﻀﺎً،
ٍ
ﺍﻟﺴــﻨﻴّﺔ .ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻫﺬﻩ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺤﻮﻟــﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ُ
ﻣﺜﻼ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻩ
ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺪﻯ ﺃﻫﻞ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮﻭﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ً
ــﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﻭﻣــﺎ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻌــﺮﻑ ﻋﻠﻴــﻪ ﻏﻴﺮﻫــﻢ ،ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺮﻑ
ﻗﺼ ً
ْ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻟﺘﺮ ﺭﻭﺳﻠﺮ  Rösslerـ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺸــﺮﻗﻲ ،ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻭﻣﺘﺮﺟﻤﺎً ﺑﺎﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﺑﺰﻧﺠﺒﺎﺭ ـ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻧﺘﺴــﺎﺥ ﻣﺨﻄﻮﻃ ٍﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴ ٍﺔ 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
 1ـ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻭﻗﻨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ.
4

ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﻫﻮﺷــﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﻬﻴﻄﺎﻟﻲ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﺿﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺥ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺎﻟ ٍﺔ ﺟﻴﺪﺓ؛
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺀً ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺳــﺦ ﻧﻔﺴــﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ؛
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻮﻃ ٍﺔ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻓﻤﻦ
َ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺭﺯﻳﻖ ،ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ:
ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺑﻦ
ﺭﺯﻳﻖ ﻓــﻲ ﺗﺄﺭﻳﺨﻪ ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸـــﻒ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ
ﺿﺨﻢ ﻭﻏﻨــﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ،ﻭﻫــﻮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ُ
ٌ
ﻭﻳﻤﻀﻲ ﺇﻟــﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚُ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺎً ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳــﻂ ،ﻭﻣﺰﺩﺍﻧﺎً ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋــﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺎﻡ 1728ﻡ .ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦٍ ﺃﺣﺪﺙ.
ﺃﺣﺪﺙ،
ﻭﻷﻥّ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ُﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒــﺎﻉ ﺑﺄﻧﻪ
ٌ
ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺼﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴــﻪ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ َ
ﻓﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1728ﻡ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ .ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻏﻴــﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻑ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ،ﻭﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ .ﻭﻣﺎ ﺍﺳــﺘﻄﻌﺖ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎ ٍﺭ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﻪ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻨﻴ ٌﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻻﺕ٭ ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻨــﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ
ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟــﻢ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ٍ
ﺑــﺎﺭﺯﺓ ﺃﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷُﺧــﺮﻯ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ً
ﺫﻛﺮ ﻣﺼــﺎﺩﺭﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻳــﻮﺭﺩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻫﺬﺍ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ْ
ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﺘﺎﺏ »ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐُﻤﺔ« ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﻴــﻦ ﺑﺎﺑﺎً .ﻭﺑﺨــﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻋﻬﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻋﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ّ
ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ؛ ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ:
٭

ٍ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺃ ُﺧﺮﻯ :ﺇﻧﻪ ﻳﺸــﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳــﺎﻟﻢ ﺍﻷﺯﻛﻮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﻤﻪ
ﻗﺎﻝ ﺳــﺎﺧﺎﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ

ﺑﺨﻂ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨُ َﺴــﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻭﻳﻈﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺳــﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘــﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻠﻚ ﻷﺣﺪ
ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ )ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ(.
5

ا ﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟﻢ

 1ـ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷُﺳﻄﻮﺭﻱ :ﺃﻗﺎﺻﻴﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﺯﺩ.
 2ـ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ :ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
 3ـ ﺍﻟﺠﺎﻧــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ /ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨــﻲ :ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿــﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ.
 4ـ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ :ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻋﻨﺪ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ.
ﺃ ـ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ُﻋﻤﺎﻥ :ﻳﻘﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐُﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 33
ﻭ ،39ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤــﺎﺕ 378ﺏ ـ 466ﺃ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺑﺎﺩﺟــﺮ
ﻧﺺ ﺳﻠﻴﻞ ﺫﺍﻙ ﻣﺄﺧﻮﺫٌ ﺑﺤﺬﺍﻓﻴﺮﻩ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥّ ّ
ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻀﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ  :33ﺗﺎﺭﻳﺦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ 1ﺑﻴﻦ
ﻭﺭﻗﺔ 378ﺏ ﻭﻭﺭﻗﺔ 396ﺃ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺩﺟﺮ ﺑﻴﻦ )ﺹ  1ﻭ ﺹ  .(29ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺒﺪﺃ ُ ﺳــﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ،ﻳﺒﺪﺃ ﻣﺆﻟّﻒ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐُﻤﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ُ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﺳــﻤﻪ ﻣﺎﺯﻥ ﺑــﻦ ﻏﻀﻮﺑﺔ ﺑﻦ ﺳــﺒﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺷﻤﺎﺳــﺔ ﺑﻦ ﺣﻴّﺎﻥ ﺑﻦ ُﻣ ّﺮ ﺑﻦ
ﺣﻴّﺎﻥ ﺑــﻦ ُﻣ ّﺮ ﺑــﻦ ﺃﺑــﻲ ﺑﺸــﺮ ﺑﻦ ﺣﻄﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳــﻌﺪ ﺑﻦ ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺑــﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﺍﻟﻐﻮﺙ ﺑﻦ ﻃﻲﺀ .ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻤﺎﺋﻞ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺼﻨﻢ

ٍ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﻨﻖ
ﺑﻨﺎﺟﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﺳﻤﻊ ﺑﺪﻋﻮﺓ
ﻭﻟﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﺣﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﺎﺯﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺩﺍﻋﻴ ًﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻟﻪ ٌ
ﺑﺸــﺨﺺ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺃﻫﻞ ﺭﻳﻒ)؟( ُﻋﻤﺎﻥ ﻛ ﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻭﺟﻴﻔﺮ
ﺍﺑﻨــﻲ ُ
2
ﻣﺎﺳــﺘﺠﺮﺩ ﻓﻲ ُﺻﺤﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻗﺪ ﺑﻨﻮﻫﺎ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺍﻟﻌــﻮﺩﻱ ﺛﻢ ﺍﻋﺘﻨﻘﺎ
ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ،
َ
ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨﻲ ُ
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺸــﺎﻭﺭﺍ ﻣﻊ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺑﺮﺷــﺔ َ
 1ـ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﻫﻞ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ.
 2ـ ﻧُ ْﻄ ُﻖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ.
6

ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺓ ِ
ﻭﺍﻟﺸ ْﺤﺮ ﻭﺩﺑﺎ ﻭﺳﺎﺋﺮ ُﻋﻤﺎﻥ .ﻭﻣﺎ
ﺑﻘﻲ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔــﺮﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒــﻼﺩ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ َﺃﺑﻮﺍ
ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻭﻗﺪ ﺃﻏﺎﺭ ﺍﻷﺯﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺴﻜﺎﻥ
ً
ﺗﺤﺼﻨﻮﺍ ﺑﻤﺎﺳــﺘﺠﺮﺩ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎ ٍﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﺍ
ﻓﻘﺪ ّ
ﻭﻇــﻞ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺩﻭﻥ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻓﻔﺎﺭﻗﻮﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ.
ّ
ﺍﻟﺠﻠَﻨﺪﻯ ﻭﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ُﺟ َﺸــﻢ ﺍﻟﻌﺘﻜﻲ
ﻓﻐﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻭﻣﻌﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ ُ
ﻭﺃﺑﻮ ُﺻﻔﺮﺓ ﺳﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﻇﺎﻟﻢّ .ﺃﻣﺎ ﻋﻤﺮﻭ )ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ( ﻓﻘﺎﺩ ﺑﺄﻣﺮ ﺃﺑﻲ ﺑﻜ ٍﺮ ﺣﻤﻠ ًﺔ
ﺍﻟﺠﻠَﻨْﺪﻯ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﻟــﻰ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺿﺪ ﺁﻝ ﺟﻔﻨﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺎﻡّ ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺑﻨﺎ ُ
ﺍﻟﺠﻠَﻨﺪﻯ ،ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﺪﺍﻩ
ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻤﺎَ .
ﻭﺧﻠَﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﺒّﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ُ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺳــﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ
ّ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺑﺎﺩﺟﺮ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻐﻤﺔ ـ ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ـ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﻓــﻲ ّ
ٍ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺠﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ.
ﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ  :34ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻌﻤ ٍﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ َﺳــﻠﻴﻞ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ُﺑﻌﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ :ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻣﺎﻟﻚ.

ٍ
ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻭﻻﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻀﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ّ
ُﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻀﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ
ﺩﻭﺭﺍ ﺳــﻴﺌﺎً )ﺑﺎﺩﺟﺮ :ﺹ  (25 - 19ﻓﻴﻬﺎُ .ﻳﺪﺧﻠُﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻘﺴــﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻌﺐ ً
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺸــﺄﻥ
ُ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻳﺬﻛــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺄﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻫﻢ ﺟﻴــﻞ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﻩ
ﻓﻴﻌــﺪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ ُﺑﻌﻤﺎﻥ .ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ
ّ
ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻖّ ،ﻭﻫﻢ :ﺍﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ،ﻭﺭﺍﺷــﺪ ﺑﻦ
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ا ﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟﻢ

ِ
ﺍﻟﻨﻈﺮّ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺘﺒﺎﻋﺪ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺟﺎﻻﺗﻪ ﺑﺸﺄ ْﻧﻬﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﺇﻥّ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺭﺍﺷﺪ ﻫﻮ

ﻭﻋ ْﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ
ﺑﻐﻲ ُ
ﺧﺎﺭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻏﻴﻴﻦ ،ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ...
ﻭﺭﺍﺷﺪﺍ ﻟﻴﺴــﺎ
ﻣﻮﺳﻰ
ً
َ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻼﺛ ٍﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ
ﺇﻟﺦ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ،ﻫﻨــﺎﻙ
ٌ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻫﻢ ّ
ﻋﺰﺍﻥ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ُ
ﺍﻟﺤــﻮّﺍﺭﻱ ،ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺑﺸــﺄﻧﻬﻢ )ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃــﺔ 399ﺏ ـ 402ﺃ( .ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ُ
ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ّﺇﻣﺎ
ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ
ﻣﻦ
ﻳﺠﻌﻞ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ﺑﺤﺴﺐ
ُ
ﺣﻘﻴﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟّﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﻀ ٌﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﺀﺓ؛ ﺃﻱ:
ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻨُﺼﺮﺓ ،ﻭﺃﻧــﻪ ﻣﻨﺘﻢٍ ﺇﻟﻰ ِ
ﻭﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﻌﻘﺎﺋﺪﻫــﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻔﺮﻗــﺔ
ٌ
ُ
ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻮﺳــﻂ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻦ ﻓﻼﻥ؛ ﺃﻱ :ﻻ ﺑــﺮﺍﺀﺓَ ﻭﻻ ﺗﻮﻝ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎً
ُ
ﻣﺤﺎﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺷــﺢ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ 405ﺏ ،ﺱ9
ً
)ﻭﻛﺬﻟــﻚ 406ﺏ ،ﺱ » :(6 - 5ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻭﻗــﻮﻑ؛ ﻷﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﺮﺃ
ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻒ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻟّﻰ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗــﻮﻑ ﻭﺗﻮﻟّﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻟّﻰ،
ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﻓﻀــ ٍﻞ ﻭﻋﻠﻢٍ ﻭﻭﺭ ٍﻉ ﻭﺻــﺪ ٍﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫــﻢ« .ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ
ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ
ﻣﺮﺍﺭﺍ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ﺃﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ
ً
ً
ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻻ ُﻳ ِﺨ ﻞ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻭﻭﺭﻋﻬﻢ ﻭﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ؛
ﻓﻌﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﻓــﻲ ﺹ 406ﺃ ،ﺱ» :3ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠــﻒ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻓﺄﺻ ُﻞ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ّ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗــﻮﻑ ْ
ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪ ﻳﻦ ﻓﻴﻬﻢ ،ﻭﻣــﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻭﻻﻳﺘُ ُﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻭﻟﻴﻨﺎ ،ﻭﻻ ّ
ﻭﺑﻴﻦ ٍ
ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻻﻓﺘــﺮﺍﻕ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒــﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺒ َﺪﻉ.«..
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃ ُﺻﻮﻝ ِ
ﺴــﻤﻲ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ :ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،1ﻭﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻥّ ﺗﻠﻚ
ُﻳ ّ
ﺁﺛــﺎﺭﺍ ﻋﻤﻴﻘــ ًﺔ ﻭﺑﺎﻗﻴ ًﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺎﺕ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ
»ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ« ﺗﺮﻛﺖ
ً
ﻀــﻲ ﺃﺟﻴﺎ ٍﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ.
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
 1ـ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ »ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ« ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ُﺳــﻌﺎﻝ ﺑﻨﺰﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟ ٌﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ .ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ 404ﺏ ،ﺱ 1ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.
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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﻣﻮﻗﻒ
ﻓﺎﻟﻤﺆﻟﻒ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ
ٌ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺭﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﻯ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ُ
)ﺍﻟﺨﻠَﻒ( ،ﻭﻫﻮ ﻳﻘــﻮﻝ :ﺇﻥّ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﻧﻘﺴــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺰﺏ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ َ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﺳــﺘﻤﺮ »ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ« .ﻭﻳﺒــﺪﻭ ﻟﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴــﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐُﻤﺔ؛ ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻞ
ﻋﻨﻪ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺭﻗﻢ 396) 34ﺃ ،ﺱ 17ﻭ402ﺃ ،ﺱ  .(14ﻭﺍﺳــﻢ
ﻟﻜﻦ ﺭﺑﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺑــﻮ ﺯﻳﺪ ،ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻷﻱ ﻋﺼ ٍﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ؛ ْ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً:
Iôàa ∞qdDƒªdG »ªq °ùjo
ﺇﻥّ ﺍﻷﺧﺒــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﺍﺳــﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣــﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
:á£∏°ùdG ≈∏Y ´GõædG
ﺷــﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎ ٍﻥ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ» :ﻭﻣﻨﻪ ﻣــﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ
∂∏J ¿Cq G hóÑjh ,çGóMC’G
ﻣﺸــﺎﻓﻬ ًﺔ ﻣﻤﻦ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﺫﻟــﻚ« )401ﺃ ،ﺱ.(8
{Gk QÉKBG âcôJ zçGóMC’G
ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻭﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ ـ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮ
k
k
»a á«bÉHh
á≤«ªY
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀﻫﻢ )402ﺃ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ( ـ
äÉ«°ùØædGh äÉ«∏≤©dG
ﻓﻬﻢ :ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑــﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻯ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺟﺎﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻭﺃﺑــﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ،
ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺆﺛــﺮ ،ﻭﺃﺑــﻮ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺒــﻮﺏ ،ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸــﻴﺮ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺒــﻮﺏ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ ،ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻠــﻲ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭﻯ ﺍﻷﻋﻤﻰ ،ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ )،404
ﺍﻟﺴﻠَﻒ
ﺱ  14ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ( .ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﺎﺏ )406ﺏ( ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻗﺎﺋﻤ ًﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ َ
ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﺻﻮ ًﻻ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀً؛ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎً ﻟﺼﺤﺔ
ﻳﻨﺴــﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ َ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ َ
ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳــﺮ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻋﺘﻘــﺎﺩﻩ ،ﻭﻫﻢ :ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻭﺃﺑــﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮّ ،
»ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺻﻔّﻴﻦ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺮﻭﺍﻥ«ّ .ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻓﻴﺬﻛﺮ :ﺟﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﺯﻳﺪ ،ﻭﺃﺑــﺎ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺮﻳﻤﺔ .ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ:
ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﺱ ﺑﻦ ُﺣﺪﻳﺮ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺑــﺎﺽ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ:
ﻭﻋﺰﺍﻥ ﺑــﻦ ﺍﻟﺼﻘﺮ ،ﻭﺭﺍﺷــﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑــﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴــﻞّ ،
ﺷــﻚ ﺃﻥّ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ُﻳﻀﻲﺀ ُ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ .ﻭﻻ
ّ
ٍ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﻗﻌﺖ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸــﻴﺔ ﻻ 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 ) 1 35ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ 407ﺃ ـ 420ﺏ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺎﺗﻪ
ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﻣــﻊ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺩﺟــﺮ ،ﺹ  .34 - 29ﺃﻣﺎ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣــﻊ ﺑﺎﺩﺟﺮ،
ﺹ ّ .52 - 48 ،40 - 35ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ )ﺑﺎﺩﺟــﺮ ،ﺹ  ،(36ﻓﻬﻨﺎﻙ 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
ﻭ 557ﻫـ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﺎﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﻭﻟﻨﺴﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻨﺒﺶ،2
ً

ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻨﺰﻭﻯ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  10ﺟﻤــﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ
510ﻫـ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ِ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﻳﻊ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﺪﻋﻮ ٍﺓ ﻭﺩﻋﻢٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺠﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،
ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑــﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ .ﻭﺗﺄﺗــﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ُﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﺮ
ﺧﻨﺒﺶ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻨﺒﺶ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﺭِ ﻋﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻟﻌﻤﺎﻥ .ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ 413ﺃ ،ﺱ:7
ُ
»ﻭﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﻣﺤﻠﺔ
ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻄ ﺔ ﻗﺎﻝ:
ﺍﻟﺠﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺮ ﻧﺰﻭﻯ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻴﺪﻩ
ُ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻟﻌﺸــ ٍﺮ ﻣﻦ ُﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﺗﻮﻓّﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺒﻴﺲ 3ﺑﻦ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺸــﺎﻡ ،ﻓﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻮﺗﻪ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻋﻈﻴﻤــﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮﺍ ﻓﻘﺎﻝ:
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻳﻨﺸﺪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻩ
ً
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺯﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻴ ٍ
ﺲ
ﻭﻻ ﺷـــﺎ ٌﺓ ﺗﻤـــﻮ ُﺕ ﻭﻻ ﺑﻌﻴ ُﺮ
ﻭﻟﻜـــ ّﻦ ﺍﻟﺮﺯﻳﺔ ﻣـــﻮ ُﺕ ﻧﻔ ٍ
ﺲ
ﻳﻤـــﻮ ُﺕ ﻟﻤﻮﺗﻬﺎ ﺧﻠْـــ ٌﻖ ﻛﺜﻴ ُﺮ
ﻭﻋﻘﺪ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺕ ،ﻋﻘــﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺲ ،ﻋﻘﺪﻩ
ﻧﺠﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺩ ﻗﺎﺿﻴﻪ ،ﻭﺧﻄﺐ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ،
 1ـ ﻓﻲ ﺫﻛــﺮ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺭﺍﺷــﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻭﺿﻤــﻦ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳــﻢ
ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﻲ.
 2ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻻﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ،ﺹ .325
 3ـ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﺧﻨﺒﺶ )ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ(.
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ٌ

ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ .ﻭ ُﻗﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﺃﺑــﻮ)!( ﺟﺎﺑــﺮ ،ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳﻀــﺎً ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻭﺷــﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﺃ َﻭﺻﻰ ﺃﻥ ُﻳﻘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺭﺟﻼ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ
ﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﻛﺎﻥ
ً
ّ
)413ﺏ( ﻓﻘُﺒﺮ ﻫﻨﺎﻟﻚ.
ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ:
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎً
ً
ﺇﻥّ ﻓﻼﻧﺎً ﺃﻭﺻــﻰ ﺃﻥ ُﻳﻘﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﻴﻨﻔﻌــﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﺍ
ﻭﻛﺬﺍ .ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﺇﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻘــﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ
ﻭﺍﺷــﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ
ﻟﺘﻨﺰﻝ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻓﻘُﺒﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻨﺎﻙ
ّ
ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻣﻘﺒــﺮﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺧﻨﺒﺶ ﻭﻫــﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻓﻠﺞ ﺍﻟﻐﻨﺘﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺎﺋﻨﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻷﺳــﻮﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﺟﺒﻞ )ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺩ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ
ٌ
ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﺶ ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺿﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻟﻴﻪّ ،
ﺳﺒﻊٍ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ،ﻭ ُﻗﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﻠﺞ ﺍﻟﻐﻨﺘﻖ ﻋﻨﺪ ﺟﺒﻞ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻴﻮﺩ ،ﻭﺃ ُﺻﻴﺐ
ﺃﻫﻞ ُﻋﻤﺎﻥ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ُﻳﺼﺎﺑﻮﺍ ٍ
ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ(.
ُ
ﻭﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻈ ٍﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ 414ﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃــﺔ )ﻭﻋﻨﺪ ﺑﺎﺩﺟﺮ ،ﺹ (40
ﻣﺮﺓ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﺲ .1ﻭﻳﺘﻠﻮ ﺫﻟﻚ )414ﺏ ﺃﻳﻀﺎً( ﻗﺼﺔ ﻋﻦ
ُﻳﺸــﺎﺭُ ً
ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺧﻤﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ )= ﺑﺎﺩﺟﺮ ،ﺹ .(48
ﻭﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺑــﺮﻛﺎﺕ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺍﻟﻬُﻨﺎﺋﻲ )416ﺏ ،ﺹ  (12ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐُﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺑــﺮﻛﺎﺕ )418ﺃ ،ﺱ  (15ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻋﻮﺍﻧﻬــﻢ )418ﺏ ،ﺱ  ،(5ﻭﻳﺒﺮﺃ ُ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻣﺪﺍﺩ420) 2ﺏ ،ﺱ (12؛ ﺣﻴﺚ
ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺪﺍﺩ ﺇﺫﻥ ﻳﺮﻓﻊ
ﺃ ُﻋﻠﻨﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ 
ً
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1ـ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﺧﻨﺒﺶ )ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﺪﺍﺩ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺑﺮﻛﺎﺕ .ﻗﺎﺭﻥ
 2ـ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
418ﺏ ـ .9،10
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ا ﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮﺍﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .ﺑﻞ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻷﻥّ ﻣﺎ
ﺃﻗﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻴﻨﺎﺀ
ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ّ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ .ﺛــﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ )ﺣﻤﺎﻳﺔ( ﺭﻋﺎﻳﺎﻫــﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ .ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺫﻥّ ﺳــ ﺖ
ﻮﺭﺩﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﺑﻦ
ﻣﻈﺎﻟﻢ )ﻗﺎﺭﻥ 419ﺏ420 ،ﺃ( ُﻳ ُ
ﻣﺪﺍﺩ( ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺑــﺮﻛﺎﺕ .ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳــﻒ ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻧﻪ
ّ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺷــﻮﺓ
ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺮﻋﻴــﺔ
ﻣﻦ
ــﺮﺍ
ﻗﺴ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ
ﺃﻥ
ﻳﻌﺘﺮﻑ
ْ ً
ّ
ُ
»ﺍﻟﺠﺒﺎﺑﺮﺓ« ﺣﺘﻰ ﻻ ُﻳﻐﻴﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ .ﻭﺍﺑﻦ
ﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﺴــﻮﻏﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ،ﻭﻳﺒﺮﺃ ُ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ.
ﻣﺪﺍﺩ ﻻ ُﻳ 

ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ َﻣ ْﻦ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺠﺒﺎﺑــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﻭﻥ :ﻫﻞ ﻫﻢ ﺍﻟﻮُﻻﺓ
ْ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮﻥ ،ﺃﻡ ﻣﺘﺴﻠﻄﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ )417ﺏ420 ،ﺃ( .ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻣﺘﺸــﺪ ٌﺩ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃ ﻱ ِﺣــﺮﺍ ٍﻙ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ،ﻭﻣــﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺃﻭ
ﺍﻹﺑﺎﺿــﻲ ﻣﺬﻫﺐ
ّ
ﻛﺎﻓــﺮﺍ .ﻭﻓﻲ ﻟﻌﻨﺎﺕ
ﻛﺒﺮﺕ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺎﺳــﻘﺎً ﺃﻭ
ً
ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺻﻐُﺮﺕ ﺃﻭ ُ
ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒــﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺳــﻼﻑ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ )416ﺏ( ،ﻭﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻮﻱ٭ )417ﺃ( .ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ِ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ْ
ٍ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺑﺎﺩﺟﺮ) ،ﺹ  (52ﺑﺸــﺄﻥ ﺇﻣﺎﻡٍ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ )420ﺃ(:
ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﻲ .ﻳﻘﻮﻝ 
ﻭﺳــﻨّﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ﻭﺍﻟﻬﺪﻯ ﻟﻨﺎ،
ﻓﺈﻥّ ُﺣ ْﻜ َﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ُ
ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﻲ ﺃﻳﺪﻩ ﺍﷲ
ﻭﺑﺈﺟــﺎﺯﺓ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌــﺪﻝ
ّ
ﻭﻧﺼﺮﻩ ،ﻭﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ؛ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻧﺎ
ﻭﺳﻨّﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺷــﻬﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢْ ،
ﻭﺇﻥ ﻳﺤﻜُ ْﻢ ُ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ُ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉُ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺑ َِﺪ ِﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺑ َِﺪﻉ ﻭﻟﺪﻩ ﺑﺮﻛﺎﺕ،
٭
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ﺍﻟﺒ ِﺴﻴﻮﻱ.
ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺳﺎﺧﺎﻭَ :

ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﺍﻟﻮﻟﻲ
ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻭﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺇﻣﺎﻣــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ّ
ﻭﺳــﻨّﺔ ﺭﺳــﻮﻟﻪ ﻭﺩﻳﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑــﻦ ﻗﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﺭﺍﺿــﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﷲ ُ
ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺭﻏﻤﺎً ﻷُﻧﻮﻓﻨﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﺮﺽ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﷲّ ،
ﻭﺑﻴﻦ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳــﻨّﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻠّﺪﻭﻧﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﻠّﺪﻭﺍ
ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ
ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻻ ً
ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ) (....ﻷﻥّ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓــﻲ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓــﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻭﺩﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ
ُ
ﻣﺪﺍﺩ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ
ﺍﺧﺘﺼﺮﺗ ُﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﺇﻣﺎﻣ َﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺣﻜﻢ ،ﻭﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﺛﺎﺋﺮﺍ
ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻠّﻪ ﺃﻥّ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﻲ ﻛﺎﻥ
ً
ﺇﻥّ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ّ
ﻣﻨﺤﺎﺯﺍ
ﻣــﺪﺍﺩ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺃﻥّ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴــﻴﺮﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ 
ً
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮ.
ﻟﻺﻣﺎﻡ ُ
ﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺭﻗـــﻢ ) :36ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃــﺔ420 ،ﺏ ـ 428ﺃ( ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻣﻘﺘﺒﺴــﺎً ﻓﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﺩﺟــﺮ ﻻﺑﻦ ﺭُﺯﻳﻖ ) (48 - 41ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ ﻣﺨﺘﺼــ ٍﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﺰﺃ؛ ﻓﺎﻟﻨﺼﻒ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻟﺪﻯ ﺳﻠﻴﻞ )ﺑﻦ ﺭُﺯﻳﻖ( ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺑﻨﻲ ﻧﺒﻬﺎﻥ ﻟﻴﺲ
ً
ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﺼﺎً ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻠﻴﻞ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓّﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﺴــﻦ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ 973ﻫـ ﺗﺮﻙ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﻻﺩ :ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﻃﻬﻤﻴﺎ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ
ﺗﻮﻟّﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓّﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﻡ ﻋﺎﻡ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟّﻲ
ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺍﺳﻤﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻃﻔﻼ
996ﻫـ  ،ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻣﻈﻔﺮ
ً
ً
ً
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ َﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺧﻄﺄ َ :ﺍﺑﻨﻪ!( ﻭﺍﺳﻤﻪ
ٍ
ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﻭﻋﺪ ٍﻝ ﺇﻟﻰ
ﻓﻼﺡ ﺑﻦ ﻣﺤﺴــﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ ﻣﻘﻨﻴﺎﺕ )؟( ،ﻭﺣﻜﻢ
ﺃﻥ ﺗﻮﻓّﻲ ﺑﻌﺪ ﺳــﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) .(1003ﺛﻢ ﺗﻮﻟّﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﻭﻛﺎﻥ
ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ
ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1019ﻫـ  .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ٌ
ٌ
ﺣﺮﻭﺏ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴــﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺀﺓ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃ ُﺧﺮﻯ
ٍ
ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ
)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ 421ﺃ ـ 424ﺃ( .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ُ
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ﺗﺮﻛﻴﺰﺍ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺴــﺘﺤﻖ
ﺟﻴــﺪﺍ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺩﺭﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ٍﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ً
ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ،ﻭﻟــﺬﺍ ﻓﻘﺪ َﺧﻠَﻔَ ُﻪ
ﻃﻔﻼ
ﺍﻟﻨﺸــﺮ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ .ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ
ً
ً
ﺭﺟﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﻭﻯ،
ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻋﺮﺍﺭ ﺑﻦ ﻓﻼﺡ .ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺯﺣﻒ ٌ
ﺃﻣﺪﻩ ﺑﻬــﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮ ُﻋﻤﺮ)؟( ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻣﻊ ﺣﺸــﺪﻩ
ﻭﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺭﺟــﺎ ًﻻ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ 
ﻣﺤﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻬﻼ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳــﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﺛﻢ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺃﺣــﺪ ّ
ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺤﻢ ﺍﺳــﻤﻪ ﺣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮ ﻣﻌــﻦ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺻﺮ ﻋﺮﺍﺭ ﺑﻦ
ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ،

ﻓﻼﺡ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﺒــﺚ ﺃﻥ ﻏﺎﺩﺭ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺯﺍﻧﺘﻪ)؟( ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻣﻦ َﺻﻔَﺮ ﻋﺎﻡ  .1024ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺮﺍﺭ ﺑﻦ ﻓﻼﺡ ﺳﺎﺩ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،
ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ .ﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼــﻞ )424ﺃ 428 -ﺃ( ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓٌ ﻋﻠﻰ
ﻟﻜــﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻳﻀــﺎً ﻫﻨﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺤــﺎﺕ  48 - 41ﻋﻨــﺪ ﺑﺎﺩﺟﺮ؛
ْ
ﺍﺳــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳــﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﺃﻧﻬﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ
ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ» :ﺍﺳــﺘﻘﺮ ﺳــﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻬﻼ
ﺍﻟﺮﺳﺘﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﺠﺒﻮﺭ)؟(
)ﺑﺎﺩﺟﺮ(ُ ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺋﻞ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ُ
ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ُﻣﺮﺷــﺪ ﻓﻔﺘﺢ ُﻋﻤﺎﻥ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﺃ َﻧْﻬﻰ
ﺍﻟﻔﺴﻖ ِ
ﻭﺍﻟﺸ ْﺮﻙ ..ﺇﻟﺦ« .ﺇﻥّ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ
ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻻﻧﺸــﻘﺎﻕ ،ﻭﻃﻬﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ِ ْ
ﻟﺬﻛﺮﺕ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ؛ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺑﺎﺿﻴ ًﺔ ُ
ﺍﻹﻣﺎﻣ ُﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺑﻴﻦ  37ﻭ428) :1 38ﺃ ـ 440ﺃ(440) 2ﺃ ـ 455ﺃ(
ﻳﻌﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻫﻢ ﺃﺳــﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ
ﻋﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺃ ُﻣﺮﺍﺀ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺁﻝ ُ
ﺣﺎﻟﻴﺎً ،ﻭﻫﻢ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻗــﺪ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1624ﻭ ،1728ﻭﻫﻢ ﻋﻨﺪ
ﺑﺎﺩﺟﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ) .(130 - 53ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺆﻟّــﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺃﻟﻘﻰ ﺭﻳﺸــﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ُﻣﻠﻚ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻬﻢ؛
ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﻓّﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺃ ُﺳــﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳــﺎﺩﺕ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺷــﺮﻕ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1741ﻡ .ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳــﻠﻴﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً
ﺍﺳﺘﻤﺪ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ّ
 1ـ ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ.
 2ـ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ُﺑﻌﻤﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷُﻣﻮﺭ.
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ٌ

ﺃﺧﺒــﺎﺭﻩ ﻋــﻦ ﺍﻻﻧﺘﺼــﺎﺭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴــﻦ ﻭﻃﺮﺩﻫﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒــﻼﺩ )ﺑﺎﺩﺟﺮ،
ﺍﺳــﺘﻤﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺹ  ،(88 - 78ﻛﻤﺎ
ّ
)ﺑﺎﺩﺟﺮ ،ﺹ  ،(99 - 94ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ )ﺑﺎﺩﺟﺮ ،ﺹ .(93
ﺏ ـ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ :ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻺﺑﺎﺿﻴﺔ ﺩﻭﻟ ٌﺔ
ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺷﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ؛ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺩﻭﻟ ٌﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑﻘﻴــﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺷــﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘــﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ؛ ﻓــﺈﻥّ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐــﺎﺭﺏ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﺪ ٍﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ .ﻟﻜﻦّ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻘﺎﻉ ﻓﻲ
ٍ
ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺃ ُﺧﺮﻯ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ
ﺻﻮﺭﺓ
ﺧﺼﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸـــﻒ
á«°VÉHE’G ádhódG ¿Eq G
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ :
m òæe â¡àfG ÜQÉ¨ªdÉH
Ióe
ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺭﻗﻢ  1 32ﻟﻠﺘﺄﺭﻳﺦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
á«°VÉHE’G øμd
q .Ió«©H
ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
´É≤°UC’G ∂∏J »a â«≤H
ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ )331ﺏ ـ 378ﺏ( .ﻳﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ﺍﻟﺒﺎﺏ
m
äÉYÉªL
IQƒ°U »a
ﻳﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﻢ
á£°Sƒàe iôNoCGh Iô«¨°U
ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮ ٍﻝ 
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑــﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 145ﻫـ( ﺛﻢ
ّ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑــﻲ ﺣﺎﺗﻢ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 149ﻫـ( .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ،
ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 338ﺃ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺭﺳــﺘﻢ ﻭﺇﻣﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ّ
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﻓﻠﺢ ،ﻭﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﻭﺭﻗﺔ  .(430ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 359ﺏ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﺍﻟﻤﺘــﻮﻛﻞ
ﻋــﻦ ﺍﻧﻬﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﺮﺳــﺘﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ
ّ
ﺫﻛﺮ ﻟﻈﻬــﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ،
)247 - 232ﻫـ( .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ  366ﺃ ﻫﻨﺎﻙ ٌ
ﻭﺃﻭﻝ ﺧﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻬــﺪﻱ )322 - 296ﻫـ( ،ﺛﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺰ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ )365 - 341ﻫـ( .ﻭﻳﻘﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻴﻦ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺭﺟﻼﻥ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 366ﺃ(.
ﻭﻳﺴــﺘﻄﺮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﺬ)؟(ﻣﻊ
ﺫﻛﺮ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻘﻨﻄﺮﺍﺭﻱ)؟( ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ 369ﺃ ـ 378ﺏ .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ً
ﺃﺧﻴﺮﺍ ٌ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﻫﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺏ.
 1ـ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺋﻤﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ.
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ﺇﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ـ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸــﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋــﺮ  Emile Masquerayﻋﺎﻡ 1879ﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺳـــﻴﺮﺓ ﺃﺑﻲ
ﺯﻛﺮﻳﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ .ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ
ﻣﺼــﺪﺭﺍ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻗﺪﻳﻤﺎً
ً
ﺗﺴــﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺈﻥّ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ
ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎً .ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻗﻴﻞ :ﺇ ﻥ ﺃﻭﻝَ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺳــﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ،
ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻴــﺮﻭﺍﻥ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻭﻋﻜﺮﻣــﺔ ﻣﻮﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻤــﺎ ﺭﺍﻛﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻞ ،ﻭﺳﻠﻤﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
ﻭﻗﻴﻞ :ﺇﻥّ ﺳــﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ:
ﻭﺩﺩﺕ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻮﻣﺎً
ُ
٭
ﺿﺮﺑﺖ ُﻋﻨُﻘﻲ.
ً
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻏﺪﻭ ٍﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ،ﻭﻣﺎ ﺃ ُﺑﺎﻟﻲ ﻟﻮ ُ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ؛
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺎﺳﻜﻮﺭﺍﻱ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺑﺄﻥّ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ّ
ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﻓﺈ ﻥ ﺫﻟﻚ
ُ
ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺑﻌــﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ،ﻫﻨﺎﻙ
ﺧﺒﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻳﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﺗﻲ)؟( ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ
ٌ
ِ
)378ﺏ( .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﺃﻥّ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧُﺴ َﺦ ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ
ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻳﻮﺭﺩ ﺧﺒﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ّ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﻭﻟﺬﺍ
ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﺿﻤــﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺧﻠﻴﻔﺘــﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻋﺒﺪ ّ
»ﺳ َﺮﺑﺎً« ﻭ»ﻓﺨﺮﺝ«.
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺭﻗﻢ 334ﺏ ،ﺍﻟﺴﻄﺮ  8ﺑﻴﻦ َ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﺳــﻜﻮﺭﺍﻱ )ﺹ  .(31 ،24 ،9ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ِ
ﺑﻨﺼﻲ ﻣﺎﺳــﻜﻮﺭﺍﻱ
ﻧﺺ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ 
ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ 
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻭﺑﺎﺩﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ .ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ﺑﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻼﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ َﻛ ْﻢ ﺃﻓﺎﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ
ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ
ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ٌ
ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓٌ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ
ٌ
٭
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ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ  :ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻌ ٍﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺃ ُﻓﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﺝ ـ ﺃﻗﺴـــﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻢ :ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻗﺴــﺎﻡ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟ ُﻐﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ٍ
ﻭﻣ ْﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺗﺮﺍﺟﻢ
ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ّ
ﻏﻨﻰ ُ
َ
ﺃﻗﻞ ً
ﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓٌ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻛﺘﺐ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ
َﺳ َ ِ
ﻨﻰ .ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻓﻲ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐﻤــﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﺸــﻮﻑ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ
ــﻌ ًﺔ ﻭﻏ ً
ﺑﺄﺳــﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻭﺗﻀﻴــﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧــﺎً ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟــﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ؛ ﻓﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ
ﻣﻘﺴــﻢ ﺇﻟــﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ :ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ455) 1ﺃ ـ 466ﺃ( ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ٌ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺮﺩ ﺃﺳﻤﺎﺀ ُ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺬﻛﺮ
ﺃﺑﻲ ﻭ ّﻗﺎﺹ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦُ ،
ﻭﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً :ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻗﺪ ُﺗ ُ
ﻭﺩﻓﻨــﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ )ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻫــﺆﻻﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ُﺩﻓﻨــﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘــﻲ ُﺗﻮﻓّﻮﺍ ُ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ( ،ﻭﻓﻲ ِ
ٍ
ﺷــﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ُ
ﺗﺮﺩ ﺃﺳــﻤﺎﺀ ُ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ )ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧــﻲ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃ َﻧَﺲ ﻭﺑﻌﺾ ْ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺘُﺮﻱ(ِ ،
ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ.
ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ( ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ )ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ُ
ّﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ458) :ﺃ( ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻟﻠﺸــﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣــﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ،2ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻭﺍﺋــﻞ ﻣﻦ ﺧــﺎﺭﺝ ُﻋﻤﺎﻥ ﻳﺬﻛــﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟﻐُ ّﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﻋﺒّﺎﺱ،
ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳــﺪ )ﻣﺎﺕ ﻋــﺎﻡ 103ﻫـ( ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺭُﺳــﺘَﻢ ـ ﺇﻣﺎﻡ ﺇﺑﺎﺿﻴﺔ
3
ﺍﻟﺤ ّﺮ
ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ـ ﻭﺃﺑﺎ ﺑﻼﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺑﻦ َﺟﺪﻳﺮ)؟( ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ُ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ َﺣﺼﻴﻦ)؟( ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﻁ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺪﻣﺸــﻖ )458ﺏ ـ 459ﺃ( .ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﻭﻳﻜﻨّﻰ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺘﺎﺕ ﺑﻦ ﻛﺎﺗﺐ)؟( ُ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷُﻣﻮﻱ »ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ّ
 1ـ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
 2ـ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
 3ـ ﺻﺤﺘﻪ :ﺃﺑﻮ ﺑﻼﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺑﻦ ُﺣﺪﻳﺮ.
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ﺑﺄﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 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؛ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﻓــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ« .ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺇﻟﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻓﻬﻢ :ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺑﺸــﻴﺮ )ﻣﺎﺕ
ﻋﺎﻡ 178ﻫـ( ،ﻭﻣﻨﻴﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻴﺮ ﺍﻟﺠﻌﻼﻧﻲ )ﻣﺎﺕ ﻋﺎﻡ 180ﻫـ( ،ﻭﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﺟﺎﺑــﺮ ﺍﻷﺯﻛﻮﻱ )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
ﺟﺪ
ﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ً
ﻭﻳ 
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻭﻫﻮ ّ
ﻋﻘﺮ ﻧﺰﻭﻯُ ،
ﺑﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳــﺎﻣﺔ )460ﺃ( ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﺕ ﺳــﻨﺔ ﺛﻤﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺻــﻲ ﻭﻣﻨﻴﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﻼﻧﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ َ
ﻭﺩﻓﻦ ﺑﻬﺎ
ﻭﺣﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻌــﻼﻥُ ،
ﺭﻳﺎﻡ ﻗﺘﻞ َﺑﺪﻣــﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊُ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻟﺴ ٍﺖ ﻭﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ِ
ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ
ﺳــﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺰﺍﻥ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﺸــﻬﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻭﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﺎﺑﺮ
ﺿﺒّﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳــﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺑــﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﺯﻛﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ َ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﻡ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﻦ
ﻛﻌﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺻﻲ ﺑﻌــﺪ ﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘــﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳــﻨﻴﻦ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺠﺤﻲ ﻣﻦ ﻛﻨﺪﺓ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺗﻪ.
ﺮﺩ ﻗﺎﺋﻤ ٌﺔ ﻃﻮﻳﻠ ٌﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ُﻭﻟﺪﻭﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 460ﺃ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ َﺗ ُ
ُﻧﺎﺱ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺳــﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻋﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﻠ ٌﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ
ُﺑﻌﻤﺎﻥ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺃ ٌ
ﺬﻛ ُﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ َﺳﻠَﻤﺔ ﻣﺼﻨﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ )461ﺃ(،
ُﺗ َ
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺻــﺎﻑ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﺷــﺮﺣﺎً ﻋﻠــﻰ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﺑﻦ ِ
ﺍﻟﻨﻈـــﺮ )461ﺃ(،1
ّ
 1ـ ﻗﺎﺭﻥ
.327, 328

Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts of the British Museum Nr.
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ﻭﺍﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸـــﺮﻉ )ﻣــﺎﺕ 508ﻫـ(،
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﺍﻟﻜﻨــﺪﻱ ﻣﺆﻟــﻒ ﺍﻟﻤﺼ ﻨﻒ )ﻣــﺎﺕ 557ﻫـ(،
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﻘﻠﻬﺎﺗﻲ
ﻣﺼﻨﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ  Rieuﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺍﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ٭ ﺇﻟــﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﻄﻮﻃ ٍﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺖ
ﺇﺷــﺎﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻭﺗﺮ ُﺩ
ﺍﻟﺮﻗﻢ  202ﺑﺎﻟﻤﺘﺤــﻒ )462ﺏ ،ﺱ ِ .(11 - 6
ٌ
ٍ
ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ
ﻟﻌــﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻷُﻣﺮﺍﺀ ُﺑﻌﻤﺎﻥ ،1ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃ َْﺧ ُﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭﺳﻠُﻄﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ُ
ﺬﻛ ُﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ )466ﺃ( ﻓﺘُ َ
ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺒﺸﻴﺮ ﺑﻦ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ُﻋﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﺸــﻬﻮﺭﻳﻦ ﻭﻭﻻﺩﺗﻬﻢ ﻭﻭﻓﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ً
ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﻦ ﻧﺰﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 178ﻫـ  ،ﻭﺍﺧﺘﺘﺎﻣﺎً ﺑﺴــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺑﻬﻼ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 809ﻫـ .ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻡ 917ﻫـ ،
ﻣﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﺰﻭﻯ )465ﺏ(.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ 
ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﺑﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺃ ﻣــﺎ ﻗﺴــﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟــﻢ
ّ
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺪ
ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺑﺼﻴﻐ ٍﺔ ﺃﻛﺜﺮ
) (378 - 369ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﻮ
ً
ٌ
ﻣﺎﺳﻜﻮﺭﺍﻱ )ﺹ .(323 - 288) ،(284 - 266ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ 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 ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﻣﺴﻮﺭ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﻧﻲ)؟(.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻴﺎ ٍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴــﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻳﻨﺎً ﻭﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ؛ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛
ﻛﺒﻴﺮﺍ.
ﺩﻭﺭﺍ
ً
ﻓﺈﻥّ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ً
ﻛﺒﻴــﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ؛ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻓﺈﻥّ ً
ٌ
ٌ
٭ .Supplement to the Catalogue of the Arabic Manusacripts of the British Museum
 1ـ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻭﺣﺎﺯﻡ ﺑﻦ ُﺧﺰﻳﻤﺔ ،ﻭﻭﺍﺭﺙ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ.
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ا ﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؛
ﺗﻄﻮﺭﺍ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓــﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢْ ،
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺣﺘّﻰ ﺍﻵﻥ ﻏﻴﺮ ٍ
ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ.
ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴ ٍﻞ ً
ﺩ ـ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﻧﺴـــﺎﺏ ﻋﺮﺏ ﺍﻷﺯﺩ ﺑ ُﻌﻤﺎﻥَ :ﺗ ِﺮ ُﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳ ُﺔ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ
ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻷﺯﺩ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﺸـــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ )ﻭﺭﻗﺔ  .(29 - 20ﻭﻋﻤﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻨﻪ
ــﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﺬﺍ
ﻣﺨﻄﻮﻃ ٌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )(Add .22 ،376؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻧُ ِﺸ َ
ﻓﻠﻴﺲ ُﻣﺘﺎﺣﺎً ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔ ﺤﺼﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧــﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﺃﺿﻔﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻥّ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻭﺗﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻬﻤــ ًﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺳــﺎﻃﻴﺮ ﺍﻷ ﻭﻟﻴﺎﺕ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠ ﺨﺺ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺘﺒﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺳﻲ ﺃﻭﻝ ﺃﺯﺩﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺮ ﺣ َﻞ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ،
ﻭﻳﺮﺟــﻊ ﺗﺮ ﺣﻠُــﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺃﺑﻨــﺎﺀ ﺃﺧﻴﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ
ﻣﻮﺍﺷــﻴﻬﻢ ﻳﻮﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ؛ ﺩﺧﻠﺖ ﻛﻠﺒ ٌﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ ﻭﻧﺒﺤﺖ
ٍ
ﻣﺎﻟﻚ
ﻓﻔ ﺮﻗﺘْﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺴﻬﻢٍ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻜﻰ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﻏﻀﺐ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃ َﻭﻻﺩ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻘﺮﺭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻀﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺴــﺮﺍﺓ ﺑﺄﻋﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ ،ﻭﻗﺪ ُﺳ ّﻤﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ َ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻜﻠﺒﺔ! ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﻧﺎﻗﺘﻪ:
ﺳﺘ ِ
ِ
ﻣﺸﺎﺭﺏ
ُﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺿﺤﺎ ُﺕ
ٌ
ُ
ﻟﻜﻦّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻥ ﺻ ﺢ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥّ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺽ ﻗﻮﻡ
ٍ
ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻻُﻭﻟــﻰ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺠــﺎﺯ .ﻭﻗﺪ ﺿــﺮﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻀﺎﺭﺑــﻪ ﻟﻔﺘﺮ ٍﺓ ﻓﻲ
َﺑ َﺮﻫﻮﺕ ،ﻭﻫــﻮ ٍ
ﻭﺍﺩ ﺑﺤﻀﺮﻣﻮﺕ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔــﺮﺱ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺗﻮﻃﻨﻮﺍ ﺑﺄﺭﺽ ُﻋﻤﺎﻥ .ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺩﺍﺭ ﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺑﻦ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﺯُﺑﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ّ
ﻗﺮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺍﺑﻨــﻪ ُﻫﻨﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﻪ
ﻓﺮﺍﻫﻴــﺪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺑﻠﻎ ﺃﺭﺽ ِ
ــﺤﺮ ﺗﺨﻠــﻒ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄــﻦ ﻣﻬﺮﺓ ﺑﻦ
ﺍﻟﺸ ْ
َﺣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﻑ ﺑــﻦ ُﻗﻀﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺣﻤﻴــﺮ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﺎﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻭ ًﻻ ﻋﻠﻰ َﻗﻠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ،ﻭﻧﺸﺮ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ
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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﺍﻟﺠﻮﻑ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺳﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻟﻴﺴﺘﺄﺫﻧﻬﻢ ﻓﻲ ُﺳﻜﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮﻓﻀــﻮﺍ ،ﻭﻭﻗﻒ ﻛ ﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﺣﻪ :ﻣﺎﻟــﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻑ،
ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻓﻲ ُﺻﺤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺠﻴﺸــﺎﻥ ﻓﻲ َﺳــﻠﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑ ٍﺔ 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 ،ﻭﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺯﺑﺎﻥ ﻓﻲ ُﻣﺒﺎﺭﺯ ٍﺓ ﻓﻔ ﺮ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ُﺻﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﺸﻄﻮﻁ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ

º°SG
ﻣﻀﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟــﻰ ﻗﻠﻬﺎﺕ .ﻭﺟــﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ o ¬fEG ∫É≤j ¿ÉªYo º°SG
ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻧ ٍﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡٍ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻔﺮﺱ
m
mAÉe ø«Y ¬«a âfÉc OGh
ﺇﻟــﻰ ﺑﻼﺩﻫﻢ .ﻭﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻠــﻚ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺑﻤﺎ
¢SôØdG ¿Éch ¿GQór oZh
ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﻣﻦ
ﺣﺪﺙ ﻏﻀــﺐ ،ﻭﺃﺭﺳــﻞ ﻋﺴــﺎﻛﺮ
ً
¿hõªn dG ¬fƒª°ùj
t
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻬُ ْﺪﻧﺔ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺍﻻﻧﺴــﺤﺎﺏ ﻣﻦ ُﻋﻤــﺎﻥ ،ﻓﻘﺎﺗﻠﻬﻢ
ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻨــﺎﺅﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ُﻫﻨــﺎﺀﺓ ﻭﻓﺮﺍﻫﻴﺪ ﻭﻣﻌﻦ،
ﻭﻫﺰﻣﻬﻢ ﺛﺎﻧﻴ ًﺔ ،ﻓﺴﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳــﻔﻨﻬﻢ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﺼﺎﺭ
ﻟﻌﻤﺎﻥ .ﻭﺳــﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺳــﺮﺍﺡ ﺃﺳــﺮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ
ً
ﺳــﻴﺪﺍ ُ
ﺑﻄﻮﻥ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﻭﺃﺭﺳﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻔﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺩﺕ
ٌ
ﺍﻷﺯﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒــﻼﺩ ﻣﺘﺒﻌﻴﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺎﻟــﻚ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻣﻼﺩﺱ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻭﺍﻷﺳــﻮﺩ ﺍﻟﻴﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﺍﻷﺯﺩ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻧﺰﻟﻮﺍ
ﺑﻬﺪﺍﺩ ،ﻭﺣﺎﺭﺛــﺔ ﺍﻟﺤﺪﺍﻥ ﻭﺃﺧﻮﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨــﺪﺏ ﺍﻷﺻﻐﺮ ،ﻭﺑﻨﻮ ﻏﻨﻢ ﺑﻦ

ﻏﺎﻟﺐ ﺑــﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻤﺮ ﺑﻦ ﻧــﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻨــﻲ ﻏﺎﻣﺪ ﻭﻧﺎﺱ ﻣــﻦ ﺧﻮﺍﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﺼﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻣﻌﻮﻟﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺷــﻤﺲ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻫﺆﻻﺀ »ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ ﺭﻳ ٍ
ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ« .ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﺯﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻫﺠﺮّ .ﺃﻣﺎ
ﻒ ّ
ﻭﺍﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﻦ ٍ
ﺍﺳﻢ ٍ
ﻭﻏ ْﺪﺭﺍﻥ؛ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﻣﺎﺀ ُ
ﺍﺳﻢ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻴﻘﺎﻝ :ﺇﻧﻪ ُ
ﺍﻟﻤﺰﻭﻥ.

ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ َ
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ا ﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﺩ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﺃ ُﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ
ﻟﺆﻱ ﺑﻦ ﻏﺎﻟــﺐ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻠــﺪﺓ ُﻃﻌﺎﻡ ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬــﺎ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻑ
ﺑﺠــﻮﺍﺭ ﺍﻷﺯﺩ ،ﻭﻗــﺪ ﻭﺟــﺪﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻤــﻦ ﻧﺰﻟــﻮﺍ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﻄﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺳــﻌﺪ
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﺲ ،ﻭﻗﺪ ﺯ ﻭﺝ ﺳــﺎﻣ ُﺔ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺳــﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑــﻦ ﻋﻤﺮﻭ .ﺃﻣﺎ
ﺑﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﻣﻦ ُﺧﺰﺍﻋﺔ ﺑﻦ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻋﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭ ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻟﺘﻬﺎ
ٌ
ﺿﻨْﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
ﺧﺎﺭﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﺖّ .ﺃﻣﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ َ
ﻭﺑﻌﺾ ُﻗﻀﺎﻋﺔّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﻮ ﺭﻭﺍﺣﺔ ﺑﻦ ُﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﺲ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﺸﻢ.
ﻇ ﻞ ﻣﺎﻟــﻚ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳــﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻬﺎﺕ
ﺃﻣﻴﺮﺍ
ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﺗﺎﺑــﻊ ﺯﺣﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣــﻲ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﺣﻴــﺚ ﻗﺎﺑﻞ
ً
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺯُﻫﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺗــﺰﻭﺝ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﺑﻨ َﺔ ﺍﺑﻦ
ﺃﺯﺩﻳﺎً ﺁﺧﺮ
ً
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﻠــﻰ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ،
ﺯﻫﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻨُ ُﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ

ﻭﻗﺪ ُﻭﻟﺪ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣــﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟــﻚ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﺼﺒﺢ ﻗﺎﺗﻞ ﺃﺑﻴﻪ! ﻭﺳــﺎﺩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،ﻭﻣﺎﺕ

ﻣﻘﺪ ًﺭﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ُﻳ َ
ﻋﻦ ﻣﺎﺋ ٍﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً .ﻭﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴــﺔ ) ﴾ s r q p o n m ﴿ :(79/18ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
ﺟﺪ
ﻓﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﺣﻔﺎﺩﻩ

ﺍﻟﻤﺴــﻤﻰ ﻣﻨﺪﻟﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ ﺑﻦ ﻛﺮﻛﺮ ﻭﻫﻮ ّ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ ﺑﻦ ﻛﺮﻛﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺒﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﺯﺩ ﻱ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﻤﻪ
ﺬﻛ ُﺮ ﺣﻜﺎﻳ ُﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ .ﻭﻓﻲ ﻗﺴﻢٍ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ )26ﺃ( ُﺗ َ
ﺃ ُﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﻮﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻻﺑﻨﻪ ﺳﻠﻴﻤﺔ؛ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ٍ
ﺭﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺑﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺱ،
ﺃﺣﺐ ﺃﻭﻻﺩ

ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ ّ
ﻭﻗﺪ ﺣﺴــﺪﻩ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﺯﺍﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛ ٍﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﺃﻥ ﻳﺴــﻬﺮ ﻟﻴﻠ ًﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳــﺔ؛ ﻟﻜﻦّ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻮﺕ ﻧﻮﺑﺔ ﺣﺮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻳﻨﺎﻡ،
ﻳﺼﺪﻕ ﺫﻟﻚ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺧﺘﺒﺎﺭ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﺯﺟﺮﻫﻢ ﻭﻟﻢ ّ
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 ﺃ ُﺫﻧﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻆ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﻭﺻﻮﺏ ﺳﻬﻢ ﻗﻮﺳﻪ
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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر
ٌ

ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﻫﻢ ﻓﺄﺻــﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ،1
ﻣﻦ ﺑﻴــﻦ ﺃ ُﺫﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺑﺎﺗﺠــﺎﻩ
ّ
ﻭﺧﺎﻑ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺜﺄﺭ ﻣﻨﻪ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ ﻣﻌﻦ .ﻭﻋﻤﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻷﻛﺒﺮ ُﻫﻨﺎﺀﺓ
ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﻓﺄﻇﻬﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺧﻴﻬﻢ ﺳــﻠﻴﻤﺔ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻧﻔﻖ
ﻭﻣﻊ ﺃﻥّ ﻣﻌﻨــﺎً َﻗ ِﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﻟﻜﻨــﻪ ﻇ ﻞ
ً
ﺣﺎﻗﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴــﻪّ ،
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ
ﺟﺰﻋ ُﻪ ﻭﺧﻮ ُﻓ ُﻪ ﻓﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ

ً
ﺍﺷــﺘﺪ ُ
ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺳــﻔﻴﻨ ٍﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺭﺱ .ﻭﻧﺰﻝ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺠﺎﺳﻚ ،ﻭﺗﺰﻭﺝ
ﺑﻔﺎﺭﺳﻴ ٍﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻹﺳﻔﺎﻫﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ُﺳ ﻤﻮﺍ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﺳﻔﺎﻫﻴﺔ،
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﺗﺠﻮﺍﻟﻪ ﻓﻤﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭﻧﺰﻝ ﻋﻠــﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻫﻨﺎﻙ،
ﻭﻛﺘﻢ ﺍﺳــﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ُﻳﻨﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺑﺠﺮﻳﺮﺓ
ﻭﻗﺪ ﻋ ﺮﻓﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻌﻮﻣﻞ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡُ ،
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺑﻮﻩ ﻭﺃﺧــﻮﻩ ﺟﺬﻳﻤﺔ ﺍﻷﺑﺮﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺱ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺗﺰﻭﻳﺠﻪ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻏﺎﺷﻤﺎً،
ﺮﺍﺩ
ﻭﺍﻧﺘــﺰﻉ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺣ ﻖ ﺍﻟﻠﻴﻠــﺔ ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﻣــﻦ ّ
ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃ ٍﺓ ﻋــﺬﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃ ﻳــﻢ ُﻳ ُ
ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻔﺘــﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﺘﻠــﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﻗﺪ
ُ
ﺷﻜﻰ ﺃﻫﻞ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻻﻝ ﺇﻟﻰ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﻓﻮﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎﻹﻧﻘﺎﺫ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﻓﻲ
ﺧﻨﺠﺮﺍ ﺛﻢ ﺍﻗﺘﻴﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻟﺒﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻭﺃﺧﻔﻰ ﺗﺤﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪ
ﻟﻴﻠﺔ
ً
ُ
ﻣﺨﺪﻉ ﺍﻟﻤﻠﻚ،
ﻓﺎﺳــﺘﻞ ﺧﻨﺠﺮﻩ ﻭﻗﺘﻠﻪ ،2ﻭﻟﺒﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻔﻠﻖ
ّ
ﻣﻘﻔﻼ ،ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻫﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻭﻗﺘﻠﻬــﻢ .ﻭﻷﻥّ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﻦ ﻛﺎﻥ
ً
ﺩﺑﺖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻣﻊ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ
ّ
ﺍﻟﻤﻀﻤــﺦ ﺑﺎﻟﺪﻡ ،ﻛﻤﺎ ﺭﻣﻰ
ﺳــﻴﻔﻪ
ﻭﺃﺭﺍﻫﻢ
ﺍﻟﺤﺼﻦ
ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻞ
ﺃﻃ


ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﻣﻼﺑﺴﻪ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﻭﺻﺎﺭ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻣﻠﻜﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﺎﻥ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ُﺳــﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺴــﺪﻭﺍ ﻭﺳﺨﻄﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻜﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﺍﺿﻄ ﺮ ﺃﺧﺎﻩ ُﻫﻨﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﻧﺠــﺪ ٍﺓ ﻟﻪ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ،
ﻭﺗﻮﻓّﻲ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﺑﻜﺮﻣﺎﻥ ﻭﺗﺮﻙ ﻋﺸــﺮﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ :ﻋﺒﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺳــﻌﺪ ﻭﺭﻭﺍﺣﻪ
ﻭﻣﺠﺎﺵ)؟( ﻭﻛﻼﺏ ﻭﺃﺳﺪ ﻭﺃﺯﻫﺮ ﻭﺃﺳﻮﺩ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ.
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ،ﺹ .292
ٍ
 2ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻘﺼ ٍﺔ ﻣﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﺳــﻄﻮﺭﺓ ﺃﻧﻄﻴﻮﺧﻮﺱ ﻓــﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺎﻭ ،ﻟﻨﺪﻥ 1879ﻡ ،ﺹ .272 ،271
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ﺍﻟﻤﻠْﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ ﻓﻲ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩ ُ
ﻋﺪﺩ
ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﺩ ٌ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺑﻘﻲ ٌ
ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ.
ﻭﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ُﻣﻠْــﻚ ﺁﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻃﻤﻊ ﺍﻟﻔــﺮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺇﻣــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺮ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــ ٍﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﻯ ،ﻭﺍﻧﺴــﺤﺐ
ﻓﺄﺧــﺬﻭﺍ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺣﻞ ُ
ﺍﻷﺯﺩﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ،ﻭﻇ ﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﺠﻲﺀ
ﺍﻹﺳﻼﻡ.1

 1ـ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺮﺓ ﺃﻥّ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳــﺎﺧﺎﻭ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻩ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ 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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ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ
ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ
»æ«μ°ùªdG »ëàa

■

ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﺗﻰ ﻛﺎﻧﻂ ﺇﻟــﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ »ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ«
ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻓــﻲ ّ
ﻭ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻭ »ﺍﻟﺪﻳﻦ«؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺗﻌﻨــﻲ ﻟﻔﻈــﺔ  : kósmos / κόσμοςﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗــﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﺴــﻦ.1
ﻣﺜﻼ ﻓﺈﻥّ » «mundusﺗﻌﻨﻲ:
ﻭﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ً
 1ـ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﻑ ،ﻧﻈﻴﻒ ،ﻣﻬ ﻴﺄ ،ﻻﺋﻖ ،ﺃﻧﻴﻖ.
 2ـ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺳﻤﺎﺀ ،ﻣﻌﻤﻮﺭﺓ ،ﺩﻧﻴﺎ ،ﺑﺸﺮ ،ﺃﺭﺽ ،ﻛﺮﺓ ﺃﺭﺿﻴﺔ.
ﺣﻠﻲ ،ﺯﺧﺎﺭﻑ ،ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺠﻤﻴﻞ..ﻭﻻ
 3ـ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ )ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ(ّ ،
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸــ ّﺬ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥّ »ﻋﺎﻟﻢ« ﻣﻦ »ﻋﻠﻢ« ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺍﻟﻌﻠَﻢ ،ﻭﻛﻠّﻬﺎ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺗﺪﻝّ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺔ
»ﻭﺳﻢ« ﻭﻣﻨﻪ 
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ َ
ُﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻭﻣﻨﻪ ﺳﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺴــﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ .ﺇﻥّ
 1ـ .Platon, Gorgias, 507e - 508a
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ.
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ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥّ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻣــﺎﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎً ـ ﻳﻮﻧﺎﻧﺎً ﻭﺭﻭﻣﺎً
ﺑﺼﺮﻳﺎً ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ،ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ:
ﻭﻋﺮﺑﺎً ـ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎً
ّ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍ
ﺃﻣﺮﺍ
ً
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ »ﺁﻳﺔ« .ﻓﻘﺪ ُﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺟــﻮﺩ ﺑﻮﺻﻔﻪ »ﻣﺜــﺎﻻً« ﺃﻭ ً
»ﻧﻈــﺮﺍ«theoria,) 1
ﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻨﻔــﺲ ) (idea-eidosﻭ ُﻓﻬﻤــﺖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬــﺎ
ً
 .(intuitusﻗﺎﻝ ﺃﺭﺳــﻄﻮ» :ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
2
ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻼﺣﻘﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺃﻏﺴــﻄﻴﻨﻮﺱ 3ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ .4ﻭﺳﻮﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ«  .ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟــﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻟٰــﻪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ
) (δημιουργός, démiourgosﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺗﺼــﻮّﺭ ﺍﻹﻟٰــﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟــﻖ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ
)ﻳﻬــﻮﻩ ،ﺍﻷﺏ ،ﺍﷲ (...،ﻓــﺈﻥّ »ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ« ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻗــﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ )ﻓــﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻮﻳﺰﻳﺲ( ﻫﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻌﺰﻭﻓــﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺗﺎﺭ
ﺟﻤﻴﻼ ﻳﺤﺘــﺎﺝ ﺇﻟﻰ »ﺇﻧﻘﺎﺫ«
ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ »ﻣﻌﻠﻤﺎً«
ً
ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ّﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ »ﻋﻼﻣﺔ« ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ
ﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ّ
ﺃﻭﻟﻰ» ،ﻏﺎﺋﺒﺔ« ،ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺟﻪ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻨــﺬ ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ ﺗﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻖ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻔﻬﻢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧّﻬﻢ ﺍﺣﺘﻔﻈﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ«
ﻭ »ﺍﻟﻌﻘﻞ« ﻭ »ﺍﻟﻨﻈﺮ« ﻭ »ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ« ...ﺇﻟﺦّ ،ﺇﻻ ﺃﻧّﻬﻢ ﻟــﻢ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﺍ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ
ﻋﻨﻬﺎ .ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤـــﺎﺕ ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗــﺪ ﺗﻐﻴّــﺮﺕ؛ ﺇﻥّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
»ﺁﻳﺔ«؛ ﺇﻧّﻪ ﺻﺎﺭ »ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ« .ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻃﻮﺑﻴﻘﻴﺔ :ﻟﻘــﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜّﺮﺓ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺩﻳﻐــﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ـ ﺃﻥّ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻫــﻮ »ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺎﺋــﻦ؟« ،ﻭﺃﻥّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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»ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ« ﻓﻲ ﺗﺼﻮّﺭ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ ﻭﻟﻄﺮﻳﻘﺔ »ﺍﻟﻔﻬﻢ« ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺤﺪﺳــﻲ ﻟﻪ ،ﺭﺍﺟﻊ:
ﻋﻦ ّ
ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻫﻴﺪﻏﺮ ،ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﻧـــﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻜﻴﻨﻲ )ﺑﻴــﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ (2012 ،ﺹ .329 - 328
ﺃﺭﺳــﻄﻮ ،ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ  980 ،1ﺃ  .21ﻗﺎﻝ» :ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ«.
ﺃﻏﺴﻄﻴﻨﻮﺱ ،ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ .35
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑــﻲ » :ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻷﻓﻀﻞ ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻟﻪ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﺧﻴــﺮ« .ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ )ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻕ (1973 ،ﺹ ،52
.103 - 102
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ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻮ :ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ )ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ
ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﻨﻔﺲ« ﻭ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻭ »ﺍﻹﻟٰﻪ« ،ﻭﺭﺳﻤﻮﺍ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ( ـ
ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ :ﺃﻥّ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ؟
ﻟﻜﻞ
ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻮ :ﻫﻮ ﺃﻧﺎ ﺃﻓﻜّﺮ ﺃﻭ ﻭﻋــﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﺘﻤﺜّﻠﺔ ّ
ﺷــﻲﺀ ﺑﻮﺻﻔﻪ »ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً«؛ )ﺣﻴﺚ ﺗﺸــﻜّﻠﺖ ﺑــﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻖّ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻻﻫﻮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳــﺮ ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺬﻭﻗﻲ( .ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ّﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ«:
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  /ﺍﻵﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  /ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .ﻭﻷﻥّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﻏﻴّﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ،
ﻛﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﺩﻳﻨﻴّﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺪ ﺗﻐﻴّﺮﺕ.
ﻓﺈﻥّ ّ
ﻳﻘﻊ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﻂ ﻓــﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ
AÉeó≤dG óæY ºdÉ©dG ¿Eq G
Ék ehQh Ék fÉfƒj Ék ©«ªL
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﺃﻻ ﻭﻫــﻮ ﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ :ﺃﻥّ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟــﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ Ék jq ô°üH Ék Ä«°T ¿Éc ób Ék HôYh
…óà¡f ≈àMh ,Ék «dÉªLh
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ّﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ
:™FGôdG »fBGô≤dG ô«Ñ©àdÉH
ﻣﻨﻈــﻮﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ
ً
zájBG{ ºdÉ©dG ¿Éc ó≤d
ﺫﺍﺗﺎً ﺃﻭ ﻭﻋﻴﺎً ﻣﺤﻀﺎً ﺑﺄﻧﻔﺴــﻨﺎ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻣﻊ ﻛﺎﻧﻂ ﻫﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻪ :ﻛﻴﻒ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ؟
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺻــﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ »ﻋﺎﻟﻢ« ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ً
ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ »ﺍﻟﺪﻳــﻦ«؟ ﺃﻱ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼــﻮّﺭ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﻂ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ« 1ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﻤﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻋﻠﻰ »ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ّ
ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ّﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ّ
ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ .ﺇﻥّ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺃﺻﻴﻞ ﻳﺼﻌﺪ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ،
»ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﺟﻬــﺎﺯﺍ
ﻭﻟﻴﺲ
ً
ﺩﻋﻮﻳﺎً ُﻳﻔــﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘــﻮﻝّ .
ﻋﻘﺪﻳﺎً ﺃﻭ ّ
ّ
 1ـ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻜﻴﻨﻲ )ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ،
 ،(2012ﺹ  56ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ« ،ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻴﻪ ّﺇﻻ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ
ﺩﻋﻮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺳﻴﺮﺓ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ
»ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴــﻨﺔ«ّ ،ﺇﻻ ﺃﻧّﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺮﺓ ّ
1
ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﺴﻴﺢ  .ﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ؟

] ﴾ 2 1 0 / ﴿ (1ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ [20 :ﺃﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؟
ﻛﻴﻒ ﻧﺠﻤﻊ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳــﻦ؟ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ
ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﻪ ﻛﺎﻧﻂ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ :ﻧﻘﺪ ﻣﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺸــﻜﻞ
ّ
ﺍﻟﺤﻜﻢ .2ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ّﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ:
ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻠﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﻈﺮﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ّﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝّ ﻋﻠﻴﻪ
»ﺍﺳــﺘﺪﻻﻻﺕ ﺗﻘﻒ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻣﺎً ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ«ّ ،3ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻲ
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ« ﺍﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﺤﺮﻳﺘﻪ؛ ﺇﺫ »ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺸــﺮﻋﺎً ّﺇﻻ ﻓﻲ ]ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ[ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺣﺪﻩ« .4ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ّ
ﺗﺪﻋﻲ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؟ ﺇﻧّﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﻂ »ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ« .ﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ؟
ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ
ﻟﻦ ﻧﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻄﺮﺣﻬﺎ ﻫﻨﺎ ّﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻔﻨﺎ ُ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﻧﻂ» :ﻧﻌﻢ ،ﻟﻘﺪ ﺭﺳﺨﺖ ﺍﻵﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ـ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺴــﻲ ـ ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ـ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺴــﻮﺱ ـ ﻫﻮّﺓ ﻻ ُﻳﺴــﺒﺮ
ﻣﻌﺒــﺮ ﺑﻴــﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ )ﺇﻻ
ﺣﺪ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌــﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﻏﻮﺭﻫــﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟــﻰ ّ
ٌ
ﺑﺎﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﻌﻘﻞ( ،ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ  202ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﺇﻣﺎﻧﻮﻳﻞ َﻛﻨْﺖ ،ﻧﻘﺪ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻏﺎﻧﻢ ﻫﻨﺎ )ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.(2005 ،
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .71
ﻧﻔﺴﻪ.

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ؛ ّﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺆﺛّﺮ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ
ﺫﺍﻙ؛ ﺃﻱ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻘّﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺱ ﺍﻟﻐﺎﻳ َﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ّﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴ ُﺔ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ«.1
ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ّﺇﻻ 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 ﻭﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ« .2ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧّﻨﺎ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ
ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻛﺄﻧّﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ،
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ »ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻗﺼﺪﻧﺎ« .3ﺇﻥّ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﻬﻴّﺄﺓ ﻣﻦ
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻐﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ« ،ﻭﻧﺤﻦ
ﻻ 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
ﻋﺎﻗﻼ« ،5ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻤﻨﻊ
ﺃﻧّﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ »ﻛﺎﺋﻨﺎً
ً
ﺃﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﻴّﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ،ﺧﻔﻴّﺔ ﻭﺭﺍﺋﻌﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ ،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...
ﻧﺪﻋﻲ ﺗﻔﺴـــﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺇﻟــﻰ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈــﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤــﺚ ﻣــﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ« .6ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺑﻨﻰ ﻛﺎﻧﻂ ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﺍﻟﺮﺷﻴﻖ ﺑﻴﻦ »ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .73
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .81
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .86
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .299
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .300
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .301
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ﺍﻟﻤﺘﻔﻜّــﺮﺓ« ﻭ »ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻨــﺔ« ،ﺣﻴﻦ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ
ﺃﻱ ﺣﻘﻴﻘﺔ
»ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻧﺤﻦ ﻻ ﻳﺤــﻖّ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ »ﻧﻌﻴّﻦ« ّ
ﻟﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ »ﻧﺘﻔﻜّــﺮ« ﻓﻲ ﻏﺎﺋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ،ﻓﺎﻓﺘــﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺘﺄﺕ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻛﻠﻴﺎً ﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ،
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ّ
ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺴﺎﺳــﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻷﻟﻢ .ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ »ﺍﻟﺴــﺒﺒﻴﺔ«؛ ّﺇﻻ ﺃﻧّﻬﺎ ﺳــﺒﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﺑﻞ »ﻻ 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 ﻟﻌﻼﻗﺘﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ :ﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺁﻟﺔ؛ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺁﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺗﺴــﺎﻕ
»ﻧﻈﻢ« ﻣﺎ .ﻓﻬﻲ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻭﻋﻠﻰ ْ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧّﻬﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻌﺪ ﺑﻘﺼﺪ
ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ .ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﺒﺪﻭ »ﻭﻛﺄﻧّﻪ ّ
ّ
ﺃﺻﻼ ،ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺟﻮﻫﺮ
ﻳﺨﺺ
ﻪ
ﺃﻧ
ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻓﻲ
ﻳﺒﺪﻭ
ﻟﻜﻦ
ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ،
ّ
ً
ّ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ .ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻳﻘﻊ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻋﺠﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ﻻ ﺧﺎﺭﺟﺎً ﻋﻨﺎ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻘﻠﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎ«2؛ ﻟﻜﻦّ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻗﺪ ﻳﻐ ّﺬﻳﻪ
»ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ« ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻮّ« ،3ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮّﻝ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ.
ﺻﺤﻴــﺢ ﺃﻧّﻨﺎ ﻧﺤــﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺎﻳــﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨــﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻓﻬﻤﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﺮﺩ ﻟــﻪ؛ ﻷﻥّ ﻣﻠﻜﺎﺗﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧّﻨــﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ّﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ
ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻨﺎ ،ﻭﺃﻥّ ﻣﻠﻜﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺇﻟﻴﻨﺎ .ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﻀﺮﻭﺏ ﻣﻦ »ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ« ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﺜﻴــﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﻬﺎ .ﻓﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ؟
 1ـ ﻧﻔﺴﻪ.
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .305
 3ـ ﻧﻔﺴﻪ.
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»ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻫﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔــﺲ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺗﻤﺜّ ٍﻞ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺄﺳﺎﺱ ،ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻨﺎ«.1
ﻳﻨﺪﻫﺶ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻤــﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﺗﺴــﺘﻄﻴﻌﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻓﻖ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺍﺳــﺘﺠﻼﺋﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺎﺕ .ﻭﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻠﻜﺎﺗﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺗﻌﺮﻳﺾ
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻧﻌﺠﺐ ﺑﺴــﺒﺐ »ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴــﻪ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻦ
ﺍﺗﺴــﺎﻉ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸــﻌﺮ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴــﻴﺔ ﺛﻤﺔ ﺷــﻴﺌﺎ ،ﻧﻌﻢ
ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ؛ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓــﻖ« .2ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺠــﺮﺩ ﺣﻜﻢ »ﺟﻤﺎﻟﻲ«
¢ùØæ∏d áeó°U »g á°ûgódG
ﻫﻨﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ »ﺟﻤﺎﻝ ﻋﻘﻠﻲ« ﻓﻲ mπqãªJ ≥aGƒJ ΩóY øe É¡«JCÉJ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﺃﺟــﻞ ﺛﻤﺔ »ﺭﺿــﺎ ﻋﻘﻠﻲ« ﻋﻦ ﺷــﻲﺀ ﻓﻲ ,É¡«£©J »àdG IóYÉ≤dG ™e Ée
IOƒLƒªdG ÇOÉÑªdG ™e
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ »ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ« ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ« ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ
,¢SÉ°SCÉc ¢ùØædG »a Ék ≤HÉ°S
ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋــﻦ »ﺭﺿﺎ ﺫﺍﺗﻲ«؛
áª«≤H ∂°ûdG ≈dEG ÉæH ™aóJ
ﻧﺴــﺒﻴﺎً؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ّ
ÉæªμM hCG ÉæàjDhQ
ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺿــﺮﺏ ﻣﻦ »ﺍﻟﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ« ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ
3
ﺛﻤﺔ ﺟﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ ّ .
ﻭﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻜّﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎﺕ؛ ﺃﻱ :ﻭﻓﻖ ﺿﺮﺏ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ.
ّﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌــﺮﻑ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ّﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ4؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ
ﻣﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺟﺰﺭﻩ؟ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻣﺎ ً
ﻣﺜﻼ؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻤﺎﻙ؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ّ
5
ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻃﺒﻌﻲ ّﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ »ﻋﻠﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮ ًﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ« ﻓﻲ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .307
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .308
ﻧﻔﺴﻪ.
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .313
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .314
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ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ـ ﺣﺴــﺐ ﻛﺎﻧﻂ ـ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻦ؛
»ﻷﻧّﻨﺎ ﻧﺘﺼﻮّﺭ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ )ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗــﻞ( ﺧﺎﺭﺟﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
1
ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻨﻈﻢ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ«  .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟــﺪﺭ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ» :ﺇﻥّ
2
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ«  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫــﻮ» :ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ
ّ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻛ ّﻞ ﺷﻲﺀ ﻏﺎﻳ ٌﺔ ﻭﻭﺳـــﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎً« ،3ﻭﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ.
ﻭﺍﻟﺴــﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥّ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﺘــﺮﻑ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ
ّ
ﻷﻳﺔ ﻋﻠّﻴﺔ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ«؛ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﺃﺑﺪﺍ
ﻣﺜﻴﻼ
ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
»ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺃﻥ
ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﻴﻦّ :
ً ً ّ
ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ ﻋــﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ّﺇﻻ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﻭﻟﻜــﻦ ﺃﻳﻀﺎً ـ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ـ »ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻤﻲ ﻧﺤﻦ ﺃﻧﻔﺴــﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﺳــﻊ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ«4؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺃﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﺎﺋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺎ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻪ ّ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .ﻭﻫﻮ ﻻ ُﻳﺪﺧــﻞ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ّﺇﻻ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ
ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ؟
ﺣﺴــﻲ ،ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻫﻲ »ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺷــﻲﺀ ﻓﻮﻕ ّ
ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨــﺎ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ؛ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ً
ﻛﺜﻴــﺮﺍ ّ
5
ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ«  .ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥّ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﻓّﺮ ُ
ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻞ .ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻨﺤﺘﺮﺱ ﻫﻨﺎ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﻲﺀ »ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺤﺴــﻲ« ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻋﻦ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ؛ ﺃﻱ :ﻫﻮ ﻟﻴﺲ »ﻓــﻮﻕ« ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ .ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ
ﺛﻤﺔ
ﻣﻦ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴــﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣــﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻩ .ﻭﻣﻦ ّ
ﺃﺑﺪﺍ ﻣﻌﻨــﻰ ﻻﻫﻮﺗﻴﺎً ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ﻭﺭﺍﺀ
ﻓــﺈﻥّ ﻋﺒــﺎﺭﺓ »ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« ﻻ ﺗﻌﻨــﻲ ً
ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ« ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ :ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
50

ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .319
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .320
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .321
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .320
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .324

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ

»ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺒﺜﺎً« .1ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ُﻳﻘﺼــﺪ ﻣﻨﻪ »ﺗﻌﻴﻴﻦ« ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ؛ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻌﺜــﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻡ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ »ﻧﺘﻔﻜّﺮ« ﻓﻴﻬﺎ .2ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜّﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻌﻴﺔ
ﻣﺴــﺨﺮﺓ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻨﻬﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ
ﻭﻛﺄﻧّﻬﺎ
ّ
ﻋﻠــﻰ »ﺧﻴﻂ ٍ
ﻫــﺎﺩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻌﻴــﺔ« ﻳﻤﻜّﻨﻨﺎ ﻣﻦ »ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻠــﻞ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻠّﻴﺘﻬﺎ«.3
ﻗﺎﺋﻼ» :ﺃﺗﺴﺎﺀﻝ ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﺃﻥّ ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺸــﺒّﻪ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ ً
ﺇﺫﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻏﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« .4ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻪ؛
ﺃﺧﺺ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻜﺘﺸــﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﻜﻦّ ّ
ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺷــﻴﺎﺀ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻘﻮﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻜّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ّﺇﻻ 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
ﻛﻞ ﻋﻠﻢ
ﺇﻟﻰ ﺇﺳــﺎﺀﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻟﺜﻘﺘﻨﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ؟ ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘــﻊ ﻓﻴﻪ ّ
ﺣﺪ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻻﻫﻮﺕ ﻣﺘﻐﻄﺮﺱ ﺇﻟﻰ ّ
5
»ﺑﻬﺪﻑ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ« ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻔﺴﺪ ﻛﻼ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ .
ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﻛﺎﻧﻂ ﻫــﻮ »ﺃﻥ ﻧﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺤﺮﺹ ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ ﺑﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻝ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤــﺎ ﻧﻌﺮﻑ ،ﺃﻋﻨــﻲ :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻏﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ« .6ﻧﻌﻢ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺎﻳــﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﻛﻼ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺰﻡ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ .ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ؛ ّ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ«؛ ﻟﻜﻦّ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻊ
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻛﺄﻧّﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ،ﻫﻲ »ﻟﻴﺴﺖ
ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺇﻟﻰ ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷﻥ ﺗُﻌﺮﻑ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦّ ،ﺇﻻ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ« ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ .1ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﺐ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﻞ ﺑﺘﻮﺳــﻴﻊ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ »ﺃﻥ ﻧﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ؛ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻮّﺽ ﻗﺼﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ«.2
ﺣﻞ ﻻﻫﻮﺗﻲ ُﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،
ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻛﺎﻧﻂ ﻫــﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ّ
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳــﻨﺪ ﺳﻮﻯ »ﺟﺮﺃﺓ« ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭ »ﺟﺴــﺎﺭﺗﻪ« ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﻳﻀﻊ ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﻋﺎﻗﻼ ﺁﺧــﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻﺎﻧﻌﺎً ﻟﻬﺎ« .3ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥّ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻘﻮﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻛﺎﺋﻨﺎً
ً
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 ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺃﻥ ﻧﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻟﻬﺎ »ﻳﺨﺪﻡ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺫﺍﺗﻲ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛
ﺃﻱ :ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ« 5ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺤﺴــﺐ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ »ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺼــﻞ ﺇﻟﻴﻪ« .6ﻭﻫﺬﺍ ﻫــﻮ ﻣﻐﺰﻯ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ »ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ«
ﻟﻌﻘﻮﻟﻨﺎ :ﺃﻱ :ﺗﺪﺭﻳﺒﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬــﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ؛ ﺃﻱ :ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ﻣﻠﻜﺔ ﺑﺸــﺮﻳﺔ ﺗﺘﻔﻜّﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ،7
ﻭﻫﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ »ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻟﻴﺘﻬﺎ«.8
ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ »ﺍﻟﺪﻏﻤﺎﺋﻲ« 9ﻟﻌﻘﻮﻟﻨﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺣــﺪﻭﺩ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ
ﻳﻌﻮّﺽ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ )ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ( ﻓﻲ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺫﺍﺗﻲ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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8ـ
9ـ
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ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ

ﻳﺸﻲﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻳﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﺎ ﺻﻨﻌﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻧﻊ،
ﺑﻬﺎ ،ﺑﻤﻘﺎﻡ ﻻﻫﻮﺗﻲ ّ
ﻣﺠــﺮﺩ »ﻋﻠﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ« ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻳﻄﻠﻖ
ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜّﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ّ
ّ
1
ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳــﻢ »ﺍﷲ«  .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻠــﻚ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ّ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫــﻮ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪ ًﻻ
ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ »ﻏﺎﺋﻴــﺔ« ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻔﻜﺮﺓ »ﺇﻟٰــﻪ« ﻣﺎ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻛﺒﺸــﺮﻱ »ﺑﺴــﺒﺐ
»ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺷــﻜﺎﻟﻲ« ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ّ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺹ ﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻱ«.2
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ »ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺄﻣﻞ« 3ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺫﻟﻚ »ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺤﻜــﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ـ ﻻ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻭﻻ ﺳــﻠﺒﺎً ـ
ﺑﺨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ :ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻖ ﺍﺳــﻢ ﻏﺎﻳﺎﺕ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻓــﻖ ﻧﻮﺍﻳﺎ ،ﻛﻌﻠّﺔ )ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻤﺒﺪﻉ( ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ؛ ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺸــﻲﺀ
ﺍﻷﻛﻴﺪ 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 ﺇﻃﻼﻗﺎً 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
ﻭﺍﻟﺠــﺰﻡ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ »ﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ« ﻭ »ﺍﻟﺒﺮﻫــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟــﻮﺩﻩ« ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻫﻦ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻨﺒّﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ
ﺑﺎﺳــﻢ »ﺍﷲ« ﻫﻮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ »ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴــﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻜّــﺮﺓ ﻓﻴﻨﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻣﻊ ﺃﺳــﺎﺱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﺗﻴﺎً؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻣــﻼﺯﻡ ﻟﻠﺠﻨﺲ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺸــﻜﻞ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻢ« .5ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﷲ ﺣﻴﻦ ﻧﺮﻳﺪ
ﻓﻬــﻢ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋــﻮﺓ ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻣﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺤــﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﻃﺒﻴﻌﺔ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺨﺮﻁ
ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ّ
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
ﻳﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﻭﻳﻌﻴﺪﻩ
ﻻ ﺷﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ّﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﻌﻘﻮﻟﻨﺎّ ،
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﻦ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ »ﺍﷲ«
ّﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻨﺤﺘــﺮﺱ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓــﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ »ﻻﻫﻮﺕ ﻃﺒﻴﻌــﻲ« ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻏﻤﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﷲ ﻛﺨﺎﻟﻖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ؛ ﺇﺫ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻫﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ،ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ »ﻟﻦ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻮﺡ ﻟﻨﺎ ﺑﺸــﻲﺀ ﺣﻮﻝ
ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻘﺔ« .1ﻭﺣــﺪﻩ »ﻻﻫﻮﺕ ﺃﺧﻼﻗﻲ« 2ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗــﺰﻭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻐﺎﺋﻴﺔ ﻣــﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﺗﻤﺜّﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ّ
ﻭﺃﻭﻝ ﺷﻲﺀ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻥّ
ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥّ .
3
»ﻧﻘﺪﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ«  .ﻓﺈﻥّ »ﻗﻴﻤﺔ
»ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ« ﻟﻴﺴــﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ« ﻻ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ » ﻣﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻪ« ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ »ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ
ﺳــﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﻧﺤــﻦ ﻟﺤﻴﺎﺗﻨﺎ« .4ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ 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 ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻏﺎﻳﺔ
ﻟﻠﺨﻠﻴﻘﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ« .6ﻭﺣﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺸﻌﻮﺭﻧﺎ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ

ﻣﻦ »ﺍﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ« ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻘﻂ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ »ﺃﻥ ﻧﺘﻤﺜّــﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺋﻦ ﺗﻜﺴــﺐ ﺃﺧﻼﻗﻴﺘﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﻔﻪ ﺇﻣﺎ ﻗﻮﺓ ﺃﺷﺪ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻻً
ﺃﻭﺳﻊ« .1ﻛﺎﻥ »ﺍﻟﺨﻮﻑ« ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺁﻟﻬﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﺠﻦ«؛ ﻟﻜﻦّ »ﺍﻟﻌﻘﻞ«
ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ »ﻳﻨﺘــﺞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﷲ« ،2ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ،ﻟﻴﺲ
ﻣﺠﺮﺩ »ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ« ﺑﻞ »ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ« ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴــﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
»ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ« .3ﻭﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮ ﻫﻮ »ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻗﺼﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎً« .4ﻫﻮ »ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺣــﺮ« ﻟﻴﺲ ﺑﺒﺮﺍﻫﻴﻦ
ﻧﻘﺮﺭﻩ ﻷﻧﺴﻨﺎ »ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ«.5
ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻣﻌﻄﺎﺓ ﻛﺄﺷــﻴﺎﺀ ،ﺑﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ّ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓّــﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ìôà≤J ¿CG Éædƒ≤©d øμªj
ﻋﻠﻴــﺎ ﻷﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﺻﺎﺩﻗــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ،ﻭﻭﺣﺪﻫﺎ
zkÉ«bÓNCG Ék Jƒg’{ Éæ«∏Y
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻓﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﺎﻳﺔ ¿ÉªjE’G ≈dEG É¡àLÉëd Ék ≤ah
ﻣﻘﺪﺳــﺔ ،ﻟﻮﺟﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻘﻮﻟﻨﺎ
á≤Kh á≤∏£e áª«≤H ôëdG
ﻣﺎّ ،
ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻨﺎ »ﻻﻫﻮﺗــﺎً ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً« ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ
øμd
q ;É¡°ùØæH É«∏Y
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ؛ {ô«Z zá«JƒgÓdG ¥ÓNC’G
π≤©dG ô¡≤J É¡qfC’ ;áæμªe
ﻟﻜﻦّ »ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ« ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﺗﻘﻬﺮ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ.6

 (2ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻛﺎﻧﻂ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
»ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ« 7ﻓــﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﻧﻂ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ّ
ﺃﻱ ﻛﺎﻥ؛ ﺃﻱ:
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ
»ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟــﺮﺃﻱ« ﺃﻭ »ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻴﻢ« .ﺑــﻞ ﺇﻥ« ﻟﻔﻈﺔ
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»ﺍﻟﻤﺠــﺮﺩ« ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬﻫــﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻧــﺰﻉ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺧﻠﻊ ﺍﻟﻐﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ّ
ﺟﻮﻫﺮﺍ ﻣﺎ.
ﻳﺤﺠﺐ ﻧﻮﺍﺓ ﺃﻭ
ً
ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻧﻂ» :ﺇﻥّ ﺍﻷﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻬﺎ ّﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺸﻜّﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎً ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ
ﺃﻥ ُﺗﻨــﺰﻉ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳــﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ .ﺇﻥّ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ّ
ﻗﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ـ ﻗﺪ
ـ ﺑﻤﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻗﻴﺪﺍ ،ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ«.1
ﺻﺎﺭ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ﺑﻼ ﺟﺪﻭﻯ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ً
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻛﺎﻧﻂ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺛﻤﺔ ﺃﻏﺸﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ّﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ
ﺳﻮﻯ ﻟﻐﺰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ّ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮّ ﻗــﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺑﻼ ﺟﺪﻭﻯ .ﻭﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮّﻧــﻪ؛ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻣﻊ ّ
ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺃﻥ
ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ّ
ﺻﻐﻴﺮﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﺸــﺎﺀ ﻳﺤﻤﻴﻪ
ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻃــﻮﺭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻃﻔﻼ
ً
ّ
ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ،ﺇﻟﻰ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﺑﺎﺕ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎ
ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺳﻮﻯ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺃﻏﺸــﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺾ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ
ً
ﻋﻘﺪﻳﺎً.
ﺩﻋﻮﻳﺎً ﺃﻭ
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ّ
ّ
ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺃﻛﺎﻥ ّ
ﺃﻱ »ﺛﻮﺭﺓ« ﺩﻳﻨﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻛﺎﻧﻂ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻮّﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ّ
»ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺻﻒ ﻭﻋﻨﻴﻒ؛
ﻗﺎﻝّ :
ﻟﺘﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮ ّﻗﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻴــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻆ ،ﻭﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻢ
ﺇﻥّ ﻣﺎ ُﻳﻘﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ـ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ ـ ﺳﻮﻑ ّ
ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﻗﺮﻭﻧﺎً ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺃﺧﺮﻯّ ،ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ )ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ(«.2
ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻐﻴّﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻌﺐ ﻣﺎ؛ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﻴّﺮ ﻧﻤﻂ
 1ـ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .202
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .203
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ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻥّ ﻣﺒﺪﺃ
ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻮّﺭﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺣﺴــﺐ ﻛﺎﻧﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ّﺃﻻ ﻧﻐﻔﻞ ً
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ »ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮ« 1ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻧﺤﻮ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻦ »ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻲ..ﻳﺤﺪﺙ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﻓﺔ«.2
ﺣﺮ ًﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؟
ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻝ :ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺆﻣﻨﺎً ّ
ﺍﻟﺸــﺮ ﺳــﺎﻛﻦ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﻴﺮ«؛ ﺃﻱ :ﺃﻥ
ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻥّ »ﻣﺒﺪﺃ
ﻋﻠﻴﻪ ّﺃﻭ ًﻻ ﺃﻥ
ّ
ّ
»ﺷﺮ ًﺍ ﺟﺬﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ،3ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ّ
ﺪﺍ ﻫﻨﺎ ﻫــﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﻃﺒﻴﻌﺔ« ﻭﻣﻦ ﺛﻢ »ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ« .ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﺟﻴّ ً
ﻛﺎﻧﻂ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ »ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﺑﻌﺎﻣﺔ...ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺳــﺎﺑﻖ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ« .4ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ
5
ﺣﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻴﺲ ً
ﻗﺪﺭﺍ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ »ﻓﻌﻞ ﺣﺮﻳﺔ«  :ﺇﻥّ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ّ
ﺷــﺮﻳﺮﺍ )ﺑﻄﺒﻌﻪ( ﺑﻨــﺎﺀً ﻋﻠﻰ »ﺃﺳــﺎﺱ ّﺃﻭﻝ )ﻏﻴﺮ
ــﺮﺍ )ﺑﻄﺒﻌﻪ( ﺃﻭ
ً
ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺧﻴّ ً
6
ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﻜﺸــﻮﻑ ﻟﻨﺎ(« ﻛﻲ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ7 .ﻭﻣــﻦ ّ
ﺛﻢ ﻓﺈﻥّ »ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻻ ﻫﻲ ّ
ﻛﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻓﻴﻨﺎ
ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻋﻨــﻪ...ﻭﻻ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴــﻪ . «..ﺇﻥّ ّ
ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺪﻉ »ﺑﺬﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺴــﻨﺎ ،ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻼ
ﻋﺎﺋﻖ« ﺑــﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﻭﻡ »ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺸــﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻨﺎ« ﻫﻲ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ،8ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﻳﺴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ّﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ.
ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﺭﺍﺋﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ـ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ـ ﻗﺪ ﺳــﻨّﺖ
ً
ّ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ

ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .194
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ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .67
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اﻟﻤﺤﻮر

ﻭﻛﻞ »ﺍﻟﻘﺼﺺ« ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫــﻮ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﺐ
ﺿﻮﺀ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔّ .
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻄﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ،
ﻫﻮ :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ً
ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ّ
ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻜﻴــﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ؛ ﺇﺫ ﻻ 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« ،1ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ »ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺨﺮﺍﻓﺔ«
ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺳــﺎﺀ »ﺩﻳﻦ ﺧﻠﻘﻲ« ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ؛ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﻦ
»ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻨﺴﻚ ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﻴّﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ« ﻭﺣﺪﻫﺎ.2
ﺃﻱ ﻫﺪﻑ ﺁﺧﺮ ﺳــﻮﻯ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺌﺔ؛ ﻭﺃﻥ
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ّ
ﺣﺮ ًﺍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﺭﺳــﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﻣﻨﺎً ﻻ ﻳﻌﻨــﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ّ
ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
3
ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ  .ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ّ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ّ
»ﻛﻞ ﻳﺴﻦّ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ« ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻑ ﻳﻤﻜﻦ
»ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ« ،ﺣﻴﺚ ّ
4
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺨﻀــﻮﻉ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻧّــﻪ ﻻ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻛﺎﻧﻂ
ﻟﻠﻤﺸــﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳــﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻘّﻖ
ﻳﻌﺒّﺮ ﻋــﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ » :ﻭﻳﻞ
ّ
ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧّﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ
ً
ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍ ّ
ﻳﺤﻘّﻖ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻘﻮّﺽ ﺩﺳﺘﻮﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
5
ﺃﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ
ﻣﺄﻣﻦ«  .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻩ ً
ﺧﻂ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺧﺪﻋﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﺛﻤﺔ ّ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻮﺓّ .
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻮ
ﺣﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ .ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ

ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻟﺴــﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔّ ،ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬــﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﻻ
ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ؛ ﺇﻧّﻬﺎ ﺗﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ.1
ﺗﺤﺘﻤﻞ ّ
ﺇﻥّ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ »ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ« ﺗﺤﺮﺳــﻪ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥّ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ »ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺤﺾ« 2ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ
ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺤﻖ ﻟﻸﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ّﺇﻻ »ﺁﻟﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ« 3ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ .ﻓﻲ ﺣﻴــﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ »ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻨﺎ
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ّﺇﻻ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً ﺧﻠﻘ ّﻴﺎً ﻓﺤﺴﺐ«.4
ºFÉb äÉ°ù°SDƒªdG øjO ¿Eq G
ﻭﻷﻧّﻪ ﺳــﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎً ﻧﻈﺎﻣﻴّﺎً،
z»îjQÉJ ¿ÉªjEG{ ≈∏Y
ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﺣﻲ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ّﺇﻻ ﻣﻦ
ﻓﺈﻥّ ّ
¢ùFÉæμdG ¬°SôëJ
ﺧﻼﻝ »ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺘﺪﺭّﺝ ،ﺑﻘــﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ
øjO ¿Cq G ø«M »a ,óHÉ©ªdGh
ﻋﻤﻼ
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺑﺸــﺮﻳﺎً« .5ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ
ً
≈∏Y ºFÉb ƒg á∏«°†ØdG
ّ
ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺑﻞ ﻓﻘﻂ
{ƒgh z¢†ëe »∏≤Y ¿ÉªjEG
’ ôFÉª°†dG ió©àj
ﺃﻥ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ »ﺣﺎﻛﻢ
ﺃﻣــﺮﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎً ،ﺃﻭ ﻣﻨﺔ
ﺧﻠﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ« ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
ﻟﻠﺒﻌــﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺮﻗــﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ »ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟــﻰ ﻋﻘﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠــﻲ« ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ »ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑــﺄﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺫﺍﺗــﻪ )ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ( ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﻧﻌﺮﻑ
ﻣﺎﺫﺍ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺧﻠﻘﻴﺔ«» .6ﺇﻥّ ﺍﷲ ﻣﺤﺒﺔ« ﻫﻲ
ﺃﻓﻀــﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺸــﺮﻓﻪ ﻛﺎﻧــﻂ ﻛﺄﺟﺪﺭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺱ7؛ ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖّ ﺃﻥ ُﻳﻤ ﺠﺪ ّﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺒّﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ.
ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
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ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .181
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ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .203
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .225
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .233
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 ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻧﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ:( ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ1
.1989 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻫﺒﺔ: ﺗﺮﺟﻤﺔ،ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺾ
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.2005 ، ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎﻧﻢ ﻫﻨﺎ،ﻧﻘﺪ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
، ﺩﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻨﻲ: ﺗﺮﺟﻤﺔ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ
.2012

-

:( ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ2
 ﻛﺎﻧﻂ ﺭﺍﻫﻨﺎ: ﺿﻤﻦ،« »ﻛﺎﻧﻂ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺑﻨﺸﻴﺨﺔ ـ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻨﻲ،1 . ﻁ، ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ّ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺴـــﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ
.64 - 41  ﺹ،2006
،« ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ؟: »ﻛﺎﻧﻂ، ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻜﻴﻨﻲ ﻓﺘﺤﻲ: ﺗﺮﺟﻤــﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠـــﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳــﻞ ﻛﺎﻧــﻂ:ﺿﻤــﻦ
.44 - 11  ﺹ،2012 ، ﺩﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻨﻲ
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في الحاجة إلى استئناف مشروع
اإلصالحية اإلسالمية
عبد الإله بلقزيز

■

ــ  1ــ
غنى ع��ن بيان األهمية الفائق��ة ألي حديث في
أَجِدني في ً
��د َد اليوم
ش��أن الحرك��ة اإلصالحية اإلس�لامية ،الذي َت َج َّ
علل الفاسي .فاإلصالحية
بمناسبة مئوية العلاَّ مة والمجتهد الكبير اّ
اإلسالمية التي نشأت منذ ثالثينيات القرن التاسع عشر ـ واستمرت
موجتُها األولى في المش��رق العربي إلى مطالع عش��رينيات القرن
العش��رين ـ وفّرت ـ م��ن داخل منظومة اإلس�لام ـ أجوب��ة فكرية
الكوني الهائل
االنقالب
ع��دة ،1أثمرها ذلك
ُّ
رصينة على معضالت ّ
ُ
صعود المدني��ة األوروبية الحديثة وز َ ْحفُها على العالم
الذي أحدثه
ُ
محمولة على صهوة الغزو الكولونيالي :معضلة التأخر عن مس��توى
الداه��م والواقع على ديار
العص��ر وإيقاعه،
التحدي االس��تعماري َّ
ّ
تح��دي اإلص�لاح وإقام��ة الدول��ة الوطنية
العرب والمس��لمين،
ّ
ّال في :عبد اإللٰه بلقزيز ،اإلس�ل�ام والسياس���ة ،بي��روت؛ الدار
 1ـ راج��ع رأينا مفص ً
البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ط  ،2008 ،2و :أزمة الفكر السياس���ي العربي
(عبد اإللٰه بلقزيز ورضوان السيد) ،دمشق :دار الفكر.2001 ،
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تح��دي االجتهاد في قراءة نصوص الدي��ن وتكييفها مع مقتضيات
الحديثة،
ّ
التطوّر ...إلخ .وه��ي أجوبة حققت الت��وازن الضروري في وعي المس��لمين
للعالم الجديد الذي ُقذفوا إليه منذ الهزيع األخير من القرن الثامن عشر.
وعدت بالكثير لتطوير نظرة المسلمين إلى
واإلصالحية اإلسالمية التي
ْ
الفكري
العالم ،وإلى تاريخهم والعصر الذي يعيش��ون فيه ،يتعرض تراثُها
ّ
اإلس�لامي مداها ،فأنجبت موجة
اليوم إلى التبديد بعد أن بلغت كبوة العقل
ّ
جديدة من األدب السياس��ي اإلس�لامي (إيديولوجيا الحركات اإلس�لامية)
ال تربطه صل ٌة فكرية أو فقهية بتراث اإلصالحية.
وتكاد ه��ذه الموجة الثانية ـ وقد بلغت من العم��ر ثمانين عاماً (أ ََح ُّدها
الخمس��ين عاماً األخيرة منها) ـ تحتكر «تمثيل» اإلس�لام والنطق باس��مه،
وتقَ ِّدم أسوأ رواية عنه للمسلمين وللعالم أجمعين.
ُ
العاملين
أي حدي ٍث عن اإلصالحية النهضوية ليس م��ن أ َْخذ هذين
ف��ي ّ
ْ
من ُب ّد :البدايات الواع��دة ،المجتهدة والمنفتحة ،لفكر تلك اإلصالحية ،ثم
المآالت الدراماتيكية للفكر اإلس�لامي منذ الربع الثاني للقرن العش��رين،
وخاصة منذ س��تينياته وس��بعينياته .والمس��افة بين البدايات والمآالت وإن
وج ٍه آخر منها ـ مسافة
كانت زمنية ُت ْح َس��ب بالس��نوات والعقود؛ فإنها ـ في ْ
معرفية ُت ْح َس��ب بمقاييس زمن األفكار ،وهو غير زمن الحوادث والوقائع في
المادي المحس��وس ُم َد ًدا ُت ْح َس��ب
كثافته الكمية؛ إ ْذ هو قد يأخذ من الزمن
ّ
��ح تماماً أن يقال :إن الفاصل بين إصالحية األمس
بالقرون .وعلى ذلك َي ِص ّ
وإحيائية اليوم ليس فاصل قر ٍن من الزمان فحس��ب؛ إنم��ا هو ِ
فاص ُل عص ٍر
كامل.
انته��ت اإلصالحي��ة النهضوي��ة كفك��رة وكحرك��ة عمليّ��اً ف��ي بدايات
السياسي من
عدة :سياسية وفكرية.
ُّ
العشرينيات من القرن العشرين ألسباب ّ
كبيرين :االحت�لال األجنبي للب�لاد العربية
بحدثي��ن
تلك األس��باب يتعل��ق
ْ
ْ
واإلس�لامية ،الناش��ئ من تفوّق أوروبا ومن إخفاق مح��اوالت اإلصالح التي
أقدمت عليها البلدان العربية واإلس�لامية (مصر ،تون��س ،الدولة العثمانية،
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المغرب ،إيران) من جهة ،ثم س��قوط اإلمبراطوري��ة العثمانية وتفكُّكها من
يهمنا في هذا
جهة ثاني��ةّ .أما الفك��ر ُّي من تلك األس��باب ـ وهو أكثر م��ا ّ
المع��رض ـ فيتمثل في أن اإلتيان على فكر اإلصالحي��ة بالهَ ْدم إنَّما أتى من
داخل اإلصالحية اإلسالمية نفس��ها ،وعلى َي ِد ِ
أحد متأ ِّخري رجاالتها :محمد
رشيد رضا .فقد انعطف األخير انعطافا حادا نحو الدفاع عن فكرة الخالفة1
ً ًّ
2
ضد ًا عل��ى كل تراث اإلصالحية
في كتاب��ه «الخالفة أو اإلمام��ة العظمى» ّ
الذاهب إل��ى الدفاع عن فكرة الدول��ة الوطنية الحديثة :من��ذ رفاعة رافع
الرحمن الكواكبي.
الطهطاوي حتى عبد
ٰ
الفكرة الإ�صالحية االجتهادية
غير أن الفك��رة اإلصالحي َة االجتهادي َة التي
التي تع َّر�ضت لذلك الإجها�ض
تع َّرضت لذلك اإلجهاض الذات��ي ،ثم تع َّرضت
الذاتي ،ثم تع َّر�ضت لمحاولة
قمع هي محاولة ال�شيخ علي
علي
محاول ٌة منه��ا للقمع ه��ي محاولة الش��يخ ّ
عبد ال َّرازق وهي لإعادة
الصلَة بين الدين
عبد ال َّرازق إعادة التفكير في ِّ
ال�صلة بين الدين
التفكير في ِّ
والسياس��ة ف��ي اإلس�لام3
بعي��دا ع��ن فرضية
ً
وال�سيا�سة في الإ�سالم
الخالفة (في كتابه :اإلس�لام وأصول الحكم)،4
س��رعان ما نهضت من تحت رم��اد الحريق في
منطقة أخرى م��ن البالد العربي��ة هي منطق��ة المغرب العرب��ي بدءًا من
عش��رينيات ذلك القرن .وإذا كانت اجتهادات الطاهر بن عاشور والثعالبي
�لا في نظرة علم��اء المغرب العربي ومفكريه إلى اإلس�لام
مف َص ً
قد مثلت ْ
 1ـ عبد اإللٰه بلقزيز ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط  ،2004 ،2ص  .101 - 81انظر أيضا :وجيه كوثراني ،الدولة والخالفة في الخطاب العربي
إ ّبان الثورة الكمالية في تركيا :دراسات ونصوص .بيروت ،دار الطليعة( .1996 ،سلسلة التراث
العربي المعاصر).
 2ـ محمد رش��يد رضا ،الخالفة أو اإلمامة العظمى :مباحث شرعة سياسية اجتماعية إصالحية.
القاهرة :مطبعة المنار (.)1922
 3ـ بلقزيز ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر .م م س ،ص  .117 - 107وانظر أيضاً :عبد اإللٰه
بلقزي��ز ،العرب والحداثة ـ دراس���ة في مق���االت الحداثيين .بيروت :مركز دراس��ات الوحدة
العربية ،2007 ،ص .145 - 125
 4ـ علي عبد الرازق ،اإلسالم وأصول الحكم .بيروت :منشورات دار مكتبة الحياة.1978 ،
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كل
وقضايا العصر؛ فقد بلغت هذه النظرة َ
ذورتها االجتماعية والجريئة عند ّ
علل
من :الش��يخ الجزائ��ري عبد الحميد بن بادي��س
والعلم��ة المغربي اّ
اّ
الفاس��ي .وعلى ذلك َي ِص ّح أن ُي ْطلق على هذه اللحظة اإلصالحية في الفكر
اإلسالمي اسم اإلصالحية المستأنَفَة.1
إن األف��كار التي ازدهرت في أوس��اط اإلصالحي��ة النهضوية في القرن
مجددا وتتردد
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين هي عينها التي ستزدهر
ً
في كتاب��ات اإلصالحية المس��تأنَفَة في المغ��رب العربي ،بي��ن الثالثينيات
والس��تينيات من القرن العش��رين ،وأ ُّولها فك��رة الدولة الوطني��ة الحديثة
القائم��ة على الحري��ات والدس��تور والنظ��ام التمثيلي ،والتي ب��دت لهؤالء
مصر وبالد الشام ـ منسجمة تماماً مع تعاليم
المفكرين ـ شأن سابقيهم في َ
اإلسالم ومبادئه في الحكم كالشورى والعدل .وإذا كان إسهام عبد الحميد بن
باديس األساس إنما يتمثل في دحضه أزعومة الخالفة ،2وحاجة الدين إليها
الس��تقامة أمره ،وفي ذلك الدحض دفاعٌ ُم ْض َمر عن نظ��ام الدولة الوطنية
الحديثة ،فإن التأصي��ل الفقهي لهذه الدولة إنما تم م��ن طريق اجتهادات
3
وعلل الفاسي انطالقاً من قراء ٍة
كل من الطاهر بن عاشور اّ
نظرية قام بها ّ
جديدة لفقه المقاصد عند اإلمام أبي إسحاق الشاطبي في كتابه «الموافقات
في أصول األحكام» ،4مقترنة بانفتاح واس��ع على الفكر السياس��ي الحديث
ونظريات الدولة وخاصة عند عالل الفاسي.
5
لعلل
من يقرأ كتاب «مقاصد الشريعة اإلس�لامية ومكارمها» ( )1964اّ
الفاسي َي ْعثر على شواهد كثيرة على ذلك التأصيل الفقهي؛ على قراءة يقظة
فكري
اإلس�لامي من جهة ،وعلى استثما ٍر
وانفتاحية غير مغلقة لتاريخ الفقه
ّ
ّ
وت ْحيي ٍن لها أو تكييف مع ض��رورات العصر من
خصب لمنظومة المقاص��د َ
 1ـ بلقزيز ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر.
 2ـ م ن ،ص 122 - 117
 3ـ الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية .تونس :الشركة التونسية للتوزيع.1978 ،
 4ـ أبو إسحاق الشاطبي ،الموافقات في أصول األحكام .دار الفكر (د ت) 4 .أجزاء 2 ،مج
 5ـ عالل الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها .الرباط ،مطبعة الرسالة ،ط 1979 ،2
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ـ وإن كان مالكيّاً ـ ل��م يتح َّزب لمذهبه
وآي ذلك أن الفاس��ي
ْ
جهة أخرىُ .
العمل برأي الشافعية أو الحنفية
وكثيرا ما آثَ َر
ولم َي َر فيه دائماً الح َّق كلَّه،
ً
َ
را في الخروج بذلك عن مأثور االلتزام
ضي ً
في مس��أل ٍة ما من دون أن يجد ْ
الح ْرفي بأح��كام المذه��ب .وتلك عالم�� ُة المجتهد التي ال ُي ِ
اللبيب
خط��ئ
َ
ُ
��ه ـ مثلما ح َّررت
ت
ر
ر
فح
الخمس
ياتها
ل
وك
الش��اطبي
مقاصدية
ا
أم
ه��ا.
قراءت
ّ
َ
َّ َ ْ ُ
ّ
الش��اطبي قبله ومحمد عبده ـ من االرتهان آللية القي��اس الحاكمة للتفكير
اإلس�لامي منذ اإلمام الش��افعي في القرن الثاني الهجري (الثامن
الفقهي
ّ
��عيِ ه إلى النظر بعين المصلحة
الميالدي) ،وأسعفَتْ ُه ـ لذلك السبب ـ في َس ْ
والوقت إلى مسألة السياسة ونظام الحكم ،واالنفتاح على معارف عصره.
1
غنى واألكثر خصوب ًة
على أن كتابه «النقد الذاتي» هو المصدر األوس��ع ً
في مضمار نظريته اإلصالحية المجتهدة والمنفتحة على العصرُ .ك ِت َب الكتاب
في ع��ام  1948أو  ،1949وصدر في طبعة أولى في ع��ام  ،1952ولقد أراده
ودليل
يؤسس فيه لرؤية المجتمع (المس��تقبل) المنشود،
َ
نصاً ّ
عالل الفاس��ي ّ
عمل إلقامة مثل ذلك المجتمع يضعه تحت تصرف النخبة المثقفة والسياسية
الوطنية الش��تقاق البرنامج االجتماعي والسياسي المناسب للمغرب المستقل.
على أن الرؤية التي َق َص َد أرادها شامل ًة :فكري ًة واجتماعية وسياسية ،ولذلك
عدة تتصل بالفك��ر واالجتماع الديني والسياس��ي
أت��ى كتابه يتناول قضاي��ا ّ
واالقتصاد ،الفرد واألس��رة والطبق��ة االجتماعية ،الح��زب والنقابة ،الدولة
والدين ،الحري��ة والقان��ون ،التربي��ة والتعليم ،الن��وازع الفردي��ة والوعي
االجتماعي ،ملكي��ة األرض وعالقة الدولة باالقتصاد ،حقوق المرأة ومس��ائل
الهوية والمعاصرة ...إلخ .وبكلم��ة ،أراده رؤية إلى
التش��ريع في اإلس�لام،
ّ
أهم ما طبعه ـ إل��ى جانب بنائه
المجتمع وإلى الدولة على الس��واء .لك��ن ّ
كن��ص رؤيويّ ـ نزعتُ��ه العقلية
النس��قي المترابط والمتناس��ب م��ع طبيعته
ّ
ّ
علل الفاس��ي ف��ي كتاباته الفكرية ـ
بها
ف
ر
ع
ـ التي
الح��ادة
واالجتهادية
ِ
اّ
ُ
تردد ،واستضاف ُة
غير
من
منها
واالنتهال
عصره،
الرحب على معارف
ُ
ّ
وانفتاحه ّ
ُ
الكثير من نظرياتها وأطروحاتها في كتابه دعماً لألفكار التي َع َرضها فيه.
 1ـ عالل الفاسي :النقد الذاتي .الرباط :منشورات مؤسسة عالل الفاسي .ط .2008 ،8
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علل الفاس��ي في عام  ،1974تنتهي هذه الموجة من اإلصالحية
برحيل اّ
المستأنفة ،التي أعقبت انحسار الموجة اإلصالحية األولى في المشرق العربي
في نهاية الربع األول من الق��رن الماضي .في مقابل ذل��ك ،كانت اإلحيائية
ظهورا مع الشيخ حسن البنّا و«اإلخوان المسلمين» في
اإلسالمية ـ التي بدأت
ً
نهاية عشرينيات القر ِن ِ
عينه ـ قد أخذت سبيلَها إلى الظهور في بلدان المغرب
ِ
علل الفاس��ي .ومثلما اس��تفادت
العربي في
اللحظة نفس��ها التي رحل فيها اّ
السني
تراجع اإلس�لام
اإلحيائية اإلس�لامية من زوال لحظة اإلصالحية ومن
ُ
ّ
التقليدي ومؤسساته العلمية كاألزهر ،كذلك استفادت إحيائية المغرب العربي
اإلس�لامية من انصرام عهد اإلصالحية المس��تأنَفَة ومن تراجع دور اإلسالم
التقليدي العا ِلم ومؤسس��اته (القرويين ،الزيتونة ،المجالس العلمية .)...وكما
أنه لم تكن بين إحيائية البنّا وإصالحية النهضويين عال َق َة قرابة واس��تمرار،
كذلك لم تكن بين إحيائية عبد الس�لام ياس��ين 1وعبّاس��ي مدني صلة قراب ٍة
علل الفاس��ي وعبد الحميد بن باديس .أعلن ِت اإلحيائي ُة
واس��تمرار بإصالحية اّ
اإلس�لامية ـ في المش��رق والمغرب ـ قطيعتَه��ا منذ الميالد م��ع اإلصالحية
أمرها في
النهضوية :في اإلشكالية كما في المرجعية الفكرية .وحين استفحل ُ
وخرج ِت النزعة الصحوية من أحش��ائها،
النصف الثاني من القرن الماضي،
َ
أعلنت قطيعتَها معها في النهج وأساليب الدعوة والعمل أيضاً.
ــ  2ــ
إذا دق َّْقنا اليوم في الفارق بين إش��كالية الحركة اإلصالحية اإلسالمية
ـ منذ ثالثينيات القرن التاسع عشر ـ وإشكالية الحركة اإلحيائية اإلسالمية
فارق
جي؛ أي:
ـ منذ ثالثينيات القرن العش��رين ـ لتب َّين لنا أنه ٌ
ٌّ
نوعي ال َدرَ ّ
ِ
وطبيعتها .إش��كالية اإلصالحية يختصرها الس��ؤال
فارق في نوع اإلش��كالية
ٌ
نتق��دم؟ ّأما
الفك��ري المركزي الثاوي ف��ي خطابات مفكّريه��ا كافة :كيف
َّ
ّ
إشكالية اإلحيائية ،فيختصرها سؤال شيوخها ومرشديها ودعاتها :كيف نحمي
 1ـ راجع نقده لإلصالحيين اإلس�لاميين ،ومنهم محمد عبده ،في :عبد الس�لام ياس��ين ،اإلسالم
والقومية العلمانية .ط  ،2طنطا :دار البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية.1985 ،
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الفكر
الهوية؟ 1و ِلكُ ٍّل من السؤالين طبيعة خاصة ،بالمعنى األرسطي ،ويقود
َ
إلى ٍ
نمط مختلف من التقدير والحكم واالستنتاج والرؤية.
من المفيد أن ننتبه ـ ابتداءً ـ إلى أن س��ؤال التق��دم يضع صاحبه في
التقدم؛ وهو ـ لذلك ـ
موقع الباحث عن طري ٍق إلى االنتماء إلى عص ٍر ِس َمتُ ُه
ُّ
ُّعي نحو المستقبل) .ويختلف األمر في
سؤالٌ
اقي ،مستقبلي (أو َت َطل ّ
حركي ،آ َف ّ
ّ
وتراجعي؛ ألن َم َدارَ ُه على
نكوصي،
دفاعي،
حالة س��ؤال الهُوية؛ فهذا س��ؤالٌ
ّ
ّ
ّ
ِ
ممانع��ة ما يجري حول��ه من تح��وُّالت عاصف��ة .وموْطن المفارق��ة هنا أن
س��ؤاليهما من داخل مرجعية مش��تركة هي اإلس�لام،
الفريقين يفكّران في
ْ
ْ
ٍ
اخت�لاف ش��ديد ف��ي الرؤي��ة
ولك��ن م��ع
واألهداف؛ ففيما ِ
دعت اإلصالحي ُة إلى اقتحام
�إ�شكالية الإ�صالحية
الفكري
يخت�صرها ال�س�ؤال
ّ
العص��ر والتاري��خ واالنتس��اب إل��ى حركته
وإيقاعه باسم اإلس�لام ،دعت اإلحيائية إلى المركزي الثاوي في خطابات
ُ
نتقدم؟
مفكّريها كافة :كيف َّ
االنس��حاب منه واللَّوْذ بالماضي والتش��رنُق
�أ ّما �إ�شكالية الإحيائية،
والمسخ
التبدد
فيخت�صرها �س�ؤال �شيوخها
على الذات بذريعة صونها من ُّ
ْ
ومر�شديها ودعاتها :كيف
باسم اإلس�لام أيضاً! والفارق بين الموقفين
نحمي الهوية؟
خياري��ن ف��ي الحي��اة واالجتماع
فارق بي��ن
ْ
اإلس�لامي ،وبي��ن نظرتي��ن إل��ى الحاض��ر
فهمين مختلفين.
والمستقبل ،ثم بين ْ
نطاق م��وارد الجواب عن��ه ،يختلف
يحد ُد
وش��أن ك ِّل س��ؤا ٍل
َ
ٍّ
إش��كالي ّ
توسل
السؤاالن في تعيين مواردهما .عند اإلصالحية ،ال سبيل إلى
ُّ
التقدم اّإل ُّ
األدوات ِ
وهم األوروبيون .وإذا كان في
عينها التي َّ
توسلَها َمن حقّقوا التقدمُ ،
الفكري والسياس��ي ،ما ُيس ِ
��عف قصد
تعالي��م الدين ،وفي تراث اإلس�لام
ّ
ْ
ّ
��عي في تحقيق هذا الهدف ،فليس في��ه ما يمنع المس��لمين اليوم (في
َّ
الس ْ
القرن التاسع عشر) من استعارة تلك األسباب من غيرهم من األمم األخرى
 1ـ عبد اإللٰه بلقزيز ورضوان السيد ،أزمة الفكر السياس���ي العربي ،م م س .انظر أيضاً :رضوان
السيد :سياسيات اإلسالم المعاصر :مراجعات ومتابعات .بيروت :دار الكتاب العربي1997 ،
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وإن لم تش��اركهم في الدين .1أما عند اإلحيائية ،فال سبيل إلى حفظ ُهوية
األمة من الخطر اّإل باالنفصال الكامل عن مصدر ذلك الخطر؛ وهو المدنية
ّ
األوروبية و ِقيَمها .وال إمكان لتحقيق ذلك االنفصال اّإل بالعودة إلى «األصول»
والتمس��ك به��ا ،واالعتص��ام بحقائقها دفع��اً لمكاره
والماض��ي والموروث،
ُّ
التقدم ـ في خطاب
وتوكيدا للذات المس ِلمة و«أصالتها» .ال يكون
العصر،...
ُّ
ً
اإلصالحية ـ إال متى أ َْمكن للمس��لمين أن يقيموا الدول��ة الوطنية الحديثة:
دولة العدل والحريات والدس��تور ،وأن يجتهدوا في فه��م تعاليم دينهم فال
يضعوها حجاباً بينهم والتطوّر ونواميس الحياة ...إلخ .وال يكون صوْ ُن الهُوية
ـ في خط��اب اإلحيائية ـ اّإل مت��ى أمكن إقامة «الدولة اإلس�لامية» وتطبيق
الشريعة ،وإال متى حو ِف َظ على تراث اإلسالم من التأويل الذاهب بالمسلمين
وش��قاقِ ،
إلى ُفرق ٍة ِ
لكل زمان
وص َير إلى اليقين بأن تعاليم اإلسالم صالحة ّ
ومكان ،وأن المسلمين في َغنَ ٍاء في أمور دنياهم عن غيرهم من األمم...
طرفي نقيض،
مقالتين تقفان من فكرة المس��تقبل على
نحن ،إذن أمام
ْ
ْ
يثير االش��تراك بينهما في
ّ
وكل منهما إلى اإلس�لام ُيحيل ومن��ه َينْهل .وقد ُ
المرجعية (اإلسالمية) سؤا ًال عن األسباب التي تدفع إلى حال ٍة من االختالف
تش��ابه المقدمات .والح��قّ أن وحدة المقدمات
ف��ي النتائج على الرغم من
ُ
(المرجعية اإلس�لامية المشتركة) ليس��ت أكثر من وحد ٍة في المبدإ الديني؛
لكنها ليس��ت من النوع الذي تتولّ��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 االختالف الجذري بينهم��ا في أصول
الدين ( علم الكالم) ،أو التي جمعت بين الحنفي��ة والحنابلة ولم تمنع من
االختالف بينهما في أص��ول الفقه ،أو التي جمعت بين الفقهاء والفالس��فة
فما منعت خالف��اً بينهما في النظر إل��ى موقعية العقل م��ن الدين ،أو بين
السنة والشيعة وما منعت خالفا بينهما في مسألة اإلمامة و ِل َمن تكون وكيف
ش��دد عليها خير الدين التونسي في :أقوم المس���الك في معرفة أحوال الممالك (ط .2
 1ـ فكرة ّ
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
الفكري.
دي إلى الحيز
ّ
العقَ ّ
الحيِّز َ
دليال ثاني��اً على أنّ وح��دة المرجعي��ة الدينية
في وس��عنا أن نس��وق
ً
( اإلس�لام) ال تقود ـ حكماً ـ إلى وحدة األهداف والوس��ائلَ .م�� َّر معنا أن
األهداف مختلف��ة عند الحركتين اإلصالحي��ة واإلحيائي��ة (الدولة الوطنية
واألم ُة مصدر الس��لطة فيها في مقابل الدولة اإلس�لامية القائمة على مبدأ
ّ
الحركتين
بين
ن
والتباي
االختالف
في
د
ع
َب
أ
هو
ما
أن
غير
الشريعة).
تطبيق
َْ
ُ
ْ
إنما هو تصوُّر الوسائل المعتَمدة لبلوغ تلك األهداف؛ إ ْذ هو ـ هنا ـ يتجاوز
نهج ْين .وس��ائل اإلصالحية
كونه اختالفاً وتباين��اً ليصبح تعارُضاً ّ
تاماً بين َ
تنوعت من التأليف الفكري ،إلى إصدار المجالت والصحف ونش��ر مقاالت
تثقيفية فيها ،إلى صوغ مش��اريع لإلص�لاح السياس��ي واإلداري والتعليمي
مس��تمر ًا على
وتقديمها للنخب السياس��ية الحاكمة .وبالجملة ،ظل رهانُها
ّ
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 توفّر له أس��باب المشاركة السياس��ية في صنع مصيره
وإصالح أحواله .وإذا ما استثنينا سنوات الثالثينيات واألربعينيات من القرن
العشرين ،حيث كان حسن البنّا م َّيا ًال إلى العمل السياسي
السلمي :معترفاً
ّ
الجيل الثاني من اإلحيائية
بالدس��تور ومش��اركاً في الحياة االنتخابية ،فإن ِ
منحى مختلفاً في النهج والوسائل ،فلجأ إلى العنف في العمل السياسي
نَ َحا
ً
«جهادا» ضد «الجاهلية»
بعد أن أسبغ عليه المشروعية الدينية بوصفه ّإي ُاه
ً
الجديدة1
وس��بيال إلى إنفاذ ش��رع اهلل في األرض .وحين عادت الحركات
ً
اإلس�لامية إل��ى العمل السياس��ي الس��لمي ،وإلى أس��لوب المش��اركة في
االنتخابات ،خاصة بدءًا من س��نوات الثمانينيات من القرن العشرين ،كان
وط ِفق ُي ْهدر في أرواح الناس
َمارِ ُد العنف قد أ َ ْفلَت من رَ ْصده في القُمق��مَ ،
 1ـ راجع في هذا «المفهوم» :سيّد قطب ،معالم في الطريق .ط  ،10القاهرة؛ بيروت :دار الشروق،
 .1993ومحمد قطب /جاهلية القرن العشرين .بيروت ،دار الشروق.1994 ،
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واس��تقرار الوطن ِ
وبات ِت السياس�� ُة تقت��رن ـ في وعي
وس��لْمه االجتماعيَ ،
األجيال الجديدة من «الصحوة اإلسالمية» ـ بالسالح والقتال.
ما أغنانا عن القول :إن هذا التباين الش��ديد في النهج والوس��ائل بين
يرتد إلى جملة أس��باب تاريخي��ة واجتماعية وثقافي��ة .فاللحظة
الحركتين ّ
التاريخي��ة التي ُو ِل��دت فيها الفك��رة اإلصالحية وتطورت ـ بي��ن ثالثينيات
القرن التاسع عش��ر وستينيات القرن العش��رين ـ 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 اإلصالحية 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
ومسحوقة ،1ولَّدها التطوّر الرأسمالي المش��وَّه الذي َد َّمر الزراعة واإلنتاج،
عامال ثالثاً
ً
وقذف بالقوى المنتجة إل��ى العطالة وأحزمة البؤس .عل��ى أنّ
عاملي اللحظة التاريخية والبيئ��ة االجتماعية ـ ال ينبغي
ـ ال يقل أهمي�� ًة عن
ْ
والفكرتين :كانت
تجاهلُ��ه في ه��ذا المعرض هو الف��ارق بي��ن الخطابي��ن
ُ
ْ
وإن خرجت من جوفها
اإلصالحية اإلس�لامية حركة فكرية في المقام األولْ ،
2
الحركات الوطنية ،فيما ِ
ظلت اإلحيائية حركة سياس��ية حزبية في المنش��أ
والتطور ،وافتقرت إلى التأصيل النظري لدعوتها .من الطبيعي إذن أن تكون
النظرة إلى وس��ائل العمل مختلفة بين عال ِم الدين أو المفكِّر وبين الداعية
والمناضل الحزبي ...والمقاتل.
من البيِّن إذن أن مسألة المرجعية «المش��تَركة» ليست بالبساطة التي
لألمة كافة،
يوحي به��ا بعض المتحدثي��ن عنها؛ فاإلس�لام مرجعية ديني��ة ّ
فكرة سياس��ية يجتمع عليها
بتياراتها المختلفة .لكن اإلس�لام عقيدة وليس
ً
تحليال لذلك الس��ياق االجتماعي في :علي أومليل ،اإلصالحية العربية والدولة الوطنية.
 1ـ راجع
ً
الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي؛ بيروت :دار التنوير.1985 ،
 2ـ بلقزيز ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر .ص .274 - 264
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الجميع فيك��ون مرجعي ًة واحدة للناس كافة .ول��و كان كذلك لما حصل بين
المس��لمين على امتداد تاريخهم ـ كل ذلك التراث من االنقسامات والفرق1
ّ
والفتن والح��روب األهلية .وعليه ،فإن على التفكير ف��ي مرجعية اإلصالحية
سبيال آخر غير سبيل الدين .وتلك مسألة أخرى
ومرجعية اإلحيائية أن يسلك
ً
ليس هنا مجال التفصيل فيها.
ــ  3ــ
شك في أن استعادة س��ياقات التدهور المر ِّوع للفكر اإلسالمي
ليس من ّ
ـ منذ ثالثيني��ات القرن العش��رين ،وخاصة ف��ي األربعين عام��اً األخيرة ـ
توسع نطاق تأثير التنظيمات
الصحوي في امتداد ُّ
والتنامي المطَّ رد للخطاب َّ
2
السياس��ية اإلس�لامية الحاملة ل��ه  ،معطوفاً عل��ى جنوح قس�� ِم كبير منها
الستخدام العنف في العمل السياسي ،وتعريض السلم المدني للتهديد ،وفتح
االجتماع السياس��ي العربي واإلس�لامي على س��يناريوهات الفتن��ة والحرب
األهلي��ة ...يعيد إلقاء الض��وء على اللحظ��ة الفكرية الخصبة الت��ي مثَّلتْها
معدل الشعور
اإلصالحية اإلسالمية في فكرنا الحديث والمعاصر ،ويرفع من َّ
مجد ًدا بما هي تعبير أصيل ومتحضر ومشرق لصورة اإلسالم
بالحاجة إليها َّ
التي تتعرض اليوم للتزييف والتشويه باسمه !
ال تنتم��ي هذه الرغبة إلى نوس��تالجيا فكرية َت ْحمل عليه��ا حالُ اليأس
والسطو عليه من
والحبوط السائدة اليوم ،ومنذ ُش ِ
��رعَ في اختطاف اإلسالم َّ
ُ
ِق َبل جماعات سياس��ية صادرت ملْكيته والنطق باس��مه ،وإنما هي تنتمي إلى
حاجة تاريخية :فكرية واجتماعية ،ال َم ْهرب من تحقيقها .وهي حاج ٌة بمعنيَ ْين
ال��رد على الغارات
ودفاع��ي أو تكتيكي ،هو
اضطراري،
بمعن��ى
على األقل:
ّ
ّ
ّ
ً
عقي��دة تدعو إلى العنف
المتالحمة على اإلس�لام بوصفه ـ عند مهاجميه ـ
ً
 1ـ
النبي المسلح.
اجع :رفعت س��يّد أحمد،
 2ـ من أجل فكرة تفصيلية عن جماعات التطرف والعنف ُي َر َ
ّ
الريس للكتب والنشر ،1991 ،جزآن (ج  :1الرافضون ،ج  :2الثائرون).
لندن :رياض ّ
Henri Laoust, Les schismes dans l'Islam, Paris, Payot 1965,
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والكراهي��ة ،وتنغلق على يقينياته��ا انغالقاً يمنع معتنقيها م��ن االنفتاح على
ضروري والزم ،واستراتيجي ،هو
بمعنى
التقدم .ثم
الغير واكتساب أس��باب
ّ
ّ
ً
الحبس الدوغمائي المديد،
الذهاب باالجتهاد إلى مداه ،بعد تخليصه م��ن ْ
وتمكين اإلس�لام والمس��لمين من األدوات الفكرية والسياس��ية واالجتماعية
وس��ع تراث
الكفيل��ة بفتح فرص التقدم أمام��ه .وما أغنانا عن بيان ما في ْ
يقدمه على سبيل تحقيق تينك الحاجتين.
اإلصالحية اإلسالمية
الفكري أن ّ
ّ
فعال ـ م��ن يدعو إلى إصالحية س�لامي ٍة جديدة أو
ـ ووج َِد ً
وج��د ُ
وقد ُي َ
متجددة في ض��وء كل هذه األوضاع المحبطة التي أش��رنا إليه��ا .والدعوةُ
ّ
ري على
وجيهة من غير ش��ك ،ونقبلها من دون ِ
كبير تر ُّدد؛ لكنَّا نبغي أن نُ ْج َ
بع��ض تعدي ٍل ال يذه��ب بجوهرها ومضمونها؛ لكن��ه يحاول أن يعيد
صيغتها
َ
وعيها في س��ياقها التاريخي الصحي��ح .وهكذا بدالً من الدع��وة إلى حركة
إصالحية جديدة ،نُؤْثر الحديث عن حاجتنا إلى استئناف مشروع اإلصالحية
(علل الفاس��ي) (ت)1974 :؛
اإلس�لامية الذي تو ّقف منذ رحيل آخر ممثليه اّ
عما نحن في حاج ٍة إليه
ألن االس��تئناف ـ فيما ُ
نزعم ـ هو التعبير المناسب ّ
ونحن نتحدث عن اإلصالحية اإلسالمية.
لماذا ا�ستئناف الم�شروع ولي�س البحث عن �آخر جديد؟
لسببين على األقلّ :أولهما أن الدعوة إلى إصالحية جديدة هي من قبيل
ش��روطها مه َّيأة دائماً وممكن��ة التحقيق لمج َّرد أن
الينبغيّ��ات التي ال تكون
ُ
هناك رغبة أو إرادة في أن تكون .وثانيها أن فكرة االستئناف مب َّررة تاريخيّاً
قريب من
بعدم تحقّق كامل المش��روع الذي خاض��ت فيه اإلصالحية من��ذ
ٍ
قرنين ،حتى ال نقول :إنه تع َّرض لإلجهاض .لنشرح ذلك قليال:
المعرفي
اإلس�لامي ـ حتى إش��عا ٍر آخر ـ محكوم��اً باألفق
ما زال الفكر
ّ
ّ
خطاب اإلصالحية اإلسالمية أ ُُط َر ُه منذ القرن التاسع
حدد
واإلش��كالي الذي َّ
ُ
ّ
النص وتكييفه مع متغيرات الواق��ع ،واالجتهاد في
فهم
في
االجتهاد
عش��ر:
ّ
فهم الواقع من منظور إس�لامٍ منفتح .وليس في الوس��ع أن يق��ال :إن هذا
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��ر َج من عصر
االجته��اد اس��تنفذ أغراض��ه وانتهت الحاج��ة إليه لك��ي نَ ْخ ُ
الفك��ري؛ فإل��ى أن االجته��اد مفتوح عل��ى الجدي��د والطارئ
اإلصالحي��ة
ّ
والمتج��دد ،فإن��ه اغتيل في تاريخن��ا المعاصر حي��ن َجنَ َح َم��ن َجنَح ثانية
ّ
للنصوص وحرفيتها َيلُوذ بها ويعتصم ،ويتخذ منها س��ياجاً يعزله عن العالم
أي وق ٍت
وعن الحاج��ة إلى التقدم .لعلّه ـ بهذا الحس��بان ـ بات أ َْو َك َ
��د من ّ
الحجر عنه.
وأد َعى إلى االستئناف ور ْفع
مضى ْ
ْ
�إن البرنامج االجتماعي
هذه واح��دة .الثاني ُة أن البرنامج االجتماعي
وال�سيا�سي الذي حمله
والسياس��ي ال��ذي حمل��ه مش��روع اإلصالحي��ة
م�شروع الإ�صالحية
اإلس�لامية ـ منذ مائة وثمانين عام��ا ـ لم يلق
ً  َ ْ َ 1الإ�سالمية منذ مائة وثمانين
تحقُّق��اً تاريخيّاً حتى تنته��ي الحاجة إليه  ،ولم
عام ًا لم َيلْقَ تح ُّقق ًا تاريخ ّي ًا
نقص حتى ندعو إلى إصالحية جديدة .لو
حتى تنتهي الحاجة �إليه
يعتوره ٌ
األمات فيه
أخذنا ثالثة أهداف منه فقط ،ه��ي َّ
ـ وهي :نشر التعليم من خالل المدرسة الوطنية،
وإنجاز اإلص�لاح الديني ،وبناء الدول��ة الوطنية الحديث��ة :دولة الحريات
والمؤسس��ات ـ لَتَب َّينَا أنها ما برحت ُتمثّ ُل ـ حتى اليوم ـ أهداف
والدس��تور
َّ
وخروجهم من
الحاضر والمس��تقبل التي على تحقّقها تتوقف نهض�� ُة العرب
ُ
تعاظم ِت
حال التأخ��ر التاريخي .وه��ي أهداف ليس فق��ط لم تتحقق؛ ب��ل
َ
اإلصالحي اإلس�لامي
الموانع المادية والفكرية في وجه تحقيقها .فالرهان
ُ
ّ
ـ إطارا للتعلّم واكتساب المعارف العصرية ـ يصطدم
الحديثة
المدرسة
على
ً
معدالت األمية في
اليوم ـ وبعد وقر ٍن ونصف منه ـ بانهيار التعلي��م وبتنامي ّ
أوساط الشعب ،وبهجمة التعليم األجنبي ولس��انه .واإلصالح الديني ـ الذي
دشَّن فيه محمد عبده القول من طريق تفنيده دعوى السلطة الدينية ودفاعه
عن مدنية الس��لطة في اإلسالم ـ يصطدم اليوم باتس��اع نطاق األفكار التي
تنادي بالربط الماهوي للسياس��ة والدولة بالدين وبإقامة الدولة اإلسالمية
المحكومة بالش��ريعة .والدول��ة الوطنية ـ التي ص��اغ اإلصالحيون مالمحها
 1ـ مركز دراسات الوحدة العربية ،المشروع النهضوي العربي (بيروت( :م د و ع).)2010 ،
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بدفاعهم عن الحرية والدس��تور والنظام التمثيلي وتوزيع السلطة ـ تصطدم
اليوم باإلخفاق واالمتناع ،فينقلب حالها إلى االستبداد ،وتتحول فيها السلطة
إلى مزرعة لنفوذ الخاصة والنخب الصغيرة المغلقة.
نفسه أو
لم يش��هد هذا المش��روع الكبير تحقيقاً تاريخيّاً كي يس��تنفذ َ
ترتفع الحاجة إليه ،وما كان تش��خيصه خاطئاً حتى تنشأ الحاجة إلى دعوة
نفس��ه علينا الي��وم ويتطلب
نفس��ه ال��ذي يفرض َ
إل��ى آخر جديد .إنه هو ُ
يؤديه ،و«البطل» هذا ليس
دور ينتظر
ً
استئنافاً له .لكن مشكلته أنه ٌ
«بطال» ّ
موجودا ،ومكانه الطبيعي يحتله «ممثلون» آخرون هامش��يون ،وال س��بيل إلى
ً
إصالحية من دون إصالحيين .كما ال س��بيل إلى نجاح المش��روع اإلصالحي
المادي.
سياسي يمكّنه من التحقُّق
من دون حام ٍل
ّ
ّ
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ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻓﻜﺮ
اﻣﺎم اﺷﻌﺮي
…ƒ∏©dG ó«©°ùæH ó«©°S

■

ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺛﻤﺮﺓ
ﺍﻧﺸــﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ .ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺘﻀــﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮﺗﻴﻦ
ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ُﺗ َﻌ ِ
ﺎﺿــﺪ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺧــﺮﻯ .ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻓﻤﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻓﻜﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ )ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ( ُﻳﺴــﺘﻤﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ 
ـ ﺃﻭ ًﻻ ـ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘــﻲ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻭﺃﺧﺼﻬــﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ:
»ﺍﻹﺑﺎﻧــﺔ ﻋﻦ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ«» ،ﻣﻘــﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ«» ،ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ« ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴــﺘﻤﺪ ـ ﺛﺎﻧﻴﺎً ـ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻪ )ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ،
ﺍﻟﺒﻐــﺪﺍﺩﻱ ،ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ (..ﺃﻱ :ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴــﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ »ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ« )ﻭﺳــﻴﺄﺗﻲ ـ ﻻﺣﻘﺎً ـ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣــﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ«( .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬــﺎ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ
ﻓﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ـ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ،
ﻭﻣﻨﻄﻘﻬــﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠــﻲ ،ﻭﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬــﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼــﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
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ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺨﻄﺄ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸــﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻟﻸﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻣﻌﻨــﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ،ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸــﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎ ٍﻥ .ﻧﻘﻮﻝ
ـ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ ـ  :ﺇﻥ ﻓﻜﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ )ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ( ﻻ ُﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻭﺣﺪﻩ )ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ،
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ..ﺇﻟﺦ (..ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ُﻳﺤﺪﺩ ـ ﺃﺳﺎﺳﺎً ـ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ
)ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ 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 ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ :ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﺛﻢ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻧﺤﻤﻠﻬﺎ
ُﺟﻤﻠﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭﺧﻼﺻﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ.
»μ«°SÓμdG ô°ü©dG »a ájô©°TC’G ` 1
ﻓﺼــﻼ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ« ﻳﺴــﺘﻬﻠﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ
ﻳﻔﺮﺩ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ً
ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ،ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻈﺮﻩ ﺇﻟــﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻓﻲ
ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ
ﺛﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ .ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ »ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ« ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻭ ًﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻛﺜﺮ ﺃﺗﺒﺎﻉ »ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ« ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ »ﺃﺧﺬ
ﻋﻨﻬــﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧــﻲ ،ﻓﺘﺼﺪﺭ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻭﻫﺬﺑﻬﺎ،
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈــﺎﺭ؛ ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺷــﺘﻰ ﻭﺩﻗﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ
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ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫــﺎ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠــﻚ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴـــﻞ ﻳﺆﺫﻥ ﺑﺒﻄﻼﻥ
ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﺃﺣﺴــﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝُ .
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« .ﻭﻟﻜﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺃﻭ ﻧﻔﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺘﻪ ﺟﻌﻞ »ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻗﻴﺴﺔ« ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ
ﻋﻨﺪﻫﻢ .ﻭﻟﻤــﺎ ﻛﺘﺐ ﺃﺑــﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ »ﺍﻟﺸــﺎﻣﻞ« ﺛﻢ ﻋــﺎﺩ ﻓﻠﺨﺼﻪ ﻓﻲ
»ﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ« ﺣﺪﺙ ﺃﻥ »ﺍﻧﺘﺸــﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺔ ،ﻭﻗﺮﺃﻩ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻸﺩﻟﺔ« ،ﻓﻌﺮﻓﻮﺍ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻴﺰﻭﻥ ﺑﻴﻦ »ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄــﻖ« ﻭﺑﻴﻦ »ﻛﻼﻡ
≈∏Y ºμëdG CÉ£îdG øe
ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻟٰﻬﻴﺎﺕ« .ﻓﻠﻤﺎ ﺳﺒﺮﻭﻫﺎ
’ …òdG ™FÉ°ûdG …CGôdG
ﺑﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄــﻖ ﺭﺩﻫﻢ ﺇﻟــﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻭﻟﻢ
’EG ≈æ©e ájô©°TCÓd iôj
ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ
ø«H É¡©bƒe ø««ÑJ »a
ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴــﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ
¢†bÉæe ÉªgÓc ,ø«aôW
ﻣﺼﻄﻠﺤﻬــﻢ ﻣﺒﺎﻳﻨــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﺴــﻤﻰ
»a É¡d ôjÉ¨e hCG É¡d
πbC’G ≈∏Y ÖfGƒL
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﻦ
»ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ« .ﺛــﻢ ﺇﻥ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ »ﺃﻭﻝ ﻣــﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ، 5
ﻭﺗﺒﻌﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴــﺐ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﻔﻮﺍ ﺃﺛﺮﻫﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ .ﺛﻢ ﺗﻮﻏﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧــﺮﻭﻥ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻄــﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷــﺄﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﺤﺴﺒﻮﻩ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ«.1
ً
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺇﺫﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴــﻦ« ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳــﻦ« ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﻭﻟﻰ .ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﻘﻀﻲ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﺎﺭﻗﺎً
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ُﻳﺪﺷﻦ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟــﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻹﻳﺠــﻲ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻴﻦ ﺇﻟــﻰ »ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻴﺼــﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻣــﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳــﻦ«ْ .
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ،ﺩ .ﺕ( ،ﺹ .348 - 347
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ﻭﺍﻷﻗﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ )ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺷــﻬﺮ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜــﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ( ،ﻭﻫــﻮ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣــﻦ ﺫﻟﻚ ـ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴــﺎﺏ ﻋﻨــﺪ »ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ« .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ـ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ »ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ« ـ ﻗﻮﻝ »ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ« ﺑﺒﻄﻼﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺫﻫﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ« ـ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﻡ
ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻗﺪ ﺷــﺮﻉ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ/
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ( ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺳﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺭﺧﻮ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺑﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻣﻌﻨﻰ »ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ .ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺤﺎﻭﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺑﺴﻄﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ »ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ«.1
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ »ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ« ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﻫﻤــﺎ »ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ« ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ،ﻭ»ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ( ،ﺛﻢ ﺳــﻌﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻛﺘﺒﻪ »ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ« ﺣﻘﻴﻘﺔ )ﺍﻟﻼﺣﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ( ﻓﻨﺤﻦ ﺳﻨﺠﺪﻧﺎ
ﺗﻤﺎﻳﺰﺍ ﻛﻠﻴﺎً.
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴــﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻳﻦ
ً
ﻟﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ« ﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ«
ﻟﻌﻀــﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﻳﺠــﻲ ،ﻭﻟﻨﻌﻤــﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻘــﺎﺭﻥ ﻣــﻊ »ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭ»ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻧﺠﺪ؟
ﺳــﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ
ﺭﺍﺟﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺷﺎﺳــﻌﺎً ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻛﺒﻴــﺮﺍ ﻭﻭﺍﺿﺤــﺎً ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ )»ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ« »ﺃﺻـــﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ«(
ً
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )»ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ«» ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ«( .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ
 1ـ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴــﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ،ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،1992 ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ.42 - 36 ،20 - 8 :
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ﻣﺰﺝ ﺷــﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ »ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﺍﻹﻟٰﻬﻲ« ،ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ
ﻗﻮﻱ ﺑﻞ ﻃﺎﻍ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ؛ ﺇﺫ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﺣﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺣﺪ .ﻭﻟــﻮ ﺃﻧﺎ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﻟﻒ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸـــﺮﻗﻴﺔ« ﻧﻌﺖ »ﺍﻟﺴــﻴﻨﻮﻱ
ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺸﻨﻌﻪ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﻟﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ
ﺍﻟﻨﻌﺖ ٌ
َ
ﻓــﻲ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ« ﻭﻳﻘﺮﺃ »ﻣﺮﺍﺻﺪﻩ« ﺛﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ ﻓﻴﻘﺮﺃ »ﻣﻘﺎﺻﺪ« ﻛﻞ
ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺻﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ »ﻣﻮﻗﻔﺎً« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻨﻌﻪ
ﻋﻀــﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟــﻚ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻳﺤﻜــﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﺑﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧــﺎً ،ﻣﻊ »ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ :ﻫﺐ ﺃﻥ ﻗﺎﺭﺉ
ﻭ»ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻀﻴــﻒ ً
ﺍﻟﻜﺘــﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫــﺎ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ »ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ« ﻭﻃﻔﻖ ﻳﻘــﺮﺃ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻭﻫﻲ ﺷــﺒﻪ
»ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ« ،ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﺘﺼﻔﺢ »ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ« )ﻭﻫﻲ ـ ﻛﻤﺎ
ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ـ ﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ( ﺛﻢ ﺇﻥ ﻗﺎﺭﺋﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﻳﻤﻨﺔ ﻓﻮﻗﻌﺖ
ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ« ﻭ»ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺖ ﻳﺴــﺮﺓ ﻓﺄﻟﻔﻰ ﺃﻣﺎﻣﻪ 
ﻛﻼ ﻣﻦ
»ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸـــﺮﻗﻴﺔ« ﻭ»ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ« ﻓﺄﻱ ﺣﻜﻢ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ؟ ﻻ ﻏﺮﻭ ﺃﻥ ﻗﺎﺭﺋﻨﺎ ﻫﺬﺍ
ﻃﻮﻳﻼ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺿﺢ :ﻓﻠﻮ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ
ﺳــﻴﺘﺮﺩﺩ
ً
ﻛﺘــﺎﺏ »ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓـــﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ« ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠــﺢ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌــﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌــﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺬﻛــﻮﺭ ﻭﺑﻴــﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ »ﺍﻟﺘﻤﻬﻴـــﺪ« ﻭ»ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳـــﻦ« .ﺃﻣﺎ ﻟــﻮ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ
»ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ« ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ »ﺍﻟﺤﻀــﻮﺭ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲ« ﻟﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻭﻟــﻢ ﻳﺄﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ »ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ« ﻣﻼﻣﺴــﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﺫﻛﺮﺍ ﻟﻠﻌﻘــﻞ ﺍﻟﻤﺤﺾ ﻭﻟﺼﻮﺭ
ﻭﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧــﻲ،
ً
ً
ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ )ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻷﻗﻴﺴﺔ
ً
ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ( .ﻭﺇﺫﻥ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ـ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟــﻪ ـ  :ﺇﻥ »ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ« ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ«
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ؛ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷــﻲﺀ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
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ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ،ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺴﻤﺢ )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ »ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ«( ﺑﺠﻌﻞ »ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ« ﻓﻲ ﺧﻨﺪﻕ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ« ﻭ»ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ«.
ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓــﻲ »ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ« ﻋﺠﻴــﺐ ﻭﻣﺤﻴﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻭﻣﺤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﺃﻱ :ﻓﻲ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ .ﻭﻟﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ
ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎً
ً
ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺭﺳــﻤﻬﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ 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 ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ .ﻓﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻳﻠﺰﻡ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻬﻤﺎ :ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻮﺽ ﺛﻨﺎﺋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻭﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ« ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ« ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺴﻊ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﻩ
ﻗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﺇﻣﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﺇﺿﺎﻓــﺔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ .ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎً ﻫﻮ ﺍﻷﺧــﺬ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ »ﺃﻭﻟﻰ«
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺫﺍﺗﻲ ،ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ .ﺗﻄﻮﺭ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺪﺍﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻳﺴــﺘﻜﻤﻞ
ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻴﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻴﻌــﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﻼﻋﻮﺩﺓ« ﺃﻭ ﺍﻟﺨــﻂ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ
ـ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ـ  :ﺇﻧــﻪ »ﻧﻘﻄﺔ ّ
ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟــﺮﺍﺯﻱ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ« ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻹﻳﺠﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ«
ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧــﺮ .ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨــﻂ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ«.
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﻥ ﺑﻠﺤﻈﺘﻴــﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺗﻴﻦ :ﻟﺤﻈﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ .ﻭﻟﺤﻈﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬــﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ـ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ـ  :ﺇﻥ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻓﻼ »ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
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ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ« .ﻧﻌﻢ ،ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ـ ﻣﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻪ ـ ﻣﺎ ﻳﺸﻲ
ﺑﺤﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﺿﻄــﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺎﺭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤــﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻲ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ؛ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ 
ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻻﻛﺘﻤﺎﻝ .ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻮ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻧﻨﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ »ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ« ـ ﺃﻱ :ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺤﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻭﻧﻤﻮﺫﺟﺎً .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺪﻩ ﺇﺫ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ـ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ـ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺳﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﻳﺸﺮﻉ
ﻓﻲ ﺭَ ﺹ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ:
ﻣﻘﺎﻣﺎً ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ.
ﻧﺤﺴــﺐ ﺃﻧﻨﺎ ـ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺧﺎﺻﺔ ـ ﻻ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ،ﻻ ﺑﻞ ﺇﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻧﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺃﻛﺜــﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻭﻧﻌﻼ ﺑﻨﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺧﻄﻮﺍ ﺑﺨﻄﻮ
ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺑﻪ ،ﻳﺮﺻﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎﻩ
ً
ً
ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺃﻛﺎﺩ ﺃﻗﻮﻝ :ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻬﺎ( ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ
ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻷﺏ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺍﻵﺭ.1
ÉgOƒæHh IAGô≤dG z∫ƒcƒJhôH{ ` 2
ﻻ 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:
 1ـ ﺍﻧﻈــﺮ:

Michel Allard, Le problème des attributs divins dans la doctrine d’Al-‛Achari et
ses premiers desciples, éditions de l’imprimerie Catholique, Beirut-Liban, 1965.
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ﺃ ـ ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ﻟﻸﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺟﺪﺓ ﺇﻃﻼﻗﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ »ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ
ﺲ )ﻛﻤﺎ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ«؛ ﺇﺫ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻷﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺷﺮﺡ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﻧَﻔَ ٍ
ﻣﻮﺟﺰﺍ .ﺇﻥ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ( ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ
ً
ﻫــﻮ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـــﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮ .ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺘﺒﻴّﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻭﺗﺘﻀﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺏ ـ ﺍﺳــﺘﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻭﻏﻴﺮ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ً
ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ـ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠــﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ـ ّ
ﻣﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ .ﺍﻻﺳــﺘﻨﻄﺎﻕ 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 ﻻ ﺷﻌﻮﺭﻳﺔ.
ﺝ ـ ﺍﻟﺨﻔــﻲ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤــﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ـ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﻧﻈﺮﻧﺎ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ .ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺳــﻢ ،ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ـ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭﻝ ـ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺨﺼــﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ـ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎﻥ ـ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻳﺠﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ .ﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐﻄــﺎﺀ ّ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ.
ﺩ ـ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴــﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺳــﻠﻮﻙ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ .ﻧﻘﻮﻝ ـ ﺑﻌﺒــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ ـ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ 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.
ﻧﻘﻮﻝ ـ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ـ  :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎﻥ.
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»μ«°SÓμdG …ô©°TC’G ôμØ∏d ¢SÉ°SC’G äÉfƒμªdG ` 3
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧــﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻟﻠﻔﻜــﺮ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ـ ﻣﺘﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ُﺗﻔﺮﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ـ ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺇﺟﻤﺎ ًﻻ .ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ )ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ( ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً ﻟــﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻮﺟﻬﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ـ ﺇﺟﻤﺎ ًﻻ ـ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺫﺍﻙ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺻﺎﺩﻗﺎً .ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ )ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( ﺳــﻮﻯ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
»a ôª°†ªdGh »ØîdG
…ô©°TC’G ÜÉ£îdG
ﺳــﻮﻯ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ .ﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭﻝ ﻫﻮ:
ﻋﻠــﻰ ﺃﻱ ﻧﺤــﻮ ﺗﺘﺤــﺪﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ` ` Éfô¶f ™°Vƒe ô°ü©dG »a
.»LƒdƒjójE’G ó©ÑdG ƒg
ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ؟ ﻭﺳــﺆﺍﻝ ﺛﺎ ٍﻥ
á«°SÉ«°ùdG á«Ø∏îdG ¬fEG
ـ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ـ ﻭﻫﻮ :ﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ôμØdG »a π©ØJ »àdG
ﻭﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ؟ ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺛﺎﻟﺚ ـ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
º°SÉëdG É¡∏©a …ô©°TC’G
ﺍﻟﺴــﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ ـ ﻫﻮ :ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺁﺧﺮ ،ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ
ﻭﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﻙ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺛﻼﺙ :ﻣﺎ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﻪ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ؟

 .1 - 3ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﺴــﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ؛ ﻓﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻰ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ )ﻛﺎﻟﻄﺐ ،ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ( ،ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ )ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ،
ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .(..ﻭﻗﺴــﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ
ﺃﺣﺎﺩﺍ
ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﺜﺒــﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ً
ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻗﺴــﻤﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺀ
ﻣﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜــﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺒﺬﻝ ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﻰ
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ﺟﻬﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻻﺳـــﺘﺪﻻﻝ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺇﺟﻬﺎﺩ
ــﻤ ٌﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺃﺧﻴﺮﺓ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻌﻘﻞِ .ﻭﻗ ْﺴ َ
ﺃﻭ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ 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
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ )ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ /ﺍﻟﻈﻦ(.
ﻳﻜﻮﻥ
ً
ﻟﻨﺪﻉ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﺗﺼﻨﻴــﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻟﻨﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺜﻼﺙ .ﻟﻴﻜــﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ )ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ /ﻧﻈﺮﻳﺔ( ،ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻤﺮﺩﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜــﺮ .ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً ﻳﻈﻬــﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧــﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺃﻗﺴــﺎﻣﻪ .ﻭﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﻟﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ـ
ﺃﻗﺴــﺎﻣﺎً ﺃﺭﺑﻌﺔ »ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺍﺳــﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸـــﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ 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 ،ﻭﺍﻹﻟﻬﺎﻡ .ﻟﻨﻨﺘﺒــﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ
»ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ« ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
ﻟﻨﻨﻈﺮ ﺍﻵﻥ 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
 1ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1981 ،ﺹ .15 - 14
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ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ـ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ »ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ِ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﺰﺋﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴـــﺮ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻃــﺮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﺎﺻــﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ
ّ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﻢ ﺍﻷﺷـــﻴﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ؛ ﻓﻴﻘﺴــﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺣﺎﺩﺙ ،ﺛﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻋﺎﺭﺽ )(...
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﺛﺒــﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ؛ ﺇﺫ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨّﺰﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ«.1
ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻮ ـ ﻛﻤﺎ ﺳــﻴﺼﻔﻪ
ﺍﻹﻳﺠﻲ ﻻﺣﻘﺎً ـ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ« ،ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤــﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ :ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻛﻠﻴﺎﺗﻪ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻫﺬﻩ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺑﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷــﺎﻋﺮﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠــﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﺍﻷﺣﻖ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﻜﺮ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻪ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻛﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﻛﻠﻲ ﻳﺘﻘﺮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ )ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺮﻱ ـ ﺿﺮﻭﺭﺓ ـ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ( 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 ﺍﻷﺻﻞ )ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻜﻼﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ﻛﻠﻬﺎ )ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ(.
ﻳﻠﺰﻣﻨــﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ـ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ـ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺷــﺎﻋﺮﺓ ،ﻭﺯﻋﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺷــﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸــﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً
ﻭﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ً
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺑــﻮ ﺍﻟﻌﻼ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1971 ،ﺹ .13 - 12
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دراﺳﺎت

ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﻘــﻮﻝ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺻﺪﻗﻬﺎ ﻳﺜﺒﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻻ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ،
ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻘــﺮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺁﺧــﺮ :ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻧﻘﺮﺃ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻓﻲ ﺭﺳــﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ »ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻜﻼﻡ«:
»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 ﺍﻟﻀﻼﻝ ،ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،
ﻭﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﻭﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ،ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 8
ﻭﺭﺷــﺎﺩﺍ ﻟﺘﻜﻠــﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻭﺧﻠﻔﺎﺅﻩ
ﺑﺪﻋﺔ ﻭﺿﻼﻟﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ُﻫﺪﻯ
ً
ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﺣﺘــﻰ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ُﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑ ﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻘﺎ ًﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺮﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ  8ﻭﻳﺒﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺳــﺨﻄﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻭﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺷــﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻋﺔ
ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﻭﻟﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺿﻼﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ً
ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﺨﻠﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ :ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ َﻋ ِﻠﻤﻮﻩ ﻓﺴــﻜﺘﻮﺍ ﻋﻨﻪ،
ــﻌﻨَﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻧﺤﻦ
ﻮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻪ َﻭ ِﺳ َ
ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻩ ﺑﻞ َﺟ ِﻬﻠﻮﻩ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ َﻋ ِﻠ ُﻤ ُ
ــﻌﻨَﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ
ــﻌﻬُ ْﻢ ﺍﻟﺴــﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪَ ،ﻭ َﻭ ِﺳ َ
ﺍﻟﺴــﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ َﻭ ِﺳ َ
َﻭ ِﺳ َﻌﻬﻢ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ َﻭ ِﺳ َﻌﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ.
ــﻊ ِ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺟﻬﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ــﻌﻨﺎ
ُ
ﺟﻬﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ َﻭ ِﺳ َ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻩ َﻭ ِﺳ َ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﺿﻼﻟﺔ«.
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ
ُ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤــﺎ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﺃﻓﺴــﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ً
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻨﺴــﺦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﻭﻧﺤﻦ
ﺁﺛﺮﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪ )ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﺭﻉ
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ﻭﻣﺘﻜﻠﻢ ﺻﻠﺐ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺍﺱ( ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ـ ﻳﺮﺳــﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ،
ﻓﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﻣﺘﺒﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻭﺗﺎﺑﻊ؛ ﻭﻟﻜﻨــﻪ ﻳﻈﻞ ﻳﻘﻈﺎً ﻭﺟﻮﺑﺎً ،ﺑﻞ ﺇﻥ
ﻳﻘﻈﺘﻪ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺍﻵﻥ ،ﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ َﻣ ِﺎﻫ ﻴ ًﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎً؟

 .2 - 3ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ
ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺟﻠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ
ﺗﺮﺩﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ .ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺷــﻲﺀ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ 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 ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺃﺧﺼﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ :ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ
ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﺘــﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨــﺎً ،ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻄﻮﻳــﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻧــﺎﻩ ﻟﺼﺎﺣﺐ
»ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ« ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎﺻــﻊ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫــﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼــﺎﺭ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺭﻓﻀــﺎً ﻗﻄﻌﻴّﺎً
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺼﻴﺮ ﺇﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻬﻤــﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ :ﻓﺈﻣﺎ
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻮﺍﺭﻩ ﻭﺛﻘﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﻥ ﻭﺍﺳــﺘﻜﺎﻧﺔ
ﺗﺎﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ« ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺮﻱ.
ّ
ﻣﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭﺕ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻣﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ .ﻣﺘﻰ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘــﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻔﻬــﻢ ِﻟ َﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺤﺴــﺎﻧﺎً ،ﻛﻤﺎ
ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﻟﻢ ﻛﺎﻥ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻷﻧﺒﻴــﺎﺀ ِﻣﻨ ّ ًﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﻟﻄﻔــﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒــﺎً ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﺘﻼﺯﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ
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دراﺳﺎت

ﺣﺪﻭﺩﺍ
ﻭﺗﺼﺮﻓﻪ ﺷــﻲﺀ ،ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻧﻈﺮﻩ ﺷــﻲﺀ ﺁﺧﺮ .ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻘﻞ
ً
ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺃﺣﻮﺍﻻً ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ َﺑﻠْ َﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺍﻵﻥ ـ ﺗﻮﺧﻴﺎً ﻟﻺﻳﺠــﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎً ـ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ،
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎً:
ــﺪﺭِ ُﻙ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ـ ﺗﻤﺎﻡ
ـ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ُﻳ ْ
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﺭﻙ ـ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ـ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪ
ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓــﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«» :ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ :ﺍﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺑﺎﻟﺤــﺮﺍﻡ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻭﻟﻢ ُﻳ َﺼ ﺪﻕ ﺑــﻪ .ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﻫــﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻭﺍﺳــﻄﺔ
ﻭﺻ ﺪﻕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻭﺻــﻒ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻟﺘﻠﻚ
ﺭﺑﻤﺎ َﺻ ﺪﻕ ﺍﻟﻌﻘــﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴــﺬ َ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ) (...ﻓﻴﻘﺎﻝ :ﻫﻞ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻣﺴﻜﺮ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﻧﻌﻢ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ُﻋ ِﻠ َﻢ 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 ﻭﺍ ٍﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍ ٍﻉ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ،ﻣﺪﺭﻙ ﻟﺤﺪﻭﺩﻩ.
ـ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ـ ﺇﺫ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻔــﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﻭﻣﺎ ﻻ
ﻳﻄﻴﻘﻪ ـ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﻳﺴﻠﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﺑﺄﻥ »ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﺰﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺤﺠﺔ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ« .2ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ،
ﻓﻲ ﻣﻌــﺮﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠــﺎﺯ ،ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 1ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.65 .
 2ـ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ،ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1977 ،ﺹ.40 .
32

ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻣﺎم اﺷﻌﺮي

ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻭﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ »ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ« ،ﺭﺅﻳﺔ ﺍﷲ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ» :ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﺣــﺪ ﻣﻌﺎ ٍﻥ ﺃﺭﺑﻊ :ﻓﺈﻣﺎ
ﻧﻈﺮ ﻫﻮ ﻧﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾ } | { z y x ﴿ :
]ﺍﻟﻐﺎﺷــﻴﺔ .[17 :ﺃﻭ ﻧﻈﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ~ } | { ﴿ :ﮯ ﴾ ]ﻳﺲ .[49 :ﺃﻭ
ﻧﻈﺮ ﻫﻮ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﻄﻒ .﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ﻭﺇﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﺑﻊ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ
ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﴿ ) * ] ﴾ / . - ❁ +ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .«[23 ،22 :ﻓﺄﻣﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓﻐﻴﺮ
ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺘﺔ؛ »ﻷﻥ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ« .ﻭﺃﻣﺎ
¿CÉH …ô©°TC’G ºu∏°ùj
ﺍﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻐﻴــﺮ ﺟﺎﺋــﺰ؛ »ﺇﺫ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻌﻪ
{≈∏Y õjõ©dG ¿BGô≤dG
ﺗﻨﻐﻴﺺ ﻭﺗﻨﻜﻴﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ«¬∏jõf ¿CG Éæd ¢ù«dh ,√ôgÉX .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺍﻟﺘﻌﻄﻒ(؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ
,áéëH ’EG √ôgÉX øY
ﺃﺑــﺪﺍ» ،ﻓﺈﺫﺍ
ﺇﺫﻻ ًﻻ ﻻ ﻳﺼﻴــﺮ ﺇﻟﻴــﻪ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ
z√ôgÉX ≈∏Y ƒ¡a ’EGh
ً
ﻓﺴــﺪﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺻﺢ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ«.1
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻣﺘــﻰ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
ـ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝ )ﻣﺮﺩﻩ ﻛﻤــﺎ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘــﻮﻝ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ( ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ،ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ )ﻣــﺎ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘــﻪ( ﻭﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺠﻮﺍﺯﻩ .ﻭﻓﻲ
ﻋﺒــﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻧﻘﻮﻝ :ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ،ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﻴﺎً
ﻣﺤﻀــﺎً ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺗــﺎً ﻗﻄﻌﻴﺎً؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻝ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﺗﻮﺳــﻂ ﻭﺇﻣــﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﻀﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ.
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.37 .
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ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳــﺰ ﻋﻨﺪﻧﺎ ـ ﻣﺘﻰ ﺃﻣﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻣﻐﺰﺍﻩ ﻣﻌﺎً ـ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ
ﻛﺎﻣﻼ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻓﻌﻼ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎً
ً
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ً
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴــﻠﺐ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﻔﻴﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً؛ ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ؛ ﺇﺫ ﻳﻔﺘﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﻗﻠﻖ
ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻣﺘﻰ ﻋﺎﺩ ﻓﺴﻠﻢ ـ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻴﻘﺎً ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻴﻖ ﻟﻪ ،ﻣﺘــﻰ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻃﺮﻗﺎً ﻭﺩﺭﻭﺑﺎً ﺷــﺘﻰ
)ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ.(...
ـ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـــﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ،ﺃﻭ ُﻗﻞ ﺇﻥ ﺷــﺌﺖ :ﺇﻧﻪ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ،ﻭﻗــﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ :ﺇﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ »ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ« ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻘﻀــﻲ ﺑﻮﺟــﻮﺩ ﺍﻟﺘــﻼﺯﻡ ﻭﺍﻻﺿﻄــﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ـ ﺿﺮﻭﺭﺓ ـ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺳﺒﺐ ﻭﻣﺴــﺒﺐ .ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ »ﺍﻟﻜﺴﺐ« ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑـ »ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ« ﻋﻮﺽ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻨﺴــﺞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺩﻻﻟﻲ ﻣﻨﺴــﺠﻢ ﻭﻣﻘﻔﻞ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ
ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ« ،ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﺭُ ْﺗ َﺒﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ.

 .3 - 3ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﺗﺒﻴّﻨﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺴــﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ،
ﻭﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺭﻛﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻴﻨﻴﻦ )ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴــﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨْﺰﻳﻪ ،ﺛﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺻــﺪﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ( ﻳﻠﺰﻣﻨــﺎ ﺍﻵﻥ ـ ﺍﺳــﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺎﺱ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ـ ﺃﻥ ﻧﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻔﺮﺩ
ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ( ﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻋﻤﻖ ﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻪ.
34

ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻣﺎم اﺷﻌﺮي

ـ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻀــﻲ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘــﻮﻡ ﺑﻬﺎ ـ ﺃﻥ
ﻧﺘﺴــﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
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
ﺍﻟﺴﻨﺔ( ﻣﻌﻨﻰ
ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻷﺷــﺎﻋﺮﺓ )ﺑﻞ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺃﻫﻞ 
ﺁﺧﺮ ﺳــﻮﻯ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ« ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﻛﻼ 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 ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 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 ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ(.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻻ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻪ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ُﻣ َﺴــﺎﻭ ٌِﻕ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ
ﻟﻴﺲ
ً
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 ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ـ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎ ٍﻥ ـ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻫــﻮ ﺇﺫﻥ ﻗﻮﻝ ﻓــﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً .ﻭﻣــﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﺳــﺘﻨﻄﺎﻗﺎً ﺃﻭ ﺇﻧﻄﺎﻗﺎً ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺤــﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﻩ ﻓﻴــﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ »ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ« ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻼﻥ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ.
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻭﺍﻷﺧﻴــﺮﺓ( ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺗﺼﺎ ًﻻ
ﻣﺒﺎﺷــﺮﺍ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺛﺎﻟﺚ
ً
ﻳﺪ ﺇﻟﺤﺎﺡ
ﻭﻣ َﺴﺎ ِﻭ ٍﻕ ﻟﻠﻔﻌﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ .ﻓﻌﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ـ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ـ َﻣ ِﺰ َ
ُ
ﻭﻣ َﻀﺎﻳﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺻﻤﺘﻪ؛ ﻻ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻈﻞ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ُ
ﺍﻟﻨــﺺ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺑﻴﻞ ﻭﻳﺮﺳــﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷــﺮﺍﻙ .ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ
ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ.
ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓــﻲ »ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ« )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻳﺠﺘﻬﺪ ﺍﻷﺷــﺎﻋﺮﺓً ،
ﺍﻷﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔــﺮﺩﻩ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻓــﻲ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜــﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ( ﻭﻓــﻲ »ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ« )ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ـ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ـ ﻫﻮ ﻓﻲ »ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ«(
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ«
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓــﻲ »ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ«،
ً
ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻓﻲ »ﺃﺻـــﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﺛﻢ ﺑﺄﺑــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ »ﺍﻹﺭﺷـــﺎﺩ« ﺧﺎﺻﺔ؛
ﻳﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﻘﻮﻝ:
»ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻳﻀﺎً ﻣــﻦ َﻓﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻻﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺎﺕ« .1ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺒﻠﻪ :ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎ »ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻘــﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺰﻝّ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻬﻞ
ﻓﺼﻼ ﻣــﻦ »ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ« ـ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺃﺻﻠﻪ« .2ﺛﻢ ﻫﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻳﺒﺮﺭ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ
ً
ﺍﻷﺧﻴﺮ ـ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ »ﺍﻟﺮﺳــﻢ ﺑﺎﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ
ﺑﻪ« .ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ،ﻳﻘﻠﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ »ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ« ،ﻭﻻ َﻳﻨْ ُﺴ ُﺒﻮﻧَﻬﺎ
ﺇﻟــﻰ »ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸــﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻲ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺛﻢ ﻫﻢ ﻳﻄﻮﺣﻮﻥ ﺑﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ »ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ« ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻣﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔــﺮﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻮﻍ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎ ﻟﻔﻜﺮ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1969 ،ﺹ .243
 2ـ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،ﺍﻹﺭﺷـــﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﺳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1985 ،ﺹ .345
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ﺍﻟﺘﺎﻟــﻲ :ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻮﺟــﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻳﺸــﺮﻉ ﻟﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻫــﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
ّ
á``ª`JÉ`N
ﻳﻤﺜﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻲ
ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺑﻠﻮﻏﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ .ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ
ﻣﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺸــﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ َﺗﻢ
ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻕ
á«°SÉ«°ùdG ájô¶ædG ¿EG
ﻭﺗ ّﻢ ـ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ـ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺏَ ،
¬Lƒj Ée »g ájô©°TC’G
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘــﻮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮ ﻟﻺﺳــﻼﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
´ô°ûjh á«eÓμdG ÉjÉ°†≤dG
ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﻤﻴــﻼﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺑﻪ ájô¶f âfÉc Éªc Ék eÉªJ ,É¡d
ﺍﻟﺘــﺮﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﺛــﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻨﻲ .ﻧﺸــﺄ
QGóe »g Ωƒ°ü©ªdG ΩÉeE’G
ájô¶ædG »a ∫ƒ≤dG
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏــﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،
É¡d ¬LƒªdGh
á«©«°ûdG
q
ﻭﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻭﻛﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﻧﻬﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴــﻦ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲ
ﻭﻧﺴــﺠﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻫﻲ ﺳــﻌﺖ ـ ﺑﺴــﺒﻞ
ﺷــﺘﻰ ـ ﺇﻟﻰ »ﺗﺒﻴﺌﺘﻪ« ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻣﺸــﺎﻛﻞ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ُﻳ ْﺴﻠﻢ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺇﻟــﻰ »ﺃﺯﻣﺔ« ،ﻭﻳﻄــﺮﺡ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﺪﻳــﺪﺓ .ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻛﺎﻥ ـ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋــﻪ ـ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑــﺎﺕ ﻭﻳﺼﻮﺭ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ُﻳﻔَﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ ُﻳﺪﺭَﻙ
ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ؛ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ
ﻭﺍﻟﺘــﺮﺩﺩ ﺣﻴﻨﺎً ،ﻭﻫــﺬﻩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻌــﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﻓــﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
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ﺧﺎﺻﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻗﻮﻳﺎً ﻭﺑﺎﻧﻴﺎً ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ.
ﻧﺤﺴﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ ََﺑﻨَّﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ )ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﺎﺻﺔ(،
ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻣﻘــﺎﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﺍﻟﻤﺤــﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ،ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ( ،ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ُﺗﻌﻠــﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘــﻮﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘــﺔ .ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ
ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ـ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ 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 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )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 ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻛﻪ .ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻗﻮ ًﻻ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺴــﺒﺒﻴﺔ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻧﻨﺒﻪ ـ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ـ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻣﻪ .ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ ـ ُﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ »ﺳﺒﺒﻴﺔ« ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺻﺎﺭﻣﺔ.
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ،
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻧﻔﺴــﻪ ﻧﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑـ »ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ«،
ً
ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎً ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺃﻣﻜﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﺫ ﻣﻀﺖ ﻓﻲ
ﺳﻠﻮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﺃﻥ »ﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎ« ﻗﺪ ﺃﺳــﻠﻤﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ
ﻧﺤﺴﺐ،
ً
ﻳﺴــﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ :ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻫــﻮ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ »ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ« ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻘﺎﻣﻪ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ،
ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭ »ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
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ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﻲ ،ﻓــﻲ ﻟﺤﻈــﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻭﺇﻗﺎﻣــﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ
»ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ« ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﺗﻤﻮﻳﻪ ﻭﻫﺮﻭﺏ )ﻻﺷﻌﻮﺭﻱ؟!( ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ.
ﻧﻘــﻮﻝ ـ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ـ ﺇﻥ :ﺣﺴــﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ﺃﻭ ـ ﺑﺎﻷﺣــﺮﻯ ـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓــﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴــﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ
ﺳــﻴﺪﺍ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﺎً ،ﻳﻌﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ َﺷ َﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ً
ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻤﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
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مصادر ومسالك انتشار
الفكر األرسطي في
الحضارة العربية اإلسالمية
�أنجيليكي غريغوري زياكا

■

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�لال 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
هذا المتن ق��د أخضع إلى تحش��يات وش��روحات أتباع الفلس��فة
األفالطونية المحدثة.1
 1ـ 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).

■

=

برفيسورة في الدراسات الالهوتية ،جامعة أرسطو ،سالونيك ،اليونان.
1
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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 ـ من ل��دن أغلب فالس��فة العرب ـ
«الفيلسوف» بال مدافعة ،وأكثر من هذا ،كان ُيحسب «المعلم األول» ،وقد
تاله ـ عنده��م ـ من حي��ث المنزل��ة الفاراب��ي العظيم بوس��مه «المعلم
الثاني» .1وبفضل النش��اط الترجم��ي الكبير الذي بدأ ف��ي القرن الثامن
[المي�لادي] ،وبل��غ ذروته خ�لال 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 ـ أرسطو ـ 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،
 ،1872 - 1871ص .243 .وقد أعيد طب��ع الكتاب ببيروت ع��ام  1964وبفرانكفورت على الماين
(ألمانيا).2005 ،
 1ـ 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
تأويال موس��عاً للفكر األرس��طي في كتابه فلسفة أرسطوطاليس الذي
العربي .وقد أجرى الرجل
ً
نشره محس��ن مهدي ببيروت عام  .1961والحال 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  1890تحت 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 ـ إلى ٍ
حد كبي ٍر ـ
بمجمل مشكلة التقليد الشرحي الدائر على مخطوطات أرسطو والتحويرات
التي أجريت على فكره في العالمين اإلغريقي والهلينستي ،فضال عن نقله
إلى العالمين السرياني والعربي ـ اإلسالمي.1
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 تم ُّت بصلة إلى الفلسفة العربية
 1ـ 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 ،الهور1350 ،هـ1935/م (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،
1299هـ1882/م (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 andـ
Supplementbände I-III, Leiden 1937 - 42
 Fuat Sezgin's, Geschichte des Arabischen Schrifttums (= GAS) I-X, Leiden, 1967ff.ـ
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اإلس�لامية 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
أثراها أرسطو إثراء .على أن كل فروع المعرفة هذه لم تغطِّ ها أعمال أرسطو
األصيلة المنقول��ة إلى العربية وحده��ا؛ وإنما فعلت فعلتها ف��ي ذلك أيضاً
فضال عن أعمال أتباع
حواش��ي وشروح مدرس��ة اإلس��كندرية على أرس��طو،
ً
مدرس��ة أثينا ،وقد ُمزجت مزجاً بالفكر األفالطوني المحدث الذي تس��رب
إلى اآلداب الش��رقية والعربية ،والذي بث العديد من األف��كار األفالطونية
وأخيرا ،فإن علينا أن
المحدثة بحسبانها أفكارا «أرس��طية» خالصة النسبة.
ً
نتناول أيضا مسألة أعمال أرسطو المنحولة.1
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 ـ وهي منطقة تقع قرب مدينة
تيس��الونيكا] ومقالته في «النف��س» ،وجد كتاب «أثولوجيا» أرس��طو ،الذي
هو ـ على التحقيق ـ ش��روح على الكتب  6 - 4من 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
1ـ

4

Gr. Ziakas, «On the problem of the origin of the pseudo-Aristotelian Arabic works», GraecoArabica 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 ـ إذا ما
هو حقق أمره ـ سوى توليفة من أجزاء كتاب الفيلسوف األفالطوني المحدث
برقل��س «مب��ادئ اإللٰهي��ات» .والح��ال أن هذي��ن الكتابي��ن األفالطونيين
الذين نسبا إلى أرسطو انتحا ًال ـ كانا قد ُع َّدا ذروة الميتافيزيقا
المحدثين ـ ْ
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
[ميالدية] من لدن عبد المسيح بن عبد اهلل (ابن
ينبغي البحث عن الم�صادر
عبد اهلل بن ناعمة الحمص��ي) ،وأثر
تأثيرا بالغاً
ً
الأ�سا�سية للفكر الفل�سفي
ف��ي التقلي��د العرب��ي اإلس�لامي؛ وذلك س��واء
العربي في �أعمال �أر�سطو
الأ�صيلة ،مثلما ينبغي فعل
بالنس��بة إلى أمر التوفيق بين الفلس��فة والوحي
ذلك في �أعمال �أولئك
اإللٰهي أو بالنس��بة إلى أمر الجمع بين أفالطون
الذين قاموا بالتح�شية
وأرسطو .وقد عمد الكندي (توفي حوالي 870م)
على هذه الأعمال
واجدا في وصف
إلى إصالح ترجمة ابن ناعمة،
ً
العالم بدءًا من المب��دأ األول ـ الواحد ـ 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
تأثيرا واضحاً في
الذي يثير فينا االس��تغراب كون أفلوطين ـ الذي كان أثر
ً
الفالسفة الشرقيين ـ كان كاتباً مجهو ًال لدى العرب.1
 1ـ في ما يتعلق بما يعرف تحت اسم «كتاب أثولوجيا أرسطوطاليس» ،والذي هو شرح للكتب  4و 5
و  6من 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

=
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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
وض َعه 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 :أو ًال :ما
كانت المخطوطات ـ بكل تأكيد ـ 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
ش .وكان الع��رب قد تلقوا هذا التقليد األرس��طي بعد أن
��ي عليها بحوا ٍ
ُ
وح ِّش َ
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
وع ّدت هذه ظاهرة فري��دة إذا ما نحن أخذنا
من ِق َبل س�لالة من الش��راحُ ،
بعين النظر مدى انتش��ارها في تاريخ الفلس��فة .وما تال ذلك مما حدث في
عهد اإلس�لام 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 ـ وكان الحكم أنها بالمش��رق للدولة
األموية ـ كانت مدرس��ة اإلس��كندرية الفلس��فية ال تزال قائمة ،وكان العديد
مم��ن تبقى من معلميها قد تح��ول إلى أنطاكية ـ 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 الخاص.1
هذا ولقد استمرت «مدرسة أرسطو المش��ائية» بأثينا بعد وفاته ،وذلك
تحت رئاس��ة تالمذته ،ولق��د كان ثيوفراس��طوس (حوال��ي  286 - 371قبل
الميالد) من أبرزهم .2على 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 50 - 70
قبل الميالد) ـ وكان الرجل على رأس المدرس��ة المشائية ـ قد أرسى أسس
1ـ

M. Meyerhoff, «Von Alexandrien nach Baghdad,» Stizungsberichte der Preussischen
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.

2ـ

Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings thought and influence, ed. and transl.
by W. W. Fortenbaugh, P. M. Huby, R. W. Sharples (Greek and Latin) and D. Gutas (Arabic),
Brill, Leiden 1992.
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فصاعدا بدأت السلسلة
التقليد الفلسفي األرس��طي .1وبدءًا من هذه الحقبة
ً
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��طية .2على 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
 200بعد الميالدي) ،أحد أش��هر ش��راح أرس��طو المعروفين في التقليد
العربي .وبالفعل ،فإن ش��روحه على «كت��اب الميتافيزيقا»3وعلى «كتاب
 1ـ 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  Metaكتاب
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.
 2ـ Biographical Tradition, Studia Graeca et Latina

I. Düring, Aristotle in the Ancient
Gothoburgiensia 5, Göteborg 1957.

الرحمن بدوي ونشر عشر مقاالت من مقاالت اإلسكندر األفروديسي بالعربية في كتابه
 3ـ حقق عبد
ٰ
«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
ـ ;notes W. E. Dooley, 1989
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النفس»1صارت من كالس��يكيات الش��روح وش��هيراتها ،وقد درست بكل
عناية من لدن متأخري فالس��فة اإلس�لام؛ هؤالء الذين ِع َب ُر ُهم 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  300بعد 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 معاً2؛ إذ كان مدخل المبتدئ في دراس��ة منطق
=

& Alexander of Aphrodisias, On Aristotle's Metaphysics 2 & 3. Tr. with notes W. E. Dooley
ـ ;A.. Madigan, 1992
;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.

1ـ 
 2ـ 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:

Alexander of Aphrodisias, Supplement to On the Soul. Tr. R. W. Sharples, 2004.

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
فصعدا ،أمس��ى ما من طالب فلسفة إال
بس��يط .ومنذ زمن فورفوريوس هذا
ً
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 ُتؤَل َُّف من لدن جماعة من الفالس��فة ـ بعضهم كان
نصراني الملة وبعضهم كان وثنيها ـ 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
سبال
الحد أو ذاك؛ فإنها كانت تتبع ـ بكل من مدرس��تي أثينا واإلسكندرية ـ ً
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  330 - 270بعد الميالد) ،وكان��ت قد قامت على منحى
غنوصي ش��عبذي ،وكان أحد مساعدي الرجل ـ ويدعى س��ريانوس ـ قد كتب
ش��رحا على كتاب «الميتافيزيقا» ألرس��طو .ثم إن برقلس (حوالي 485 - 410
اشتهارا واسعاً في أوساط العرب ،وخاصة بفضل
بعد الميالد) ـ الذي اشتهر
ً
الكتاب الذي أش��رنا إليه آنف��ا والمعروف في الغرب الالتيني تحت مس��مى
«كت��اب العلل» ـ كان قد درس المتن األرس��طي في مجمل��ه ،وط َّعمه بعناصر
أفالطونية محدثة في كتابيه «مبادئ اإللٰهيات» و«مبادئ الطبيعيات» .هذا مع
تقدم العلم أن الش��ارح المتميز ألرسطو ـ س��امبلقيوس الذي سبق أن أشرنا
عضوا في هذه المدرسة.
إليه فيما تقدم أيضاً ـ كان
ً
=
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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
جدا أن وجهة
الفلس��فة واإللٰهيات يدرس��ان جنباً إلى جنب .ومن المحتم��ل ً
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 ـ فيما بعد في زم��ن متأخر ـ إلى
المراكز الفكرية الجديدة في بالد الرافدي��ن وفي بالد الفرس ،وذلك بعد
أن أقدم األمبراطور زينون على إغالق مدرسة أثينا ( 489بعد الميالد) بسبب
نزعته النس��طورية .ثم إن النسطوريين أنفسهم
�إن الن�سق الفل�سفي
نقلوا هذا التقليد إل��ى نصيبين ببالد الرافدين.
الأفالطوني المحدث كان
والحال أن النسق الفلسفي األفالطوني المحدث عليه �أن يخ�ضع �إلى التب�سيط
والتي�سير طوال القرون التي
كان عليه أن يخضع إلى التبسيط والتيسير طوال
القرون التي مضت من عهد إغالق مدرسة أثينا م�ضت من عهد �إغالق مدر�سة
�أثينا �إلى فترة ت�أ�سي�س
(529م) إل��ى فترة تأس��يس الخالفة العباس��ية
الخالفة العبا�سية
(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 ـ التي مثلت النزوع
التعليم��ي في مدرس��ة أثين��ا والمتضم��ن لش��راح أفالط��ون واألفالطونيين
المحدثين وأرس��طو ـ 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 الميالدي.1
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
 1ـ

M. Meyerhoff, «Von Alexandrien nach Baghdad», 389 - 429.
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عبر ش��راحه الذين كانوا ـ في األغل��ب ـ 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 ـ ومنذ البدء المبكر
للقرن الخامس ـ نقلوا العديد من األعمال األرس��طية واألفالطونية المحدثة
من اللسان اإلغريقي إلى اللسان السرياني .ثم إنه حدث الحقاً ـ من القرن
فصاعدا ،لما كان النش��اط الترجم��ي تدعمه الخالفة
الثامن [المي�لادي]
ً
العباس��ية ـ أن عمد الدارسون الس��ريانيون والمس��لمون إلى نقل الترجمات
السريانية المتوفرة إلى اللسان العربي ،ثم س��رعان ما طفقوا ـ فيما بعد ـ
في إعداد ترجمات عن اللسان اإلغريقي مباش��رة إلى اللسان العربي[ 1من
«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�لات األول��ى» [ .]I, 1 - 7وكان أول من نقل كل
النصوص الدائرة على المنطق إلى اللسان العربي ثاودوروس أبو قرة( 2توفي
 1ـ 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.

فضال عن األعمال األساسية األخرى:
هذا
ً

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.

 2ـ 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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أصال راهباً بدير مار س��ابا بجنوب فلس��طين،
عام 25/820م) ال��ذي كان
ً
والذي صار فيما بعد أس��قف حران بب�لاد الرافدين .ث��م إن من خلفه من
النقلة كان ـ بال ريب ـ من أشهر الدارسين السريانيين الذين اعتنوا ـ على
وج��ه التخصي��ص ـ بأورغانون أرس��طو :س��رجيوس الرأس��عيني (توفي عام
696م) 1وأثناس��يوس البلدي [نس��بة إلى البلد بالعراق] (توفي عام 696م)2
ويعقوب الره��اوي (توفي ع��ام 705م) 3وثيوفيلوس الره��اوي (المتوفى عام
785م) 4وجورجيوس «أسقف العرب» (المتوفى عام 724م).5
= وانظر أيضاً مقالها« :اإلس�لام في كتابات العص��ر البيزنطي بين الح��وار والمجادلة» ،مجلة:
التسامح ،العدد ( 29مسقط.)2010 ،
رائدا في زمان��ه .وإن كتاباته ،الالهوتية
ناقال
والحال أن ثيودروس أبو ق��رة كان
ًكبيرا ومؤلفاً
ً
ً
ً
في أغلبها ،لمحفوظة في اللسان العربي ،اللهم باستثناء بضع شذرات فحسب تحيل إلى اإلسالم
مكتوبة باللسان اليوناني .أنظرMigne Patrologia Graeca, vol. 9,1528 - 9 and 9,1544 - 61 :
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.

1ـ

Η. Ηugonnard-Roche, «Note sur Sergius de Res‘aina, traducteur du grec en syriaque et
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.

2ـ

E. Peters, Aristotle and The Arabs. The Aristotelian Tradition in Islam, New York-London
1968, 58, 63.

3ـ

G. Graf, Geshichte der syrischen arabischen Literatur, II, 248 - 256; F. Sezgin, GAS, VI

(1978) 114 - 115.

 4ـ
Graf, Geshichte, II, 28, 70; Sezgin, GAS, VI (1978) 112 - 114.
 5ـ كان هو من نقل كتاب أرس��طو في السفس��طة وذلك في بالط الخليفة المه��دي (.)785 - 775
أنظر :ابن النديم :الفهرس��ت ص .349 - 249 .ولمزيد من المعلومات عن الترجمة الس��ريانية
=
المشار إليها أعاله يرجى النظر في:
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وفي أثناء القرنين الثامن والتاس��ع الميالديين اس��تعر نش��اط ترجمي
محموم ف��ي العالم العربي اإلس�لامي ،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  754و775م) وه��ارون [الرش��يد] ،وابنه األصغر
المأمون (الذي حكم ما بين األعوام 833 - 813م) 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��ق 1الذي نقل إل��ى العربية
محاورة «طيماوس» ألفالطون وكت��ب «النفس» و«اآلثار العلوية» و«التحليالت
فضال عن الكتاب المنحول «سر األس��رار» ،الذي عرف
األولى» ألرس��طو،
ً
خالل القرون الوسطى تحت مس��مى  ،Secreta Secretumوالذي كان قد نحل
إلى أرسطو .2هذا ولقد كان رئيس النقلة في بيت الحكمة ـ بطبيعة الحال ـ
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��ون ،3على 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.

 1ـ ابن جلجل ،طبقات ،ص68 - 67 .؛ القفطي ،تاري��خ الحكماء ،ص379 .؛ 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.

 2ـ

 Brockelmann, GAL, I, 221 (203ff), Suppl. I, 364.ـ
 Cf. J. Tkatsch, Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlageـ

der Kritik des griechischen Textes, 1 - 2, Wien-Liepszig 1928 - 1932, 1, 111.

 3ـ 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
مع التقدم العلمي ف�إن
الفيل�سوف الم�سلم الكندي
الفلسفية اليونانية هو قسطا بن لوقا ،هذا الذي
كان �أول ممثل للفل�سفة
كان يمتل��ك ناصي��ة اللس��ان اإلغريقي بوس��مه
الأر�سطية في الإ�سالم ،وقد
فضال ع��ن معرفته
اللس��ان الذي نش��أ علي��ه،
ً
ا�شتغل �إلى جنب حنين
باللسانين السرياني والعربي ،وهو الذي نقل أول
م�شرف ًا على بيت الحكمة
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)،
مميزا
وعضوا
وكان الرجل رئيس األطباء بمارس��تانات بغداد ومكة والمدينة
ً
ً
في فريق ترجمة حنين بن إسحاق .وهو الذي نقل أيضاً أعماالً طبية متنوعة.
ـ فضال عن نقله «مدخل» فورفوريوس ـ ترك لنا
وفيما يخص أرس��طو؛ فإنه
ً
نقول الكت��ب الس��تة األولى من «كت��اب الطوبيق��ا» [المواض��ع الجدلية]،
باإلضافة إلى العديد من رسائل اإلسكندر األفروديسي وثامسطيوس .ونود أن
كثيرا بترجمة كتاب برقلس «مبادئ
نلفت العناية هنا إلى أنه كان قد اهت��م
ً
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».
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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 ـ إلى جانب
اليعقوبي يحيى بن عدي ـ 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
ناقال 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�لامي .وبالفعل ،لقد استثمر الفكر
اس��تثمارا حس��ناً في حقبتين طويلتين ـ مع وج��ود فاصل تاريخي
اإلغريقي
ً
وجغرافي بين الحقبتين ـ 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�لادي ،وذلك لما تم إنش��اء الف��رع الغربي من الفلس��فة اإلس�لامية
باألندلس.
من بين الوجوه المميزة من بين العديد من فالسفة الشرق ،ثمة ثالثة
أساس :الكندي (873 - 808م)؛ أول وأكبر ممثلي الفكر األرسطي األفالطوني
المحدث في اإلس�لام ،وهو م��ن حاول التوفي��ق بين مب��ادئ الوحي اإللٰهي
والفكر الفلس��في ،مثلما حاول تنسيق [مبادئ] دين اإلس�لام عبر استخدام
مفاهيم فلسفية .وقد تاله الفارابي [أبو نصر محمد الفارابي] (950 - 870م)،
هذا الذي بفضل معرفته العميقة باألرس��طية وباألفالطونية المحدثة نش��ط
وأخي��را ابن س��ينا [أبو علي الحس��ين بن
للجمع بي��ن أفالطون وأرس��طو.
ً
عبد اهلل ب��ن س��ينا] (1037 - 980م) الممث��ل العظيم واأله��م لألفالطونية
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 ـ قبل كل ش��يء وباألولى واألجدر
واألحق ـ فيلسوفاً أرس��طياً ُق ّحاً أوفى لنا بشرح على مجمل المتن األرسطي،
وأنتج ثالثة أضرب من الشروح على أعمال المعلم األول :الصغرى والوسطى
والكبرى.
وبالمقابل ،فإن عظماء فالس��فة اإلس�لام 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 ـ وبعد أن
كانا قد س��لطا نورهما وص��ارا موضوع��اً لتثاقف خالق ف��ي العالم العربي
اإلس�لامي ـ 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  1453م
(المترجم)] ،وذلك بم��ا أنهم كانوا هم من حمل معه��م إلى الغرب ذخائر
الفكر اإلغريقي في أصولها.
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من مآثر علم الكالم اإلباضي
بشمال إفريقيا :نظرة إجمالية
محمد ال�شيخ

■

ش��ك عندي أن علم الكالم اإلباضي ُظلم بظلم مزدوج:
ال
َّ
فمن جهة أولى :قد عانى ما عاناه علم الكالم بعامة داخل
فضاء الفكر اإلس�لامي من بعض إهما ٍل 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�لامية ،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 ـ شأنهم
السنَّة ـ في أمر االطالع على
في ذلك ش��أن العديد من علماء أهل ُّ
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
مثال الش��يخ أب��ي الربيع س��ليمان بن يخل��ف النفطي القابس��ي
(ت471 :هـ1079/م) ،وهو من علماء القرن الخامس الهجري ،فقد
■

أستاذ فكر األنوار والحداثة والفلسفة السياسية والدينية ،جامعة الحسن الثاني ،المغرب.
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«شديدا» على من يقرأ كتب المخالفين ممن لم ترسخ قدمه في
كان الرجل
ً
العلم مخافة الفتن��ة واالختالف .ولئن كان قد قيد ع��دم االطالع على كتب
المخالفين ـ وهو ش��رط من ش��روط إنش��اء علم الكالم؛ إذ ال جدل ديني
المجادلين ـ بعدم الرسوخ في العلم؛
كالمي (الهوتي) من غير معرفة بكتب
َ
فإن البادي أن المثال الثاني وهو الش��يخ عبد اهلل بن عيس��ى الوس��ياني قد
«شديدا» على من يقرأ
معاصرا ـ حيث كان بدوره
أطلقه ـ وكان للشيخ األول
ً
ً
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 (ت491 :هـ1097/م) 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 ـ 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 ـ 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
الصرف
اإلباضية ،التي يش��ير إليها البرادي ،ال تتعدى الكتب ف��ي الكالم ِّ
العشرة .2كما يكفيه اس��تدال ًال على ذلك االطالع على مسارد كتب اإلباضية
الس��ير( ،الجزء الخاص بتراجم علم��اء المغرب إلى نهاي��ة القرن الخامس
 1ـ الش��ماخي ،كتاب ِّ
الهج��ري) .تحقي��ق :محم��د حس��ن ،كلي��ة اآلداب والعل��وم اإلنس��انية ،تون��س ،المجلد ،30
ص .376 - 375
 2ـ 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 .82 - 69
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الواردة في أشهر تراجم إباضية ش��مال إفريقيا ومعاجم المصادر اإلباضية؛
لكي يقف بنفسه على ندرتها الندرة.1
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
ـ بهذا الش��أن ـ نظرة على نظير لتلك الببليوغرافيا ،الت��ي أفردتها جمعية
التراث بغرداية إلى ما كتب عن المجتمع والفكر اإلباضيين بش��مال إفريقيا
حتى عام  ،2 1989لنلم��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 ـ بالتلقاء ـ 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
�أغلب الكتب والمنوغرافيات
أمرين اثنين:
والمقاالت التي دارت على
ال�ش�أن الفكري والحياتي
بدءًا؛ منذ أمد ليس باليس��ير كان قد الحظ
الإبا�ضي؛ �إنما ركزت على
بعض خصوم اإلباضية أن أهل هذا المذهب كانوا
الجوانب الجغرافية والرحلية
ـ من حيث التألي��ف ـ مقلين غي��ر مكثرين ،بل
والتاريخية واالجتماعية
وم��ن أكثر ف��رق ومذاهب اإلس�لام إق�لا ًال في
و�أهملت الم�ؤلفات الكالمية
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 ـ على وجه
تمهيدا لدحضه« :قد بلغني أن بعض المخالفين
الخصوص ـ بسطه لالدعاء
ً
3
يطعن ف��ي المذهب بقلة الكت��ب في زعم��ه»  .والحق أن م��ا كان قد فات
مثال :علي أكبر ضيائي ،معجم مصادر اإلباضية ،مؤسس��ة الهدى للنش��ر والتوزيع ،معهد
 1ـ راجع ً
األديان والمذاهب ،طهران .2003
 2ـ جمعية التراث ،دراسات وأبحاث عن اإلباضية (ببليوغرافيا) ،العطف ،غرداية.1989 ،
 3ـ نور الدين السالمي ،مقالة في كثرة كتب اإلباضية .وردت ضمن كتاب علي أكبر ضيائي :معجم
المصادر اإلباضية ،ص .83
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أصحاب هذا الزعم هو ما ينبغي أن ننبه عليه ههنا ،وهو :أوالً :ما تعرضت
نذكر هنا بحرق مكتبة الرس��تميين
إليه كتب اإلباضية من إتالف؛ ويكفي أن ّ
في تاهرت من ل��دن أبي عبد اهلل الش��يعي ـ الحجاني ـ داعي��ة العبيديين،
وذلك لما دخلها عنوة عام 296هـ ،وما ضاع فيها من نفائس كتب اإلباضية
ف��ي مختلف مجاالت العلوم اإلس�لامية .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» .ثالث���اً :ـ وهذه ظاهرة تخ��ص وال تعم ـ 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،
مطاردا.
ال سيما إن كان الكتاب متهما وصاحبه
ً
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��ي 2ومقالته عن االتجاه
الكالمي عن��د اإلباضية بالغرب اإلس�لامي 3تواترت 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» ()1981 - 1980
 1ـ المصدر نفسه ،ص .84
 2ـ عمار الطالبي« ،أبو عمار الكافي والنسق الكالمي» ،مجلة األصالة ،العدد ( 41محرم 1397هـ/
يناير 1977م) ص .179 - 172
 3ـ عمار الطالب��ي« ،االتج��اه الكالمي عند اإلباضي��ة بالغرب اإلس�لامي ،أبو يعق��وب الوارجالني
نموذجاً» ،نش��ر ضمن كتاب االتجاه��ات الكالمية في الغرب اإلس�لامي ،منش��ورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،سلسلة :ندوات ومناظرات ،رقم  ،118بدون سنة إصدار ،ص .125 - 97
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ودراسات كل من مصطفى باجو 1ودليلة خبزي 2وغيرهما 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�لامية 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 ـ بحق ـ عالمة فارقة
في تاريخ علم الكالم اإلباضي بشمال إفريقيا.
––I
اللم��ع في علم ال��كالم الإبا�ض��ي ب�شم��ال �إفريقي��ا ومنزلته بي��ن العلوم
ال�شرعية عهد ما قبل �أبي عمار عبد الكافي و�أبي يعقوب الوارجالني

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 ـ على
قلتها ـ يلف��ي أنها اهتم��ت ـ بالدرجة األول��ى ـ 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
 1ـ مصطفى باجو :أبو يعقوب الوارجالني أصوليا (دراسة لعصره وفكره األصولي مقارناً بابي حامد
الغزالي ..وزارة التراث والثقافة ،سلطنة عمان ،الطبعة الثانية 1428هـ2007/م.
مثال ،دليلة خبزي ،اآلراء الكالمية ألبي يعقوب الوارجالني ،مكتبة مسقط.2009 ،
 2ـ انظرً ،
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وثناياه��ا .وعادة ما كان ي��رد الحديث عن «الفقه» ،عند أوائل إباضية ش��مال
مرسال حيث يعم وال يخص،
إفريقيا ،موصو ًال بالفتوى ،وعن «التفقه في الدين»
ً
وقد تنض��وي ضمنه األمور العقدية والكالمي��ة والتوحيدية التي آثر العديد من
طورا
مصنفي اإلباضية ضمها تحت مس��مى «أصول الديانات» تارة و «التوحيد» ً
طورا آخر ،وكلها تنويعات عل��ى علم الكالم .وكم من عالم إباضي
و «العقائد» ً
عده «العقيدة» بعام��ة ،وكم منهم نظمها في أبيات نظماً،
دون «عقيدته» أو ما َّ
ّ
وفي كل طور من األط��وار التي تقلب فيها الفكر اإلباض��ي حدث أن تم تقرير
«عقيدة» للط�لاب 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
س��تعرف به��ا على األطوار
ش��مال إفريقيا بين فترات ،وذلك بوصفها معالم ُي
َ
ويستعلم :إما بحسب القرون ،أو بحسب الطبقات،
التي تقلب فيها هذا الفكر ُ
أو بحسب تعاقب الدول واإلمارات ،أو حتى بحسب الطريقة التي أوحى لنا بها
ـ تميي��زا عفوي��اً ـ بين طري��ق الدعوة ل��دى «األئمة
الوارجالن��ي لما مي��ز
ً
المتقدمين» و «طريقة المتأخرين من أهل الدعوة»1؛ لكن لما كان علم الكالم
اإلباضي ـ كما س��وف نقف على ذلك فيما بعد ـ قد اتسم بكونه ـ على الوجه
األعم ـ عل��م كالمِ َمنْفَى وعلم كالمِ أقلي ٍة وعل��م كالم كتما ٍن 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 ـ من تولي
الرحمن بن رستم الحكم بعاصمة الحكم تاهرت عام  160أو 162هـ إلى
عبد
ٰ
تدميرها عام 296هـ) ،من الطبقة األولى إلى حدود الطبقة الخامسة بحسب
تحقيب الدرجيني ـ 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
مث�لا ،الوارجالني ،الدليل والبرهان ،تحقيق :الش��يخ س��الم بن حم��د الحارثي ،وزارة
 1ـ انظر
ً
التراث والثقافة ،سلطنة ُعمان ،الطبعة الثانية 2006م ،الجزء الثاني ،ص  7و .23
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الوارجالن��ي) ،وذلك بعد الكمون األول وبعد اندثار أول دولة إباضية أ ُنش��ئت
بروزا لعل��م الكالم بدءًا،
بش��مال إفريقيا .على أن هذا التقس��يم ليس يعني
ً
فضموره تثنية؛ وإنما يساوق الواقع السياسي للدعوة واإلمامة اإلباضية ما بين
فالحها في الظهور وتأس��يس الدولة (الرس��تمية) واضطراره��ا إلى التخفي
والكتمان .على أننا نزعم أن علم الكالم اإلباضي في شمال إفريقيا ازدهر في
عهد الكمون السياسي أكثر من ازدهاره في عهد الظهور القصير.
 1ــ علم الكالم الإبا�ضي ب�شمال �إفريقيا :عهد الظهور
م��ن المعل��وم ف��ي أدبي��ات األنتربولوجي��ا
�إن ثمة طرق ًا عدة للتميز
التاريخية أن ما من طائفة من طوائف قوم ـ مهما
في تاريخ الفكر الكالمي
لدى �إبا�ضية �شمال �إفريقيا
كانوا وأنى وجدوا ـ إال ولها ضرب من «األسطورة
بين فترات ،وذلك بو�صفها
المؤسس��ة لبدايتها» ،تتوارثه أجياله��ا المتعاقبة
معالم ُي�ستع َرف بها على
بالتواتر ،وما كانت إباضية ش��مال إفريقيا لتشذ
الأطوار التي تقلب فيها
عن هذه القاعدة أو لتش��كل اس��تثناء؛ إذ تواردت
هذا الفكر و ُي�ستعلم
األخبار وتواترت عن «الجماعة األولى» المؤسسة
لإلباضي��ة ـ «الخمس��ة نف��ر» 1أو «الخمس��ة
الميامين» 2أو «النفر الخمس��ة» 3أو «حملة العلم
الخمسة» 4أو «النفر الخمسة الحملة للعلم» 5أو «الرهط الناهضين من عنده
[مس��لم بن أبي كريمة] إلى جهة المغرب» 6ـ وهم على التوالي :أبو الخطاب
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

الدرجيني ،طبقات مشايخ المغرب ،تحقيق :ابراهيم طالي ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،دون تاريخ
إصدار ،الجزء األول ،ص .11
الدرجيني ،طبقات المشايخ بالمغرب ،الجزء الثاني ،ص .238
الدرجيني ،طبقات المشايخ بالمغرب ،الجزء األول ،ص .19
الرحمن أيوب ،الدار التونس��ية للنش��ر،
أبو زكرياء ،كتاب الس��يرة وأخبار األئمة ،تحقيق عبد
ٰ
تونس ،1985 ،ص .57
أبو زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص .57
أبو عمار ،الموجز ،سلسلة :من مكتبة التراث ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة األولى  ،1990الجزء
الثاني ،ص .183
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الرحمن بن رس��تم الفارسي ،وعاصم
عبد األعلى بن الس��مح المعافري ،وعبد
ٰ
السدراتي ،وإسماعيل بن درار الغدامس��ي ،وأبو داود القبلي .على أنه ما كان
باإلمكان التمييز بين القضايا «الكالمية» التي تعلمها هؤالء في المشرق على
فضال عن «أدلوجة» الدعوة ،التي أخذوها
يد شيخهم والمس��ائل «الفقهية»،
ً
عنه والتي يبدو أنها كانت األغلب.
والحال أنه ما كان شيخهم هذا الذي يعد بمثابة شيخ إباضية شمال
إفريقي��ا ـ عل��ى الوج��ه األع��م ـ إال أب��ا عبيدة ب��ن مس��لم بن كريمة
ـ فضال عن األثر البين لجابر بن
(ت145 :هـ762/م) .وكأني بهذا اإلمام
ً
زيد األزدي (ت93 :هـ711/م) ـ 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�لامية باألحاديث وترتيبها وبالفت��وى وبالفقه ،1وتخ��رج على يديه
ـ ممن تخرج من علماء اإلباضية األولى ـ 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��تكراه ،2هذا فض�لا 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 كالمية،4
ولعله لهذا الس��بب كانت تقل اإلشارات إلى علم الكالم في كتب تراجم
القوم األ ُ َول.
لعل من أقدم متكلمي إباضيي شمال إفريقيا الخلص الذين ألفوا في
العقيدة ـ ممن أش��ار إليهم الشماخي وغيره في س��يرهم التي أفردوها
ألئم��ة وعلم��اء اإلباضي��ة ـ عيس��ى بن علقم��ة المص��ري (الطبق��ة :3
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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150 - 100هـ767 - 718/م) ،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
الس��ير ـ أن أسماء
ـ التي أوردها أبو عمار ،ونقلها عنه غيره من مؤلفي ِّ
اهلل مخلوقة ،وأن صفاته محدثة .هذا مثلما نسب هو إليه كتاب «التوحيد
الكبير» ،وأثنى على آرائه الكالمية بوسمها كانت مقنعة بما فيه الكفاية.1
ثم إنه تنبغي اإلش��ارة إلى أن م��ن إباضيي جبل نفوس��ة من الطبقة
الرابعة (200 - 150هـ) الذين حفظتهم لنا كتب التراجم :مهدي النفوسي
الويغوي (ت196 :هـ811/م) ،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» ،2وق��د ح��دث أن انتدب هو
لمناظرة المعتزل��ة بتاهرت ،وله كت��اب بالبربرية في ال��رد على الفرقة
فضال عن المتكلم اإلباضي لواب بن سالم التوزري
النفاثية وزعيمها .هذا
ً
المزاتي (ت :بعد 273هـ887/م) 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 281 - 261هـ894 - 874/م)
ـ أبو اليقظان ـ 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» ،4ومما ذُكر عنه أيضا أنه« :ألّف كتباً كثيرة ،ووضع في االستطاعة
أربعين كتاباً وحدها» ،5وقد كان أبو زكرياء ـ صاحب كتاب الس��يرة وأخبار
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

الشماخي ،كتاب السير ،ص .22
الشماخي ،كتاب السير ،ص .79
السيرة وأخبار األئمة ،ص .144
أبو زكرياء ،كتاب ِّ
البرادي :رسالة في كتب اإلباضية ،ص .78
الدرجيني ،طبقات مشايخ المغرب ،الجزء الثاني ،ص .319
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األئم��ة ـ 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 (ت283 :هـ896/م) أنه «كانت له مصنفات في
2
بعض
الف��روع والعقائ��د»  .ويذكر عن عمروس ه��ذا أنه هو من َب َ
ع��ث إليه ُ
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 ـ وهو الذي وض��ع الكتابين المعروفين في
أصول الكالم ـ قال :النفوس��ي أقوى مني ،3وال��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 األول .4وكان العلاّ مة أبو عبيدة بن
األعرج (ق3 :هـ) إذا اختلفوا في مسألة في الكالم والفقه صدروا عن رأيه،5
وكان الرجل عالماً بالكالم والفقه والنحو والوثائق.6
ومن علماء الق��رن الثالث الهجري /التاس��ع المي�لادي أيضاً الذين
اهتموا بعلم الكالم والمناظرة ،والذين اس��تدعاهم اإلمام عبد الوهاب بن
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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الرحمن بن رستم (حكم ما بين 208 - 171هـ823 - 787/م) من نفوسة
عبد
ٰ
إل��ى تاهرت لمناظرة الواصلي��ة المعتزلة :أبو الحس��ن األبدالني .ومنهم:
محمد ب��ن يانس الدركل��ي النفوس��ي (ط 250 - 200 :5هـ) الذي رش��حته
نفوس��ة لمواجه��ة الواصلية المعتزل��ة بتاه��رت ،وذلك لما طل��ب اإلمام
الرحمن المدد العلمي والعسكري منها .ومن
الرستمي عبد الوهاب بن عبد
ٰ
علماء اإلباضية الذي��ن كانت لهم عناي��ة بالعقائد وال��كالم والمناظرات
ـ فضال عن هؤالء الذين ذكرناهم ـ سعيد الحدائي (كان حياً عام 275هـ)،
ً
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 وكتم ،1وقد ورد
ف��ي ترجمة عبد اهلل اللمطي (أواخ��ر القرن 3هـ9/م) وابنه م��ا يلي« :وكان
الش��يخان غاية في علم الكالم ،وكانا يردان على الفرق ،وينقضان مقاالت
المبتدعة ،وألَّف��ا كتباً في ذلك» .2فكان 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 ـ وهي الدول��ة األولى التي
أفلحت اإلباضي��ة في إقامتها بش��مال إفريقيا ـ بدأ علم الكالم يحتل ش��يئاً
فشيئاً مكانته بين العلوم اإلس�لامية في هذه الدولة وما كان بالمنتبذ .وقد
مش��يرا إلى مكانة هذا العلم بي��ن القوم« :وكان بيت
كتب أبو زكرياء يقول
ً
 1ـ الشماخي ،كتاب السير ،ص .309
 2ـ 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
رجال من العرب
والفصاح��ة ،وعلم النج��وم» .1وكان ابن الصغير قد ذك��ر
ً
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» ،2ولطالما جرت المناظرات بينهم وبين المعتزلة.3
وما زال هذا العلم يتقدم في طلب المنزلة من العلوم اإلس�لامية ،من حيث
المتعاطين له ،حتى ذكر الشماخي ـ لربما بش��يء من المبالغة غير يسير،
في مع��رض ترجمته ألب��ي المنيب محمد ب��ن يان��س (ط250 - 200 :5هـ/
864 - 815م) ـ 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
 2ــ علم الكالم الإبا�ضي في عهد الكتمان
مضت الدولة الرس��تمية إلى حال س��بيلها مضياً تراجيدياً ،وما صارت
ض وعصر ذهبي لطالما حن إلي��ه متأخرو اإلباضية،
س��وى ذكرى حنين ما ٍ
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،
وقد ذكر له الب��رادي كتاباً ف��ي العقيدة .كم��ا نعثر عل��ى يغال بن زلتاف
الوسياني (أبو خزر) (ت380 :هـ990/م) الذي برع في علم الكالم وانفرد فيه
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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بآراء متميزة ،وترك تأليفاً هو« :الرد على جميع المخالفين» .وال يفوتنا أن
نذكر س��حنون بن أي��وب (ط 350 - 300 :7هـ961 - 912/م) وقد وصف بأنه
عالم متكلم بارع.
ومن علماء الق��رن الذي يلي��ه أبو الربيع س��ليمان بن يخل��ف النفطي
القابس��ي (ت471 :هـ1079/م) الذي ينسب إليه كتاب السؤاالت في العقيدة،
ش��ديدا
فضال عن كتاب له ف��ي علم الكالم وفي أصول الفقه ،إال أنه كان
ً
ً
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 (440 - 345هـ1049 - 956/م) الذي أس��كت فتنة فرقة السكاكية،
وأقنع س��كان إحدى القرى بالتحول عن االعتزال إل��ى اإلباضية .ومن بينهم
أيضاً :أبو زكرياء ـ صاحب كتاب الس��يرة وأخبار األئمة ـ الذي يذكر أن له
أجوب��ة وفت��اوى ف��ي عل��م ال��كالم .وم��ن علم��اء كالم الطبقة الس��ابعة
فضال عمن ذكروا ،إبراهيم بن مالل المطكودي
(350 - 300هـ961 - 912/م)،
ً
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
الس��ير أنه ألف اثني
خالد (النصف الثاني ق5 :هـ11/م) الذي ذكرت كتب ِّ
عشر كتاباً في الرد على النكار.1
وهك��ذا ،فإننا قبيل زمن الش��يخين أبي عم��ار عبد الكاف��ي وأبي يعقوب
الوراجالني (الطبقة الثانية عش��ر600 - 550 :هـ) ،نعثر على طائفة من علماء
اإلباضية ومتكلميها .وذلك نظي��ر أبي بكر بن يحيى الزواغ��ي النميلي (قتل:
431هـ1093/م) وق��د اس��تقل ب��آراء ف��ي العقيدة وفي السياس��ة الش��رعية،
وتوزين بن موليه المزاتي الزواغي (ط 500 - 450 :10هـ) وكان عالماً متكلماً
 1ـ جماعة من المؤلفين ،معجم أعالم اإلباضية ،ص  .358الشماخي ،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
(ت504 :هـ1111/م) ،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 ق6 :هـ10/م) 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 (ق6 :هـ) 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 (600 - 550هـ) .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
مس��تقال .وفي هذه الفترة نعثر على الشيخ حنيني بن
بحيث أفردنا لهما بحثاً
ً
معاصرا لهما والذي ذكر عنه الش��ماخي أنه «تعلم العلم
القاس��م الذي كان
ً
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 ق6 :هـ12/م) 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
والسير».
صاحب تأليف في التوحيد اشتهر به «العقيدة في علم التوحيد والعلم ِّ
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
كفارا ليس��وا مش��ركين وال مؤمنين،1
األحداث من أهل القبلة وما إذا كانوا
ً
2
كما أثيرت مس��ائل أخرى ش��أن أفضلية اآلدمي على المالك  ،وطرحت على
أبي زكريا يحيى بن ويجمن (ت467 :هـ1074/م) مس��ألة الش��رك ومخالفة
الصفرية في هذا األمر ،3ومس��ألة حكم أبناء المخالفين ،4ومسألة تشريك
الش��اك فيمن دفع الرأي المجتمع عليه ،5ومسألة التفرقة بين كبائر الشرك
وكبائر النفاق ،6ومس��ألة تشريك أهل اإلس�لام .7ومنها مسألة االستطاعة،
وقد حدثت فيها المناظرات على ش��اكلة المناظرة بين اإلباضية والواصلية.8
الرحمن الكرتي المصعبي برس��الة إلى علماء وارجالن يستفتيهم
وبعث عبد
ٰ
في مسائل العقيدة؛ شأن اليقين والقدر...
على أن مس��ألة المسائل عندهم ـ بل أم المس��ائل ـ التي ما تأدت إلى
اختالفهم عن غيرهم وحسب ،وإنما إلى اختالفهم في أنفسهم ،كانت مسألة
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ

الدرجيني ،طبقات مشايخ المغرب ،ص .257
المصدر نفسه ،ص .254
المصدر نفسه ،ص .415
أبو زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص .233
الشماخي ،كتاب السير ،ص .72
الشماخي ،كتاب السير ،ص .72
الدرجيني ،طبقات مشايخ المغرب ،ص .481
السير ،ص .144
الشماخي ،كتاب ِّ
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كالمية بامتياز وب�لا مدافعة ،وهي مس��ألة اإلمامة؛ ففي الب��دء إذن كانت
1
جدا
قضية اإلمامة  .ثم إن مس��ائل الكالم جد في جد ،حت��ى إنه قد يكون ً
قاتال مميتاً ،وذلك كما في مس��ألة اإلمامة هذه .ولقد كانت المناظرات في
ً
مس��ألة اإلمامة هذه ـ التي تتنزل من كالمي��ات اإلباضية منزلة القطب من
الرحى ـ مناظرات داخلية وخارجية كثيرة عديدة مديدة.2
ومن هذه السمات ما يرد في س��يرهم من نعوت كبار أئمتهم باإلقبال
على علم الكالم ،وذلك مثل ما ذكر عن أبي نوح ـ سعيد بن زنغيل (أوائل
ق4 :هـ) ـ من أنه كان عالماً «بفنون المناظرة والرد على جميع المقاالت»،
واإلشارة إلى أنه من بين أشهر مناظراته للمخالفين المناظرة في الصنعة
والصانع ،ومناظرته للنكارية .3وما ذكر عن الش��يخ أبي ربيع سليمان بن
يخلف المزاتي (ت471 :هـ1079/م) من أنه «تعلم مس��ائل الحجة والنظر
ف��ي األصول» ،ومن أن��ه «تعلم الكالم» أيض��اً .4وكذلك فع��ل أبو محمد
ويسالن بن يعقوب الدجمي 5الذي علم األصول والحجة والكالم لمدة ست
عشرة سنة.
وما كان الجدل الكالمي جدالً خارجياً وحسب؛ أي :جدالً ضد المخالفين
وسن َّية ،وإنما كان الجدل فيما بين أنفسهم
لهم من صفرية وواصلية وش��يعة ُ
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�لاف حول اإلمامة
وبع��ض القضايا األخ��رى غير اإلمام��ة ،مثل مس��ائل الكس��ب واالضطرار
واالس��تطاعة .6أكثر من هذا ،اختلفوا حتى في أثن��اء الفريق الواحد؛ وذلك
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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الس��يرة وأخبار األئمة ـ من خالف
على نحو ما أورده أبو زكرياء ـ في كتاب ِّ
كالمي في بعض جوانبه بين الوهبية ،وذلك ش��أن الخالف بين أبي القاسم
مثال.1
يزيد بن مخلد وأبي خرز يعلى بن داود ً
وال تحس��بن أن مس��ائل علم الكالم كانت مس��ائل النخبة من أهل
اإلباضية ،وإنما كانت تصير في بعض األحايين ـ فضال عن كونها حديث
الخاصة ـ حديث العامة في الش��ارع اإلباضي .وقد أورد أبو زكرياء ـ في
كتاب السيرة وأخبار األئمة ـ مثا ًال عن مدى فشو قضايا علم الكالم بين
الناس ـ خاصته��م وعامتهم ـ فذك��ر أنه لما
ال تح�سبن �أن م�سائل علم
دخ��ل الش��يخ أب��و القاس��م يزيد ب��ن مخلد
الكالم كانت م�سائل
الوس��ياني الحامي (ت365 :هـ968/م) ـ وكان
بعلم ال��كالم عالما ناهض��ا ـ مدينة القيروان النخبة من �أهل الإبا�ضية،
ً
ً
و�إنما كانت ت�صير في بع�ض
اضطربت المدينة كلها م��ن أجله بفنون العلم
الأحايين حديث العامة
والس��ؤاالت المعضل��ة الت��ي يدخره��ا أه��ل
في ال�شارع الإبا�ضي
المدينة؛ يس��أله عنها من المخالفين من أراد
تعلم مذهبه ...ومما حدث ل��ه بهذه المدينة:
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
فضال
له أبو القاسم« :فليقل مثلما تقول» ،فانقطع الكالم بينهما .2هذا
ً
عما روي عن مناظ��رة عالمهم وس�لان بن يعقوب المزات��ي المرأة أبي
القاسم يزيد بن مخلد ـ وكان شيخه في مسائل علم الكالم ـ؛ فقد ذكر
أنه كان في أيام قراءته على أبي القاسم حضر يوماً إلى منزله ،فوجده
راقدا ،فطفق يتناظر هو وزوج الش��يخ في مس��ألة من علم الكالم ،قال:
ً
 1ـ المصدر نفسه ،ص .340
 2ـ أبو زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص  .177 - 167وانظر :الشماخي ،كتاب السير ،ص .312
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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 المناظرة.1
والظاهر أن نظمهم استقرت بهم في شأن تعليم العلوم اإلسالمية ـ سواء
تعلق األم��ر بالعلوم الغاي��ة (المطلوبة لذاته��ا) ،أم بالعلوم اآلل��ة (المطلوبة
لغيره��ا) ـ على النحو الذي نجده في س��ير محمد بن ي��در الدرفي الزنزفي
ومحمد بن س��درين ومحمد بن بكر النفوسي ـ وكلهم من علماء النصف األول
من الق��رن الخامس الهجري ـ حي��ث كان على الطلبة أن يتعلم��وا بداية علم
السير واألدب وبعضاً من يسير المعارف ،فإذا ما اشتد عودهم درسوا على يد
ِّ
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 (ت471 :هـ1079/م) 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 ـ وهم أوالد من كان له اهتمام بعلم
الكالم :الش��يخ أبو زكرياء والش��يخ أبو بكر بن يحي��ى ـ 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 ـ وهم أبو الربيع سليمان بن
يخلف ويعقوب بن يع��دل ومصالة بن يحيى ـ رس��و ًال 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�لان .واس��تمر الحال على ذلك زمناً من األزمان،
 1ـ 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 قلة.1
شك أنه كان لهم وعي بأهمية علم الكالم ودوره في إرساء العقيدة
وال َّ
والدفاع عنها ،حتى كانوا يعقدون مجالس علم الكالم لذلك ،2وما زال هذا
الدور موعى به حت��ى إن أبا الربيع ـ وهو َم ْن هو ف��ي تاريخ المذهب ـ 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 ع َّز
مريدا بذلك أن ُيتعبد اهلل على علم؛ أي :عن دراية بعلم الكالم .وقد
وج َّل»،
ً
قائال« :انظروا في هذه المس��ائل»
ح��رض تالمذته على االجتهاد والع��زم،
ً
ـ يعني :مس��ائل التوحيد وال��كالم والحجة ـ وذلك «لئال تعب��دوا غير اهلل
وأنتم تصومون وتصلون» .3فقد تب َّين من هذا أنهم حملوا مسائل علم الكالم
على أنها مس��ائل وجودية الهوتي��ة ،وعد الكثير منه��م أن إيمانهم ال يكتمل
ـ فضال عن أن يتجدد التجدد المطلوب ـ إال بالدراية بما يؤمنون بهم أفضل
ً
مثال.
ما تكون الدراية ،فال يكونون قد اتخذوا أهواءهم إلههم ً
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 ـ من غير ما قصد كالم��ي َبيِّن ومن غي��ر أن يدعي أنه
مثال أبو
يم��ارس علم الكالم الممارس��ة ـ االختيار مبدأً كالمي��اً؛ كأن يقول ً
أحرارا
محمد عبد اهلل اللواتي ـ وما كان متكلم��اً باألولى ـ« :إنما جعلنا اهلل
ً
 1ـ أبو زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص .271 - 269
 2ـ الدرجيني ،طبقات مشايخ المغرب ،ص .481
 3ـ أبو زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص .384
59

دراسات

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 ـ حوالي 460هـ ـ
لما أس��ف لما عده اندراس اإلس�لام ف��ي بل��دان اإلباضية وفق��د العلماء
وانطماس اآلث��ار ،قفى بالقول« :فقد الناس من مس��ائل الح�لال 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
ـ مثال ـ سليمان بن
احتاجوا إلى معرفة دقيقة بعلم الكالم للتناظر ،فوجدنا
ً
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 ـ وهي مس��ألة كالمية
بامتياز ـ 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 (ط:11
550 - 500هـ) من أن الشيخ أبا محمد العاصمي كان قد اختلف مع الشيخ
 1ـ الدرجيني ،طبقات مشايخ المغرب ،ص .471
 2ـ أبو زكرياء ،كتاب الس��يرة وأخبار األئمة ،ص  368والدرجيني ،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
ـ مجالس علم الكالم ـ 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  373و 368هـ996 - 981/م) جمع بين الشيخ اإلباضي
ـ «العال��م بفن��ون المناظ��رة والرد عل��ى جميع
المناظرات مع هذه الفرق
المقاالت» ـ أب��ي نوح س��عيد بن زنغيل اإلباضي
هي التي كان من �أثرها �أن
وبين الشيخ ابن حمو المعتزلي ،فتناظرا ،فسأله
تركت هذا العلم حي ًا
أب��و نوح ع��ن عالم��ة الصنع��ة ،ق��ال :الحدث بينهم ...وكم كانت تعقد من
والحركة والسكون واالنتقال والزوال .قال :وقلت
المجال�س في ذل ،وما زالت
تعقد حتى عقدت في ق�صور
له :وكل محدث مخلوق .قال :كل مخلوق محدث،
المخالفين في المذهب
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 ـ إذا كان مخلوقاً لي ـ 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
 1ـ الشماخي ،كتاب السير ،ص  .326 - 325وانظر :أبا زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص .225
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وحتى إن أبا تميم ـ المعز لدي��ن اهلل الفاطمي (حكم إفريقية ما بين
 953و 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 (ت365 :هـ968/م) 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 منه.1
وذك��ر أيضاً أنه أرس��ل إليه أبو تمي��م ذات مرة ،فحكى أب��و نوح قال:
ورجال من المعتزلة واقفاً بين يديه ،فأخذ في مسألة
«فقدمت عليه فوجدته
ً
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
إل��ي أم إل��ى موالنا؟» قال له الس��لطان:
بال��كالم وقلت ل��ه« :إن كالمك َّ
«كالمك إليه» .فقل��ت له« :أليس لهم��ا مغير غيرهما فجع��ل أحدهما غير
زيدا غي��ر عم��رو؟» فقال ل��ي« :نعم» ،فقل��ت ل��ه« :وكذلك اهلل
اآلخ��رً ،
والرحمن ،هذا غير ه��ذا ،ولهما مغير غيرهما فجع��ل أحدهما غير اآلخر».
ٰ
قال :فقطع السلطان جوابه فقال« :هذا واهلل الكفر بعينه».2
 1ـ أبو زكرياء ،كتاب السيرة وأخبار األئمة ،ص .213 - 212
 2ـ 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 ثال ًثا تبدت لنا:
 1ـ كأنن��ا بهذا ال��كالم كالم منفى؛ فم��ا كان متكلمو إباضيي ش��مال
إفريقيا ـ باس��تثناء الحقبة الرس��تمية على قصر مدتها ـ 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 ـ جبل نفوس��ة وتاهرت ووارجالن وجربة ...ـ بل
ال يكاد يوجد علماء إس�لام عاب��وا زمانهم وتبدل أحوال مدنهم وس��عوا إلى
الهجرة بدينهم قدر ما فعل هؤالء.
 2ـ 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�لامي 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 ،و ِل َم ال الغلبة.
 3ـ ومن س��مات كالمهم أيضاً روح االجتهاد الجماعي التي تميز بها؛
وذلك ٍ
باد في صلة علماء ال��كالم اإلباضية بالمجتمع اإلباضي القائم على
فكرتي «الحلقة» و «العزابة» ،فمثلما كانت المجتمعات اإلباضية مجتمعات
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 ـ في خط��وة اجتهاد
جماعية ـ يكتبون الرسائل الجماعية ويدبجون الردود التأليفية على أسئلة
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
واح��دا ـ هو تبغورين كما يفترض ـ وإنما
الجهاالت» ما كان مؤلفه مؤلفاً
ً
«اشترك في تأليفه عدد من الش��يوخ» .1والحقيقة أن من يطلع على سيرة
مجتمعاتهم لي��س يجد في هذا األمر من غرابة ،فق��د ذكر الدرجيني في
طبقاته ـ بمناسبة ترجمة أبي يعقوب بن سهلون ـ 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» .2ولهذا ال عجب أن نجد لديهم ـ في بعض األحايين ـ تأليفات
جماعية ـ ش��أن «ديوان العزابة» و «ديوان األش��ياخ» ـ 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 ،وثا ٍن 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» ،3يذكرون منها «كتاب االستطاعة».4

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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– – II
علم الكالم الإبا�ضي ب�شمال �إفريقيا
1
عهود ما بعد �أبي عمار عبد الكافي و�أبي يعقوب الوارجالني
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
ـ انطالق��اً مما وصلن��ا من المطبوع��ات ـ 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 ـ فيما بعد
القرن اللذين عاش��ا فيه ـ 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 ق6 :هـ12/م) 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 ـ «الوجيز» و «البره��ان والدليل» ـ
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 (ت1337 :هـ1954/م) وش��رح
القطب أطفي��ش (1332 - 1237هـ1914 - 1821/م) .مثلم��ا وجدت عديد من
الحواشي على كتاب شرح الجهاالت ألبي عمار في العقيدة والكالم ،إحداها
ألبي يزيد بن أبي س��تة (ت1100 :هـ1688/م) ،وثانية لسليمان بن أحمد بن
أبي ستة (كان حيا عام 1088هـ1677/م) ،وثالثة ليوسف بن محمد المصعبي
المليك��ي (1187 - 1079هـ1773 - 1669/م) ،ورابع��ة ليونس ب��ن س��عيد بن
تعاري��ت الخي��ري الجرب��ي (ق .)10 .بما أظه��ر أن عناية الباحثين بش��رح
كثيرا من كتاب معجم أعالم اإلباضية في تحرير هذه الفقرة.
 1ـ تجدر اإلشارة إلى أننا أفدنا
ً
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فضال عن استنس��اخ كتابيهما،
الجهاالت لربما فاقت عنايتهم بالموجز .هذا
ً
ش��أن استنس��اخ ابن محمد الغرداوي المصعب��ي (ت1207 :هـ )1792/لكتاب
الوجي��ز .وذل��ك باإلضاف��ة إل��ى تعلي��ق يوس��ف بن باحمد ب��ن كاس��ي
(ت1242 :هـ1826/م) على الدليل والبرهان للوارجالني.
ففي قرنهم��ا نفس��ه ـ القرن الس��ادس ـ 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» ـ المنس��وبة خط��أ إليه ـ 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 ـ على ندرة فشوه ـ
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
مفردا؛
«الشرعيات» أو «النقليات» .أكثر من هذا ،ما كان علم الكالم يذكر
ً
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
فضال عن عامر بن علي
ليناظرهم ويرش��دهم إلى مذهب اإلباضية العقدي.
ً
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
�إذا عدنا �إلى ت�صنيف
زاغت به عن الحق» ،و «رسالة في بيان اعتقادنا العلوم في الثقافة العربية
والرد على من نس��بنا لغير الح��ق» وغير ذلك.
الكال�سيكية لألفينا
وعلى إبراهيم الغدماسي الذي ألف في الرد على
التعالق بين ما �سمي
من ال يقول بخلق القرآن .كما نعثر على من ألف «العلوم العقلية» في مقابل
منهم قصيدة في االعتقاد .وعلى يعقوب بن صالح «ال�شرعيات» �أو «النقليات»
التندميري الذي ألّف س��ؤا ًال 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 (ت967 :هـ1560/م) ـ 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  ،» 8دلل فيها ـ من بين م��ا دلل عليه بالحجج ـ على نفي الرؤية.
كما ألف عبد العزيز الثميني (1223 - 1130هـ1818 - 1718/م) كتاب «معالم
الدين» ف��ي علم الكالم .أكثر م��ن هذا ،عمل محمد بن عمر بن أبي س��تة
ـ الش��هير بالمحش��ي ـ على إحياء تقاليد علم التوحيد والكالم اإلباضيين،
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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 (1187 - 1079هـ1773 - 1669/م) 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
نكت��ة توحي��د خال��ق البري��ة» إلبراهيم ب��ن بيجم��ان الثميني اليس��جني
(ت1232 :هـ1817/م) ،كما نجد من العلم��اء الذين برعوا في المعقول وعلم
المناظرة س��عيد بن عيس��ى الباروني (ت1284 :هـ1868/م) ،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 (ت1265 :هـ1848/م) الذي أنشأ
«تكملة حاش��ية على كتاب أفعال العباد» و «اللؤل��ؤة» في التوحيد .ولعمر بن
موس��ى اليس��جني (ت1268 :هـ1852/م) كت��اب «تري��اق الكبائ��ر وش��فاء
المذنبين» ف��ي العقي��دة .ولمحمد بن يوس��ف المصعبي المليك��ي الجربي
(ت1207 :هـ1792/م) 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 (ت1385 :هـ1965/م) ،كما نعثر على رس��الة
كالمي��ة تحمل العن��وان ذات��ه إلبراهيم بن صال��ح المدع��و باباحمو أعزام
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(ت1384 :هـ1965/م) .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 والفقه ،1كما نلح��ظ بعين النظر جهود قاس��م بن س��عيد اليفرني
(ت1334 :هـ1916/م) 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»
( ،)1936ومقالة 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» ( ،)1958وما تاله��ا من اهتمامات بيير كوبرل��ي بالفكر العقدي
اإلباضي عند إباضية شمال إفريقيا بدءًا من الثمانينات من القرن الماضي.
عود على ِ
بدء.
ٌ
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