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هـــذا الــعــدد
دوما يِوف كل احلقب التارخيية ّثمة رضورة للعناية بالثقافة واملعرفة يف تقدّ م املجتمعات
ً
َو ُر ِق ِّيها ،بل نستطيع القول :إن املجتمعات التي ال تعتني باملعرفة والثقافة هي جمتمعات متأخِّ رة
حتى وإن امتلكت وسائل احلضارة األخرى؛ ألن ّ
جتذر املعرفة يف البيئة االجتامعية هو أحد الرشوط
الرضورية إلبراز عنارص التقدُّ م يف أي جتربة جمتمعية وإنسانية.
ونحن خالل مسريتنا يف جملة الكلمة ،اعتنينا بالثقافة واملعرفة ،ونسعى عرب أعداد املجلة
ور ِقي املجتمعات.
املتنوعة إلبراز الثقافة ودورها يف تقدُّ م ُ
ودراسات هذا العدد ،ال خترج عن هذا السياق واالهتامم الثابت يف كل مسريتنا.
والكلمة األوىل التي كتبها السيد رئيس التحرير تأيت يف سياق إبراز صورة وثقافة الشعب
املرصي يف النظر إىل هنضة اإلمام احلسني .C
والسيد مدير التحرير يكتب العرب الشيعة وأسئلة الرشيك الوطني.
ويشاركنا يف هذا العدد ُث َّلة من الباحثني من خمتلف الدول العربية ..فالدكتور وائل كردي
يشاركنا بدراسة عن نفي الرتادف يف القرآن الكريم والدكتور عبد الفضيل إدراوي عن نقد الكتابة
السلطانية عند العلاَّ مة ابن خلدون ،والدكتور غيضان السيد عيل عن (ابن الطفيل والدالالت
الفلسفية لقصة حي بن يقظان وأثرها يف الفكر اإلنساين).
والدكتور نرص الدين بن رساي عن (الرؤية احلداثية اىل العامل ومظاهر أزمة القيم والرتبية..
نموذجا).
روجيه غارودي
ً
إضافة إىل الدراسات واألبحاث األخرى التي توزَّعت عىل األبواب الثابتة للمجلة.
ونرجو من العيل القدير أن نكون قد ُو ِّف ْقنَا يف تقديم إضافة نوعية عىل صعيد املعرفة وجتذير
الثقافة يف املحيط االجتامعي.
واهلل املوفق..

الكلمة األولى

ا لحس� ن ف� ا ل�أد � ا لم�ص ا لحد ��ث
ي
ر ي�
ي � ي�
ب
زكي امليالد

-1من روائع األدب املرصي

يف األدب املرصي احلديث هناك أربعة أعامل عن اإلمام احلسني بن
عيل  Bتعدّ من روائع هذا األدب يف جمال التاريخ ،وقد جت ّلت هذه األعامل
من عناوينها ،وبحسب تعاقبها الزمني يف الصدور هي :كتاب األديب عباس
حممود العقاد (1383 - 1306هـ1964 - 1899 /م) املوسوم بـ(أبو
الشهداء ..احلسني بن عيل) الصادر سنة 1945م ،وكتاب األديب عبدالرمحن
ثائرا)
الرشقاوي (1987 - 1920م) املوسوم بـ(ثأر اهلل) بجزأيه (احلسني ً
و(احلسني شهيدً ا) ،الصادران ما بني سنتي 1970 - 1969م والح ًقا عرفا
بوصفهام كتابني مستقلني ،والرابع كتاب األديب خالد حممد خالد (- 1339
1416هـ1996 - 1920 /م) املوسوم بـ(أبناء الرسول يف كربالء).
من يتت ّبع هذه املؤ ّلفات األربعة جيد أهنا تتش ّبه ببعضها إىل حدٍّ كبري،
روحا واحدة رست فيها جعلت كل عمل منها يظهر متش ّبها بالعمل
وكأن ً
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الكلمة األوىل

ويتقوى به ،فقد ظهرت يف هذه
اآلخر ،وكل عمل منها يذكّر بالعمل اآلخر ،ويتعاضد معه،
ّ
األعامل وجت ّلت مالمح :قوة الضمري ،وصدق العاطفة ،وصفاء النفس ،وقول كلمة احلق،
واالنحياز لقيم العدل واحلرية واملساواة.

ونادرة هي األعامل التي تتّسم هبذه املالمح املهمة واملم ّيزة ،ما جعل هذه املؤ ّلفات
متفردة عىل غريها يف حقلها املوضوعي ،وبالشكل الذي أكسبها وضعية
األربعة تصبح ِّ
مستمرا ،ال ينتهي ويتالشى ال مع
فكرية ووجدانية مؤ ّثرة ،تضمن هلا وجو ًدا ممتدًّ ا ،وبقا ًء
ًّ
توايل األيام ،وال مع تعاقب األجيال ،وال مع تقادم الزمان.

بمجرد الرغبة ،وال تتح ّقق
وليس من السهولة اكتساب هذه املالمح ،التي ال تظهر
ّ
باال ّدعاء الزائف ،وال عن طريق التظاهر الكاذب ،وال من خالل التحايل باألسلوب الفني
اخلادع ،وإنام تظهر وتتح ّقق من خالل انسجام الكاتب مع نفسه ،وانرشاح أسلوبه ،وصدق
كلامته ،وجتليّ مكنونات ضمريه.
وما يلفت االنتباه إىل هذه املالحظة أن الكتابة عن اإلمام احلسني  Cوقضيته،
ليست كالكتابة عن أي أحد أو عن أية قضية ،وهذا ما يعرفه بوضوح كبري كل من كتب عن
ونثرا ،سرية وترمجة ،قصة ورواية ،هي
شعرا ً
احلسني ،فاالقرتاب من احلسني والكتابة عنه ً
حر ،ووجدان صادق.
بحاجة إىل ضمري حي ،وعقل ّ
كام أن الكتابة عن احلسني بحاجة إىل كاتب يعشق احلرية ويتوق إليها ،ويطلب
ويتمسك به ،وينشد املساواة وال يتخلىّ عنها ،ويرفض الظلم وال يركن له ،ويمقت
العدل
ّ
االستبداد وال هيادنه ،ويواجه الفساد وال يرضا عنه.

واألحرار من البرش أنَّى كانت مللهم ونحلهم هم الذين يقرتبون من احلسني
ويكتبون عنه ويتضامنون معه ،ويقدّ رون موقفه الثابت والشجاع ،ويع ّظمون تضحياته ،أما
غري األحرار أنَّى كانت مللهم ونحلهم فال يستطيعون االقرتاب من احلسني وال يطيقون،
فبينهم وبني احلسني مسافات طويلة هي املسافات التي تفصل بني األحرار والعبيد.
أحرارا يمتلكون
فاحلسني وضع الناس أمام خيارين ال ثالث هلام ،إما أن يكونوا
ً
عزهتم ،وحي ّققون جمدهم ،ويتوارثون ذكرهم
إرادهتم ،ويعيشون بكرامتهم ،وحيافظون عىل ّ
الط ّيب مع تعاقب األجيال وبني البرش كافة ،وإما أن يكونوا عبيدً ا مسحوقني ال كرامة هلم
عزة يفتخرون هبا ،وال جمدً ا يتوارثونه بني الناس.
يف حياهتم ،وال ّ
ويذكر املؤرخون أن احلسني يوم عاشوراء يف ساحة كربالء ،أطلق أعظم خطاب
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يف احلرية وال أبلغ منه وأروع ،خطا ًبا ليس له مثيل يف تاريخ اإلسالم فقد صدّ قه بالشهادة
ليكون سيد الشهداء وأبا الشهداء ،وسيد األحرار وأبا األحرار ،فهو القائل يوم عاشوراء:
أقر إقرار العبيد»(((.
«ال واهلل ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ،وال ّ
وعن رفضه حياة الذل صدح احلسني قائلاً « :أال وإن الدَّ عي ابن الدَّ عي قد ركز
بني اثنتني بني السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة ،يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون،
وحجور طابت وطهرت ،وأنوف مح ّية ونفوس أب ّية من أن نُؤثر طاعة اللئام عىل مصارع
الكرام»(((.

وجه خطابه إىل أعدائه ،خاطبهم احلسني قائلاً « :إن مل يكن لكم دين وكنتم ال
وحني ّ
أحرارا يف دنياكم»(((.
ختافون املعاد فكونوا
ً
رمزا يتع ّلق به أصحاب
هبذا اخلطاب العظيم ،وهبذه الشهادة املؤ ّثرة ،أصبح احلسني ً
احلرة بني امللل والنحل كافة ،يعشقونه ويتأ ّثرون به ،هيتفون بصوته وير ّددون
الضامئر ّ
حست بآالم
شعاراته ،يتذكّرون سريته ويع ّظموهنا ،هذه هي سرية املاليني من البرش التي ّ
مر األزمنة والعصور.
احلسني ،وبقيت ّ
حتس هبذه اآلالم عىل ّ

-2العقاد ..وأبو الشهداء

قدّ م العقاد يف كتابه (أبو الشهداء ..احلسني بن عيل) عملاً يمكن وصفه بالرائع
والبديع والبليغ ،وجاء شاف ًيا وواف ًيا يف حكمته وموضوعه ،امتزج فيه األدب الرفيع بالفكر
احلر وصفاء الضمري ،ومتى ما التقت هذه العنارص وامتزجت أنتجت عادة عملاً مم ّي ًزا
ّ
ّ
كالذي جتلىَّ يف هذا العمل وبات يعدّ من روائع مؤلفات العقاد.
وأظن أن َم ْن ي ّطلع عىل هذا الكتاب يتم ّلكه حب العقاد ،ويكفي هذا الكتاب لوحده
ألن يتم ّلك اإلنسان حب العقاد ،وال أخفي أنني هبذا الكتاب حتديدً ا أحببت العقاد ،أحببت
عب عنها العقاد بأدب مجيل،
فيه صدق مشاعره النبيلة جتاه احلسني  ،Cاملشاعر التي رّ
جعلت من كتابه حيتوي عىل نصوص بديعة تستحق احلفظ والتدوين والتداول ،وترتقي
((( ابن األثري عيل بن أيب الكرم الشيباين ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :أيب الفداء عبداهلل القايض ،بريوت :دار
الكتب العلمية2003 ،م ،ج ،3ص.419
((( ابن طاووس احلسيني ،اللهوف يف قتىل الطفوف ،قم :مطبعة مهر1417 ،هـ ،ص.59
((( ابن طاووس احلسيني ،املصدر نفسه ،ص.71
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مصاف النصوص اإلنسانية اخلالدة.
ألن تكون يف
ِّ

ويف سريته ،يذكر العقاد عند حديثه عن منهجه يف التأليف كيف أن العاطفة هلا
وقوة أدائها ،وربام
صلة بأسلوب التعبري عن املعنى ،فيشتدّ شعوره هبا عىل قدر إشباعها ّ
حتول القلم معه من أسلوب االنفعال إىل أسلوب السخرية والتهكّم ،أو من أسلوب النقد
ّ
إىل أسلوب التنديد والتفنيد ،إذا ارتفعت عنده نغمة املعنى وارتفعت طبقته أثناء األداء،
فحدث له أن كتب فصولاً من كتابه (أبو الشهداء) وعيناه مغرورقتان(((.
يتعرف إىل هذا الكتاب جيد أنه ال غنى عنه يف موضوعه ،حيتاج إليه كل من يريد
ومن ّ
التعرف إىل حركة احلسني وهنضته؛ وذلك ألدبه الرفيع من جهة ،وطريقته يف التحليل من
ّ
جهة ثانية ،وشمولية املعاجلة من جهة ثالثة ،ومتاسك املوضوع من جهة رابعة ،إىل جانب
منزلة العقاد االعتبارية فكر ًّيا وأدب ًّيا.

تفرد يف منهجية البحث وطريقة املعاجلة ،مستندً ا إىل منهج متعدّ د
ولعل العقاد قد ّ
األبعاد ،جام ًعا ما بني التحليل النفيس واالجتامعي والتارخيي ،مبتدئًا من التحليل النفيس،
ناظرا إىل جانب الشخصية ،كاش ًفا عن أن هناك مزاجني تارخييني متقابلني يتناوبان طبائع
ً
وناظرا من جهة إىل جانب العائلة ،ومن جهة
ومتحولاً من َث َّم إىل التحليل االجتامعي
الناس،
ّ
ً
ناظرا إىل جانب اجلامعة ،يف جانب العائلة كاش ًفا عن أسباب التنافس واخلصومة،
أخرى ً
وما يوجب النفرة بني فئتني ختتلف من جهات اخلليقة والنشأة والتفكري ،ويف جانب اجلامعة
كاش ًفا عن املقابلة واملوازنة بني أعوان الفريقني.
ويف املنهج التارخيي ،تت ّبع الع ّقاد حم ّطات سري احلسني وحركته من املدينة إىل مكة
ثم إىل العراق ،ومتو ّق ًفا عند كربالء املكان واملعركة واملصيبة واحلرم املقدّ س ،ومتسائلاً يف
هناية املطاف :من الظافر؟ ومنه ًيا العمل بخامتة تلفت االنتباه يف موضوعها وسياقها وحتى
يف عنواهنا ،فقد عنوهنا الع ّقاد بعنوان( :يف علم اجلامل) ،ناقلاً احلديث فيه إىل عامل األدب،
متطر ًقا إىل مجالية الشعر والشعراء يف رثاء احلسني .C
ً
هذا عن املنهج وتطبيقاته ،أ ّما عن اآلراء واملواقف ،فعند احلديث عن جانب
الشخصية وحتليله النفيس ملا سماّ ه املزاجني التارخييني ،يرى الع ّقاد أن هناك مزاجني متقابلني
يتناوبان طبائع الناس ،مزاج يعمل أعامله لألرحيية والنخوة ،ومزاج يعمل أعامله للمنفعة
والغنيمة ،ويف مايض الرشق وحارضه هناك كثري من احلركات التارخيية التي وقع الصدام

((( عباس حممود العقاد ،أنا ،القاهرة :دار هنضة مرص2012 ،م ،ص.81
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فيها بني األرحيية واملنفعة عىل أكثر من غرض واحد.
وال حيسب العقاد أنه ٍ
مهتد إىل نموذج هلذا الصدام أوضح يف املبادئ ،وأهدى إىل

النتائج ،وأبني عن خصائص املزاجني م ًعا ،من النموذج الذي عرضه لنا التاريخ يف النزاع
بني الطالبيني واألمويني ،وال سيام النزاع بينهام عىل عهد احلسني بن عيل ويزيد بن معاوية،
فقد بلغ كالمها من موقفه -حسب قول العقاد -أقىص طرفيه ،وأبعد غايتيه ،فانترص احلسني
بأرشف ما يف النفس اإلنسانية من غرية عىل احلق ،وكراهة للنفاق ،وانترص يزيد بأرذل ما
يف النفس اإلنسانية من جشع ومراء وخنوع لصغار املتع واألهواء ...وإىل األفق األعىل من
اخلسة
األرحيية والنخوة ارتفعت بالنفس اإلنسانية نرصة احلسني ،وإىل األغوار املرذولة من ّ
واألثرة هبطت بالنفس اإلنسانية نرصة يزيد(((.
وختم الع ّقاد احلديث عن هذا اجلانب بقوله :إن حياة احلسني صفحة ،ال متاثلها
صفحة يف توضيح الفارق بني خصائص هذين املزاجني ،وبيان ما لكل منهام من
عدّ ة للنجاح يف كفاح احلياة ،سواء نظرنا إىل األمد البعيد أو قرصنا النظر عىل املدى
القريب(((.

وعند حديثه عن جانب الشخصية من جهة تأثريات األرسة وحتليله النفيس
واالجتامعي ،يرى العقاد أنه أمام خصمني املوازنة بينهام هي يف بعض وجوهها موازنة
بني اهلاشميني واألمويني ،اللذين خيتلفان يف األخالق واألمزجة ،فبنو هاشم –كام
يقول العقاد -يف األغلب مثاليون أرحييون وال سيام أبناء فاطمة الزهراء  ،Dوبنو
أمية يف األغلب األعم عمليون نفعيون وال سيام األُصالء منهم يف عبدشمس من اآلباء
واألمهات.

واستنا ًدا هلذا اإلطار التحلييل النفيس االجتامعي ،يرى الع ّقاد أن تقابل احلسني بن
عيل ويزيد بن معاوية فيه متثيل األرستني ،واملز ّية األوىل التي ينبغي للحسني هي مز ّية نسبه
الرشيف ومكانه من حمبة النبي  ،Kوهبذه املز ّية كان احلسني يف نظر الع ّقاد ،أحب إنسان
إىل قلوب املسلمني ،وأجدر إنسان أن تنعطف إليه القلوب ،وقد اشتهر عىل اجلود بصفتني
من أكرب الصفات اإلنسانية وأليقهام ببيته ورشفه ومها الوفاء والشجاعة.
ويضيف الع ّقاد وليس يف بني اإلنسان من هو أشجع قل ًبا ممّن أقدم عىل ما أقدم عليه

((( عباس حممود العقاد ،أبو الشهداء احلسني بن عيل ،حتقيق :حممد جاسم الساعدي ،طهران :املجمع العاملي
للتقريب بني املذاهب اإلسالمية2008 ،م ،ص.59-58
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.62
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احلسني يف يوم كربالء ،أما خصمه فيقف أمامه موقف املقابلة واملناقضة ،ال موقف املقارنة
واملعادلة.
وحني حتدّ ث عن أعوان الفريقني ،ختم العقاد حديثه بام نصه« :وهكذا كان ليزيد
أعوان إذا بلغ أحدهم حدّ ه يف معونته فهو جلاّ د مبذول السيف والسوط يف سبيل املال،
وكان للحسني أعوان إذا بلغ أحدهم حدّ ه يف معونته فهو شهيد يبذل الدنيا كلها يف سبيل
الروح ،وهي إذن حرب جلاّ دين وشهداء»(((.
وتساءل العقاد :هل أصاب احلسني؟

وأجاب يف مفتتح احلديث بقوله :إن خروج احلسني من مكة إىل العراق حركة ال
يسهل احلكم عليها بمقياس احلوادث اليومية؛ ألهنا حركة من أنذر حركات التاريخ يف باب
تتكرر كل يوم ،ال يقوم هبا كل رجل ...هي حركة
الدعوة الدينية أو الدعوة السياسية ،ال ّ
ال يأيت هبا إلاَّ رجال خلقوا ألمثاهلا ،فال ختطر لغريهم عىل بال؛ ألهنا تعلو عىل حكم الواقع
يتوخاه يف مقاصده سالك الطريق الالحب والدرب املطروق ،هي حركة ّ
القريب الذي ّ
فذة
يقدم عليها رجال أفذاذ ...ومجلة ما يقال :إن خروج احلسني من احلجاز إىل العراق كان
حركة قوية هلا بواعثها النفسية التي تنهض بمثله ،وال يسهل عليها أن يكبتها أو حييد عن
جمراها ،وإهنا قد وصلت إىل نتائجها الف ّعالة من حيث هي قضية عامة تتجاوز األفراد إىل
األعقاب واألجيال.

وال خالف عند الع ّقاد وال جدال أن احلسني يف حركته قد أصاب ،بل وأصبح ينبوع
شهادة متعاقبة ال يقرن هبا ينبوع يف تاريخ البرش أمجعني ...ويرى العقاد أن مأساة كربالء
كلها ختمت بعد أيام معدودات ،ولكنها أيام بقيت هلا جريرة مل خيمدها طالب منفعة،
وال طالب مروءة ،ومضت مئات السنني وهي ال متحو آثار تلك األيام يف تاريخ الرشق
واإلسالم.
حتولت صورة املكان من عامل النسيان إىل عامل الذكرى والتذكُّر،
أما كربالء وكيف ّ
صور الع ّقاد ذلك بقوله :كربالء التي مل يكن هلا ما تذكر به ...وليس هلا من موقعها وال
فقد ّ
من تربتها ،وال من حوادثها ما ُيغري أحدً ا برؤيتها ...ولعل الزمن كان خلي ًقا أن يعرب هبا
وعرصا بعد عرص ،دون أن ُيسمع هلا اسم أو يحُ َّس هلا بوجود ...وشاءت
سنة بعد سنة،
ً
مصادفة من املصادفات أن ُيساق إليها ركب احلسني ...فاقرتن تارخيها منذ ذلك اليوم
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.119
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بتاريخ اإلسالم ك ّله ،ومن ح ّقه أن يقرتن بتاريخ بني اإلنسان.

هذا عن كربالء األمس ،أما عن كربالء اليوم فهي حسب قول الع ّقاد« :حرم يزوره
املسلمون للعربة والذكرى ،ويزوره غري املسلمني للنظر واملشاهدة ،ولكنها لو أعطيت
مزارا لكل آدمي يعرف لبني نوعه نصي ًبا من
ح ّقها من التنويه والتخليدّ ،
حلق هلا أن تصبح ً
القداسة ،وح ًّظا من الفضيلة؛ ألننا ال نذكر بقعة من بقاع هذه األرض يقرتن اسمها بجملة
من الفضائل واملناقب أسمى وألزم لنوع اإلنسان من تلك التي اقرتنت باسم كربالء بعد
مرصع احلسني فيها ،فكل صفة من تلك الصفات العلوية التي هبا اإلنسان إنسان ...فهي
مقرونة يف الذاكرة بأيام احلسني يف تلك البقعة اجلرداء»(((.
شعرا ،ومن
وأراد العقاد أن خيتم كتابه برثاء احلسني ناع ًيا له بأمجل ما قيل يف ح ّقه ً
أجزل الشعراء نبلاً وح ًّبا للحسني  Cفقد مت ّثلت -كام يقول العقاد -سجية عاشق اجلامل
يف كل شعر نظمه شعراء احلسني وذويه تعظيماً هلم وثناء عليهم ،فلم يتّجهوا إليهم ممدوحني،
املحب بصورة حبيبة ،ويستعذبون من
صورا ُمثىل هييمون هبا كام هييم
وإنام اتجّ هوا إليهم
ّ
ً
أجلها ما يصيبهم من مالم وإيالم.

مقتبسا أبياتًا من شعرهم يف رثاء احلسني،
ومن هؤالء الشعراء الذين أشار هلم الع ّقاد
ً
جاء يف مقدّ متهم الكميت بن زيد األسدي (تويف  )126واص ًفا إياه بشاعر أهل البيت،
ومنهم دعبل اخلزاعي (246 - 148هـ) واص ًفا إياه بالشاعر العجيب ،ومنهم عيل بن
العباس بن الرومي واص ًفا إياه بالشاعر الفحل.
وأشار العقاد إىل أيب العالء املعري (449 - 363هـ) ناقلاً عنه هذه األبيات:
وعىل الدهر من دماء الشهيـ
عيل ونجله شاهدان
ـدين
ّ
فهام يف أواخر الليل فجرا
ن ويف أولياته شفقان
ثبتا يف قميصه ليجيء الـ
ـحرش مستعد ًيا إىل الرمحن

ويف األسطر األخرية من كتابه ختم العقاد بقوله :إن وحي الشعر من رسائر النفوس
ألصدق حكماً من لسان التاريخ إذا اختلف احلكامن ،ولكنهام قد توافيا م ًعا عىل مقال واحد،
فج ّلوا لنا من سرية احلسني صورة اجلامل يف عامل املثال ،وكذلك يعيش ما عاش يف أخالد
الناس(((.
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.157
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.216

12

الكلمة األوىل

-3ثائرا وشهيدً ا
الرشقاوي ..واحلسني ً

تفرد عبدالرمحن الرشقاوي بنمط الكتابة عن اإلمام احلسني  -Cألنه ولج له
ّ
من طريق خمتلف ،متايز به عن اآلخرين وما جرت عليه السرية يف الكتابة والتصنيف قديماً
وحدي ًثا ،فقد ولج له الرشقاوي من طريق أدب املرسح الشعري ،وم ّثل به أول عمل فني
مرسحي حول احلسني يف األدب املرصي احلديث ،وإذا مل يكن أول عمل فني كذلك عىل
مستوى األدب العريب احلديث ،فلع ّله األبدع واألروع.
ويف نطاق األدب العريب احلديث ،يعدّ الرشقاوي من الرواد األوائل الذين اقتحموا
جمال كتابة املرسحية الشعرية العربية ،فأول عمل صدر له يرجع إىل سنة 1962م مع
مرسحية (مأساة مجيلة) التي تناول فيها نضال املناضلة اجلزائرية املعروفة مجيلة بوحريد،
منجزا سبع مرسحيات شعرية آخرها مرسحية
وامتدت أعامله املرسحية إىل سنة 1985م،
ً
(أمحد عرايب زعيم الفالحني) التي نرشها عىل حلقات يف صحيفة األهرام سنة 1981م،
ومجعها الح ًقا يف كتاب صدر سنة 1985م.

يصنّف أدب الرشقاوي وينسب إىل ما يعرف باالتجّ اه الواقعي واالجتامعي والنقدي،
وتنوع أجناسها ،فقد عرف
وتلونت مجيع أعامله عىل تعدّ د جماالهتا ّ
واصطبغت هبذا االتجّ اه ّ
عنه كتابة القصة والرواية واملرسح الشعري والدراسة والسرية ،وكان بار ًعا فيها ومم ّي ًزا.

وكشف الرشقاوي عن هذا االتجّ اه الواقعي االجتامعي النقدي ،مع أول رواية له
هي رواية (األرض) التي اشتهر هبا ،وكان قد نرشها عىل حلقات يف صحيفة املرصي سنة
وحتولت إىل فيلم سينامئي بالعنوان نفسه
1953م ،وأصدرها الح ًقا يف كتاب سنة 1954مّ ،
سنة 1970م.

ثائرا واحلسني شهيدً ا ،قدّ م الرشقاوي عملاً فن ًّيا بدي ًعا ومؤ ّث ًرا،
يف مرسحيتي احلسني ً
حاول أن يعطي العمل ح ّقه الفني واألديب من ناحيتي الكم والكيف ،ظهر جانب الكم
وحوله إىل جزأين ،مستوع ًبا ما قبل قضية
حني بسط الرشقاوي احلديث
وتوسع يف العمل ّ
ّ
ثائرا ،وما بعد املعركة حني كان احلسني شهيدً ا.
املعركة حني كان احلسني ً
وظهر جانب الكيف حني أبرز الرشقاوي بشكل ٍ
واف وبليغ ومؤ ّثر مبادئ احلسني
وقيمه يف العدل والتضحية واإلخاء ،فاحلسني عنده قد قدّ م أروع بطولة عرفها التاريخ
اإلنساين.
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ومن الواضح أن الرشقاوي يف هذا العمل كان وف ًّيا حل ّبه للحسني الذي تع ّلمه من أمه
ِ
خصه ألمه قائلاً  :إىل ذكرى أمي التي
صغريا ،ومل خيف هذا األمر ،مذك ًّرا به يف اإلهداء الذي ّ
ً
أحب احلسني ذلك احلب احلزين الذي خيالطه اإلعجاب واإلكبار
ع ّلمتني منذ طفولتي أن ّ
غامضا ،وحنينًا خار ًقا إىل العدل واحلرية واإلخاء وأحالم
والشجن ،ويثري يف النفس أسى
ً
اخلالص(.((1

احلب الدافئ واحلميمي للحسني ،وأشار إىل
والذين عرفوا الرشقاوي علموا منه هذا ّ
مروة قائلاً « :كان الرشقاوي شديد اإلعجاب بشخصية
ذلك صديقه الكاتب اللبناين كريم ّ
احلسني ،وحني زار رضحيه يف كربالء يف السبعينات بكى عليه بكاء املؤمن به ،كام لو أن
احلسني كان يستشهد أمامه يف تلك اللحظة بالذات»(.((1

وحني حتدّ ث الرشقاوي عن نفسه من هذه اجلهة ،رأى أنه ملتزم بالرتبية التي أخذها
حب رسول اهلل K
من والديه ح ًّبا للرسول وأهل بيته ،فوالده غرس يف قلبه منذ أن وعى ّ
وهلذا أهدى له كتابه (حممد رسول احلرية) الصادر سنة 1962م.
حب عيل واحلسني ،وعندما يصف ح ّبه لإلمام عيل C
ووالدته غرست يف قلبه ّ
وحب آل البيت(.((1
يقول الرشقاوي :أك ُّن له ح ًّبا عظيماً  ،وال يستطيع أحد أن يلومني يف ح ّبه
ّ

حب الرشقاوي لإلمام عيل  Cوجتلىّ يف كتابه (عيل إمام املتقني) الصادر
وظهر ّ
خصه ألخيه
يف جزأين ما بني سنتي  ،1985 - 1984وأشار هلذا احلب يف اإلهداء الذي ّ
تعودنا أن نح ّبه منذ الصغر ،وحفظنا
األكرب قائلاً « :إهنا صفحات عن إنسان عظيمّ ،
عنه كلامته اجلليلة ،وما زالت قلوبنا ختفق بح ّبه ،ال ألن آباءنا ع ّلمونا أننا من ذرية ابنه
تعرفنا عليه أكربنا فيه تلك الفضائل الرائعة التي جتعل
احلسني فحسب ،ولكن ألننا حني ّ
قادرا عىل أن يدافع عن احلق واحلرية والعدل ،مهام تكن املعاناة ،ومهام تكن
اإلنسان ً
صولة الباطن».

وفكرا ،بعد مطالعة ما كتبه
شخصا
تكون عندي حول الرشقاوي
ً
واالنطباع الذي ّ
ً

ثائرا ،احلسني شهيدً ا ،القاهرة :دار الرشوق2013 ،م،
( ((1انظر كتابيَ  :عبدالرمحن الرشقاوي ،احلسني ً
اإلهداء.
( ((1كريم مروة ،عبدالرمحن الرشقاوي ،صحيفة األهرام ،السبت  2شعبان 1435هـ 31 /مايو 2014م،
العدد .46562
( ((1عمر بطيشة ،عبدالرمحن الرشقاوي شاهد عىل العرص ،القاهرة :دار الفاروق لالستثامرات الثقافية،
2010م ،ص.42-39
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عن اإلمام احلسني  Cوجدت الح ًقا أن مثل هذا االنطباع قد أملح إليه الذين عرفوه
وكتبوا عنه ،فقد انطبع عندي أن الرشقاوي أظهر عاطفة صادقة وقو ّية نبضت هبا كلامته عن
حرا وشجا ًعا يف التعبري عن رأيه ،وصاحب ضمري حي.
احلسني ،وكان ًّ

التوصل إليه لكل من يقرتب من الرشقاوي
ويبدو أن هذا االنطباع من السهولة
ّ
عب عن مثل هذا االنطباع الدكتور
وعامله األديب ،وذلك لشدّ ة وضوحه وشفافيته ،وقد رّ
عبدالعزيز رشف حني حتدّ ث عن أدب الرشقاوي مم ّي ًزا له بقوله :تظهر «الرؤية اإلبداعية يف
أدب عبدالرمحن الرشقاوي عىل خصائص ثالث يصدر عنها فيام يكتب ويبدع ،ونعني هبا
املعب عنها ،الوضوح يف التعبري عن هذه العواطف ،إخالص
األصالة أو اجلدة يف العواطف رّ
(((1
يعب عنها» .
األديب املبدع ،أو شدة العواطف التي رّ

حرا وشجا ًعا يف التعبري عن الرأي ،فال أظن أن أحدً ا خيتلف عىل هذه
وأ ّما عن وصفه ًّ
الصفة يف شخصية الرشقاوي ،وهو الذي أفصح عنها بقوله« :إين منذ أخذت الكلمة أداة
للتعبري ،أعيش ألكتب ،وما أنا من هؤالء الذين يكتبون ليعيشوا ،من أجل ذلك قد عانيت
أهوالاً من ألوان العذاب يف أيام منعي من الكتابة ،أو امتناعي مرغماً عن الكتابة ،ويو ًما بعد
حتولت اآلالم النفسية إىل اآلم جسدية هائلة»(.((1
يوم ّ
ً
وترسيخا له ،يضيف الرشقاوي قائلاً « :كنت انتمي إىل الذين
وتأكيدً ا هلذا املوقف
يمكن أن يستشهدوا دفا ًعا عن احلق واحلرية واخلري واإلخاء ،وكل ما أؤمن من أجله ...فام
أحتمل اآلالم مهام تكن جسامتها وغلظتها يف سبيل التعبري بالكلمة عماَّ أعيش
بايل إذن ال ّ
بحق ً
أخا لإلنسان ،وانتصار العدل»(.((1
من أجل حتقيق حرية اإلنسان ،أن يصبح اإلنسان ٍّ

عب عن هذه الصفة صديقه صالح جالل بقوله :كان الرشقاوي
ولعل أوضح من رّ
ثائرا حتى لو كانت
(أستا ًذا يف الوفاء ،ويف اإلخالص لقضايا اإلنسان وح ّقه يف العدل ،كان ً
ثورته عىل حساب صحته ،إنه الكاتب الذي تع ّلم الشجاعة يف إبداء الرأي ،والصالبة يف
الدفاع عنه ،والتضحية بكل يشء من أجل احلق والعدالة»(.((1
كان من السهولة عىل الرشقاوي هبذا الضمري احلي ،وهبذا الوجدان الشفاف ،أن

( ((1عمر بطيشة ،املصدر نفسه ،ص.15
( ((1كامل حممد عيل ،عبدالرمحن الرشقاوي الفالح الثائر ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م،
ص.47
( ((1كامل حممد عيل ،املصدر نفسه ،ص.47
( ((1كامل حممد عيل ،املصدر نفسه ،ص.142

احلسني يف األدب املصري احلديث

15

باحلب احلزين،
يقرتب من احلسني هذا االقرتاب احلميم ،ويتع ّلق به هذا التع ّلق املشوب
ّ
َف َم ْن يعشق العدل واحلرية ال بد أن يعشق احلسني الذي وجد فيه الرشقاوي أنه يثري يف
النفس حنينًا خار ًقا إىل العدل واحلرية.

منتهجا أدب املرسحية الشعرية ،قاصدً ا
وعندما اختار الرشقاوي الكتابة عن احلسني
ً
من هذا العمل أن يرى النور ويظهر أمام اجلمهور عىل خشبة املرسح ،إدراكًا منه بقوة تأثري
املرسح يف اجلمهور العام خاصة يف بلد مثل مرص الذي يعشق املرسح ويتأ ّثر به بشدة،
وتقديرا منه أنه بصدد تقديم مرسحيات ستكون من املرسحيات اخلالدة والعظيمة يف تاريخ
ً
شاعرا باحلزن واألسف.
تطور املرسح املرصي احلديث ،لكن أمنيته مل تتح ّقق
ّ
ً
نص له ،ونختار النص الرائع والبديع
ونختم احلديث عن الرشقاوي باقتباس ٍّ
ربا فيه عن اجلوهر اإلنساين لقضية احلسني متحد ًثا بلسانه
الذي ختم به هناية العمل ،مع ً
قائلاً :
فلتذكروين ال بسفككم دماء اآلخرين

بل فاذكروين بانتشال احلق من ظفر الضالل

بل فاذكروين بالنضال عىل الطريق

لكي يسود العدل فيام بينكم
فلتذكروين بالنضال

فلتذكروين عندما تغدو احلقيقة وحدها

حريى حزينة

...

فلتذكروين حني خيتلط املزيف بالرشيف
فلتذكروين حني تتشبه احلقيقة باخليال

وإذا غدا جبن اخلنوع عالمة الرجل احلصيف

وإذا غدا البهتان والتزييف والكذب املجلجل هن

آيات النجاح
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فلتذكروين يف الدموع

....

فلتذكروين وثأري العظيم لتأخذوه من الطغاة
وبذاك تنترص احلياة

فإذا سكتّم بعد ذاك عىل اخلديعة وارتىض اإلنسان ذله
فأنا سأذبح من جديد

وأظل أقتل من جديد

وأظل أقتل كل يوم ألف قتلة

سأظل أقتل كلام سكت الغيور وكلام أغفا الصبور
....

ويظل يلعنكم وإن طال املدى جرح الشهيد

ألنكم مل تدركوا ثأر الشهيد
فأدركوا ثأر الشهيد(.((1

هذا هو الرشقاوي الذي حفر يف وجدانه ح ًّبا عمي ًقا للحسني ،فحفر يف وجدان
اآلخرين ح ًّبا له.

-4حممد خالد ..وأبناء الرسول يف كربالء

كثريا بكتاب الع ّقاد
كتاب األستاذ خالد حممد خالد (أبناء الرسول يف كربالء) يتش ّبه ً
السالف الذكر ،خاصة من جهته البنائية والرتكيبية ،وهكذا يف موقفه العام ،فهام كتابان
كأهنام شقيقان ،يلتقيان وال يفرتقان ،يتوافقان وال خيتلفان ،يتعاضدان وال يتخاذالن.

أقام خالد بنية كتابه دفا ًعا عن أمرين مرتابطني ،يمثالن له جوهر فلسفة العمل
وحكمته ،ومها:
( ((1عبدالرمحن الرشقاوي ،احلسني شهيدً ا ،القاهرة :دار الرشوق2013 ،م ،ص.160-157
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األمر األول :ويتّصل بطريقة النظر إىل زمن حادثة كربالء.

األمر الثاين :ويتّصل بطريقة التعامل مع هذه احلادثة.

بشأن األمر األول ،حاول خالد أن يم ّيز يوم كربالء ويع ّظمه ويرفع من شأنه،
ويعطيه صفة اليوم الفريد ليس عىل مستوى اإلسالم والتاريخ اإلسالمي فحسب ،وإنام
عىل مستوى تاريخ البرشية.

متفاخرا ،ويبالغ متعمدً ا يف وصفه ،فإىل
وظل خالد ثابتًا وجاز ًما هبذا الرأي ،يذكّر به
ً
جانب وصفه باليوم الفريد ،أضاف له أوصاف اليوم املجيد واليوم الرهيب.
وهذا الرأي هو أول ما حاول خالد اإلشارة إليه ،والتنويه به ،كام لو أنه يم ّثل رمز
الدخول لتكوين املعرفة بقضية الكتاب وحكمته ،فقد أشار إليه يف مفتتح الكتاب منذ
األسطر األوىل بقوله« :من الصعب أن نجد يف تاريخ البرشية كله ،يو ًما كذلك اليوم الفريد
واملجيد ،وأبطالاً كأولئك األبطال الشاهقني والباهرين؛ إذ مل يكن األمر يف ذلك اليوم أمر
شهداء برزوا ملناياهم يف استبسال وغبطة ،وال أمر جيش ،خرج جليش مثله ،فأبىل وأحسن
البالء ،إنام األمر الذي شغل الدنيا يف يوم كربالء ،هو أنه اليوم الذي جت ّلت فيه قداسة احلق،
ورشف التضحية عىل نحو متم ّيز وفريد»(.((1
هذا يف النطاق العام وعىل مستوى تاريخ البرشية ،ويف النطاق اخلاص وعىل مستوى
تاريخ اإلسالم ،يرى خالد تأكيدً ا لرأيه قائلاً « :صحيح أن تاريخ اإلسالم مرتع باملشاهد الزاخرة
بقداسة احلق ورشف التضحية ...بيد أن يوم كربالء تبقى له سمته املجيدة ،وميزته الفريدة،
فالقضية اجلليلة التي دار من أجلها الرصاع ،والق ّلة الصامدة املاجدة ،التي وهبت حياهتا لتلك
القضية ،والطريقة التي دار هبا القتال بني أربعة آالف فارس من جيش ابن زياد ،واثنني وسبعني
املروعة التي سبقت ذلك اليوم ،واحلصار األليم
ال غري هم أنصار اإلمام احلسني ،واألحداث ّ
والعظيم الذي خلفه ،بعد أن مالت شمسه للغروب .كل ذلك جيعل من كربالء يو ًما فريدً ا يف
تاريخ اآلالم والبطوالت ،يف تاريخ التضحية واملجد ،يف تاريخ املأساة والعظمة»(.((1

وبشأن األمر الثاين ،انتقد خالد طريقة تصوير حادثة كربالء ،والوقوف عند اعتبارها
مت ّثل مأساة وفاجعة ،ومناسبة للبكاء والعويل ،واجرتار األحزان واآلالم ،ويرى أنّنا نظلم
كبريا حني نظنّها مأساة ال غري ،وفاجعة ال أكثر ،ويف نظره أن كربالء هي مأساة
كربالء ظلماً
ً
( ((1خالد حممد خالد ،أبناء الرسول يف كربالء ،القاهرة :دار املقطم2004 ،م ،ص.7
( ((1خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.8
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السفلة واألدعياء ينترصون ،ورأينا
وفاجعة إذا نظرنا إىل الشكل اخلارجي للمعركة ،ورأينا ّ
الوحشية املجرمة تفتك بأبناء الرسول.

ويف الوجه اآلخر ،يرى خالد أن يوم كربالء ليس مأساة وفاجعة إذا نفذنا ببرصنا إىل
وعزة اإليامن ،وجالل التضحية يف
جوهره النضري ،فرأينا عظمة الثبات ،وروعة البطولةّ ،
مهرجان للحق ،هيهات أن يكون له نظري(.((2
ووجه املالحظة عند خالد ،أن املسلمني مل يعرفوا بعدُ حق يوم كربالء عليهم ،وال
واجبهم تلقاءه ،ويرى أن «األقدار مل تدع رؤوس أبناء الرسول  Kحتمل عىل أسنة رماح
قاتليهم ،إلاَّ لتكون مشاعل عىل طريق األبد ،للمسلمني خاصة ،وللبرشية الراشدة كافة،
يتع ّلمون يف ضوئها الباهر ،أن احلق وحده هو املقدّ س ،وأن التضحية وحدها هي الرشف،
وأن الوالء املطلق للحق والتضحية العادلة يف سبيله ،مها وحدمها اللذان جيعالن لإلنسان
واحلياة قيمة ومعنى»(.((2
تعرض هلا خالد باالعرتاض والنقد ،وكانت مثرية للنظر ،الرأي
ومن اآلراء التي ّ
الذي يضع موقف احلسني بني جدلية اجلمود والتقدّ م ،وحسب قول خالد« :يبدو لبعض
الذين يفكّرون يف عجلة أن اإلمام احلسني ومن قبله والده اإلمام عيل كانا بإيامهنام ،وبام
التطور البعيد
ينشدان للحياة وللحكم من ورع وتقوى يم ّثالن مجو ًدا مل تعد تطيقه احلياة بعد
ّ
الذي ح ّققه اإلسالم وانفعل به ،فاحلق أهنام عىل العكس متا ًما ،كانا يم ّثالن روح التقدّ م
وضمريه ...فاإليامن الذي محل احلسني لواءه ،وذهب شهيده كان هلذا كله ،وهبذا كله إيامنًا
مستنريا وواع ًيا ورشيدً ا»(.((2
ً

بقوة نورها الباهر ،ومل ينطفئ نورها عىل مدى األيام
وبقيت كربالء
وتفوقت ّ
ّ
والعصور ،هذا هو الدرس الذي حاول خالد االنتهاء إليه ،والتأكيد عليه ،وحسب قوله:
ليتفوق عىل نظرائه
«إن الدرس الذي يلقيه يوم كربالء بآالمه وبطوالته ،بمأساته وعظمتهّ ،
قوة النور الباهر الذي أضاء به ضمري احلياة ...وأن جذوة احلق والصمود التي أضاءها
يف ّ
خيب نورها باستشهاده ،بل ازدادت أل ًقا واندال ًعا
احلسني وأصحابه بدمائهم مل تنطفئ ،ومل ُ
عىل نحو يبهر األلباب»(.((2
( ((2خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.125
( ((2خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.9
( ((2خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.159
( ((2خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.153
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-5مالحظات وحتليالت

املدون حول
أمام هذه األعامل األربعة التي تعدّ من روائع األدب املرصي احلديث ّ
اإلمام احلسني  Cيمكن تسجيل املالحظات والتحليالت اآلتية:
أول :عند النظر يف هذه املؤ ّلفات األربعة من جهة الشهرة وأفق التداول ،وحتديدً ا
خارج النطاق املرصي ،يمكن القول بسهولة وبنوع من الوثوقية :إن كتاب العقاد (أبو
الشهداء) ،قد نال شهرة فاق هبا املؤ ّلفات األخرى ،متخط ًيا هلا يف درجة االهتامم ،وسعة
املتابعة ،وأفق التداول.

وظهرت شهرة كتاب الع ّقاد وجت ّلت يف صور ومت ّثالت عدّ ة ،لعل من الصعب
حرصها كل ًّيا ،ومن هذه الصور والتم ّثالت التي يمكن اإلشارة إليها :يذكر يف سرية السيد
حممد مهدي األصفهاين الكاظمي (1391 - 1319هـ1971 - 1901 /م) وهو عامل
إيراين ولد وتوفيّ يف العراق ،وعرف بمؤلفاته الكثرية ،وضمن مؤلفاته املخطوطة يذكر له
كتاب بعنوان (أبو الشهداء والع ّقاد) ،وحيتمل أنه ما زال خمطو ًطا.
ومن هذه الصور ،ما مت ّثل يف كتاب الشيخ مرتىض املطهري (1400 - 1340هـ/
1979 - 1919م) املوسوم بـ(امللحمة احلسينية) الذي يقع يف ثالثة أجزاء ،يف هذا الكتاب
كثريا ،وبشكل يلفت
وحتديدً ا يف اجلزء الثالث حرض كتاب الع ّقاد وتواتر احلديث عنه ً
االنتباه له ،بينام غابت كتب الرشقاوي وخالد ومل ِ
يأت الشيخ املطهري عىل ذكرها أبدً ا،
بمجرد اإلشارة إىل اسم املؤلف أو عنوان الكتاب ،وكأن ال دراية له هبذا الشأن.
حتى
ّ
من هذه الصور كذلك ،ما مت ّثل يف العناية بالتحقيق العلمي لكتاب الع ّقاد ،وهو
العمل الذي قام به الباحث العراقي حممد جاسم الساعدي ،وصدر سنة 2004م عن
مركز التحقيقات والدراسات العلمية يف املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية يف
عرفت بالكاتب
طهران ،وقد احتوى الكتاب عىل مقدّ مة للمح ّقق جاءت يف ( )40صفحةّ ،
وسريته ،وبالكتاب وموضوعه ،ورشحت املنهجية املتّبعة يف التحقيق ،كام احتوى الكتاب
عىل قائمة تراجم للشخصيات التي وردت أسامؤهم وضمت ( )77اسماً جاءت يف ()26
صفحة ،إىل جانب الفهارس العامة لآليات واألحاديث واألشعار واألعالم واألماكن
والفرق واملصادر جاءت يف ( )46صفحة.
يضاف إىل ذلك الطبعات املتتالية لكتاب الع ّقاد خارج مرص ،يف لبنان والعراق
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وإيران وغريها ،وترمجته إىل الفارسية والتي أنجزها الشيخ حممد كاظم معزي ،وصدرت يف
طهران عن املكتبة العلمية اإلسالمية.

املتفوقة حصل عليها كتاب الع ّقاد وكان يستحقها بجدارة ،وال أظن
هذه الشهرة
ّ
أن هنا األمر يمكن أن يم ّثل مورد نزاع أو خالف عند الرشقاوي وخالد املشمولني هبذه
لتفوق كتاب الع ّقاد من جهة ،ولشهرته الفائقة واملمتدّ ة من داخل مرص إىل
املقاربة ،وذلك ّ
خارجها ،والعابرة من العامل العريب إىل املحيط اإلسالمي.

الشهرة التي ال جدال عليها وال خالف عند املرصيني أنفسهم ،وعند غريهم من
العرب واملسلمني ،يضاف إىل ذلك أسبقية صدور كتاب الع ّقاد زمنًا ،فهو يسبق كتابيَ
الرشقاوي بأربعة عقود ،ويسبق كتاب خالد بأكثر من ذلك.
ثان ًيا :لعل الباحث اإليراين الدكتور محيد عنايت (1982 - 1932م) يف كتابه (الفكر
السيايس اإلسالمي املعارص) هو أسبق من لفت االنتباه إىل تلك املؤ ّلفات األربعة جمتمعة،
التطرق إليها يف سياق احلديث عن التجديد الشيعي باإلشارة إىل ثالثة قضايا ،منها
وجاء
ّ
قضية الشهادة ،ومن هذه القضية ولج للحديث عن تلك األعامل.
ويف حتليله هلذه املؤ ّلفات ،رأى الدكتور عنايت أهنا تنتمي ملا سماّ ه التفسري اجلديد عند
أهل السنة حلادثة كربالء ،التفسري الذي يمتدح حركة احلسني بدالئل أخالقية وسياسية،
واملغاير للتفسري السني القديم املستوحى واملتوارث بصورة رئيسة من اثنني أشار هلام
الدكتور عنايت ،مها :القايض األندليس أبو بكر بن العريب (543 - 468هـ) صاحب كتاب
(العواصم من القواسم) ،وعبدالرمحن بن خلدون (808 - 732هـ1406 - 1332 /م)
صاحب املقدّ مة الشهرية.

والتعرف إليها ،هو قربه من األدب
وما قرب الدكتور عنايت من هذه املؤ ّلفات
ّ
املرصي واهتاممه بأفكار املجدّ دين املرصيني ،ويتّصل هبذا النطاق رسالته للدكتوراه التي
حصل عليها من جامعة لندن يف العلوم السياسية سنة 1962م ،وكانت حول تأثري الغرب
يف القومية العربية ،إىل جانب ذلك ذكر الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا (1998 - 1943م)
أن عنايت نرش بح ًثا حول اإلسالم واالشرتاكية يف مرص.
وظهر هذا االهتامم باألدب املرصي وجتلىّ عند عنايت يف كتابه (الفكر السيايس
خص فيه االهتامم باألفكار التي قدّ مها املرصيون مقدّ ًما اإلشارة
اإلسالمي املعارص) ،الذي ّ
إليهم عىل غريهم يف مفتتح كتابه قائلاً « :يعرض هذا الكتاب الفكر السيايس عند املسلمني
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وهيتم خاصة باألفكار التي قدّ مها املرصيون واإليرانيون إىل جوار
يف القرن احلايل ويفسرّ ه،
ّ
بعض كتّاب باكستان واهلند ولبنان وسوريا والعراق ومفكرهيا»(.((2

وسهل عليه معرفة الدكتور عنايت باللغة العربية ،فقد عرف
وساعد عىل هذا القرب ّ
عنه أنه صاحب لغات متعدّ دة ،فهو يتقن اإلنجليزية والفرنسية واألملانية ،وله إملام بالروسية
واليابانية ،وعن صلته باللغة العربية يذكر أنه أمىض سنة يف جامعة خرطوم بالسودان يف
الفرتة ما بني (1966 - 1965م) بصفة أستاذ زائر.

ومن جهة الرأي والتحليل فقد حاول عنايت أن يم ّيز طرحه بالرصامة األكاديمية
متجن ًبا الثناء والتبجيل ،فلم يمتدح املؤ ّلفات األربعة املذكورة بيشء ،والقدر الذي أشار
إليه تع ّلق بكتايب الرشقاوي حني وصف طرحه بالعرض القوي ،وجاء عرضه لكتاب
الع ّقاد بار ًدا وباهتًا ،مل يعطه ح ّقه ،ومل يم ّيزه بيشء سوى قوله عن مؤ ّلفه :إنه كان من أبرز
األشخاص الذين كتبوا حول هذا املوضوع آنذاك من الكتّاب املرصيني غري الدينيني.
ويف نطاق التحليل ،وجد عنايت إمكانية تطبيق التصنيف األيديولوجي عىل املؤ ّلفات
املذكورة ،مستثن ًيا كتاب الع ّقاد الذي مل يدرجه ضمن تصنيف حمدّ د ،إ ّما لصعوبة تصنيفه،
سهوا ،وإما لسبب آخر ال
وإ ّما لعدم انطباق التصنيف األيديولوجي عليه ،وإ ّما أنه سقط ً
نعرفه.
يصور ثورة
يف حني رأى عنايت أن الرشقاوي يف كتابيه م ّثل التفسري اليساري الذي ّ
احلسني كنضال طبقي وكونه ثار نيابة عن اجلامهري الفقرية ،بينام اعترب كتاب حممد خالد أنه
معبا عن النظرة املثالية.
جاء رّ ً

سجلها عنايت عىل تلك املؤ ّلفات ،خامتًا احلديث
أما املالحظة النقدية األساسية التي ّ
عنها ،فإهنا حتدّ دت يف اعتبار أن تلك األعامل قد افتقدت إىل التحليل النقدي للنصوص
التارخيية ،وحسب كالمه «مل يقم كاتب قط من هؤالء الكتّاب ببناء بحثه واحتجاجه عىل
حتليل نقدي للنصوص التارخيية هبدف بيان تناقضاهتا وانعدام الدقة فيها ،فكل ما يكتبه
الكاتب مبني عىل تأ ّمل شخيص ،فهم جيدون ببساطة أن آراءهم متّفقة مع املصادر الرسمية
القديمة»(.((2
( ((2محيد عنايت ،الفكر السيايس اإلسالمي املعارص ،ترمجة :إبراهيم الدسوقي شتا ،القاهرة :مكتبة مدبويل،
بال تاريخ ،ص.11
( ((2محيد عنايت ،املصدر نفسه ،ص.369
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املهمة يف
ثال ًثا :يعدّ كتاب (امللحمة احلسينية) للشيخ مرتىض املطهري من املؤ ّلفات ّ
والسمة
موضوعه ،بغض النظر عن جانب االتّفاق معه أو االختالف ،الكيل أو النسبيّ ،
الغالبة عليه واملم ّيزة له هي سمة النقد ،فالكتاب يظهر بمظهر الطابع النقدي بأبعاده الدينية
واالجتامعية والتارخيية.
وبسبب هذا الطابع النقدي الطاغي ،فقد أثار الكتاب جدلاً واس ًعا وساخنًا يف
الوسط الديني يف الداخل اإليراين وامتدّ إىل خارجه ،وعدّ الح ًقا من أكثر مؤ ّلفات الشيخ
املطهري إثارة للجدل والسجال ،وكشف عن ذلك طبعاته املتتالية العربية والفارسية التي مل
تتو ّقف ،وقيل :إهنا فاقت الستني طبعة ضاربة رقماً قياس ًّيا.
تطور
مهمة من حمطات ّ
ويف املجال العريب م ّثل السيد جعفر مرتىض العاميل حم ّطة ّ
اجلدل والسجال حول الكتاب ،وذلك حني شكّك يف نسبة الكتاب للشيخ املطهري ناف ًيا
ومظهرا عناية كبرية هبذا األمر ،فقد بذل جهدً ا بحث ًّيا لتأكيد صحة رأيه ،جتلىّ
هذه النسبة،
ً
خصصه هلذه القضية ،ونعني به كتاب (كربالء فوق الشبهات)
هذا اجلهد يف الكتاب الذي ّ
الصادر سنة 1420هـ ،وبقي السيد العاميل يالحق هذه القضية ويتابعها مع اإلضافات
ضمنها الطبعات األخرى من الكتاب.
التي ّ

تكون كتاب الشيخ املطهري من ثالثة أجزاء ،اجلزآن األوالن مها عبارة عن حمارضات
ّ
مدونات كتبت بخط اليد عىل
تضمن ّ
ألقيت حول املناسبة يف طهران ،أما اجلزء الثالث فقد ّ
شكل موضوعات ومالحظات ،دارت حول حوادث وقضايا وكتب تتّصل باملناسبة.

املدون بخط اليد كان
كنت قد طالعت الكتاب كاملاً بأجزائه الثالثة ،يف اجلزء الثالث ّ
نصوصا
للع ّقاد وكتابه (أبو الشهداء) حضور واسع وملحوظ؛ إذ نقل عنه الشيخ املطهري
ً
كثرية ،حتى أنه افتتح بعض موضوعات كتابه بأقوال له ،كام يف موضوع (فلسفة النهضة
احلسينية) ،هذا احلضور الواسع جعل كتاب الع ّقاد يف منزلة املصدر واملرجع.
ويف مجيع هذه النصوص ظهر املطهري متواف ًقا مع العقاد ،مستندً ا إىل هذه النصوص،
ومستوث ًقا هبا يف تكوين آرائه ومالحظاته وحتليالته الدينية والتارخيية ،ومل يظهر املطهري
اختال ًفا مع هذه النصوص عىل كثرهتا ،وال ً
مرة واحدة.
نقاشا أو
ً
اعرتاضا ،وال حتى ّ
ِ
مدحا وثناء
لكن وجه املالحظة أن املطهري مل ُيبد انطبا ًعا أبدً ا حول كتاب الع ّقاد ،ال ً
وقدحا ،وال نقدً ا وتقويماً  ،وال شي ًئا من هذا القبيل ،وإن كان يفهم منه أنه كان أقرب
وال ذ ًّما
ً
إىل التأييد واملوافقة ال أقل يف حدود النصوص الكثرية التي رجع إليها.
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وتتأكّد هذه املالحظة عند معرفة الطابع النقدي الذي مت ّيز به كتاب املطهري؛ إذ
مظهرا االختالف معها،
تطرق ملجموعة من املؤ ّلفات املعروفة وتعامل معها بمنطق النقد،
ً
واالعرتاض عليهاّ ،
والذم والقدح يف بعضها.
من هذه املؤ ّلفات كتاب (الشهيد اخلالد) للشيخ نعمة اهلل صالح نجف آبادي،
ضجة كبرية يف وقته خاصة بني طبقة رجال الدين ،فقد
الصادر سنة 1968م ،والذي أثار ّ
كثريا بمناقشة هذا الكتاب ،وإظهار جانب االختالف معه ،حمدّ ًدا
اعتنى الشيخ املطهري ً
بالصفحات نقاط االختالف واالعرتاض.

ومن هذه املؤ ّلفات كذلك ،كتاب (احلسني وارث آدم) للدكتور عيل رشيعتي
(1397 - 1352هـ1977 - 1933 /م) ،الذي عدّ ه املطهري أنه م ّثل شكلاً من أشكال
التفسري املادي املاركيس للتاريخ ،ونو ًعا من التعزية املاركسية التي تقرأ عىل اإلمام احلسني،
واص ًفا هلا بتعزية مستحدثة(.((2

تطرق هلا املطهري بالنقاش كتاب (حتليل تاريخ
ومن املؤ ّلفات األخرى التي ّ
عاشوراء) للدكتور حممد إبراهيم آيني ،وكتاب (اللؤلؤ واملرجان) للمريزا حسني النوري
الذي امتدحه املطهري وعدّ ه كتا ًبا فريدً ا ،وال مثيل له يف هذا الباب.
وقدحا من جهة الصدقية واملوثوقية،
أما الكتب التي تركّز عليها نقد املطهري ذ ًّما
ً
ىَّ
املتوف أواخر القرن
فهام كتابان :األول كتاب (روضة الشهداء) للشيخ حسني الكاشفي
تم تأليفه بالفارسية باسم
التاسع أو أوائل القرن العارش اهلجري ،وعدّ ه املطهري أول كتاب َّ
مراثي احلسني ،والثاين كتاب (أرسار الشهادة) للشيخ الفاضل الدربندي (توفيِّ 1285هـ/
1868م).

مجيع هذه املؤ ّلفات أبدى حوهلا الشيخ املطهري وجهات نظر انطباعية أو حتليلية أو
نقدية ،لكن الصورة تغ ت مع كتاب الع ّقاد ،إذ مل ي ِ
بد املطهري حوله وجهة نظر ال بطريقة
ُ
يرّ
مدحا أو ذ ًّما.
انطباعية ،وال بطريقة حتليلية ،وال بطريقة نقدية ،وال حتى بقول كلمة واحدة ً
وال أدري عىل وجه التحديد ملاذا حصل هذا املوقف؟ لكن الذي نعرفه أن يف مجيع
املوارد التي أشار إليها املطهري جاءت يف سياق اإلسناد والتأييد بام يدل عىل املوافقة معها،
وليس االختالف أو االعرتاض.
وما اختلف عنه هذا الكتاب مع باقي املؤ ّلفات األخرى املذكورة ،أن تلك املؤ ّلفات

( ((2مرتىض املطهري ،امللحمة احلسينية ،قم :طليعة النور1430 ،هـ ،ج ،3ص.285
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عرض هلا الشيخ املطهري بقصد املناقشة والتحليل ،وخرج كتاب الع ّقاد عن هذا القصد،
فقد عرض له بقصد اإلسناد والتوثيق وليس بقصد املناقشة والتحليل ،مع ذلك تبقى
املالحظة قائمة حتى يف حدود اجلانب االنطباعي الذي كان غائ ًبا.

متأثرا بالنزعة اليسارية،
راب ًعا :هناك من يرى أن الرشقاوي يف كتابيه وسائر أعامله كان ً
ومتّت اإلشارة إىل هذا األمر بثالث صور ،صورة االنتساب إىل التفسري اليساري ،وصورة
سمي اليسار
االنتساب إىل املزاوجة بني االشرتاكية واإلسالم ،وصورة االنتساب إىل ما ّ
اإلسالمي.

الصورة األوىل أشار إليها الدكتور عنايت عند حديثه عن الرشقاوي يف كتابه (الفكر
ثائرا وشهيدً ا
السيايس اإلسالمي املعارص) ،وحسب رأيه أن الرشقاوي يف كتابيه احلسني ً
صور ثورة احلسني كنضال طبقي ،وكنيابة عن
قد م ّثل التفسري اليساري حلادثة كربالء حني ّ
اجلامهري الفقرية.

مروة ،الذي تبينّ له بعد
الصورة الثانية أشار إليها الكاتب اللبناين اليساري كريم ّ
املكرسة لثورة احلسني بن
ا ّطالعه عىل الكتب الرتاثية للرشقاوي ،بد ًءا من مرسحيته الشعرية ّ
توصل إىل اقتناع فكري و ّفق فيه بني انتامئه إىل االشرتاكية،
عيل واستشهاده ،أن الرشقاوي قد ّ
وانتامئه إىل القيم التي حفل هبا اإلسالم كدين وحضارة.
ويرى مروة أن الرشقاوي حاول بجهد استثنائي أن يقدّ م يف تلك الكتب الرتاثية
نامذج من أفكار ونامذج من شخصيات يؤكّد فيها أن ما ساد من خالف ورصاع بني األفكار
االشرتاكية والدين اإلسالمي إنام كان من صنع أولئك الذين عملوا عىل استخدام الدين
لتأمني مصاحلهم الدنيوية(.((2

الصورة الثالثة أشار إليها الشيخ حممد الغزايل (1416 - 1341هـ- 1917 /
1996م) حني صنّف الرشقاوي عىل منحى اليسار اإلسالمي ،وذكر هذا األمر الرشقاوي
يسمى باليسار اإلسالمي وما مدى صحة تصنيفه عليه؟ فأجاب بقوله:
ّ
نفسه حني سئل عماَّ
إن الشيخ الغزايل هو الذي كتب أنه من اليسار اإلسالمي ضمن جمموعة من األسامء ،ال
يعرف الرشقاوي إلاَّ واحدً ا منهم من دون أن يسميه(.((2
حق نفسه ،وناف ًيا له،
هذا االنتساب والتصنيف أثار دهشة الرشقاوي
متعج ًبا منه يف ّ
ّ

( ((2كريم مروة ،عبدالرمحن الرشقاوي ،صحيفة األهرام ،مصدر سابق.
( ((2عمر بطيشة ،عبدالرمحن الرشقاوي شاهد عىل العرص ،ص.39
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واض ًعا القضية يف مسلك آخر ،حدّ ده يف اتجّ اهني ،االتجّ اه األول له عالقة بالرتبية والتنشئة
األرسية ،واالتجّ اه الثاين له عالقة باملبادئ اإلسالمية وطريقة النظر هلا.

بشأن االتجّ اه األول ،يرى الرشقاوي أن مسألة اليسار والتزام مبدأ معني هذا األمر ال
يعنيه ،وما يعنيه أنه ملتزم بيشء واحد كان عليه منذ وعى احلياة ،هو أنه ملتزم بالرتبية التي
أخذها من والديه ،خاصة من أبيه الذي كان رجلاً متد ّينًا ،فوالده غرس يف قلبه منذ وعى
حب الرسول  Kووالدته غرست يف قلبه حب عيل واحلسني .((2( B

وبشأن االتجّ اه الثاين ،يرى الرشقاوي أن اإلسالم ال يمكن مقارنته بأي مذهب يف
العامل ألنه دين ساموي ،فمقارنة اإلنسان شي ًئا سامو ًّيا بيشء وضعي أمر غري منطقي ،ويف نظر
الرشقاوي أن دين اإلسالم قد ح ّقق من العدالة االجتامعية يف مبادئه ما يعجز عن حتقيقه
أي مبدأ بام يف ذلك فصائل اليسار ،هلذا فهو مندهش ملاذا ظهرت مسألة اليسار اإلسالمي!
ويضيف الرشقاوي :إن املبادئ اإلسالمية والسنة النبوية والبدهيات التي بنى عليها
الفقهاء آراءهم هي التي تفتح أمامنا الكالم حول معاين التكافل االقتصادي واملواساة ،من
دون احلاجة السترياد ذلك من أفكار مصطنعة ،أو إدخاهلا يف أطر أصغر من حجمها...
تعج ًبا ممّن يريد أن ّ
يسخر اإلسالم لالشرتاكية العلمية أو املاركسية ،ومتسائلاً  :ملاذا
مظهرا ّ
ً
(((3
نحاول أن نسحب تلك الفضائل من اإلسالم ونضعها يف مذهب وضعي؟ .

ليس هناك أوضح من هذا الكالم الذي أراد منه الرشقاوي اإلفصاح عن حقيقة ما
صحة ما يقال عن
يؤمن به ،وما تر ّبى ونشأ عليه ،وعن حقيقة مسلكه الفكري ،مش ّككًا يف ّ
يتكون عادة
انتسابه إىل اليسارية والنزعة اليسارية أو إىل أي مبدأ آخر ،وهو االنطباع الذي ّ
عن األشخاص الذين يدافعون بشدة عن قضايا املساواة والعدالة االجتامعية كام هي حالة
الرشقاوي.
خامسا :يف أواخر كتابه (عيل وبنوه) حتدّ ث الدكتور طه حسني (1393 - 1306هـ/
ً
موجزا ورسي ًعا بخالف مواضيع
1973 - 1889م) عن اإلمام احلسني  Cحدي ًثا
ً
وقضايا الكتاب األخرى التي اتّسمت بالرسد والتفصيل التارخيي والتحلييل ،استدعت
ألن يصدر الكتاب يف جزأين حتت عنوان (الفتنة الكربى).
بدا يل أن الدكتور حسني مل يرد اإلسهاب والتفصيل يف هذا املورد الذي م ّثل مفصلاً

( ((2عمر بطيشة ،املصدر نفسه ،ص.39
( ((3عمر بطيشة ،املصدر نفسه ،ص.49-44
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تطور عامل اإلسالم ،لكن من دون أن يفصح عن هذا االختيار يف
تارخي ًّيا مهماًّ يف تاريخ ّ
القبض وعدم البسط.
التعرف إىل رؤية هذا األديب الكبري
ومن جهتي كنت قد مهمت وباهتامم شديد يف ّ
حلركة احلسني وهنضته ،وهبذا الداعي طالعت الكتاب كاملاً بجزأيه ،لكني فوجئت من
الرؤية التي وجدهتا ،فقد حتدّ ث عن احلسني بطريقة باردة ،وكأنه مل جيد يف حركته وهنضته ما
ُيثري الدهشة ،ومل ُيعطه ح ّقه كام ينبغي.

والالفت لالنتباه أن الدكتور حسني مل يظهر عاطفة جتاه احلسني ،مع أنه أديب ومن
طراز رفيع ،ومع أن قضية احلسني ليست فقط تفيض بالعواطف واملشاعر التي تؤمل الوجدان
حتولت إىل هنر خالد يفيض بالعواطف واملشاعر جيري وبال
وحتطم القلب ،وإنام ألهنا قد ّ
مر األزمنة والعصور.
تو ّقف عىل ّ

واملفهوم التفسريي الذي استند إليه الدكتور حسني وأراد منه أن يؤ ّطر به رؤيته وحتليله
مفضلاً له
حلركة احلسني وهنضته هو مفهوم املحنة ،املفهوم الذي ورد وتواتر بشكل مقصودّ ،
عىل ما يبدو من باقي املفاهيم األخرى التي حرضت يف كتابات اآلخرين وتواترت ،كمفاهيم:
الثورة والنهضة واحلركة وغريها ،لكنها املفاهيم التي غابت يف حديث حسني ومل ترد كل ًّيا.
يصور ما ّ
ويف إطار هذا املفهومّ ،
حل باحلسني عىل أنه حمنة ،هي حمنة
ظل حسني ّ
أصابت احلسني ،وهي حمنة أصابت اإلمام عيل يف أبنائه ،وهي حمنة أصابت الطالبيني ،كام
عدّ ها حمنة لإلسالم ،بدأت حمنة وانتهت حمنة ،هكذا ّ
ويصور
ظل حسني يق ّلب قضية احلسني
ّ
مبتداها ومنتهاها مرك ًّزا عىل مفهوم املحنة.

عن حمنة احلسني كتب طه حسني قائلاً « :رأى احلسني املحنة كأشنع ما تكون املحن،
عمه ،وكان هو
رأى إخوته وأهل بيته ُيقتلون بني يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه احلسن وبنو ّ
يبق منها شي ًئا»(.((3
جترع مرارة املحنة فلم َ
آخر من قتل منهم بعد أن ّ
وهي حمنة أصابت اإلمام عيل  Cيف أبنائه وأصابت الطالبيني عامة ،بل وأصابت
اإلسالم ،صور طه حسني ذلك بقوله« :وقد متّت هبذه املوقعة حمنة لعيل يف أبنائه مل يمتحن
بمثلها مسلم ُّ
أي حمنة للطالبيني عامة وأبناء فاطمة خاصة،
قط قبل هذا اليوم ...فكانت حمنة ّ
(((3
أي حمنة لإلسالم نفسه» .
ثم كانت حمنة ّ

( ((3طه حسني ،عيل وبنوه ،القاهرة :دار املعارف2014 ،م ،ص.241
( ((3طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.245
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وامتدت هذه املحنة يف عرصها ووصلت إىل احلجاز ،وحسب قول طه حسني:
«انتهت حمنة احلسني إىل احلجاز فكانت صدمة ألهله وللصاحلني منهم خاصة ،وجعل
الناس يتحدّ ثون هبا ،فيكثرون احلديث ،وجعلوا يع ّظمون أمرها»(.((3

وهبذا يكون الدكتور طه حسني قد بدأ كتابه باحلديث عن الفتنة ،وختمه باحلديث
عن املحنة.
وما نخلص إليه يف هذا الشأن ،أن حديث العقاد والرشقاوي وحممد خالد عن اإلمام
احلسني  Cال يقارن بحديث طه حسني ،فحديث أولئك كان أكثر دف ًئا وحرارة ،بل
وأكثر نبلاً وتقدّ ًما من حديث طه حسني.

( ((3طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.246
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بفعل عوامل ذاتية وموضوعية عديدة ،مل يتمكّن العرب -وبالذات
النخب السياسية والثقافية والدينية -من صياغة اسرتاتيجية ورؤية عربية
متكاملة يف طريقة التعامل مع احلقائق الدينية واملذهبية والقومية املوجودة
يف االجتامع العريب املعارص .ممّا أفىض يف املحصلة النهائية إىل بروز مشكلة
األقليات والتعبريات الدينية واملذهبية والقومية املوجودة يف أغلب املجتمعات
العربية املعارصة؛ ألن هذه املجتمعات العربية املعارصة حتتضن تعبريات تارخيية
ومتنوعة ،وغياب رؤية مستوعبة وحاضنة هلذه التعبريات يؤ ِّدي
وثقافية متعدِّ دة
ِّ
جراء تغييب حقوق
إىل بروز مشكلة وتوترات اجتامعية وسياسية وأمنية من ّ
هذه التعبريات .فوحدة املجتمعات العربية املعارصة من رضورات الوجود
ومن أولويات الثقافات السياسية السائدة يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.
ولكن وحدة هذه املجتمعات ال تتم بدحر خصوصيات التعبريات الدينية أو
املذهبية أو القومية املوجودة يف املجتمعات العربية .ولعل أغلب الدول العربية
تعاملت مع تعبرياهتا املذهبية أو الدينية أو القومية املوجودة يف جمتمعاهتا بعيدً ا
عن مقتضيات العدالة السياسية والثقافية ،وبوصفها عىل املستوى السيايس
واألمني من اخلوارص الرخوة التي قد هتدِّ د األمن الوطني والقومي .وال

28

العرب الشيعة وأسئلة الشريك الوطين

29

ريب أن طبيعة اخليارات السياسية والثقافية الرسمية التي مل تُعرف عىل املستوى العميل من
تنوعها األفقي والعمودي بطريقة حضارية وعىل قاعدة املواطنة املتساوية يف احلقوق
إدارة ِّ
والواجبات .ومن املؤكد حينام تغيب حقائق املواطنة ومقتضياهتا الدستورية والقانونية تربز
االنتامءات التارخيية للمواطنني.

يسمى بـ(العرب الشيعة) يف مناطق تواجدهم يف الدول
ولعل بروز مشكلة ما ّ
العربية ،يعود إىل طبيعة اخليارات السياسية والثقافية املتّبعة معهم .فهم جزء أصيل من
جمتمعاهتم وأوطاهنم ،إلاَّ أن غياب خيار االستيعاب واملواطنة املتساوية ،هو الذي أفىض إىل
بروز املشكلة يف أبعادها الوطنية والسياسية واالجتامعية .وبفعل االستمرار التارخيي هلذه
اخليارات ومفاعيلها املتعدّ دة تشكَّلت ثقافة جمتمعية ناقدة أو رافضة للتعامل مع العرب
الشيعة عىل قاعدة املواطنة املتساوية ،بحيث يكون هلم ما لآلخرين من رشكائهم يف الوطن
وعليهم ما عىل رشكائهم يف الوطن .ومن جراء غياب العالقة السليمة بني الرشيك الوطني
جراء
والشيعة يف أوطاهنم ،إضافة إىل احلمولة السلبية األيديولوجية التي تشكَّلت من ّ
حروب التأجيج الطائفي ،برزت أسئلة وإشكاليات ذات طابع فقهي وسيايس ومذهبي،
حتول هذه األسئلة ومتوالياهتا دون اندماج العرب الشيعة يف أوطاهنم .سنعمل يف هذه
الدراسة عىل إبراز هذه اإلشكاليات مع رؤية ملعاجلتها ،بام يفيض إىل بناء وطني  -عريب
متّحد ،يفخر بتعدُّ ده األفقي والعمودي ،وينترص اجلميع ملبدأ املواطنة املتساوية ،وحيرتم
بعضا عىل مستوى خياراهتم الفردية والعقدية.
اجلميع بعضهم ً

ﷺ العرب الشيعة والدولة الوطنية

يف زمن الرصاعات السياسية واملامحكات األيديولوجية والفكرية ،تربز جمموعة من
متنوعة ،إلاَّ أهنا
املشاكل واألزمات ذات الطابع االجتامعي والسيايس ،وتتل َّبس بلبوسات ّ
يشرتك بعضها مع بعض بوصفها مشكلة سواء للكل االجتامعي أو للبعض االجتامعي.
ولعل من أبرز هذه املشاكل التي تربز يف العاملني العريب واإلسالمي ،هي مشكلة
العرب الشيعة.
ولعل بروز هذه املشكلة أو اإلشكالية يعود لألسباب التالية:

 -1بروز الدور اإليراين عىل مستوى اإلقليم والعامل ،وطبيعة العالقة املذهبية التي
تربط الشيعة العرب بإيران والعكس .وهل متكّنت الدولة اإليرانية بأيديولوجيتها املذهبية
من حتويل العرب الشيعة إىل تابع أيديولوجي ومذهبي للدولة اإليرانية وطموحاهتا
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السياسية واملذهبية؟.

فلوال احلضور السيايس الكبري للدولة اإليرانية ،وخياراهتا األيديولوجية والسياسية،
ملا برزت مشكلة العرب الشيعة يف النظر إىل خياراهتم وطبيعة عالقتهم مع امتداداهتم
املذهبية.

 -2وجود قوى مذهبية وسياسية متباينة يف رؤيتها وقناعاهتا ومواقفها مع الشيعة
كمذهب ورؤية دينية وخيارات جمتمعية وسياسية .ودائماً يف الرصاعات ذات الطابع املذهبي
منافسا أو غري منافس.
والسيايس تلجأ القوى إىل تنميط الرؤية إىل الطرف املقابل سواء كان
ً
ولقد متكّنت هذه القوى والتعبريات املذهبية واالجتامعية والسياسية من تنميط
الواقع العريب الشيعي .فأضحى مجيع العرب الشيعة يف نظر هذه التعبريات قوى تابعة
وخاضعة للنفوذ والتأثري اإليراين.

وبالتايل فإن أ َّية مشكلة مع إيران تنعكس مبارشة عىل العرب الشيعة سواء مع دولتهم
أو رشكائهم يف الوطن.
وسامهت بعض الدول العربية واإلسالمية -بفعل خياراهتا األيديولوجية أو
السياسية -من خلق حالة من املامثلة بني إيران والعرب الشيعة.

وهذا بطبيعة احلال يساهم يف تأزيم العالقة بني العرب الشيعة ودوهلم ،وبني العرب
الشيعة واملجتمع الوطني الذي ينتمون إليه.
ومع كل أزمة سياسية وأمنية كربى ،تتعرض إليها املنطقة ،تربز هذه املشكلة حتت
عناوين ويافطات متعدّ دة ،إلاَّ أهنا يف كل األوقات تساهم يف تأزيم واقع العرب الشيعة
السيايس واالجتامعي والثقايف.

لذلك ثمة حاجة ملحة يف كل الدول واملجتمعات العربية التي يتواجد فيها شيعة،
إلثارة هذا املوضوع ،والتأسيس لنقاش علمي  -موضوعي ،يعمل عىل معاجلة هذا املوضوع
يف أبعاده املختلفة.
امللحة ،نساهم يف هذا النقاش الذي يأخذ أبعا ًدا متعدِّ دة من
وانطال ًقا من هذه احلاجة َّ
خالل النقاط التالية:

 -1عىل املستوى الواقعي كل الوجودات واملجتمعات العربية الشيعية ،تتعامل مع
أوطاهنا بوصفها أوطانًا هنائية ،وال يوجد خيار بديل عن أوطاهنا .وإن التامثل املذهبي بينها
وبني الدولة اإليرانية ،ال يساوي أن لدهيا مرشو ًعا وطن ًّيا خمتل ًفا عن حقائقها الوطنية القائمة.
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ووجود مشاكل سياسية أو أمنية لدى العرب الشيعة يف أوطاهنم ال يعني التضحية
بالوطن من أجل يوتوبيا غري قابلة للتح ّقق.
بل ثمة قناعة عميقة لدى هذه املجتمعات أن مشكالهتا تعالج عىل قاعدة وطنية مع
دوهلم وجمتمعهم الوطني.
والتطورات عن هذه احلقيقة،
عبت هذه املجتمعات يف الكثري من األحداث
ّ
ولقد رّ
وأن كل خياراهتم السياسية واالجتامعية والثقافية ،ال تتعاىل عىل انتامءاهتم الوطنية.

ووجود مرشوع سيايس أو مذهبي إيراين ،يستهدف ربط العرب الشيعة بالدولة
تتحمل مسؤوليته املجتمعات العربية الشيعية .فالدول بطبعها َّنزاعة إىل بناء
اإليرانية ،ال
َّ
نفوذها األمني والسيايس خارج حدودها اجلغرافية ،وإيران ليست بد ًعا من الدول ،وإنام
يتحمل مسؤوليته العرب الشيعة يف كل دوهلم وجمتمعاهتم.
هي مثل كل دول العامل ،وال
َّ

فالعرب الشيعة جزء أصيل من أوطاهنم وجمتمعاهتم ،وامتالكهم خلصوصيات
يسوغ ألي طرف إخراجهم من أوطاهنم أو التعامل معهم بوصفهم هم
مذهبية وثقافية ،ال ّ
أتباع لدولة أجنبية.
العرب الشيعة موجودون يف أوطاهنم قبل تأسيس اجلمهورية اإليرانية ،وسيستمرون
يف أوطاهنم برصف النظر عن مآل وطبيعة النظام السيايس يف إيران .ووجود أطراف عربية
يتحمل مسؤوليته كل العرب الشيعة يف كل أوطاهنم
شيعية عىل عالقة عضوية بإيران ،ال
ّ
وجمتمعاهتم.

 -2إننا نرى أن الطريق للخروج من هذه اإلشكالية يف كل الدول واملجتمعات ،هو
يف وجود مرشوع وطني متكامل يستهدف دمج العرب الشيعة يف كل أوطاهنم ،واحرتام
خصوصياهتم املذهبية والثقافية ،والتعامل معهم بوصفهم مواطنني هلم كل احلقوق وعليهم
كل الواجبات.
إن غياب مرشوع االندماج الوطني هو الذي يساهم يف إبراز مشكلة العرب الشيعة.

فهؤالء ليسوا عب ًئا عىل أوطاهنم ،وإن الرؤية الوطنية السليمة هي التي خترج من
انحباساهتا الطائفية ،وتتعامل مع مجيع املواطنني عىل حدٍّ سواء برصف النظر عن أديان
ومذاهب وقوميات هؤالء املواطنني.
وهنا نرى أن كل الدول العربية تتحمل مسؤولية جتاه أقلياهتا املذهبية .وإن هذه
املسؤولية تتجلىَّ يف بلورة وصياغة مرشوع وطني إلدماج العرب الشيعة يف أوطاهنم ،بعيدً ا
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عن نزعات االستئصال والنبذ .وغالبية النخب الدينية واالجتامعية لدى العرب الشيعة
ترى يف أوطاهنا العربية هي أوطان هنائية ،وال يمكن مقايضتها بأي يشء آخر.
 -3املجتمعات العربية الشيعية كغريها من املجتمعات اإلنسانية ،متتلئ بآراء
متنوعة ،ولعل من األخطاء
وميوالت
وتوجهات عديدة ،وحتتضن تيارات سياسية وفكرية ّ
ّ
الفادحة التعامل مع هذه املجتمعات وكأهنا رأي أو حزب واحد.

فكل التعدّ ديات الفكرية والسياسية موجودة يف املجتمعات العربية الشيعية ،ويف
تقديرنا مهام كان حجم املعدة اإليرانية ،فإهنا غري قادرة عىل هضم وأكل املجتمعات العربية
الشيعية.

التنوع األفقي والعمودي ،ما حيول دون استيعاهبا
وإن هذه املجتمعات متتلك من ّ
بالكامل من قبل طرف واحد مهام أويت من قوة وقدرة.

وهنا ندعو كل املجتمعات العربية إىل االنفتاح العميق عىل العرب الشيعة ،ونسج
العالقات اإلجيابية معهم ،كام ندعو النخب الدينية والفكرية والسياسية للعرب الشيعة
لالنفتاح عىل األكثريات اإلسالمية السنية؛ ألنه ال خيار للجميع إلاَّ بالتواصل والتعايش
ربر عملية تقويض األوطان
يرشع أو ي ِّ
بعضهم مع بعض .وإن االنتامء املذهبي للمواطنني ال ِّ
والتنوع مل يمنع
ومتنوعة ،وإن هذا التعدُّ د
من الداخل .فكل املجتمعات اإلنسانية متعدّ دة
ُّ
ّ
هذه املجتمعات من بناء واقعها الوطني واالجتامعي.

لذلك فإن العرب الشيعة ليسوا كتلة برشية منفصلة عن حميطها العريب ،بل هم جزء
حيمل اجلميع مسؤولية العمل املتواصل
أسايس منه .ووجود مشكالت وتوترات وأزمات ِّ
إلهناء هذه األزمات دون اإلرضار بمتطلبات االستقرار السيايس واالجتامعي.
تتحمل مسؤولية العمل الدائم خللق حالة من التجانس الناعم
وإن الدولة الوطنية
َّ
والقانوين بني خمتلف املكونات والتعبريات.

فاملذهب ليس بديلاً عن الوطن ،والوطن ال يعيش حيويته وفعاليته ،إلاَّ بعالقة
عميقة وف َّعالة بني مجيع أطرافه وأطيافه.

وإن منع إيران من التأثري السيايس واألمني عىل العرب الشيعة ال يمكن أن يتأتَّى إلاَّ
بدمج العرب الشيعة يف كل أوطاهنم وجمتمعاهتم.

وإن التعامل مع العرب الشيعة وكأهنم كتلة متجانسة يف كل يشء ،هو من األخطاء
الفادحة ،التي تديم التوترات املذهبية والطائفية يف املنطقة.
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فالعرب الشيعة يعتزون بأوطاهنم وعروبتهم ،وشواهد التاريخ احلديث واملعارص
شاهدة عىل ما نقول .وإن الدول الوطنية اليوم ،معنية قبل غريها إىل تأسيس مبادرات
التنوع
متكاملة لإلعالء الدائم من قيم املواطنة والوحدة املبنية عىل احرتام التعدّ د وصيانة ّ
بكل مستوياته وآفاقه.
وإن التجربة السياسية والثقافية للعرب الشيعة ،تؤكّد التزامهم التام بكل مقتضيات
االنتامء الوطني ،ومل يسجل هؤالء جتربة التضحية بمصالح أوطاهنم ،لصالح أطراف
سياسية مماثلة النتامئهم املذهبي .فإيران دولة إقليمية كربى ،ترعى مصالح مواطنيها ،وإن
العرب الشيعة ينتمون إىل دول وأوطان أخرى خمتلفة ،وإن ارتباطهم بأوطاهنم ومصاحلها
هو حجر األساس يف كل مرشوعاهتم وتط ّلعاهتم السياسية واالجتامعية والثقافية.
التنوع املذهبي املوجود فيها .ونحسب
وإن املنطقة العربية اليوم ،معنية بمعاجلة ملف ّ
أن اخلطوة األوىل يف مرشوع معاجلة هذا امللف ،تتجسد يف بناء مواطنة متساوية يف احلقوق
والوجبات ،وجتنيب العرب الشيعة أي تأثريات سلبية للرصاع أو التنافس مع إيران.

ﷺ الطائفية املعكوسة

عىل املستويني العريب واإلسالمي نستطيع القول :إن أغلب الدول واملجتمعات
والتنوع املذهبي ،تعاين من مشكلة مستوى
العربية واإلسالمية ،التي تعيش حقائق التعدّ د
ّ
ومكوناهتا وتعبرياهتا.
االنسجام االجتامعي والثقايف بني خمتلف أطرافها
ّ
تنوعنا املذهبي بصورة إجيابية
ألننا مجي ًعا كعرب ومسلمني مل نتمكن من إدارة ُّ
وحضارية.

لذلك يف املكان االجتامعي الذي تتواجد فيه جمتمعات برشية ،تنتمي إىل مدارس
عقدية وفقهية خمتلفة عن مدرسة األكثرية إذا جاز التعبري ،تعاين هذه املجتمعات من مدى
انسجامها والتحامها بعضها مع بعض.

وحتى نتمكن من معاجلة هذه املسألة بشكل صحيح ،من الرضوري القول :إن
التنوع والتعدّ د ،ليست
املشكالت السياسية واالجتامعية والثقافية املرتتّبة من وجود حقائق ّ
التنوع الثقايف واالجتامعي ،وإنام نابعة من طبيعة
نابعة من طبيعة التعدّ د الفقهي واملذهبي أو ّ
اخليارات املتّبعة يف إدارة حقائق التعدّ د يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.
وحتى ال نقع يف املواقف األيديولوجية التي تغ ّطي مقتضيات املوضوعية يف التعامل
مع مثل هذه املوضوعات ،نتمكّن من القول :إن مجيع املسلمني بمختلف مدارسهم الفقهية
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التنوع املذهبي املوجود يف جمتمعاتنا
ومشاريعهم الفكرية فشلوا عىل املستوى العميل يف إدارة ّ
العربية واإلسالمية.

التنوع املوجودة
هلذا نحن بحاجة باستمرار إىل تطوير مناهج وآليات إدارتنا حلقائق ّ
يف جمتمعاتنا ،حتى نتجاوز كل العيوب التي قد نقع فيها .وتسبب إشكاليات عملية من
التنوع املذهبي .ولو تت ّبعنا اليوم طبيعة الرصاعات
جراء سوء إدارتنا أو تعاملنا مع حقائق ّ
والصدامات التي جتري يف أغلب املناطق العربية واإلسالمية ،سنجد أن أغلب هذه
الرصاعات والصدامات ،تعود يف جذورها إىل اإلخفاق الكيل أو النسبي يف إدارة حقائق
التنوع املذهبي املوجودة يف البلدان العربية واإلسالمية.
ّ
وما نو ّد أن نثريه يف هذا السياق هو طبيعة املشكلة الطائفية التي تعاين األمة منها،
ولكن من زاوية أخرى ،وهي ما نسميها الطائفية املغلوبة أو املعكوسة.

بمعنى أن املامرسة الطائفية سواء كانت خشنة أو ناعمة ،متارس عىل نحوين أساسيني
ومها :أن املجتمع الغالب يامرس طائفيته املعهودة ،حيث التهميش واإلقصاء واالستبعاد،
والتعامل مع الطرف املذهبي املختلف ،بوصفه مشكلة حقيقية وواقعية ،تقتيض االحرتاز
من هذا الطرف وعدم متكينه من بعض املواقع اإلدارية والسياسية.

لذلك ووفق هذه الرؤية الضيقة يف التعامل مع التعددية املذهبية ،فإن هذه الرؤية
بدل أن تفكّر يف خيارات حضارية يف التعامل مع هذه التعددية ،فهي تلتزم بالرؤية السائدة
يف املنطقة العربية ،التي تقتيض اإلبعاد املمنهج واإلقصاء وتصل بعض احلاالت والنامذج
إىل ممارسة التمييز بحق الطرف الوطني أو االجتامعي الذي ينتمي إىل مدرسة فقهية خمتلفة
أو مغايرة.

ويف مقابل هذه الرؤية ،فإن املجتمع -الذي تقع عليه سياسات اإلقصاء والتهميش-
يقع يف املشكلة ذاهتا التي يعاين منها ،وهذا ما نسميه الطائفية املغلوبة أو املعكوسة .ولعل
من أهم سامت هذه الطائفية املعكوسة هي النقاط التالية:
 -1العزلة واالنكفاء واالبتعاد قدر اإلمكان عن املحيط االجتامعي والثقايف
والوطني .فإذا كان الغالب يامرس التهميش ،فإن املغلوب يامرس العزلة واالنكفاء وعدم
االندماج الوطني.

ومسوغات للعزلة واالنكفاء
ربرات
ّ
وعىل املستوى التارخيي إذا كانت هناك م ّ
يعمق فعل التهميش
يف حقب تارخيية سابقة؛ فإن االنكفاء واالنعزال يف احلقبة الراهنةّ ،
واإلقصاء.
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وال معاجلة واقعية لفعل التهميش واإلقصاء إلاَّ يف احلضور الواعي واحليوي
والفاعل عىل املستويات الوطنية كا ّفة؛ ألن العزلة ومتوالياهتا اإلدارية واالجتامعية والثقافية
تضيع الكثري من الفرص التي توفر إمكانية عملية لتجاوز سياسات التهميش أو خيارات
اإلقصاء.
لذلك فإننا نتمكن من القول :إنه مهام كانت خيارات اإلقصاء والتهميش فإن خيار
العزلة واالنكفاء يفاقمها ويزيد وطأهتا يف خمتلف الدوائر واملستويات.

وال حل حقيقي إلاَّ بكرس حاجز العزلة واالنكفاء واالنطالق يف رحاب الوطن
بعيدً ا عن مركبات النقص التي قد تصيب تلك املجتمعات ،التي تراكمت عليها سياسات
اإلقصاء والتهميش.

 -2توسيع دائرة املقدس :لو تأملنا يف طبيعة السلوك اجلامعي الذي تأخذه ومتارسه
املجتمعات املنهزمة أو املغلوبة ،فإننا نجد أن من أبرز سامت هذا السلوك وكشكل من
أشكال الدفاع عن الذات ومقدساهتا ،هو العمل عىل توسيع املقدس لدهيا حلامية املقدس
احلقيقي لدهيا ،وحتى ال يتمكّن الطرف الغالب من التعدّ ي املبارش عىل املقدس احلقيقي.
لذلك فإننا نرى أن حجم املقدسات لدى املجتمعات املستقرة ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا وسياس ًّيا
خيتلف جذر ًّيا عن حجم املقدسات لدى املجتمعات املهدّ دة يف وجودها أو كياهنا العميق.
متسكًا بذاهتا الثقافية ،وال تكتفي بذلك ،وإنام
من هنا فإن املجتمعات املغلوبة تزداد ُّ
تعمل عرب آليات عديدة إىل توسيع املقدس كوسيلة من وسائل الدفاع عن املقدس احلقيقي.
تتحول املقدسات اإلضافية إىل مقدسات حقيقية من جراء تعاقب األجيال
ومع الزمن
ّ
واختالف الظروف واألحوال.

 -3الرهاب من التجديد :من الناحية السوسيولوجية فإن املجتمعات املغلوبة ال
يتجه
متارس التجديد ،وال تعتربه من أولوياهتا القصوى ،وإن أغلب جهدها احلقيقي ّ
والتمسك بأهداب اهلوية الذاتية التي هي خط الدفاع األخري
صوب وقف حالة املغلوبية،
ّ
هلذا املجتمع.
أعتقد أن هذه السامت هي من أبرز سامت املجتمعات املغلوبة التي وقعت يف فخ ما
نسميه الطائفية املغلوبة .ولن تتمكّن هذه املجتمعات املغلوبة من معاجلة واقعها وراهنها،
إلاَّ
التحرر من الطائفية الغالبة
بالتحرر من الطائفية املغلوبة وهي اخلطوة األوىل يف مرشوع
ّ
ّ
من أجل املشاركة الفاعلة يف وطن للجميع ،وينعم به اجلميع ،وتتالحم فيه كل رشائح
املجتمع وفئاته.
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لذلك -ومن منطلق وطني عميق -ينبغي أن نقف ضد كل نوازع العزلة واالنكفاء،
ونشجع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم لالنفتاح بعضهم عىل بعض ،وكرس حواجز
ومربرات االنكفاء.

ﷺ والية الفقيه والدولة الوطنية

لو تأ َّملنا يف مفهوم الدين يف املجتمعات اإلسالمية املعارصة ،الكتشفنا أنه يضم ثالث
مستويات رئيسية ،وتتجلىّ عرب ممارسات عبادية وسلوكية تتناغم ومبادئ الدين األساسية.

املستوى األول :هو جمموع األحكام والشعائر والعالمات الرمزية ،التي مت ّيز الدين
اإلسالمي من غريه من الديانات .وإن املعيار العميل لاللتزام هبذا الدين هو التزام هذا
اإلنسان بشعائر دينه من صالة وحج وزكاة وما أشبه.
وعىل هذا املستوى يتفق مجيع املسلمون أن التكليف الرشعي لإلنسان هو االلتزام
بقول العامل يف مسائل الشعائر واألحكام الرشعية .وبالتايل عىل هذا املستوى ،ليس ثمة
خالف جوهري بني أهل املذاهب اإلسالمية؛ فاجلميع حيث املؤمنني إىل إتيان الشعائر
الدينية وفق أحكام املفتي ،العامل ،الفقيه؛ ألن االنسان املؤمن ال يمتلك القدرة العلمية من
استنباط األحكام الرشعية من األدلة والنصوص املوجودة.
واملستوى الثاين :هو جمموع العقائد واألفكار التي يتشكّل منها الدين؛ إذ إن كل
رشعة دينية لدهيا منظومة عقدية ،وهي تشكّل البناء العميق إليامن اإلنسان والتزامه النفيس
والعقيل بمقتضيات هذا اإليامن.

وعىل املستوى الشيعي يتفق فقهاء وعلامء هذا املذهب ،أن أصول الدين واملذهب
واألدلة التي تثبت عقائد اإلسالم ،ال تقليد فيها ،وإنام عىل كل مكلف أن يبحث و ُيعمل
عقله ،من أجل إثبات وجدانية اخلالق سبحانه وتعاىل ،ونبوة النبي  ،Kوكذلك بقية
األصول العقائدية الدينية.

فهذا املستوى من الفضاءات املعرفية الواسعة ،التي ال تقليد فيها .كام أن الفقه
يقرر أن التقليد هو فقط يف األحكام الرشعية املتع ّلقة بمدونة األحوال
الشيعي بكل مدارسه ّ
الشخصية وشؤون عباداته ومعامالته املختلفة ،أما املوضوعات املتع ّلقة هبذه األحكام
فال تقليد فيها ،فهي تعود إما إىل تشخيص املك َّلف أو العرف أو السرية العقالئية أو سرية
املتخصصة
املترشعة يف إطار تقسيم فقهي له مربراته الرشعية ،يمكن العودة إليه يف الكتب
ّ
ّ
يف الفقه واألصول.
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أما املستوى الثالث :فهو التجربة الدينية التي يعيشها اإلنسان الفرد أو اجلامعة.
والتجارب الدينية للناس ،ال تسري وفق نسق ثابت وحمدّ د ،ال يتغيرّ  ،وإنام هي جتارب
متفاوتة يف مدى التزام اإلنسان بقيم الدين وهديه ،كام أن حظوظ الناس يف فهم الدين
وأحكامه ،ومدى التزامهم هبا ،هي حظوظ متفاوتة.

ولو انطلقنا يف مقاربة مقولة «والية الفقيه» من خالل هذه املستويات ،نجد عىل
املستوى العميل أن حالة التقليد الفقهي والتزام اإلنسان املك َّلف بأقوال وتوجيهات الفقيه
ال تتعدَّ ى حدود بيان األحكام الرشعية.
وعليه فإن العرب الشيعة يف الدول الوطنية ذات األكثرية اإلسالمية السنية ،ال
يتعدّ ى التزام الناس بمقوالت الفقيه حدود األحكام الرشعية .فاملكلف السني يلتزم بقول
املفتي ،واملكلف الشيعي يلتزم بقول الفقيه.
ومل يثبت يف تاريخ عالقات الشيعة مع فقهائهم َّ
أن العالقة تعدَّ ت هذا املستوى،
بالذات يف الدول الوطنية التي هلا ظروفها السياسية وأوضاعها االقتصادية واالجتامعية
املختلفة أو املتباينة مع ظروف وأوضاع دول عربية وإسالمية أخرى.

ولو تأ َّملنا يف جتربة السيد السيستاين املعارصة يف العراق ،وعدم ُّ
تدخله املبارش يف
شؤون العراق ،وإرصاره عىل االلتزام بأدوات الديمقراطية والتداول سواء فيمن حيكم
أو طبيعة اخليارات السياسية واألمنية واالقتصادية املتَّبعة ،لرأينا أن السياق التارخيي
لسرية ومسرية الفقيه الشيعي ال تتعدَّ ى ما يقوم به السيد السيستاين يف تعامله مع الشأن
العام.

فالفقيه مهام أويت من سلطة رمزية أو معنوية ،ال يلغي دور الناس ،كام أنه ال يمتلك
ُّ
التدخل يف التفاصيل.
وفق القواعد الفقهية الضابطة لعمل الفقيه شهوة
كام أن الشيعة املعارصين أمامهم العديد من النظريات السياسية الشيعية والتي عدَّ ها
الشيخ حمسن كديور يف كتابه (نظريات احلكم يف الفقه الشيعي  -بحوث يف والية الفقيه)
بتسع نظريات فقهية  -سياسية.

ووالية الفقيه هي نظرية من النظريات ،وال يمكن اختزال الواقع الشيعي املعارص
بالنظرية القائمة يف إيران.

هلذا فإنه ال عقبة أو موانع نظرية أو سياسية حتول دون تفاعل العرب الشيعة مع
أوطاهنم ،والتزامهم بالصيغة السياسية والقانونية القائمة يف بالدهم .وهذا ما عليه العرب
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الشيعة يف أغلب دوهلم ومناطقهم.

وال أرى أن وجود نظرية والية الفقيه يف الفقه الشيعي حيول دون انخراط الشيعة
اإلجيايب يف الصيغ السياسية القائمة يف بلداهنم .وعىل املستوى العميل حينام يسأل الفقيه بام
فيهم الفقيه الذي يتبنَّى نظرية والية الفقيه املطلقة عن مسائل سياسية أو تفصيلية متع ّلقة
ببلد من البلدان ،فإن اإلجابة دائماً تكون عودوا إىل الوكالء يف تشخيص هذا األمر أو أهل
اخلربة واملعرفة يف بلدكم.
فالعرب الشيعة يف العراق اليوم مع وصوهلم للحكم ،ووجود مرجعية دينية كربى يف
النجف ،إلاَّ أهنم مجي ًعا ال يتحدّ ثون وال يعملون من أجل دولة والية الفقيه ،وإنام يعملون
من أجل بناء دولة ديمقراطية ،تعدّ دية ،احتادية ،ال متانع من استيعاب املنجزات الدستورية
القائمة يف الدول املتقدّ مة ديمقراط ًّيا.

ويبدو وفق املعطيات السياسية واالسرتاتيجية القائمة ،وكذلك حالة االنقسام
العميقة التي تشهدها املجتمعات اإلسالمية ،أن نظرية والية الفقيه ال يمكن تطبيقها إلاَّ يف
جمتمع أكثريته املطلقة شيعية.
ولكون هذا املجتمع وفق هذا الرشط غري متح ّقق فاخليار السيايس الذي يتبنّاه
العرب الشيعة يف بلداهنم ،هو املشاركة الف ّعالة وفق آليات العمل املوجودة ،ودون ذلك
ستبقى رغبات أكثر منها معطيات موجودة.
حتوالت العراق وسقوط نظام صدام حسني يف عام
والفكر السيايس الشيعي بعد ّ
2003م ،يتّجه صوب بناء أنظمة سياسية ،تشاركية ،تتجاوز احتامالت صياغة أنظمة
استبدادية جديدة ،حتى ولو باجللباب الديني.
ومل تعد نظرية والية الفقيه هي النظرية التي تستقطب املكونات العربية الشيعية يف
بلداهنم العربية.

ستبقى هذه النظرية رؤية فقهية هلا أدلتها الرشعية الكلية والتفصيلية ،وسيبقى
املؤمنون هبا ،كام سيبقى املتح ّفظون عليها ،والداعون إىل آراء ونظريات أخرى.
ويف تقديرنا ومنظورنا وفق املعطيات واحلقائق القائمة ،أن نظام والية الفقيه غري
قابل للتكرار يف جمتمعات األكثرية العربية الشيعية فضلاً عن املجتمعات التي حتتضن
أقليات عربية شيعية.
وإن تبني البعض هلا لن يتعدّ ى املبدأ الفقهي والقناعة الفقهية.
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فوجود عرب شيعة يؤمنون فقه ًّيا بنظرية والية الفقيه ال يعني بأي شكل من األشكال
إمكانية تطبيق هذه النظرية يف البلدان العربية؛ ألن عملية التطبيق هلذه النظرية يستوجب
رشو ًطا ومعطيات ليست متوافرة يف كل البلدان العربية التي حتتضن شيعة برصف النظر
عن حجمهم العددي.
وعليه فإننا نعتقد أن هذه النظرية غري قابلة للتطبيق إلاَّ يف إيران بفعل عوامل يف
التجربة التارخيية للشعب اإليراين الذي تداخلت يف مسريته معطيات قومية ومعطيات
وحقائق مذهبية يف آن.

كام أن املسار التارخيي ألغلبية املرجعيات الدينية  -الشيعية ال تتبنّى هذه النظرية،
وحترتم سياس ًّيا وقانون ًّيا كل احلقائق الوطنية القائمة يف بالد املسلمني.

كام أن هذه املرجعيات ليس لدهيا شهوة التدخل يف تفاصيل احلياة السياسية القائمة،
فهي مرجعيات تعمل عىل خلق مسافة بينها وبني الواقع السياسية املبارش.
أنموذجا واقع ًّيا ملا نقول .فثمة شعبية عارمة
وجتربة السيد السيستاين يف العراق
ً
هلذه املرجعية يف وسط الشعب العراقي ،وله سلطة رمزية واسعة عىل املشهدين السيايس
واالجتامعي ،إلاَّ أنه يتحاشى الدخول واالنخراط يف احلياة السياسية العراقية ،كام أنه
بطريقة أو أخرى يرعى بناء نظام سيايس تعدّ دي ،تشاركي ،مدين يف العراق ،دون أي موقع
سيايس أو متم ّيز للفقيه ورشحية علامء الدين.
بمعنى أن الفقه السيايس الشيعي حيتضن العديد من النظريات السياسية املختلفة
واملتاميزة عن نظرية والية الفقيه.
وبالتايل فإن حرص العطاء الفقهي الشيعي بنظرية والية الفقيه ،هو شكل من أشكال
االختزال التي تغ ّيب حقائق عديدة عن الواقع العريب الشيعي يف كل البلدان العربية.

وثمة جتربة عملية
فالواقع العريب الشيعي ليس
حمصورا يف نظرية والية الفقيهّ ،
ً
وواقعية تعكسها جتربة السيد السيستاين وتفاعل النخب السياسية الدينية العراقية مع هذا
املسار ،الذي يتّجه إىل بناء دولة وطنية حترتم كل التعدّ ديات ومتايز بني االنتامء الوطني
واالنتامء املذهبي.
توضح
وعليه فإننا نعتقد أن الفقه الشيعي السيايس يزخر بالعديد من النظريات التي ّ
موقع الفقيه يف العملية السياسية .وأمامنا جتربة عملية جتري يف العراق ،حيث احلوزة
العلمية يف النجف ،وكذلك العديد من الفقهاء الذين يتحدّ ثون دو ًما عن دولة وطنية يف
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املكونات ،وتدار وفق اآلليات الديمقراطية .وإن هذه املامرسة
العراق ،يشرتك يف إدارهتا كل ّ
الفقهية  -السياسية ،ليست بعيدة عن التجربة التارخيية للفقيه الشيعي خالل العرص احلديث
واملعارص.

ﷺ العرب الشيعة وإيران

تصور نظري أو فكري واضح ،حول طبيعة العالقة بني
ال ريب أن العمل عىل بناء ّ
العرب الشيعة ومجهورية إيران اإلسالمية ،من املوضوعات احلساسة ،العتبارات عديدة،
لعل من أبرزها أن طبيعة االصطفافات الطائفية احلادة اليوم يف املنطقة ،ال تقبل بأية لغة
تعب عن قناعته الفكرية والسياسية بكاملها ،وبدون
وسطية ،معتدلة ،وكل طرف يريدك أن رّ
أية نقيصة ،وبالذات يف املوضوعات والقضايا التي تثري بطبعها الكثري من النقاشات
واحلوارات والسجاالت.
املتصورة بني العرب الشيعة
ومن املؤكد أن االقرتاب املوضوعي من طبيعة العالقة
ّ
يف كل دوهلم العربية ومجهورية إيران اإلسالمية ،قد يثري الكثري من السجاالت .ولكننا يف
الوقت ذاته نعتقد أن هذا املوضوع وأمثاله ،يثري الكثري من السجال والنقاش الذي خيتزن
الكثري من عنارص التوتر ،إلاَّ أنه عىل املستوى الواقعي حمدود بحدود املعطيات واحلقائق
البرشية والسياسية القائمة يف املنطقة.
وعىل كل حال ،نو ّد يف هذا السياق أن نعمل عىل بناء تصور فكري  -سيايس لطبيعة
العالقة بني إيران والعرب الشيعة ،مع إدراكنا التام أن ظروف العرب الشيعة ليست واحدة،
فهناك وجودات عربية شيعية دوهلا تعيش حالة العداء واخلصومة مع النظام السيايس
يف إيران ،ويف مقابل هذا ،هناك وجودات عربية شيعية تعيش دوهلا عالقة طيبة وإجيابية
تصور فكري
التعسف املنهجي بناء
ومتداخلة سياس ًّيا واقتصاد ًّيا مع إيران؛ لذلك من
ّ
ّ
وسيايس ملجتمعات عربية شيعية ال تعيش أوضا ًعا سياسية واجتامعية متشاهبة أو متداخلة،
وبالذات يف املوضوع الذي نقرتب منه فكر ًّيا وسياس ًّيا ،ولكننا سنتجاوز هذا اخللل املنهجي
املتصورة بني
والعلمي باالتكاء عىل جمموعة من املبادئ األساسية التي تن ّظم طبيعة العالقة
ّ
تنوعهم وميوالهتم وعدم تشابه ظروفهم
مجهورية إيران اإلسالمية والعرب الشيعة بكل ّ
السياسية واالجتامعية.
وسنعمل عىل بناء تصورنا الفكري والسيايس من خالل النقاط التالية:

 -1من املؤكد أن أي طائفة مذهبية سواء كانوا شيعة أو غريهم من الوجودات املذهبية
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اإلسالمية حينام تشعر أهنا منقوصة احلقوق ،وال يتم التعامل معها مثل بقية املواطنني ،ال
توج ًها لاللتصاق بطرف إقليمي مماثل مذهب ًّيا ،وإنام
يعكس هذا الشعور نزعة ال وطنية أو ّ
طبيعة اإلنصات العميق ملعطيات الواقع ستحد ّد بشكل ال لبس فيه طبيعة الصوت الذي
يرتفع حول هذه املسألة أو تلك.
وبالتايل من حق أي مواطن -برصف النظر عن دينه أو مذهبه أو قبيلته أو أي يشء
آخر -أن يعمل عىل حتسني وضعه وتطوير أحواله؛ ألن اإلنسان بطبعه يريد أن يعيش دائماً
يف أحوال حسنة عىل خمتلف الصعد واملستويات.

ولكن ما نو ّد أن نقوله يف هذا السياق كمحدّ د من حمدّ دات طبيعة العالقة التي
تتجاوز األوطان واجلغرافيا الوطنية :إن أية طائفة أو أية جمموعة برشية ،تعيش منقوصة
خري من أن تعيش بال وطن.
احلقوق ٌ

فالوطن كمفهوم وحقائق ومسار ومسرية ،هو حجر الزاوية لكل املجموعات
البرشية سواء اتحّ دت وتشاهبت يف دوائر االنتامء أو تباينت واختلفت يف دوائر االنتامء ،وال
يضحي بوطنه من أجل اآلخرين.
يمكن ألي عاقل أن
ّ
هلذا فإننا نقول وبرضس قاطع :إن العرب الشيعة يف كل دوهلم الوطنية ال يرون أن
يتصورون أن يعملوا عىل ختريب مدهنم وجمتمعاهتم من أجل
هناك بديلاً عن أوطاهنم ،وال
ّ
مدن أخرى أو جمتمعات أخرى ،حتى ولو كانت مماثلة هلم يف االنتامء املذهبي.

واملعادلة الفكرية والسياسية التي حتكم أغلب النخب الدينية والفكرية والسياسية
يتحملون أن يعيشوا يف أوطاهنم
للعرب الشيعة تعتقد وبعمق وبدون مزايدة عىل أحد ،أهنم
ّ
يتحملون ولو للحظة أن يعيشوا بال وطن.
بحقوق منقوصة ،ولكنهم ال
ّ
حيسنوا أوضاعهم املختلفة يف ظل أوطاهنم ،وال يبحثون عن حلول
يتط ّلعون أن ّ
ألوضاعهم بالتضحية بأوطاهنم.
فالوطن يف التفكري الديني والسيايس للعرب الشيعة هو من ثوابتهم ومقدساهتم،
عزة وطنهم
ضحوا من أجله بالغايل والنفيس ،وعىل استعداد تام للتضحية يف سبيل ّ
ولقد ّ
وصيانة كرامته.
حيا يف هذا السياق ،فإن العرب الشيعة ينظرون إىل أوطاهنم هذه
وحتى أكون رص ً
النظرة ،بمعزل عن طبيعة النظام السيايس الذي حيكمهم ويسيرّ شؤوهنم املختلفة.
فالوطن من احلقائق املتعالية التي ال يمكن حبسها أو التعامل معها بوصفها هي
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املرادف للدولة أو السلطة.

فاجلب ّلة اإلنسانية جمبولة عىل عشق ومحاية وطن اإلنسان برصف النظر عن طبيعة
أوضاعهم السياسية واالجتامعية األخرى.

واجلميع يف هذا السياق يتذكّر أن العرب الشيعة يف العراق عانوا الويالت من نظام
صدام حسني ،إلاَّ أنه حينام قامت احلرب العراقية  -اإليرانية فإن غالبية العرب الشيعة يف
العراق دافعوا عن وطنهم وقدّ موا آالف الضحايا يف سبيل ذلك .فلم يمنعهم طبيعة الرؤية
أو املوقف من نظام صدام حسني من الدفاع عن وطنهم العراق.
 -2دولة إيران كأي دولة يف هذه الدنيا ،تعتز بمرشوعها وتعمل عىل تعميمه وبناء
نفوذها السيايس والثقايف واالقتصادي خارج حدودها ،وكل املكاسب الذاتية واملوضوعية
التي تقوم بصنعها هي لصالح شعبها ،كام أن أخطاءها وكبواهتا ستعاين من تأثرياته ومتوالياته
رشائح املجتمع اإليراين.

ولو تأ ّملنا عمي ًقا يف حلظات التجليّ السيايس يف تاريخ إيران السيايس ،فسنجد أن
أبرز حلظات التجليّ حينام يتّحد املذهبي مع القومي يف الدولة وصناعة القرار السيايس .هذا
ما حدث يف ثورة الدستور يف بداية القرن املايض ،كام حدث يف ثورة مصدّ ق يف اخلمسينات
تكرر بزخم أقوى وأوسع يف الثورة الشعبية يف عام 1979م.
وهو ذاته ما ّ
لذلك فإن نمط التفكري السيايس اإليراين يتعامل يف انتامء أكثريته للمذهب الشيعي
بوصفه أحد عنارص الوحدة الداخلية وصانع اهلوية الوطنية يف أبعادها األيديولوجية
والثقافية.

ولكن تكامل املذهبي مع القومي يف التجربة السياسية اإليرانية خيص إيران وحدها،
وال يمكن -الختالف الظروف واألحوال والسياقات التارخيية والثقافية -تكرار التجربة
يف منطقة أخرى من العامل اإلسالمي.
حتى نظرية والية الفقيه املطبقة يف إيران ،ستجد يف العامل العريب من يؤمن هبا فقه ًّيا،
ولكنه ال يوجد أحد -عىل حدّ علمي -من يعمل عىل تنفيذها يف فضائه الوطني.

وأمامنا جتربة العرب الشيعة يف العراق بعد سقوط نظام صدام حسني .فكل
الطروحات السياسية التي قدّ مت من النخب السياسية الشيعية هو بناء دولة احتادية،
تعدّ دية ،ديمقراطية ،ومل تقدّ م أية أطروحة سياسية حول والية الفقيه يف العراق.
حتى املرجعيات الدينية يف العراق ،وعىل رأسهم السيد السيستاين ،فهو بثقله الديني
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دعم وساند بناء نظام سيايس ،ديمقراطي.

ومل يقرتب أي فصيل شيعي عراقي من مرشوعات بناء دولة شيعية يف العراق.

ونحن هنا ال نتحدّ ث عن بلد طريف يف املعادلة الشيعية ،وإنام عن بلد مركزي،
وحيتضن حوزة علمية ذات عمق تارخيي ،ومع ذلك مل يتحدّ ث أحد عن تكرار التجربة
اإليرانية.

وعىل كل حال ما نو ّد أن نقوله يف هذا السياق :إن إيران -كأية دولة يف العامل -تبحث
قوهتا وبناء نفوذها خارج حدودها .ونحن هنا نستطيع القول :إن غالبية النخب
عن عنارص ّ
الدينية والفكرية والسياسية يف املجتمعات العربية الشيعية ،ضد أو ليست مع أية عالقة
عضوية باملعنى السيايس أو األمني مع مجهورية إيران اإلسالمية.
والعالقات الدينية والثقافية مع إيران ال تعكس أية رغبة لبناء عالقات عضوية معها.

وبرصاحة تامة فإن غالبية النخب العربية الشيعية تعتقد وبعمق أن أية عالقة عضوية
مع أي طرف خارج حدود أوطاهنم ،هو يف املحصلة النهائية مرض هلم راهنًا ومستقبلاً .
التوسع وبناء النفوذ.
يتحملون أية مسؤولية جتاه نزعة إيران يف
وإن العرب الشيعة ال
ّ
ّ

وخالصة القول :إن مجهورية إيران اإلسالمية من احلقائق البرشية والسياسية
املوجودة يف املنطقة ،وهلا مرشوعها السيايس اخلاص هبا ،كام أن العرب الشيعة يف كل
جمتمعاهتم ودوهلم من احلقائق البرشية والثقافية والسياسية املوجودة ،وال يمكن ألي عاقل
يضحي بوجوده من أجل وجود اآلخرين.
أن
ّ
وإن تصويب العالقة بني رشكاء الوطن الواحد ،عرب مرشوع لالندماج الوطني،
بحيث يشعر اجلميع باملساواة والعدالة ،هو السبيل الذي حيارص النفوذ السيايس اإليراين.
وعليه فإنه كلام ازداد اندماج العرب الشيعة يف أوطاهنم ،تضاءلت فرص التأثري والنفوذ
اإليراين أو غريه.

تتحمل مسؤولية أساسية
وإن األكثرية اإلسالمية التي يعيش معها العرب الشيعة
ّ
يف هذا السياق؛ فهي معنية قبل غريها باالنفتاح عىل الواقع العريب الشيعي ،وحمارصة كل
التطرف والنبذ التي يعاين منها بعض العرب الشيعة.
نزعات
ّ

كام أنه ال جيوز وطن ًّيا وأخالق ًّيا وإنسان ًّيا ،جعل ماليني البرش يف دائرة ومربع االهتام
ال ليشء إلاَّ ملامثلتهم املذهبية مع إيران.
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فإذا كان التامثل املذهبي هو العيب ،فهذا يطال اجلميع .فاجلميع عىل املستوى الوطني
له ما يامثله مذهب ًّيا .أما إذا كان املعيار هو رفض اخلضوع ألية أجندة أجنبية ،فتعالوا مجي ًعا
نحمي أوطاننا بتعزيز وحدته الوطنية ،القائمة عىل حق االختالف والتعدّ د .فكل أوطان
تنو ًعا وتعدّ ًدا ،ومع ذلك حافظت عىل وحدهتا وصانت جبهتها الداخلية.
الدنيا حتتضن ّ
وما نو ّد أن نقوله يف هذا السياق :هو تب ًعا لتباين اخليارات أو املصالح ،من حق أية
دولة أن تتّخذ ما تشاء من مواقف جتاه سياسات وخيارات إيران .ولكن نتطلع إىل جتنيب
خاصا بإيران .ولعل من أبرز اإلشكاليات
املذهب الشيعي أي جدل أو رصاع ألنه ليس ًّ
التي تثري الكثري من التوترات املذهبية والطائفية هو حالة الربط بني إيران واملذهب الشيعي،
يتم التشنيع عىل املذهب الشيعي يف
وكأن املذهب الشيعي من خمتصات إيران ،وبالتايل ّ
سياق التشنيع عىل إيران ،ممّا يفيض إىل املزيد من اإلرباك والتوترات.
كام نتط ّلع أن تسود العالقة اإلجيابية بني املسلمني بكل دوهلم وشعوهبم ،وإن طبيعة
العالقة التي ينسجها العرب الشيعة مع من يامثلهم مذهب ًّيا هي ذاهتا العالقة التي ينسجها
أهل السنة مع من يامثلهم يف االنتامء املذهبي ،وهي عالقة ذات طابع ديني وثقايف واجتامعي.
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ﷺ مقدمة

ممّا هو مشار إليه تارخي ًّيا أن الديانات ،أ َّية ديانات ،منذ فجرها البعيد
كانت أشمل وأعم وأكرب من املعرفة العلمية وحقائق العلم املكتشفة .وكذلك
أيضا كانت الفلسفة ،وكان هذا قائماً بطبيعة حال مدى كلية النظرة يف الديانات
ً
والفلسفات والعلوم وفق معانيها االصطالحية.

فالعلم هو ما استند إىل احلقائق اليقينية للموجودات يف صورهتا
كثريا من حقائق العلوم
التجريبية ،أما الديانات والفلسفات فقد حتوي شي ًئا ً
التصورات النهائية ،والعلل الكلية البعيدة،
لكنها بالتأكيد تتجاوزها برسم
ّ
تصور ما
تصور بداياته األوىل وحتى
التي حتكم عىل الكون والوجود منذ
ّ
ّ
سينتهي إليه يف قول واحد.
وإذا انتقلنا من هذه الرؤية العامة ،إىل حتديد القول يف النصوص الدينية

* دكتوراه يف املنطق وفلسفة العلوم ،من السودان ،الربيد اإللكرتوين:

wailahkhkordi@gmail.com
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القرآنية التي حتمل من احلقائق والقوانني العلمية ما صار لدينا قاط ًعا وثابتًا بربهان العلم
كثريا
ومنطق البحث والشهود العيان ،فبالرضورة حتى وإن كان نسبة هذه النصوص أقل ً
من مجلة نصوص القرآن ممّا مل يعلم دالالهتا العلمية بعد ،فلن يكون لدينا حق منطقي يف أن
نحكم بأن النسبة الغالبة الباقية غري املعلومة الداللة تلك لن تثبت عىل النحو العلمي أو أهنا
غري قابلة للتح ّقق باملعنى الذي أرادته (الوضعية املنطقية)  Logical positivismفالقاعدة
املنطقية هنا (أن ما تم حت ّقق ٍ
ثلث منه بشكل علمي يقيني ،ال يستلزم منطق ًّيا تو ّقع عدم حت ّقق
ّ
الثلثني الباقيني إلاَّ أن يقع ذلك بالفعل).
وهذه هي احلال يف الفهم اإلنساين العلمي للقرآن الكريم ،فام حت ّقق منه علم ًّيا حتى
اآلن يف كافة املجاالت فإنه يكون قانونًا علم ًّيا  Scientific lawوتلك النسبة املعلومة لدينا
وتطور وسائل البحث العلمي.
منه تشري منطق ًّيا إىل ثبوت وحت ّقق املزيد مع نمو وعينا العلمي
ّ
عند هذا احلد يصبح املنطق السليم أن القرآن الكريم بكونه حيتوي قوانني علمية
وحقائق راهنة وماضية ،إضافة الحتوائه املخ ّطط األخالقي والترشيعي الكيل ،هو أشمل
وأعم وأوسع من مجلة هذه احلقائق ليصف بذلك الوجود عىل نحو كيل ما حرض منه أمام
أعيننا وما مل حيرض بعد ،وما وصفناه منه بأنه الفيزياء وما نصفه بأنه ميتافيزياء.
وبناء عىل هذا املنطق ،إن القرآن يقود العلم ،أي إن العلم يف سريه وتقدّ مه ال بد أن
يتحاكم إىل القرآن وينضبط عليه وفق اتّساعه وليس العكس.

وهذه الدراسة تتناول تطبي ًقا هلذه األطروحة عىل صعيد إثبات عدم الرتادف لكلامت
القرآن يف دالالهتا بصدد وصف األحوال ،والنموذج التطبيقي لذلك هو اختالف داللة
كلمة (برش) يف استخدامها القرآين عن كلمة (إنسان) ،األمر الذي من شأنه أن يرسم –عرب
تصو ًرا معرف ًّيا وصف ًّيا ملجمل املتع ّلقات واملقاصد يف خلق اإلنسان
منهج حتلييل استنباطي– ّ
وتكليفه.
ويكون هذا األمر عىل حمورين:

املحور األول هو املبادئ والرشوط امللزمة للبحث العلمي يف القرآن الكريم وحدود
التأويل عليه .واملحور الثاين هو متن احلقيقة يف فهم عالمات التمييز بني داللة (برش) وداللة
(إنسان) عىل ضوء جممل الرسد العام خللق اإلنسان يف القرآن الكريم.

ﷺ أولاً  :الرشوط واملبادئ األصولية امللزمة

يمكن تعيني مبادئ أصولية ملزمة ،ال بد من التقيد هبا قبل الرشوع يف أي دراسة
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علمية كونية يف سبيل الفحص والتنقيب عن إشاراهتا يف القرآن الكريم ،بغرض تكوين
تصور كيل يتجاوز الفرض العلمي اجلزئي نحو قضية علمية ما وخيدمه يف اآلن نفسه،
ّ
وذلك بضبط ح ّيز االستنباط واالستدالل العام فيه ،وبضبط ح ّيز الدائرة املغلقة للفروض
بحيث ال يتيه اخليال ويرسف يف تأسيسها هذا من جهة ،ومن جهة أخرى حتى ال تكون
كل يقول فيه هبواه.
نصوص القرآن العظيم رهنًا للتفكيك ٌّ
وهذه املبادئ أو الرشوط هي ما ييل:

 -1اإليامن الربهاين الوثوقي بأنه ليس هناك ترادف يف القرآن كلمة بكلمة ،وال زيادة
مضافة بغري داللة يف النص .فكل كلمة وردت يف القرآن ويف داخل سياقات اآليات هي
معنية بذاهتا معنًى ودالل ًة وحكماً وإن تشاهبت الكلامت يف ذلك.
فلو كان يف عالمات ( )signsالقرآن ترادف ألمكن نزع كلمة ما ووضع بدلاً منها
كلمة مرادفتها دون أن يتغيرّ املعنى ودون أن تتغيرّ الداللة ،وهذا هو ما يسمح باستعامل
مقدسا.
نصا
نصا أدب ًّيا كباقي نصوص األدب وليس ًّ
التفكيك عىل النص القرآين ،واعتباره ًّ
ً

وهذا ما ال جيوز وال يمكن يف حق القرآن وحاله؛ ألن الرتادف عىل هذا الوصف
يكون به يشء من االعتباطية يف االصطالح عىل الداللة ،بمعنى أن إدخال الكلمة أو
أي منها هو سيان مع األخرى.
مرادفتها يف السياق ذاته ال يكون فيه فرق بينهام ،فإدخال ٍّ
ولكن الشاهد األصويل الثابت أن كل سياق يف القرآن مقصود لذاته بعالماته
وكلامته ،فال بديل لكلمة بأخرى يف املوضع ويف السياق.

وقد يتأكّد ذلك املبدأ األصويل عمل ًّيا يف آية قرآنية واحدة اشتملت عىل ثالث
كلامت ممّا يقع عليها الظن بالرتادف ،ويفيد حضورها يف سياق واحد داللة ملنع الرتادف،
ون إِ َل ْي َك َو ُه ْم لاَ ُي ْبصرِ ُ َ
{وت ََر ُاه ْم َينْ ُظ ُر َ
ون}((( ،فالكلامت الثالث« :تراهم»
فقوله تعاىلَ :
«ينظرون» «يبرصون» هي كلامت من عائلة لغوية واحدة ،فلو كان بينها ترادف ملا كانت
هنالك حاجة إذن لكتابتها برسوم خمتلفة ،ولكان التكرار لواحدة فقط منها يفي باملقصد.

عب عنه لدفيش
 -2عدم إخراج أ َّية عالمة لغوية من عائلتها اللغوية ،وهو ما رّ
فيتجنشتاين ( )L. Wittgensteinبمقولة (املشاهبات العائلية) ،حيث يتحدّ د هبا منتهى
السقف الداليل يف استخدام الكلمة ،أي إن العائلة اللغوية التي تنتمي إليها أية كلمة
حمصلة كيفيات االستخدام املمكنة كلها لتلك الكلمة يف السياقات
أو عالمة لغوية هي ّ
((( األعراف.198 :
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املختلفة ،وما حيفظ هلا خصوصيتها عن سائر الكلامت والعالمات اللغوية ،وبام يسمح هلا
بالتبادل الداليل يف االستخدام املجازي بينها وبني العالمات والكلامت املشرتكة معها يف
العائلة اللغوية مع حفظ عدم الرتادف بينها.
ومثال ذلك عند االستعامل اللغوي ألغراض التشبيه واالستعارة البالغية ،فيمكن
استعارة اللون األبيض للتعبري عن القلب الطيب ،وللتعبري عن نقاء الرسيرة ،وللتعبري عن
صدق القول والشفافية.

وما حيدّ د العائلة اللغوية يف استخدام الكلامت هو األجناس الوصفية العامة والكلية
يتم بموجبها تصنيف الكائنات بحسب مقابالهتا اللغوية ،فالعالمة التي
للوجود ،التي ّ
يتم
يتم استعارهتا لوصف حالة معنوية فإنه ّ
تصف حالة مادية عىل صورة مع ّينة عندما ّ
تداول ًّيا اختيار احلالة املعنوية التي تالئم الوصف للحالة املادية فيحصل بذلك االشرتاك
يف العالمة.
فاللون األبيض يف طالء األسطح املادية هو أبرز لون يتّصف بالنصاعة والوضوح
يتم التشبيه عليه بالقلب األبيض فإن القلب فعل ًّيا من حيث مادته ليس
واحلساسية ،فعندما ّ
أبيض ،ولكن فقط معنو ًّيا متت استعارة اللون األبيض لوصف حاله املعنوية من خري وطيبة
َ
وصدق وصفاء نية ،فيكون ذلك دالاًّ عىل املالءمة املعنوية باالشرتاك يف العالمة.
ومن َث َّم يكون هذا االستخدام يف إطار جنس عائيل لغوي معينّ  ،وذلك بالعكس متا ًما
من استخدام األبيض للداللة عىل الكراهية واحلقد واحلسد والغموض ،حيث مل يتعارف
الناس يف كافة شعوهبم وعىل مدى تارخيهم باعتامد هذا االستخدام ،وإنام كانت دائماً هذه
األحوال املعنوية السالبة مستعار هلا األسود فيكون دالاًّ معنو ًّيا عىل اسوداد القلب بمثل ما
هو دال ماد ًّيا عىل ظالم األسطح املادية وتعتيمها.

 -3عدم اعتامد أي استدالل عىل التأويل ملعنًى باطن يف النص والسياق القرآين
بام خيلف ظاهر معناه .وهذا مستفاد من مبدأ املشاهبات العائلية اللغوية يف حتديد سقف
املشرتكات الداللية للعالمات يف النصوص والسياقات.

ونعني بذلك –عىل النحو املنطقي– أن ظاهر النص هو درجة من درجات التفسري
ثابتة وواضحة من حمض القراءة .وكذلك املعاين الباطنة هي ال تلغي وال ترصف املعنى
الظاهر وإنام هي بمثابة درجات أعمق أو أعىل ،ولكن عىل الس ّلم أو الدرج نفسه دون
اخلروج عنه.
وإلاَّ لو خرج التأويل عن خط الدرج أو الس ّلم وناقض التفسري الظاهر صار األمر
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تفكيكًا ال رابط معه للسياق النيص .فمثال يف التأويل هو عىل نحو الدائرة الصغرى وهي
حدّ التفسري الظاهري حتيط هبا دائرة أكرب وأكثر اتّسا ًعا ،ولكن كل من الدائرة الصغرى
والكربى ترتبطان أو تنطلقان من املركز نفسه ،وهو هنا املشاهبات العائلية اللغوية.
إذن فاالستدالل عىل التأويل باالستنباط للمعنى الباطن ال يعارض بل يتكامل مع
تفسري املعنى الظاهري أو املبارش.

–وأيضا احلديث النبوي،-
 -4حتمية التزام الوحدة السياقية للبناء الكيل القرآين
ً
فإن من أكثر األمور تضليلاً عن احلق يف التعامل مع التفسري الظاهر للمعنى أو التأويل
الباطن هو (جعل القرآن عضني) أي فصل النصوص بحسب احلاجة عن البناء الكيل
للقرآن ،ممّا يؤ ّدي إىل إسقاط كثري من األحكام املتكاملة ،وفقدان العديد من الدالالت التي
تكون الصورة الكلية للموضوع املراد االستدالل عليه أو االستنباط منه.
وهذا ما يؤ ّدي إىل القول بتفكيك النص ،وموت املؤلف ،وحترير العالمات اللغوية
بام حيتمل األضداد والتناقضات يف سياق اآلية الواحدة.

والوحدة السياقية للنص تكون عىل اجتاهني ،اجتاه يف الربط االحصائي لكافة اآليات
املتع ّلقة بموضوع واحد بام يشكّل اكتامل أبعاد الرؤية له ومتام زوايا املربع ،واجتاه آخر يف
ربط الرؤية العامة للموضوع بكافة اآليات املخصوصة له مع عموم سياق القرآن من أول
سورة (الفاحتة) وحتى آخر سورة (الناس).
وفائدة ذلك أول أن البحث ال يغفل ُبعدً ا أو زاوية ملوضوعه إلاَّ أحصاها عرب اآليات
املخصوصة هلا قدر اإلمكان ممّا يق ّلل الفرص املتاحة للثغرات.

يوسع دائرة حساب
وثان ًيا أن ربط اآليات موضوع البحث بعموم آيات القرآن ّ
العالقات للموضوع حتى مع ما هو خارج عنه أو غري داخل فيه بصورة مبارشة ،ممّا يفيد يف
حتقيق الرتكيز ومتام النضج يف فهم املوضوع وتقوية األحكام ،واحلدّ من كثري من السقطات
االستداللية واالستنباطية ،ورفع كفاءة االجتهاد بالقرب أكثر لليشء من االلتزام بروح
وأيضا رفع ما حيتمل من الوقوع يف التناقضات والتعارضات الظنية بني اآليات
القرآنً ،
أمام الباحث فيها.
وتلخيصا هلذه الرشوط الالزمة لبحث أي موضوع معريف يف القرآن الكريم،
إذن،
ً
هي ما ييل:
 -1ليس هنالك ترادف يف القرآن الكريم.
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 -2عدم جواز إخراج أي عالمة من عائلتها اللغوية يف التأويل واالستدالل.

 -3التزام التأويل املتع ّلق بأ َّية درجة من درجات املعنى الباطن لدالالت اآليات
القرآنية ،وذلك بعدم خمالفة أو معارضة درجة التفسري الظاهر للمعنى.

 -4التزام الوحدة السياقية لكافة آيات موضوع البحث املحدّ د مع مراعاة الوحدة
السياقية للبناء الكيل العام للقرآن بام يضمن خلو الفكرة من أي تناقض.

ﷺ ثان ًيا :متن احلقيقة يف حذف الرتادف بني البرش واإلنسان

إن كلمة «برش» يف القرآن الكريم ختتلف دالل ًّيا عن كلمة «إنسان» ،فبالقياس إىل مبدأ
عدم الرتادف يف القرآن يكون االختالف يف العالمة اللغوية ( )Signهو اختالف يف الداللة
( .)referenceوإذا أمكننا القول :إن العالمتني «برش» «إنسان» مها من عائلة لغوية واحدة،
فإن هذا يعني أهنام ليستا تبادلاً عىل داللة واحدة ،أي إنه ليس بينهام ترادف ،بل إن ما بينهام
هو مشاهبة عائلية وفق قاعدة فيتجنشتاين يف التحليل اللغوي -املشار إليها آن ًفا -والتي
تقيض بأن األمر يف اللغة هو بنحو التكوين العائيل متا ًما من حيث انتامء أفراد مستقلني يف
شخوصهم وذواهتم إىل عائلة واحدة ترسم عليهم سامت مشرتكة مهام اختلفوا عن بعضهم.

وعىل أساس ذلك يكون االختالف بني «برش» و«إنسان» ،ليس يف العائلة اللغوية،
حيث إن االختالف للعائلة اللغوية إنام يعني اختالف جذري يف الشكل واملضمون بني
العالمات يف مقابالهتا النوعية ،ولكن التمييز باشرتاك العائلة اللغوية إنام هو حمض تفاوت
كيفي أو كمي مع بقاء الرابط املشرتك وهو ما عليه حال التمييز بني عالمتي «برش» و«إنسان».
وعليه تقوم الفرضية ( )Hypothesisاملحورية هلذا اال ِّدعاء عىل ما ييل:

 -1أن العالقة بني «برش» و«إنسان» عالقة تداخل وتصنيف وليست عالقة ترادف،
فالبرش هم الدائرة النوعية العامة ،واإلنسان هو رضب من رضوهبا ،أو بضبط املصطلح
أن البرش هو «جنس» واإلنسان هو «نوع» من األنواع يف حدود هذا اجلنس عىل اعتبار أن
اجلنس هو الفصيل الوجودي العام الذي حيتوي يف طيه وجود األنواع باختالفاهتا النوعية.

يتكون افرتاض حذف الرتادف يف االستخدام بني املفهومني ،وأن املرجعية
من هنا ّ
األساسية الواضحة هلذا احلذف أو التمييز هي الداللة السياقية للقرآن الكريم يف ورود كل
من املفهومني.
وإيضاح ذلك فيام ييل :قول اهلل تعاىل{ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
َ
َ ُّ
َ
َ
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َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأتجَ ْ َع ُل فِ َيها َم ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال
إِنيِّ َأ ْع َل ُم َما لاَ َت ْع َل ُم َ
ون}(((.

اآلية تفيد أول :من ناحية داللة الكلامت ،إذا كان املسمى الوصفي لإلنسان «خليفة»
منذ أول خلقه آدم  ،Cفإذن يكون «آدم» خليفة .وأن حكم اخلالفة منطق ًّيا أن يكون
اخلليفة رش ًطا من جنس املستخلف بعده ،فال امتداد إلاَّ يف السياق ذاته سوا ًء كان يف اللغة
أم كان يف الوجود ،فالرشط أن يكون يف حدود اجلنس حتى ولو كان نو ًعا خمتل ًفا أو رض ًبا
آخر من الرضوب وعىل احليز املكاين نفسه.
فمن الذي خ َلفه آدم إلاَّ أن يكون نو ًعا من األنواع يف اجلنس املشرتك معه وهو البرش،
وأما عن حقيقة هذه األنواع فهو املختلف فيه وما زال جيري التقصيّ نحوه.
وثان ًيا ،أن حكم املالئكة باإلفساد يف األرض وسفك الدماء ،بطريقة السؤال املفيد
للتعجب ،بتعقيب مبارش بعد تالوة قرار اهلل تعاىل عليهم بخلق اإلنسان ،إنام يدل عىل أن
حكم املالئكة هذا جاء كر ّدة فعل مسبقة الربجمة ،أي دون تفكري تأ ّميل وحساب وحتقيق
منطقي بل من واقع خربة عملية سابقة.
كام أن قول اهلل تعاىل{ :إِنيِّ َأ ْع َل ُم َما لاَ َت ْع َل ُم َ
ثمة
ون} عىل األرجح يشري إىل حصول ّ
علم لدى املالئكة -وهو ظاهر فيام قالوه عن اخلليفة -وعلم اهلل إنام أكرب وزيادة عليه.

وآية تأكيد وجود الشاهد التارخيي يف علم املالئكة بفعل من ينتمون للجنس
َّاس ا ْع ُبدُ وا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم
البرشي قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
َت َّت ُق َ
ون}((( ،فاخلطاب للناس غري حمدود بمرحلة بعينهاّ ،مما يعني أنه ممتد منذ آدم ،C
ِ
ِ
ِ
وكام أنه خطاب مبارش إذن {ا َّلذي َن م ْن َق ْبلك ُْم} هم من كانوا بخالف اإلنسان وعىل
وأيضا اخلطاب املبارش { َألمَ ْ َي َر ْوا ك َْم
جنسه نفسه من أنواع البرش ما يعلمهم إلاَّ اهلل تعاىلً ،
ِ
ِ
ِ
َّاه ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
السماَ َء َع َل ْي ِه ْم مدْ َر ًارا
َأ ْه َل ْكنَا م ْن َق ْب ِل ِه ْم م ْن َق ْر ٍن َم َّكن ُ
ض َما لمَ ْ ن َُم ِّك ْن َلك ُْم َو َأ ْر َس ْلنَا َّ
ِ
ِ
َاه ْم بِ ُذنُوبهِ ِ ْم َو َأن َْش ْأنَا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َق ْرنًا َآ َخ ِري َن}(((،
َو َج َع ْلنَا الأْ َنهْ َ َار تجَ ْ ِري م ْن تحَ ْ ت ِه ْم َف َأ ْه َل ْكن ُ
فاخلطاب املبارش هو للناس كافة ،بينام اخلطاب بضمري الغيب قد يم ّثل خطا ًبا لفئة معينة
معلومة وثابتة تارخي ًّيا.
حيول احلديث إىل
والسياق النيص لآلية يتحدّ ث عن فئة ما بضمري الغيب (يروا) ثم ّ

((( البقرة.30 :
((( البقرة.21 :
((( األنعام.6 :
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ٍ
بـ(قرن
التوجيه املبارش للفئة احلارضة بقول (لكم) ،ولعل داللة ذلك هي أن املشار إهلم
آخرين) هم برش سابقني عىل نوع اإلنسان منذ آدم ،املخاطبني –أي نوع اإلنسان– بـ(لكم).
ثم يدعم هذا عود احلديث مرة أخرى بضمري الغيب (فأهلكناهم بذنوهبم) حيث إن
ذلك هو ما جرى هلؤالء القرن اآلخرين ،وهو ما يتفق وعلم املالئكة بفساد من كانوا قبل
آدم .C

ومن جهة أخرى ،ورد هناك إثبات الستمرارية خلق األنواع بالنهج ذاته ،واستخالفها
ِ
الرحمْ َ ِة إِ ْن َي َش ْأ ُي ْذ ِه ْبك ُْم َو َي ْست ْ
ف ِم ْن َب ْع ِدك ُْم
َخ ِل ْ
بعد اإلنسان يف قوله تعاىلَ :
{و َر ُّب َك ا ْل َغن ُّي ُذو َّ
(((
َما َي َشا ُء َكماَ َأن َْش َأك ُْم ِم ْن ُذ ِّر َّي ِة َق ْو ٍم َ
آخ ِري َن} واإلشارة املفتاحية هنا إىل داللة الكلمة (ما)
وهي عىل غري الكلمة (من) املخصوصة بنوع اإلنسان.
وأيضا شاهدة أخرى من واقع النبوة يف قول اهلل تعاىل يف خرب مريمَ { :ف َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي َها
ً
(((
وحنَا َفت ََم َّث َل لهَ َا َبشرَ ً ا َس ِو ًّيا} ومل يقل( :إنسانًا سو ًّيا)ّ ،مما قد يدل أن هذا الروح اآليت
ُر َ
للسيدة مريم كان ال بد له ليهب هلا الغالم أن يتم ّثل هبيئة برشية ولكنه يمتنع يف الوقت ذاته
أن يكون إنسانًا؛ ألنه لو كان إنسانًا لكان حتماً من نسل آدم ،ممّا يتعينّ معه ثبوت أب للمسيح
عيسى بن مريم ،وهذا ممتنع بالقطع.
ويكتمل اإلثبات يف الفصل الداليل بني املفهومني «برش» و«إنسان» بورود العالمتني
يف سياق آية واحدة يف خرب مريم يف قوله تعاىلَ { :فإِ َّما ت ََر ِي َّن ِم َن ا ْل َبشرَ ِ َأ َحدً ا َف ُقوليِ إِنيِّ
ن ََذ ْر ُت لِ َّلرحمْ َ ِن َص ْو ًما َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ًّيا}((( بام يستحيل معه التكرار أو التوحيد الداليل
للعالمتني املختلفتني ،مرة يف صدر اآلية ومرة يف عجزها.

مكمل للفكرة األساسية ،وهو أن خلق
وهنا ينتج استدالل يف اجتاه آخر ولكنه ّ
تطو ًرا ،ويثبت اخللق
املسيح عيسى  ،Cمن أم وبال أب ينفي متا ًما القول بخلق اإلنسان ّ
املبارش لإلنسان بقدرة العيل القدير.

تطو ًرا عن أصل
فإذا كان
تصور خلق آدم ّ
التطوريون الدارونيون يقبلون منطق ًّيا ّ
ّ
سالف له بفعل االنتخاب الطبيعي ،فكيف هلم أن يقبلوا بتخليق إنسان بكافة مراحله
مس من رجل بالنوع اإلنساين ذاته وبال هتجني.
التكوينية داخل رحم األم دون ٍّ
التطوري يصح يف عموم الكائنات باستثناء
وحتى إذا افرتضنا جدلاً أن اخللق
ّ
((( األنعام.133 :
((( مريم.17 :
((( مريم.19 :
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اإلنسان ،فإن اخللق املبارش لإلنسان باليد اإلهلية وبكلمة (كن فيكون) عىل خالف باقي
الكائنات هلو مدعاة أكرب إلثبات القدرة الإلهلية يف اخللق ،ويف الوقت نفسه كرس وإسقاط
ّ
التدخل
للتصور األرسطي لدى من تبنوه من بعض أهل الكتاب وغريهم يف القول بعدم
ّ
املبارش هلل تعاىل يف الكون املخلوق له بأمر مبارش.
وعىل السياق االستداليل ذاته ،فإن التوجيه اإلهلي لرد الرسول ُ { :Kق ْل ُس ْب َح َ
ان
َربيِّ َه ْل ُكن ُْت إِلاَّ َبشرَ ً ا َر ُسولاً }((( حيمل اإلشارة إىل أن بعث الرسول كان لإلنسان وللبرش
كافة ،أي للجنس وللنوع ،حتى إذا ما كان هناك ما مل نعلمه من أنواع البرش بجانب اإلنسان،
فإن الرسالة تشمله.
مبارشا من طني
خاصا
 -2أن اإلنسان بكونه نو ًعا للجنس «برش» ،قد خلق خل ًقا ًّ
ً
ومن محأ مسنون عىل وصفه نفسه يف آي القرآن الكريم ،بكل تفاصيل وعالمات ومعاين
ودالالت هذا اخللق عىل ظاهر النص دون حاجة لتأويل بعيد أو قريب.

فإذا توافقت فرضية حذف الرتادف بني عالمة «إنسان» وعالمة «برش» فتكون تبعية
النوع «إنسان» للجنس «برش» هي تبعية انتامء –كام سلفت اإلشارة– ولكن بخلق مبارش
مستقل وليس يف األصل بتبعية نسل الذي هو التوالد التلقائي أو التهجني القصدي ،فتبعية
االنتامء من غري نسل تنفي عن اإلنسان مصدرية النشوء واالرتقاء له عن أصل أو نوع برشي
والتحول االنتقائي الدارويني.
التطور
آخر عىل رشط
ّ
ّ
وشواهد القرآن عىل ذلك بنحو قوله تعاىل{ :ا َّل ِذي َأ ْح َس َن ك َُّل شيَ ْ ٍء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ
َخ ْل َق الإْ ِ نْس ِ
ان ِم ْن طِ ٍ
{ه َو ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن طِ ٍني ُث َّم َقضىَ َأ َجلاً َو َأ َج ٌل
ني}((( ،وقوله تعاىلُ :
َ
َ (((1
َ
ُم َس ًّمى ِعنْدَ ُه ُث َّم أ ْنت ُْم تمَ ْترَ ُ ون}  ،هذه اآليات عىل ظاهرها تفيد جل ًّيا احلكم املبارش بامدة
خلق اإلنسان ،وأن اهلل تعاىل بدأ خلق اإلنسان بصنع مبارش من طني كام يف قوله تعاىل:
ِ
يس َما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ َلمِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي}( ،((1وليس من خلية حيوانية ،فيكون
{ َق َال َيا إِ ْبل ُ
مبارشا دون سلسلة تطورية دارونية.
اإلنسان بذلك خل ًقا
ً
وأن املقصود باخللق من طني ليس هم عموم أنواع اجلنس بل اإلنسان وحده فقط،
األمر الذي جيعل نسبته للجنس العام «برش» هي حمض تبعية تصنيفية -من تصنيف -وليس
((( اإلرساء.93 :
((( السجدة.7 :
( ((1األنعام.2 :
( ((1ص.75 :
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توليدية.

وهذا ال يتعارض مع القول بأصل عام –تكويني وليس تطوري– للخلق احلي وهو
«املاء تبعا لقول اهلل تعاىل{ :وجع ْلنَا ِمن المَْ ِ
اء ك َُّل شيَ ْ ٍء َح ٍّي}( ،((1فاملاء هو عنرص تكويني
َ
َ َ َ
ً
للامدة احليوية للخلق وال ينايف هذا تعدُّ د التفاعالت الكيفية املتميزة له –أي املاء– باختالف
الكائنات لدى كل كائن عىل حده سواء كان من طني أم كان من غري ذلك ،فاملاء ال حيدّ د
عنرصا تطور ًّيا بذاته بام يؤ ّدي إىل انبثاق هذه الكائنات
شخصية الكائنات وال يفرض فيها
ً
بعضها عن بعض.
فإذا كان قول اهلل تعاىل{ :وهو ا َّل ِذي َخ َل َق ِمن ا َمل ِ
اء َبشرَ ً ا َف َج َع َل ُه ن ََس ًبا َو ِص ْه ًرا َوك َ
َان
َ
َ ُ َ
َر ُّب َك َق ِد ًيرا}( ((1تفيد داللة اخللق العام للبرش كجنس من عنرص املاء ،فإن الطني كان هو
مادة التاميز والفصل النوعي لإلنسان اآلدمي عن باقي األنواع للبرش بام يمتنع معه أن يكون
قد صدر عن نوع منها.
 -3ال بد من التمييز الرضوري بني البرش وأشباه البرش ،فأشباه البرش هم من حتدَّ ثت
عنهم مراجع األنثروبولوجيا الطبيعية ومن بينهم حاولت املراجع الدارونية تعيني احللقة
التطوري عن جذر يكون بمحل األصل العام
الوسطى –بحسب وجه نظرها -يف االنتقال
ّ
لإلنسان وأبناء عمومته من الشمبانزي والقردة العليا.
وقد تعارفت تلك املراجع عىل تسمية أولئك األشباه باسم «األنايس» أو «األوادم»
وهذا بفعل اخللط يف فهم تلك املفاهيم التي أوضحها وم ّيز بينها دالل ًّيا القرآن الكريم،
فيقولون مثلاً (آدم /إنسان نياندرتال) (آدم /إنسان كرومانيون) (آدم /إنسان جاوه) ،وممّا
تفرق بني آدم
يربز هذا اخللط يف املفاهيم لدى تلك املراجع يف األنثروبولوجيا الطبيعية أهنا ّ
املعروف حال ًّيا وأشباه البرش ،وذلك من خالل الوضع املنتصب القامة ،التمييز الوظيفي بني
األيدي واألرجل ،نمو فراغ الدماغ ونمو املخ ،الصفات النفسية.

برشا ،ناهيك عن نسبتهم إىل الرضب
وهذا يدعم القول بأن أشباه البرش ليسوا ً
النوعي داخل جنس البرش وهو اإلنسان .بل األكثر من ذلك أنه إذا كان الوصف العام
ألشباه البرش هؤالء أهنم عىل حالة بدائية أقرب للطبيعة احليوانية الفطرية ،فإن ما ذكر بصدد
تفوقهم حتى عىل نوع
تم االستشهاد هبا يدل ربام عىل ُّ
أنواع البرش يف آيات القرآن التي َّ
تطو ًرا.
اإلنسان يف ذكائهم وقدراهتم وبنحو أكثر ّ
( ((1األنبياء.30 :
( ((1الفرقان.54 :
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وإذا نام تساؤل عماَّ إذا كانت احلفريات األثرية قد أثبتت شي ًئا من أنواع البرش البائدة
تلك وآثارهم ،فليس أمامنا إلاَّ أن نستلف التعبري نفسه الذي ساقه داروين يف كتابه (أصل
األنواع  )The origin of speciesلإلجابة عن السؤال ذاته فيام يتع َّلق بآثار الرضوب
التطوري ،حيث نص أننا «إذا تد ّبرنا
التحول
االنتقالية الوسطى التي تربط النوع بأصله يف
ّ
ّ
تطورات وقعت عىل صورة
أي نوع من األنواع عىل اعتقاد أنه احللقة األخرية من سلسلة ّ
غري معروفة لدينا ،كان ال مندوحة لنا من التسليم بأن األصل األول الذي عنه نشأ النوع،
مصحو ًبا بالصور الوسطى التي اشتقت منه وكانت تربط األصل بفرعه األخري ،قد انقرض
مجاعها بتأثري سنة االنتخاب الطبيعية ذاهتا ،تلك السنة التي حتدث بفضلها الصور وتبلغ
صورا انتقالية وسطى تربط بني كثري من
درجة الكامل التكويني .تقيض هذه احلقيقة بأن
ً
العضويات التي نلحظها يف الطبيعة ال بد من أن تكون قد عمرت األرض يف خالل األزمان
األوىل .فإذا كان االنقراض قد مىض بتلك الصور ،فلم ال نجد هياكلها العديدة مطمورة يف
الطبقات التي تؤ ّلف سطح الكرة األرضية ؟ ...االعتقاد بأن السجل اجليولوجي الذي يؤيد
صحة مذهب النشوء عىل حال من االضطراب والنقص ّ
قل أن تسبق إىل حدس الباحثني.
فطبقات األرض عىل أهنا دار عاديات طبيعية بعيد عن الوهم أن يصور فرط عظمها،
فإن الصور املحفوظة فيها ناقصة مشوهة ومل تطمر فيها إلاَّ من خالل فرتات متباعدة من
الزمان».

فإذا كان هذا هو احلال يف أساس نظرية النشوء وأن ليس بالالزم لتأييدها إجياد
احلفريات الدالة عىل صورها اجلذرية الوسطى والتي قد تكون اندثرت عرب ماليني السنني
املتحولة ،فلم ال يكون منطق ًّيا اال ّدعاء بأن أنواع جنس البرش قبل آدم
يف طبقات األرض
ّ
 Cقد فنيت وزال أثرها متا ًما ،خاصة إذا كان هذا الفناء ليس بفعل انتخاب طبيعي كام
ٍ
بفعل عقايب أو انتقامي عىل ما سلكوه سل ًفا.
ذهب داروين ،وإنام
{وك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه ْم ِم ْن َق ْر ٍن َه ْل تحُ ِ ُّس ِمن ُْه ْم
فإن اهلل تعاىل قال يف خرب مبارش جليّ َ :
ٍ
ِ
(((1
ثمة ما يدل
م ْن َأ َحد َأ ْو ت َْس َم ُع لهَ ُ ْم ِرك ًْزا} فكان تدمريهم ماح ًيا لكل أثر هلم ،وليس ّ
عليهم سوى اخلرب القرآين.
ثم أضاف إىل هذا التأكيد ،تأكيدً ا آخر يف وصف اإلنسان يف القرآن باخلليفة ،بام يفيد زوال
كل األثر السابق ،وفناء كل أفراد النوع أو األنواع البرشية التي استخلف بعدها آدم .C

( ((1مريم.98 :
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ﷺ اخلالصة واخلامتة

أول :إن االنطالق من البحث اللغوي الداليل للسياقات القرآنية الدالة عىل حذف
تصور علمي معني ،ليثبت أن النص القرآين هو احلكم
الرتادف بني املفاهيم بصدد إنشاء ُّ
عىل البحث العلمي يف أي موضوع وليس العكس.
وذلك عىل اعتبار أن القرآن الكريم هو الدائرة اخلربية الكلية بالكون والشاهد عىل
الوجود ،فيمثل بذلك اإلطار املعريف املحيط بالعلم ( )Scienceوليس أن العلم هو املحتوي
للقرآن.
املجرد للرسد النيص يف بناء أطروحة
ثان ًيا :لفت االنتباه إىل أن حت ّقق التكامل السياقي ّ
تصور معريف – علمي ،كليّ أو جزئي بام يعطي نظرية ما ،إنام جيب اعتباره أحد عوامل
أو ّ
اإلثبات العلمي للنظرية املعنية حتى دون غلبة الرجوع واإلحالة إىل اإلجراءات والفحوص
التجريبية ،وبحيث ال تكون هذه اإلجراءات والفحوص العامل احلاسم يف األحقية املعرفية
النظرية دون التكامل السياقي الرسدي اخلايل من التناقض.
ثال ًثا :الرتكيز عىل حذف الرتادف يف القرآن الكريم بني املفاهيم املتداولة فيه ،يظهر
ثراء الكنز الداليل يف الرتاكيب واألغراض السياقية الوظيفية آليات القرآن ،كام يربز املقاصد
احلارضة واملتو ّقعة عىل نفس قدر إبرازه للشواهد التارخيية املندثرة والتي تفيد كشف مغاليق
التفسري لألحوال الراهنة واملستقبلة.

فهذا الرتكيز إذن عىل حذف الرتادف يشري إىل معاملة كل عالمة ( )Signعىل قدر
اختبارا تدريب ًّيا عىل ضبط
وأيضا ُيعطي هذا
قيمتها الداللية يف السياقات القرآنية املتعدّ دةً .
ً
لغة العلم وحتقيق قدرهتا الوصفية بنحو أكرب.
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الدكتور عبد الفضيل ادراوي*

ﷺ مقدمة

قد يكون من نافلة الكالم التذكري بمدى شهرة عبد الرمحن بن خلدون يف
جمال الكتابة التارخيية ،بالنظر إىل كونه أحد رموز التأريخ لألمم واحلضارات،
فقد وصفه عبد اهلل العروي بأنه «اسم جامع ختتفي حتته شخصيات عدة»(((،
ونُظر إليه بوصفه «أول علامء االجتامع بإطالق ،وأعظمهم إدراكًا حلقائق
العمران األوىل يف تاريخ الفكر اإلنساين أمجع»((( ،وعُدّ من أبرز أعالم فلسفة
التاريخَ « ،ع َلماً مفر ًدا بني قومه ومعارصيه يف ميدان فلسفة التاريخ»« ،ال نجد
* باحث بكلية اآلداب ،تطوان – املغرب ،الربيد اإللكرتوين:

d_abdelfdil2006@hotmail.com

((( عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ( :اجلزء األول :األلفاظ واملذاهب) ،املركز الثقايف العريب،
ط ،1992 ،1ص.18
((( عمر فروخ ،تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،4
 ،1982ص .696
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من نقرنه به»((( ،بل نظر إليه «كرائد سابق ألوانه يف ميدان فلسفة التاريخ»(((.

غري أن مساءلة طبيعة الكتابة التارخيية عند الرجل ،وقياس مدى امتثاهلا ملعايري الكتابة
العلمية الدقيقة ،ومساءلتها من حيث محولتها األيديولوجية ،أو بعبارة هايدن وايت ،من
حيث ما فيها من االستلزام األيديولوجي((( ( ،)Implication Idéologiqueومعاينة مدى
استسالم الرجل لتوجهاته السياسية وخضوع كتابته ملتطلبات االنتامء السيايس ،يبقى
كثريا من البحث واالهتامم،
بال شك اجلانب الذي يستدعي مزيدً ا من التأ ّمل ،ويتط ّلب ً
قدرا ال يستهان به من التمحيص والتدقيق العلمي ،ما يقود إىل رضورة مقاربة
ويستوجب ً
هذه الكتابة يف عالقتها بالوقائع واألحداث والقضايا املروية ،من حيث سؤال النزاهة
والزيف ،واملركز واهلامش ،والنص والال نص ..إلخ.
ويف هذا الصدد نرى رضورة وضع مؤلفات ابن خلدون يف سياقها التارخيي وربطها
بالظروف العامة واخلاصة التي أنتجت يف خضمها ،بام هي أشياء تشكل مدخلاً رضور ًّيا
ملزيد فهم واستيعاب كنه هذه الكتابة.

ﷺ أولاً  :الكتابة التارخيية والسياق السيايس

إن إطاللة رسيعة عىل أهم اخلطوط العريضة يف حياة ابن خلدون تكشف عن كون
الكتابة عنده يستحيل استيعاهبا بمعزل عن إكراهات السياسة وإمالءات االنتامء والوالء
للسلطة.

ولعل النص التايل ّ
يلخص ويظهر بشكل جليّ حمورية الشأن السيايس يف حياة ابن
خلدون؛ «ويف سنة 748هـ التحق ابن خلدون بحاشية ابن احلسن املريني سلطان مراكش،
عىل أن أول عهده بمراتب الدولة فعلاً كان 752هـ ،فقد تولىّ كتابة العالمة ديوان الرسائل
ٍ
يومئذ بتونس ،ثم إنه وصف أليب عنان صاحب
أليب حممد بن تافراكني املست ّبد عىل الدولة
فاس ،وكان جيمع العلامء يف بالطه ،فاستقدمه عام 755هـ ثم استخدمه يف آخر سنة 756هـ.
وتق ّلب ابن خلدون يف البالد فكان عند بني مرين يف فاس 760هـ ،وعند بني عبد

((( املرجع نفسه ،ص .696
((( إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر ..النزعات العقالنية يف املوروث اإلمامي ،الغدير ،بريوت ،ط،1
1998م ،ص .39

(5) H. White, «The Burden of History» in History and Theory, vol. 5, n° 2, 1966, p.111-134,
Cité par Marta Cichocka, Op.cit , p. 87
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الواد يف تلمسان 763هـ ،ثم عند بني األمحر يف غرناطة 764هـ ،فأرسله بنو األمحر يف سفارة
إىل بطره ملك قشتالة بطرس الرابع القايس ،إلمتام عقد الصلح بينه وبني ملوك املغرب .ثم
انتقل هو إىل املغرب؛ ولكنه سئم التطواف واملناصب وخاف عواقب السياسة فآثر االعتزال
يف قلعة بني سالمة ،رشق تلمسان ،فمكث عند بني العريف أربع سنوات وبدأ بتأليف كتابه
يف التاريخ ...ويف سنة 784هـ سار ابن خلدون إىل احلج ،ولكنه ملا وصل إىل مرص عرض
املالكي فقبله ّ
فتأخر ذهابه إىل احلج إىل سنة 789هـ ،وعاد من
عليه القضاء عىل املذهب
ّ
احلج إىل القاهرة وانقطع فيها للتدريس حينًا ثم عاد إىل تويل القضاء 801هـ.

وملا غزا تيمورلنك سورية ذهب امللك النارص فرج ابن امللك الظاهر برقوق إىل
دمشق ،ليفاوض تيمور واصطحب معه العلامء وفيهم ابن خلدون .ثم سمع النارص فرج
رسا عىل
بمؤامرة عليه يف مرص فاضطر إىل العودة .فحمل ابن خلدون تبعة احلال وذهب ًّ
رأس وفد ملفاوضة تيمور يف الصلح وألقى بني يديه خطبة نفيسة؛ فأكرمه تيمور عليها
مرارا ،ثم وافاه اليقني بالقاهرة
وأعاده إىل مرص .وتولىّ ابن خلدون القضاء بمرص بعد ذلك ً
يف  25رمضان 808هـ»(((.
وكثريا ما نجد ابن خلدون يف متن كتابته التارخيية ،وأثناء عرضه الوقائع ،ال يخُ في
ً
وزنَاتَة التي
الترصيح بارتباطه بالسالطني وبذوي الشأن «وكذا كانت دولة املوحدين َ
َأ َظ َّلتْنا»(((.

ولعل سريته الذاتية((( وما حيكيه فيها عن نفسه ،وعن عالقته بالسالطني ،وما تق ّلده
عندهم من مناصب عديدة يف الديوان والكتابة ،كل ذلك يؤكّد الطابع السلطاين املتحكّم يف
وقربني وأدناين ،واستعملني
حياته« ،كان اتّصايل بالسلطان أيب عنان ،آخر ست ومخسنيّ ،
((( عمر فروخ ،تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1983 ،4م ،ص
ص .692 - 691
((( عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،ص .209
((( سرية ابن خلدون هي عبارة عن فصل من كتابه التارخيي املشهور (كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام
العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب) ،طبعت مستقلة بعنوان :التعريف بابن
خلدون ورحلته رش ًقا وغر ًبا ، ،سوسة  -تونس :دار املعارف للطباعة والنرش.
وتدخل يف جنس السرية ألهنا تستوعب ضمن التعريف املشهور لفيليب لوجون «حكي اسرتجاعي
نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاص ،وذلك عندما يركّز عىل حياته الفردية وعىل تاريخ
شخصيته بصفة عامة .ينظر :فليب لوجون ،السرية الذاتية ..امليثاق والتاريخ األديب ،ترمجة :عمر حيل،
املركز الثقايف العريب ،ط ،1994 ،1ص.22
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جوي عنده ،بعد أن كان ال يعرب عن صفائه»(((.
يف كتابته ،حتى تكدّ ر ّ

عمه،
«وبينام نحن يف ذلك ،وصل اخلرب باستيالء األمري أيب عبد اهلل عىل بجاية من يد ّ
يف رمضان سنة مخس وستني ،وكتب األمري أبو عبد اهلل يستقدمني ،فاعتزمت عىل ذلك،
ونكر السلطان أبو عبد اهلل بن األمحر ذلك منّي ،ال يظنه لسوى ذلك ،إذ مل ي ّطلع عىل ما كان
بيني وبني الوزير ابن اخلطيب ،فأمضيت العزم ،ووقع منه اإلسعاف ،والرب واأللطاف،
وركبت البحر من ساحل املرية ،منتصف ست وستني .ونزلت ببجاية خلامسة من اإلقالع،
فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي ،وأركب أهل دولته للقائي ،وهتافت أهل البلد
عيل من كل أوب يمسحون أعطايف ،ويق ّبلون يدي ،وكان يو ًما مشهو ًدا»(.((1
َّ
يرصح أن مرشوع كتابه التارخيي إنام كان بتكليف من السلطان احلاكم،
بل إنه ّ
لتشوقه إىل املعارف
يقول« :وقد ك ّلفني –أبو العباس -باالنكباب عىل تأليف هذا الكتاب ّ
واألخبار واقتناء الفضائل ،فأكملت منه أخبار الرببر وزناتة ،وكتبت من أخبار الدولتني
وما قبل اإلسالم وما وصل إ َّيل منها ،وأكملت منه نسخة رفعتها إىل خزانته»(.((1

ولعل هذه االعرتافات تدعم بشكل كبري ما ذهب إليه إيف الكوست من رصد
أسريا عنده« :لقد قدّ م
مظاهر من امتداح ابن خلدون النتصارات السلطان الذي كان
ً
يب لألمري املغويل ،وهو أسريه ،معلومات جدُّ دقيقة حول عدد كبري من البلدان،
املؤرخ املغر ّ
حتول من أسري للفاتح إىل ضيف ،وقد أخذ
وامتدح انتصاراته بتفصيل بالغ ،بحيث أنه ّ
تيمورلنك بابن خلدون ،إىل احلد الذي جعله يقرتح عليه ،ولكن عب ًثا ،الدخول يف خدمته
بصفة مؤرخ مستشار»(.((1
مؤرخ ُيعلن انتامءه إىل حاشية السلطان ،وتثبت سريته
نحن إذن أمام كاتب أو ّ
انخراطه يف سلك ُكتّاب البالط منذ ريعان شبابه ،حني كان عمره ستة عرشة سنة ،وهو
من اخلاصة أو األعيان ،ومن العلامء املرافقني للسلطان ،وهو مك ّلف بالكتابة الديوانية،
وختصص له مراسيم استقبال رسمية ويحُ تفى به يف يوم مشهود.
ّ

((( عبد الرمحن بن خلدون ،التعريف بابن خلدون ورحلته رش ًقا وغر ًبا ،سوسة  -تونس :دار املعارف
للطباعة والنرش ،ص.77
( ((1عبد الرمحن بن خلدون ،التعريف بابن خلدون ورحلته رش ًقا وغر ًبا ،ص.116 - 115
( ((1التعريف بابن خلدون ورحلته غر ًبا ورش ًقا ،حتقيق :بن تاويت الطنجي ،جلنة التأليف والنرش.1951 ،
( ((1إيف الكوست ،ابن خلدون ،ترمجة :د .ميشال سليامن ،بريوت :دار ابن خلدون ،ط ،1982 ،3نقلاً
عن :إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر ،مرجع مذكور ،ص .39
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وهو من القضاة يف سلك الدولة ،بل هو قايض القضاة ،وله بالوزير ابن اخلطيب
عالقة خاصة ،وهو فقيه مالكي ،وهو مك ّلف بمهام تفاوضية يف أحلك الظروف ويف أشد
املالبسات السياسية اضطرا ًبا وتشابكًا.
املتشوق ملعرفة األخبار،
بل إن التأليف التارخيي عنده إنام كان بطلب من السلطان،
ّ
يبادر إىل مجعها وعند إكامل الكتاب يرفع نسخته األوىل إىل خزانته .هذا األمر جيعل السامت
ٍ
وسامت تكويني ًة مالزم ًة َ
ومشكِّلة لطبيعة الكتابة عنده.
أساسا
السلطانية
عنرصا ً
ً

ﷺ ثان ًيا :الكتابة التارخيية وسلطة املركز

تب ًعا ملا سلف ،يمكن تأطري الكتابة التارخيية عند ابن خلدون إذن ضمن الصورة
األوىل التي تشكّلها الكتابة يف الثقافة العربية؛ أعني الكتابة املركزية أو الكتابة الرسمية ،يف
مقابل الكتابة اهلامشية ،ولنقل بعبارة أخرى :الكتابة السلطانية ،وهي الكتابة التي تنتج يف
حضن السياسة الرسمية ،وتكون عىل وفاق مع اجلهاز احلاكم ،ومع مؤسساته اإلعالمية
والتنظيمية واإلدارية ،وترتبط بالقوى السياسية االجتامعية املتمكّنة من وسائل السلطة
وتعب عن تط ّلعاته وختدم مصاحله ،وتساهم بوعي واختيار
واملقربة من احلاكم ،تنطق بلسانه رّ
ّ
يف تشكيل صورته أو تلميعها.
يعب بصدق عن إرادة احلاكم الرسمي ،سع ًيا نحو احلفاظ عىل
فهي نمط من الكتابة رّ
قداسته ،وبح ًثا له عن مرشوعيته يف االستمرار بغض النظر عن رشعيته أو ال رشعيته.
بدهي القول :إن السلطة القائمة «ختلق جمموعة من الناس يتحدّ ثون باسمها،
ومن
ّ
ويعبون عن أقواهلا»( ،((1ويكون هؤالء هم الكتّاب والبلغاء واملن ّظرون والشعراء
رّ
والسياسيون ورجال القانون وغريهم ممّن هم «عىل وفاق مع الدولة ،أو يف موقع اخلدمة
هلا ،أو العمل أداة من أدواهتا»(.((1

وعب هذه الكتابة يمكن النفاذ إىل خفايا وأرسار اخلطاب السيايس ،الذي يكون
رّ
أساسا هدفه اإلخضاع والتوجيه ،ويسعى إىل بسط السيطرة وحتقيق اهليمنة أو اإلبقاء عليها
ً
وإطالة أمدها أو التغفيل عنها وعدم االنتباه إليها ،من خالل نشدان إقامة عالقات تواصلية
خفية مع اجلمهور ،ابتغاء النفاذ إىل املشاعر والقلوب ،وإقامة أجواء من احلميمية واإلجيابية
( ((1أوكان عمر ،مدخل لدراسة النص والسلطة ،أفريقيا الرشق ،ط  ،1991 ،2ص .124
( ((1جابر عصفور ،بالغة املقموعني ،ضمن كتاب مجاعي :املجاز والتمثيل يف العصور الوسطى ،منشورات
جملة ألف بتانسيفت ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،2ص .6
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املوهومة جتاه اآلخرين ،وربام النيل من بعض اخلصوم وحتطيم شخصيتهم(.((1

وما تنتجه هذه اجلهة يشكّل املركز ،ويتّخذ شكل النموذج الذي له دوره املؤثر
واملستوعب لكل فعاليات الكتابة .فيفرض قواعد تتعاىل يف شكل مقاييس وأخالقيات
استنا ًدا إليها تُعطى الرشعية واالعرتاف أو تنتزعان عن أية كتابة أو جهة أخرى يف املجتمع.

يف ظل الكتابة املرتبطة بالسلطة ،أو الكتابة السلطانية ال يمكن للكتابة التارخيية أن
تسلم من لوثة التسييس ،فيغدو اخلطاب التارخيي من اخلطابات التي تستوجب التعامل
معها« ،عىل اعتبار أهنا ممارسات تشكّل عىل نحو منظم األشياء التي تتحدّ ث عنها»(.((1
املؤرخ االكتفاء بعرض
ففي ظل هذا اخلطاب ،ال يمكن وال نتو ّقع من الكاتب أو ّ
األحداث والوقائع ورسد تتابعها الزمني كام هو ،بقدر ما تغدو الكتابة التارخيية فعلاً أو
يتحول اخلطاب
ممارسة اجتامعية ،ومسامهة يف بناء معرفة اجتامعية مقصودة وحمدّ دة ،حيث ّ
«كثريا ما تظل السلطة غري مرئية»( ،((1إذ يوكل إىل
التارخيي إىل سلطة حقيقية وإن كان
ً
الكاتب خلق اإلمكانات وإجياد العالقات التي يمكن أن يتحدّ ث عنها اخلطاب ،أو
يتوجب أن يبنيها اخلطاب وكيفية التعامل معها(.((1
العالقات التي ّ

ﷺ ثال ًثا :التأريخ ومغازلة السلطة

مظهرا آخر من مظاهر العنف الذي تعتمده السلطة
تغدو الكتابة السلطانية إذن
ً
تتحول الكتابة التارخيية السلطانية من ممارسة
املركزية يف مواجهة اهلامش ،ويف هذا الصدد
ّ
موضوعية ،إىل وظيفة لرتكيز األيديولوجيا السائدة وتثبيت رشعية السياسة القائمة.

فالتأ ّمل يف الكتب السلطانية التي َّأر َخت للملوك واألمم ،وإمعان النظر يف الطريقة
التي يتّبعها أصحاهبا يف رسد الوقائع واألحداث ذات الصلة باحلكم وبسرية احلكام،
سجلها
والوقائع التي رافقت تدبري الشؤون من لدن بعض احلكام ،والقضايا العصيبة التي ّ
واملختصني ومثار النقد احلفري من لدن آخرين،
املهتمني
التاريخ وكانت مثار النقاش بني
ّ
ّ
( ((1عامد عبد اللطيف ،اسرتاتيجيات اإلقناع والتأثري يف اخلطاب السيايس( ،خطب الرئيس السادات
نموذجا) ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،2012 ،ص .120-119
ً
( ((1ميشيل فوكو ،حفريات املعرفة ،ط  ،2002ص .54
( ((1روث فوداك ومشيل مايري ،مناهج التحليل النقدي للخطاب ،ترمجة :حسام أمحد فرج وعزة شبل حممد،
املركز القومي للرتمجة ،ط  ،2014 1ص .170
( ((1حفريات املعرفة ،ص  50وما بعدها.
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كل ذلك ُيلقي بثقله عىل هؤالء الكتّاب ويفرض عليهم اختاذ املوقف من األحداث املفصلية
وحماولة توجيه األحداث واالنطباعات.

لطاين أنه «رجل منخرط رغماً عنه يف الرصاع
املؤرخ ّ
املؤرخ الرسمي أو ّ
هكذا جيد ّ
الس ّ
ٍ
السيايس؛ ألن قطاع املعرفة ك ّله بيد البالط ،وال حديث حينئذ عن استقالل املؤرخ»(.((1
وخصوصا
ولعل من أبرز نامذج هذا النمط من الكتّاب ابن خلدون (ت  808هـ)،
ً
يف كتاب املقدمة»(.((2

لطاين ومعضالت التاريخ
الس ّ
املؤرخ ّ
ﷺ راب ًعاّ :

 )1- 4يف البحث عن رشعية التوريث

هكذا ،وبحكم انتامء ابن خلدون إىل دائرة السلطة ،وعندما يتع ّلق األمر بأحداث
حمرجة لطبيعة املامرسة السلطوية التي جيد أهنا ختالف ما كان عليه األمر يف العرص النبوي
واخلالفة الراشدة ،وتصطدم مع املتعارف واملشهور يف تاريخ احلكم اإلسالمي ،جيد نفسه
مضطرا إىل البحث عن تربيرات وخترجيات وأعذار تل ّطف من وقع املعضلة ،وجتعلها
ً
مقبولة وحمتملة يف عرف التلقي اإلسالمي« ،وكذلك عهد معاوية إىل يزيد خو ًفا من افرتاق
الكلمة ،فلو قد عهد إىل غريه اختلفوا عليه؛ مع أن ظنّهم كان به صاحلًا ،وال يرتاب أحد يف
ذلك ،وال ُي َظ َّن بمعاوية غريه؛ فلم يكن ليعهد إليه ،وهو يعتقد ما كان عيه من الفسق ،حاشا
هلل ملعاوية من ذلك»(.((2
إن املؤرخ السلطاين هاهنا يصطدم بمعضلة توريث السلطة والعهد باحلكم والوالية
من خليفة مسلم هو معاوية البنه يزيد ،وهو إجراء سيايس جديد ويشكّل سابقة يف املامرسة
السياسية اإلسالمية ،مل تألفه الذاكرة اإلسالمية يف السرية السياسية النبوية ،وال يف اشتغال
جيل اخللفاء الراشدين من بعده.

غري أن ابن خلدون –بوصفه مم ًثلاً ومنتم ًيا لسلطة سياسية مستمرة وباقية -جيد نفسه
يؤسس لرشعية هذه السلطة املركزية ،و ُيضفي عليها الرشعية التارخيية ولو عىل
معن ًّيا بأن ّ
( ((1إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر ..النزعات العقالنية يف املوروث اإلمامي ،بريوت :الغدير ،ط،1
1998م ،ص .24
( ((2عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،1993 ،1ص .489
( ((2املصدر نفسه ،ص .162
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حساب العقل واملنطق املتعارف ،وعىل حساب املشهور الذاهب يف اآلفاق من األمور .فهو
حياول إضفاء الرشعية للتأسيس لسياسة توريث احلكم من لدن األمويني ،فيلتمس العذر
لتويل يزيد احلكم بعهد من أبيه ،رغم ما اشتهر به عند اخلاصة والعامة من انحراف وفسق
وفجور ورشب مخر واشتغال باللهو والطرب.

وبعبارة أخرى رغم افتقاد هذا األخري األهلية والرشعية ،لثبوت االنحراف والفساد،
يرصح هو نفسه( ،((2وحتى مع املعارضة الشديدة من فئات عريضة من املجتمع(،((2
كام ّ
ومع اختالف الناس بشأن القبول باملعهود إليه ،وهي الصفات التي استند إليها كثري من
الصحابة لرفض تولية يزيد والقبول به خليفة عىل األمة .فقد كان ممّا أجاب به احلسني بن
ٍ
بناس لك قتلك بالظنّة،
عيل  Cمعاوية بشأن تقديم البيعة ليزيد« :واعلم أن اهلل ليس
وأخذك بالتُّهمة ،وإمارتك صب ًّيا يرشب الرشاب ،ويلعب بالكالب ،ما أراك إلاَّ وقد أوبقت
بنفسك وأهلكت دينك ،وأضعت الرعية والسالم»(.((2
رغم كل هذا االنحراف املعلن عن انسياق القيادة السياسية مع امللذات واإلرساف،
بام ينذر باملساس بحقيقة اخلالفة التي هي حسب ابن خلدون «حراسة الدّ ين وسياسة الدّ نيا
به»( ،((2وبوظيفة منصب اخلليفة بوصفه «نيابة عن صاحب الرشيعة يف حفظ الدين وسياسة
(((2
يتحرج من التامس األعذار لتولية هذا احلاكم،
املؤرخ ال ّ
الدنيا به»  .رغم كل ذلك نجد ّ
والعهد له بامللك ،يبادر إىل البحث عن تربيرات توفيقية لرشعنة الفعل وإضفاء قدر من
املقبولية عليه.

التارخيي
 )2 - 4تطويع احلدث
ّ

وبوحي من إكراهات االنتامء السيايس ال جيد املؤرخ بدًّ ا من العمل عىل حماولة إعادة
بناء األحداث التارخيية وفق منطق تربيري ،فهو حياول أن يلتمس األعذار ويبحث عن
مربرات لتكييف سري األحداث بام ياميش الرأي العام أو الرأي الرسمي الغالب.
( ((2املصدر نفسه ،ص ص .171-170
( ((2كام تبينّ أغلب املصادر التارخيية ،ويمكن معاينة أسامء الشخصيات من الصحابة الذين عارضوا
واعرتضوا عىل تنصيب تولية يزيد احلكم ،ورفضوا القبول بمبايعته .ينظر:
ابن قتيبة (أبو عبد اهلل بن مسلم) ،اإلمامة والسياسة ،دار الكتب العلمية ،ج ،1ص ص .175-135
( ((2ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج  ،1ص .147
( ((2املقدمة ،ص .151
( ((2املقدمة.151 ،
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مهم -يف نظر ابن
هكذا يغدو العهد باخلالفة عىل عهد
أمرا غري ّ
النبي ً K
ّ
خلدون« :-فانظر كيف كانت اخلالفة لعهد النبي ﷺ غري مهمة ،فلم يعهد فيها»(،((2
مفروضا وفق جمريات األحداث التارخيية ووفق رشيعة السلطة
لكنه بعد أن أصبح واق ًعا
ً
ٍ
رب ًرا ومقبولاً « ،ثم اقتضت طبيعة امللك االنفراد
السياسية ،حينئذ يغدو العهد باخلالفة م ّ
باملجد واستئثار الواحد به ،ومل يكن ملعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه ،فهو أمر طبيعي
ساقته العصبية بطبيعتها ،واستشعرته بنو أمية ،ومن مل يكن عىل طريقة معاوية يف اقتفاء احلق
من اتّباعهم فاعصوصبوا عليه ،واستامتوا دونه .ولو محلهم معاوية عىل غري تلك الطريقة
أهم عليه من
وخالفهم يف االنفراد باألمر لوقع يف افرتاق الكلمة التي كان مجعها وتأليفها َّ
أمر ليس وراءه كبري خمالفة»(.((2
فيبدو كيف يعمل املؤرخ املنخرط يف املالبسات السياسية بشكل بارع عىل تكييف
جمريات األحداث املحرجة وفق ما خي ّفف من وقعها الصادم .فيغدو االستئثار بالسلطة
وحتويلها من شورى عامة بني املسلمني إىل شأن ُأرسي خاص ،ويغدو العدول عن هنج
السنة النبوية وخمالفة سريته  ،Kبتحويل اخلالفة إىل ملك يعهد به األب البنه ويلزم
مربرا وفق منطق املؤرخ السلطاين.
األمة بمباركته ومبايعته ،كل ذلك يغدو ً
فهو يموقع نفسه مم ّثلاً جلهة سياسية ينتمي إليها ويعدّ من حاشيتها« ،وكذلك عهد
معاوية إىل يزيد خو ًفا من افرتاق الكلمة بام كانت بنو أمية مل ْير َضوا تسليم األمر إىل من
حلا ،وال يرتاب أحد يف
سواهم .فلو قد عهد إىل غريه اختلفوا عليه؛ مع أن ظنهم به كان صا ً
ذلك ،وال يظن بمعاوية غريه؛ فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق ،حاشا
هلل ملعاوية من ذلك»(.((2

 )3 – 4جتاهل تربيري

حياول املؤرخ السلطاين التخفيف من وقع تولية العهد ليزيد الذي اشتهر فسقه،
وجيتهد يف البحث عن صيغة تربيرية مالئمة تبقي لفعل احلاكم رشعية اختياراته مهام كانت
املورث أو علمه بام كان عليه وبام صار إليه ويل العهد
حمرجة .فيكون املخرج هو نفي اعتقاد ِّ
من االنحراف أو الفسق.

( ((2املقدمة ،ص .167
( ((2املقدمة ،ص 162
( ((2املقدمة ،ص 162
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مع العلم أن أمهات املصادر التارخيية التي ال يمكن البن خلدون أن يكون يف غفل
عنهاَ ،و ّثقت بدقة وبتفصيل سرية يزيد وأحواله وأخالقه .ويكفي ما أورده عنه املسعودي
(ت 346هـ) ،وهو من املصادر التي أكثر ابن خلدون النقل عنها .يقول املسعودي« :وكان
يزيد صاحب طرب وجوارح وكالب وقرود وفهود ومنادمة عىل الرشاب ،وجلس ذات
يوم عىل رشابه وعىل يمينه ابن زياد ،وذلك بعد قتل احلسني ،فأقبل عىل ساقيه فقال:
اس ِقني رشب ًة تَر ِوي ِع ِ
فاسق ِمث َلها ابن ِز ِ
ِ
ظامي
ياد
ُثم ِم ْل
َْ
ْ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احب السرّ ّ واأل َمانة عنْدي
َوجهادي
َم ْغنَمي
َولت َْسديد
َص َ
ثم أمر املغنّني فغنوا به .وغلب عىل أصحاب يزيد وعماّ له ما كان يفعله من الفسوق،
وشاع يف أيامه الغناء بمكة واملدينة ،واستعملت املالهي وأظهر الناس رش الرشاب»(.((3
بل إن ابن قتيبة يورد خطبة مطولة للحسني بن عيل  Cقاهلا يف حمرض معاوية،
وبينّ فيها شهرة أمر يزيد وذيوع انحرافه وفسقه ،كاش ًفا عن أحواله« :تريد أن تُوهم الناس
يف يزيد ،كأنك تصف حمجو ًبا ،أو تنعت غائ ًبا ،أو خترب عماَّ احتويته بعلم خاص ،وقد ّ
دل
يزيد من نفسه عىل موقع رأيه .فخذ ليزيد فيام أخذ فيه ،من استقرائه الكالب املهارشة عند
بارصا،
السبق ألتراهبن ،والقيان ذوات املعازف ورضب املالهي جتده
التهارش ،واحلامم ّ
ً
ودع عنك ما حتاول ،فام أغناك أن تلقى اهلل من وزر هذا اخللق بأكثر ممَّا أنت القيه ،فواهلل ما
برحت تقدح باطلاً يف جور ،وحقنًا يف ظلم حتى مألت األسقية وما بينك وبني املوت إلاَّ
غمضة»(.((3
وهي أشياء تق ّلل من إمكانية القبول بدعوى اجلهل بحاله أو عدم االعتقاد بام كان
عليه من الفسق ،وتضع تربيرات ابن خلدون يف سياقها الطبيعي الكاشفة بوضوح عن
ميوالته السياسية أكثر من كشفها عن واقع احلال أو تعبريها عن حقائق األمور.

 )4- 4قدسانية القياس للتعميم

بأسا يف تعميم تربيراته امللتمسة األعذار ملامرسات امللوك بح ًثا
بل إن الرجل ال جيد ً
عن خترجيات تتناسب وخماطبة الرأي العام ،وتنشد تشكيل وجهة نظر حمدّ دة وخاصة
ولتوجهات السلطة،
لألحداث التارخيية ،يطبعها التوافق والتسليم الختيارات السلطان
ّ
التي ينتسب إليها ويعدّ من حاشيتها.

( ((3عيل بن احلسني املسعودي ،مروج الذهب ،حتقيق :حميي الدين ،بريوت :دار املعرفة ،ج  ،3ص .68-67
( ((3ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج  ،1ص .151 - 150
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ففي سبيل تطويع سلوك التوريث السيايس يعمد ابن خلدون إىل قياس ما فعله
األمويون بام فعله نبي اهلل سليامن وداود« ،ولقد انفرد سليامن وأبوه داود صلوات اهلل
عليهام ،بملك بني إرسائيل ملا اقتضته طبيعة امللك فيهم من االنفراد به ،وكانوا كام علمت
النبوة واحلق»(.((3
من ّ

غري معيب وال منكر فعل
تب ًعا لذلك يغدو وفق منطق تربيرات املؤرخً ،
أمرا طبيع ًّياَ ،
التوريث والعهد باخلالفة من امللوك األمويني والعباسيني ألبنائهم ،بل وحتى إلخواهنم:
يتحرون احلق ويعملون به مثل
«ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من اخللفاء الذين كانوا ّ
عبد امللك وسليامن من بني أمية ،والسفاح واملنصور واملهدي والرشيد من بني العباس،
وأمثاهلم مم َّ ْن عرفت عدالتهم وحسن رأهيم يف املسلمني ،والنظر هلم ،وال يعاب عليهم إيثار
أبنائهم وإخواهنم ،وخروجهم عن سنن اخللفاء األربعة يف ذلك ،فشأهنم غري شأن أولئك
اخللفاء ،فإهنم كانوا عىل حني مل حتدث طبيعة امللك ،وكان الوازع دين ًّيا ،فعند كل أحد وازع
من نفسه ،فعهدوا إىل ما يرتضيه الدين فقط وآثروه عىل غريه»(.((3
وبمقتىض هذا االنتساب ،تغدو األصوات املعارضة للسلطان يف اختياراته ،مهام
تكن حجتها ،كام هو الشأن مع املعارضة العلنية لعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عباس
وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن الزبري واألحنف بن قيس ومروان بن احلكم الذين أنكروا
عىل معاوية ما فعل وعاتبوه رصاحة إىل حدّ الغضب(.((3

ومهام تبلغ درجة االستنكار لدهيا ،ومها تعلن بدع ّيته وخمالفته سرية السلف واملشهور
السلطاين ضمن دائرة العمل الشاذ،
يف تاريخ اخلالفة اإلسالمية ،كل ذلك يؤ ّطره املؤرخ
ّ
ختصص هلا وقفة تارخيية تكشف تفاصيلها،
ذكرا وال أن ّ
واملخالفة النادرة ،التي ال تستحق ً
ألهنا عىل غري ما عليه اجلمهور(.((3
وتربيرا توفيق ًّيا ،فيقدّ مه يف
املؤرخ السلطاين يوجد لكل ذلك تكيي ًفا مهادنًا
ً
بل إن ّ

( ((3املقدمة ،ص .160
( ((3املقدمة ،ص .166
( ((3كان مما تك ّلم به يف حمرض معاوية« :فإن هذه اخلالفة ليست هبرقلية وال قيرصية وال كرسوية يتوارثها
األبناء عن اآلباء».
ومما تكلم به عبد اهلل بن الزبري« :فإن اخلالفة لقريش خاصة ،تتناوهلا بمآثرها السنية ،وأفعاهلا املرضية،
مع رشف اآلباء وكرم األبناء ،فات ِّق اهلل يا معاوية وأنصف من نفسك».
ينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،مصدر سابق ،ص ص .141 - 140
( ((3املقدمة ،ص .166
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صورة خمترصة مبترسة مشفوعة بتربيرات خم ّففة؛ «وفرار عبد اهلل بن عمر من ذلك ،إنام هو
حمظورا ،كام هو معروف
مباحا كان أو
تورعه من الدخول يف يشء من األمور ً
ً
حممول عىل ّ
عنه»(.((3

خامسا :التاريخ وضيق التمذهب
ﷺ
ً

ثمة كثري من املحطات التي يسهل عىل الباحث
يف الكتابة التارخيية عند ابن خلدون َّ
جمردة ،بام ال يسعف
أن يالحظ أنه ال يسري فيها وفق منطلق بحثي خالص وال روح علمية ّ
املؤرخ وميوالته ومنظوره
يف الظفر باحلقيقة التارخيية املوضوعية ،البعيدة عن توجيهات ّ
الشخيص أو الذايت لألشياء .فالرجل يصاحب مرسوداته بمواقف وأحكام وتقييامت ال
تتحرر من رواسب األيديولوجيا السياسية أو رواسب االنتامء املذهبي.
تكاد ّ

غالبي
 )1-2املؤرخ يف مواجهة اآلخر ،أو نعوت اجلدل ال ّت ّ

توجه أو تيار فكري معلوم
املؤرخ
يتحول إىل ناطق رسمي باسم ّ
ّ
بل إننا نجد أن ّ
املؤرخ السني الفقيه املالكي والقايض ،الذي يصدر عن رؤية
وحمدّ د؛ فهو يكتب من منطلق ّ
ختاصم التيارات األخرى ،وتصطنع ضدها رصا ًعا عقد ًّيا فكر ًّيا أيديولوج ًّيا ،يلقي هبا إىل
املؤرخ
ثمة يكون عىل هذه التيارات األخرى ،يف ظل رؤية ّ
اهلامش أو إىل املعارضة ،ومن ّ
تتحمل عبء النعوت القدحية والتوصيفات املواربة التي
املعلن عن انتامئه املذهبي ،أن
ّ
متوج ٍ
س منها ،حماطة بسلسلة من السلبيات واملغامز التي جتعلها
حتارصها يف زاوية مظلمة
َّ
حقيقة مهدّ دة يف كياهنا.
يف معرض حديث ابن خلدون عن الشيعة والفرق املعتقدة باإلمامة ،ينتقل الرجل
املؤرخ املستقيص األحداث والوقائع واملراكم
ّ
ويتحول بشكل سافر ومعلن من موقع ّ
املؤرخ املتك ّلم الذي يقدّ م اجتهاداته الكالمية يف ثوب اكتشافات
للمعلومات ،إىل نموذج ّ
وحقائق تارخيية(.((3
واملحدِّ ث الذي ُيبدي ميلاً
واضحا لنقض ودحض وتكذيب
وينتقل إىل موقع الفقيه
ً
َ

( ((3املقدمة ،ص .166
( ((3يرى عبداهلل العروي أن املؤرخ قد يدخل يف خوض نقاشات ذات الصلة بعلم الكالم وتاريخ اإلسالم
املؤرخ ،إلاَّ أهنا تستدعي منه
والعالقة باآلخر ..إلخ .وهي أمور ليست تافهة أو الغية يف سياق اشتغال ّ
يرصح ويصارح القارئ أنه «يو ّدع التاريخ الوقائعي ويقف عىل عتبة علم الكالم» .ينظر :عبد اهلل
أن ّ
العروي ،ثقافتنا يف ضوء التاريخ ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط1997 ،4 .م ،ص .186
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يتمسكون هبا يف إثبات وجهة نظرهم،
أغلب أفكار اإلمامية .فهو يعترب أن األدلة التي
َّ
حيتجون هبا وينقلوهنا معتقدين بحجيتها ،كل ذلك ّ
يلخصه ابن خلدون
والنصوص التي ّ
ويؤولوهنا عىل مقتىض مذهبهم ،ال يعرفها جهابذة السنة وال
ويرى أهنا «نصوص ينقلوهنا
ّ
(((3
نقلة الرشيعة ،بل أكثرها موضوع مطعون يف طريقه أو بعيد عن تأويالهتم الفاسدة» .
نراه جيتهد يف ذكر اختالفاهتم ومواقفهم السياسية بشأن اإلمامة واخلالفة ،ويف سياق
التوجهات يف موقف
حديثه ترد كثري من النعوت واملواقف واألحكام التي جتعل تلكم
ّ
واملتوجس منه .فهو ال يرت ّدد يف أن يصفهم بعبارات املنظومة الفكرية
اخلصم واملتّهم،
ّ
األخرى برمتها إىل منظومة هامشية يف مواجهة سلطة املركز.

ألهنا منظومة حتارص بصفات قيمية قدحية ال يمكن أن يطمئن إليها الرأي العام؛
يسمون الغالة جتاوزوا حدّ العقل واإليامن»،
«وبذلك ُس ّموا رافضة»« ،ومنهم طوائف ّ
(((4
«يزعمون أن الثاين عرش من أئمتهم»(« ،((3وقد كفانا مؤونة هؤالء الغالةَ» « ،ويسمون
أيضا امللحدة ملا يف ضمن مقالتهم من اإلحلاد»( ،((4وهم يؤلهّ ون األئمة وجيعلوهنم متّصفني
ً
بصفات األلوهية أو أن اإلله ّ
حل يف ذاهتم البرشية« ،وهو قول باحللول يوافق مذهب
النصارى يف عيسى صلوات اهلل عليه»(« ،((4وهم أصحاب تأويالت فاسدة»(.((4
جمرد زعم وشبهة،
ويفنّد دعوى أمهية اإلمامة عند املعتقدين هبا ،ألن نظريتهم فيها ّ
مب ّينًا أهنا ليست من كامل الدين وال من أصوله ،فيقول« :وشبهة اإلمامية يف ذلك إنام هي
كون اإلمامة من أركان الدين كام يزعمون ،وليس كذلك؛ وإنام هي من املصالح العامة
املفوضة إىل نظر اخللق .ولو كانت من أركان الدين لكان شأهنا شأن الصالة ،ولكان
ّ
ِ
(((4
ِ
أمر الصالة» .
يستخلف فيها كام استخلف أبا بكر يف الصالة ،ولكان يشتهر كام اشتهر ُ

وهذه كام يظهر نعوت تقود حتماً إىل أن يرتافق اجلرد التارخيي لألحداث مع تطويق
اآلخر وحمارصته فكر ًّيا أو عقل ًّيا ،ألنه يغدو مسلوب العقل وخصماً للمنطق (جتاوزوا حد
العقل) ،وحمارصته عقد ًّيا (جتاوزوا حد اإليامن)( ،ملا يف ضمن مقالتهم من اإلحلاد) .فال
( ((3املقدمة ،ص .155
( ((3املقدمة ،ص .156
( ((4املقدمة ،ص .157
( ((4املقدمة ،ص .158
( ((4املقدمة ،ص .156
( ((4املقدمة ،ص .155
( ((4املقدمة ،ص . 167
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يتوجس خيف ًة من هذا
غرو أن يستتبع هذه النعوت تشكيل موقف أو رأي عام حيق له أن ّ
التّيار ،ألنه يصبح رديف الزندقة والبدعة واالنحراف.

يراكم ابن خلدون إذن مجلة من النعوت تبدو بموجبها هذه الفئة يف التاريخ العريب
اإلسالمي ختالف السلطة أو هتدّ دها أو تزعجها ،أو «تنزاح بأية صورة عن (النصية املركزية).
إهنا تظل خارجة عن التقليد النيص املتعارف ،وحاملة لقيم نصية خمتلفة ال يمكن أن حتظى
إلاَّ بالرفض والنقض»(.((4

ومتوجس منها ،تغدو غري مقبولة مركز ًّيا ،وتصبح مت َّهمة ومهدَّ دة
فهي حتماً غريبة
َّ
وفاقدة صفة النصية ،وحمسوبة يف عداد (اللاّ نص) ،نصيبها التجاهل واإلقصاء والتهميش.
حترك تنسحب عليه النعوت
وكل ما يصدر عنها أو ينتسب إليها من فكر أو ثقافة أو تد ّين أو ّ
توج ًها
السلبية هلذه الطائفة غري املسموح هلا بأن تنشط عىل الساحة السياسية ،ألهنا مت ّثل ّ
ثقاف ًّيا وأيديولوج ًّيا مضا ًّدا ،ورؤية فكرية هتدّ د األيديولوجيا الرسمية ،التي تبيح لنفسها هنج
كل السبل املمكنة لتطويق هذه الفئة األخرى وحمارصهتا .بام ينسب إليها كل صنوف التهم
واملوبقات التي يمكن أن حتدُّ من غلوائها وتكبت أنشطتها املحتملة ،وتوقف حركيتها من ًعا
ألي اكتساح أو تنا ٍم غري مأمون.
املهمشة ،يف مقابل توجيهات
ثمة فهي باختصار موسومة بالكتابة اهلامشية أو ّ
ومن ّ
املؤرخ الواعية وترتيباته لـ«فرض صيغة معينة للتعامل والنظر إىل األمور ،وبالتايل افرتاض
ّ
صيغ ومقاييس هي وحدها التي مت ّثل احلقيقة .أي إن احلقيقة تكون يف مكان واحد وهلا
شكل واحد ،ولذلك ليس أمام اآلخر سوى االمتثال واالنسجام واملوافقة»(.((4

املؤرخني واملفسرّ ين ،ويشري يف مقدّ مة
ورغم أن ابن خلدون يستدرك عىل من سبقه من ّ
«وكثريا
كتابه إىل هفوات بعضهم وتساهلهم يف نقل األشياء من دون متحيص وتدقيق قائلاً :
ً
وأئمة النّقل ا َمل َغالِ ُط يف احلكايات والوقائع ،العتامدهم فيها
ما وقع
للمؤرخني واملفسرّ ين ّ
ّ
جمرد النّقل غ ًّثا أو سمينًا ،مل يعرضوها عىل أصوهلا ،وال قاسوها بأشباهها ،وال سيرَّ وها
عىل ّ
بمعيار احلكمة ،والوقوف عىل طبائع الكائنات ،وحتكيم النَّظر والبصرية يف األخبار ،فض ُّلوا
( ((4سعيد يقطني ،الكالم واخلرب ..مقدمة للرسد العريب ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،1997 ،1
ص .52
( ((4عبد الرمحن منيف ،بني الثقافة والسياسة ،بريوت -البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،1998 ،1ص
.164
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احلق وتاهوا يف بيداء الوهم والغلط»(.((4
عن ّ

حتري الدقة العلمية ،الذي يبدو بحق س ّبا ًقا يف جماله ،إلاَّ
رغم هذا املستوى الفائق من ّ
أن ذلك مل يكن مان ًعا من إيراد بعض النوادر واملواقف الشاذة املنسوبة إىل اإلمامية االثني
عرشية« ،يزعمون أن الثاين عرش من أئمتهم ،وهو حممد بن احلسن العسكري ويل ّقبونه
املهدي ،دخل يف رسداب بدارهم باحللة وتغ َّيب حني اعتقل مع أمه وغاب هنالك ،وهو
ّ
خيرج يف آخر الزمان فيمأل األرض عدلاً ؛ يشريون بذلك إىل احلديث الواقع يف كتاب
ويسمونه املنتظر لذلك ،ويقفون يف كل ليلة بعد
الرتمذي يف املهدي؛ وهم إىل اآلن ينتظرونه
ّ
قوموا مرك ًبا فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج،
صالة املغرب بباب هذا الرسداب ،وقد ّ
ينفضون و ُيرجئون األمر إىل الليلة اآلتية ،وهم عىل ذلك إىل هلذا
حتى تشتبك النجوم ،ثم ّ
العهد»(.((4

 )2–2لبس املفهوم

يفنّد ابن خلدون ما اصطلح عليه ونعته بدعوى أو زعم أو شبهة أمهية اإلمامة عند
الشيعة ،فعىل عكس ما يذهب إليه معتقدو اإلمامة وجيمعون عليه من كون «اإلمامة ليس
ُفوض إىل نظر األمة ...بل هي ركن الدين وقاعدة اإلسالم»(.((4
من املصالح العامة التي ت َّ
يبينّ ابن خلدون أن اإلمامة ليست من كامل الدين وال من أصوله ،وإنام هي من
«املصالح العامة املفوضة إىل نظر اخللق ،ولو كانت من أركان الدين لكان شأهنا شأن
الصالة»(.((5
لكن عندما يتع ّلق األمر بالدفاع عن السلطة القائمة والبحث عن رشعية
تطور أحداث التاريخ إنام سار
استمراريتها وبقائها ،وعندما يجُ ا َبه ابن خلدون بحقيقة أن ّ
يف اجتاه التوريث والعهد باحلكم من السابق إىل اللاّ حق ،ومن األب إىل االبن ،وفق ما
رشع له احلكّام األمويون ،حني عهد معاوية باحلكم البنه يزيد ،ووفق ما جرت به سنن
َّ
ٍ
السالطني .حينئذ يعدل ابن خلدون عماَّ قاله بشأن اإلمامة ساب ًقا ،إىل مستوى تصبح
اإلمامة السياسية أو اإلمامة الكربى أو اخلالفة عىل قدر من األمهية واملرشوعية «اعلم
أنَّا قد قدّ منا الكالم يف اإلمامة ومرشوعيتها ملا فيها من املصلحة ،وأن حقيقتها النظر يف

( ((4املقدمة ،ص .10
( ((4املقدمة ،ص .157 -156
( ((4نفسه ،ص .155
( ((5نفسه ،ص .167

السلطانية عند ابن خلدون
ارخيي وبالغة ال ّتسييس ..حبث يف مالمح الكتابة ّ
اخلطاب ال ّت ّ

73

مصالح األمة لدينهم ودنياهم»(.((5

بل إن اإلمامة السياسية تصبح عنده -عىل عكس ما سبق متا ًما -هي األصل،
متفرعة عنها وراجع أمرها إليها« :فاعلم أن اخلطط الدينية الرشعية من الصالة
والصالة ِّ
والفتيا والقضاء واجلهاد واحلسبة ،كلها مندرجة حتت اإلمامة الكربى التي هي اخلالفة،
متفرعة عنها وداخلة فيها ،لعموم نظر
فكأهنا اإلمام الكبري واألصل اجلامع ،وهذه كلها ِّ
وترصفها يف سائر أحوال امللة الدينية والدنيوية ،وتنفيذ أحكام املرشع فيها عىل
اخلالفة
ّ
العموم»(.((5
وتبعا لذلك يغدو احلاكم شبه َّ ٍ
ويقرر لصالح األمة
ً
منزه وغري متَّهم فيام يرى ويفعل ّ
أو الرعية ،فـ«ال ُيتّهم اإلمام يف هذا األمر وإن عهد إىل أبيه أو ابنه ،ألنه مأمون عىل النظر هلم
يف حياته ،فأوىل أن حيتمل فيها تبع ًة بعد مماته ،ال سيام إذا كانت هناك داعية تدعو إليه ،من
إيثار مصلحة أو تو ّقع مفسدة»(.((5

ﷺ اخلامتة

خالصة ما نصل إليه أن الكتابة التارخيية عند ابن خلدون مل تُفصل عن إكراهات
مكونًا وتكوينًا يف اشتغال
السياسة ،وأن سمة التسييس بدت سمة متحكّمة فيها ،بوصفها ّ
الرجل ،بالنظر إىل ارتباطه باملؤسسة احلاكمة ،أو مؤسسة السلطة ،التي يمكن أن نقول بأهنا
حولته إىل مؤرخ «صاحب مهنة» بتعبري العروي(.((5
ّ

فهو ينتج خطا ًبا تارخي ًّيا يندرج ضمن ما يعرف بالتاريخ باملفهوم ،وهو ذلك النمط من
التاريخ الذي يكتب «بأفكار مسبقة لتربير معتقدات غري مستنبطة من املادة املدروسة»(،((5
يؤرخ للوقائع واألحداث بذهنية مشبعة
املؤرخ) .فهو ّ
بام يثبت حقيقة مقولة (استحالة نزاهة ّ
بوعي سيايس ال خيفى انتامء صاحبه لسلطة املركز.
جمسدة فعلاً ألزمة اخلطاب التارخيي
وبذا تكون الكتابة التارخيية عند ابن خلدون ّ
يتحول التاريخ إىل
عند العرب ،لكوهنا ظ ّلت وثيقة الصلة بفن كتابة «امللل والنحل» حيث ّ
( ((5نفسه ،ص .165
( ((5نفسه ،ص .172
( ((5املقدمة ،ص .165
( ((5عبداهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،مرجع سابق ،ص .43
( ((5املرجع نفسه ،ص .108
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صناعة أيديولوجية حمضة ،تشهد متاه ًيا عجي ًبا بني املعرفة والسلطة(.((5

فمع ابن خلدون تأخذ الكتابة التارخيية صورة التامهي الواعي بني اخلطاب
(((5
املؤرخ
والواقع ؛ أي إن اخلطاب التارخيي يصبح جز ًءا من املامرسة السياسية ،فيعمد ّ
إىل استغالل اخلطاب لتقديم التوجيه واإلرشاد عن طريق اخلطاب ،وتصبح أيديولوجيا
أهم من املعرفة»( ،((5ويصبح اخلطاب
الكاتب مسامهة يف توجيه القارئ ،بل تصبح «السلطة َّ
بحق «مظهر سلطة وعنف» بتعبري جولد شليغر(.((5

( ((5إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر ،مرجع سابق ،ص .43
عب عنه فوكو ثنائية اخلطاب والواقع املادي .ينظر :ميشيل فوكو ،نظام اخلطاب ،ترمجة :حممد سبيال،
( ((5ما رّ
بريوت :دار التنوير1985 ،م.
( ((5روث فوداك ومشيل مايري ،مناهج التحليل النقدي للخطاب ،مرجع سابق ،ص .30
( ((5غولد شليغر ،نحو سيمياء اخلطاب السلطوي ،ترمجة :مصطفى كامل ،منشورات بيت احلكمة ،العدد
.1987 ،5
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الدكتور غيضان السيد علي*

ﷺ متهيد

املوحد
تعدّ قصة «حي بن يقظان» قصة رمزية فلسفية تفرتض نمو العقل ّ
منذ بداية خلقه حتى وصولة إىل معرفة اهلل معرفة أتم ،حيث َت ْع َّر َض ابن طفيل
ملشكلة التوفيق بني الفلسفة والدين ،وبينَّ لنا أن ما وصل إليه «حي بن يقظان»
بالنظر العقيل والتأ ّمل ،ال خيالف الدين املوحى به.

صب خالصة فلسفته كلها
ويعدّ ابن طفيل أول فيلسوف إسالمي
َّ
يكون نفسه وأفكاره
شخصا
يف قالب قصيص ،وجعل بطل قصته
متوحدً ا ّ
ّ
ً
باالحتكاك بالطبيعة وبالكائنات التي هي أقل منه درجات من مجاد ونبات
وحيوان ،إىل أن يصل لنقطة اإلدراك واالتصال ،فهذه القصة الرمزية تعدّ بحق
نو ًعا من الفانتازيا العقلية التي َق َّلدَ ها ونسج عىل منواهلا كثريون من كتاب
اإلفرنج ومفكرهيم.
فهي باختصار شديد تقدّ م حالة جديدة منفردة ،تتحدّ ث عن طوباوية

* مدرس الفلسفة احلديثة بكلية اآلداب ،جامعة بني سويف ،مرص.

75

76

دراسات وأحباث

فردية ،وال تتحدّ ث عن نظام اجتامعي ،وهي تعرض حياة طفل إنساين عاش منفر ًدا
واستطاع بعد جهد وتأ ّمل أن يصل إىل حياة مثالية تعتمد عىل الذكاء والعقل ،كام تعتمد
عىل االكتفاء الذايت.

ولذلك تعدّ هذه القصة الفلسفية الرمزية بمثابة ظاهرة فريدة يف الفكر العريب ،حيث
عرض صاحبها مذهبه الفلسفي يف قصة شائقة يمكن اعتبارها نس ًقا فلسف ًّيا متكاملاً ،
ومذه ًبا فكر ًّيا تا ًّما ،وهو ما أراد هذا البحث أن ُيثبته معتمدً ا عىل مناهج التحليل واملقارنة
والنقد ،كام يعدّ بناؤها الروائي حمكماً يبدو فيه ابن طفيل متم ّكنًا من فن الرسد والوصف
والتشويق ،حتى يمكننا اعتباره ساب ًقا لعرصه بل ساب ًقا للعامل ك ّله إىل فن الرواية احلديثة.

ﷺ حياة ابن طفيل

هو أبوبكر حممد بن عبد امللك بن حممد بن حممد بن طفيل القييس ،املشهور بابن
أيضا فيقال :األندليس ،والقرطبي ،واإلشبييل ،ويكنَّى أحيانًا –وهو األقل-
طفيل ،وينسب ً
رتا من قرطبة ،وال نعرف تاريخ ميالده
أبا جعفر .ولد يف وادي آش عىل مسافة  53كيلو م ً
يرجح البعض
عىل وجه التحديد ،فبينام يرى البعض أنه ولد نحو عام  500هجرية(((ّ ،
اآلخر أنه ولد يف عام 506هـ((( .ولذلك يمكننا القول :إنه ولد يف السنوات العرش األوىل
من القرن السادس اهلجري.

أيضا شيوخه وال أين تل ّقى العلم ،غري أن مراكز العلم يف ذلك الوقت
وال نعرف ً
كانت عىل األخص قرطبة وإشبيلية ،وإن كان البعض قد أشار إىل أنه تتلمذ عىل يد ابن
باجة ،غري أن ابن طفيل نفسه ُينكر ذلك؛ إذ ذكر رصاحة يف «حي بن يقظان» وهو ُيشري
نلق
إىل ابن باجة« :فهذا حال ما وصل إلينا من علم هذا الرجل -ابن باجة -ونحن مل َ
شخصه»(((.

يتلق العلم عىل يدي ابن باجة ،إلاَّ أنه بغري شك قد تأ ّثر
وهذا دليل قاطع عىل أنه مل َّ
املتطور
بارزا ،ويف احلقيقة مل يكن حي بن يقظان سوى االمتداد
به من الناحية الفلسفية تأ ُّث ًرا ً
ّ
املتوحد» إىل أن اإلنسان مدين بطبعه ،وال
ملتوحد ابن باجة .فقد ذهب ابن باجة يف كتابه «تدبري
ّ
ّ
حياة له بغري املجتمع ،إلاَّ أن املجتمع ميلء بالرشور ،فال سبيل للفيلسوف الذي يريد أن يصل

((( انظر تصدير :حي بن يقظان البن طفيل ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،مكتبة األرسة،1999 ،
ص .7
((( عىل عبدالفتاح املغريب ،فالسفة املغرب ،القاهرة :مكتبة احلرية احلديثة ،1990 ،ص .193
((( ابن طفيل ،حي بن يقظان ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،مكتبة األرسة ،1999 ،ص .21
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إىل احلقيقة غري االبتعاد عن الناس ،ولكنها ليست دعوة إىل عزلة مطلقة بل عزلة اختيارية،
متوحد بالعرض ،فيقول« :عىل
ومن هنا ذهب ابن باجة إىل أن اإلنسان مدين بالطبع ،ولكنه
ّ
(((
املتوحد ...أن يعتزل الناس مجلة ما أمكنه فال يالبسهم إلاَّ يف األمور الرضورية» .
ّ

ليعب عن هذه العزلة االختيارية يف اختيار «حي بن يقظان» أن يعتزل
وجاء ابن طفيل رّ
الناس يف جزيرة منفردة ،يعبد اهلل مع صديقه «أبسال» حتى يصال إىل حالة السعادة املنشودة.

وال بد أن ابن طفيل قد درس العلوم الدينية ،والفقه بخاصة؛ ألن تلميذه البطروجي
يذكر أن ابن طفيل كان قاض ًيا ،وكذلك درس العلوم العقلية والطب ،وقد مارس مهنة
الطب يف غرناطة زمنًا ،واشتغل كات ًبا لعامل غرناطة وحاكم والية طنجة ،كام كان طبي ًبا
املوحدين وهو أبو يعقوب يوسف.
ألحد خلفاء دولة ّ
وقد نال ابن طفيل عند هذا اخلليفة مكانة كبرية ،فلقد كان من أكثر العلامء حظو ًة
لديه ،حيث كان يقيم بقرص اخلليفة أيا ًما ليلاً
املقرب وكاتم
وهنارا حتى أصبح صديقه ّ
ً
أرساره وطبيبه اخلاص ووزيره.
ولعل ممّا ساعد ابن طفيل عىل أن تكون له تلك املكانة اخلاصة أن كالمها ينتسب
إىل قبيلة قيس ،وصلة الدم هلا مكانتها عند العرب ،كذلك كان هذا اخلليفة يم ّثل نم ًطا من
احلكام الذين يميلون للعلم والدين ،إذ تخُربنا كُتب الرتاجم بأنه كان جيمع بني أمرين :الفقه
يف الدين والورع من ناحية ،والطموح إىل تع ّلم احلكمة والفلسفة من ناحية أخرى.

أي إنه كان هناك تقارب بينهام يف املزاج الفكري ،فلقد كان كل منهام أدي ًبا حم ًّبا للعلم
حريصا عىل أن جيمع
وأهله ،حم ًّبا للفلسفة واملشتغلني هبا ،فقد اشتهر عن هذا اخلليفة أنه كان
ً
أيضا عن العلامء ،حتى كان لديه بالبالط
الكتب من أقطار األندلس واملغرب ،ويبحث ً
أيضا
جمموعة كبرية من العلامء ،مل جتتمع ملن قبله ممّن ملك املغرب .وكان من مهام ابن طفيل ً
جلب العلامء إىل قرص اخلليفة ،فهو الذي ن َّبه اخلليفة إىل ابن رشد أعظم فالسفة العرب.

وظل ابن طفيل يف بالط السلطان أيب يعقوب يوسف متمت ًعا بمكانته اخلاصة إىل
أن كرب سنّه فتخلىّ عن وظيفة الطب خللفه ابن رشد ،وتوفيّ ابن طفيل يف سنة (581هـ -
1185م) يف مدينة مراكش ،ودفن هناك ،واشرتك السلطان أبو يوسف يف تشييع جنازته(((.
((( ابن باجة ،تدبري املتوحد ،حتقيق :ماجد فخري ،ضمن رسائل ابن باجة اإلهلية ،بريوت :دار النهار،
 ،1968ص .90
((( عاطف العراقي ،الفلسفة العربية مدخل نقدي ،القاهرة :الرشكة املرصية العاملية للنرش ،ط،2003 ،2
ص .206
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مؤلفاته

ينسب املؤرخون البن طفيل مؤلفات يف خمت ّلف املوضوعات واملجاالت العلمية،
كام يشار إىل أمهيتها العلمية ،ومن تلك الكتب التي تنسب إىل ابن طفيل ،كتاب «أرسار
احلكمة املرشقية» و رسائل «يف النفس» ويف بعض النواحي الفلسفية األخرى ،وله
كثريا من
كتابان يف الطب ،والرسائل اهلامة املتبادلة بينه وبني ابن رشد التي تناولت ً
املشاكل الفلسفية والعلمية؛ حيث ذكر املراكيش أنه قد رأى عدة رسائل يف الفلسفة،
وعىل وجه اخلصوص يذكر «رسالة يف النفس» مكتوبة بخط ابن طفيل نفسه ،وذكر ابن
رشد أن ابن طفيل له يف الفلك نظريات فاخرة ،كام ذكر أبو إسحق البطروجي يف إحدى
رسائله يف الفلك أنه رأى ألستاذه ابن طفيل نظريات فلكية يصح أن حتل حمل نظريات
بطليموس(((.

وليس هذا باألمر املستبعد فإملام ابن طفيل بعلوم الفلك أمر بينِّ ملن يقرأ قصة
«حي بن يقظان» ،كذلك إملامه بالطب واجلغرافيا وعلم النفس ،إلاَّ أنه مل يصلنا من علم
الرجل غري قصته «حي بن يقظان» فهي األثر الوحيد الذى كتب لصاحبه اخللود يف تاريخ
الثقافة العربية والعاملية.

ﷺ أولاً  :ملخص القصة

جتري أحداث القصة عىل جزيرتني ،األوىل يسكنها جمتمع إنساين تقليدي تسود
فيه الشهوات والنزعات الدُّ نيا ،وأهله حياكون احلقائق بأمثلة اخليال ،واعتقادهم الديني
سطحي ساذج ،فهم يقبلون ظاهر النصوص بمدلوالهتا احلسية.

وقد جاء القرآن الكريم عىل هذه الصورة لكي خياطب هؤالء العامة الذين يرفضون
التعمق واستبطان النصوص وتأويلها .وإن كان
مجيع صور التأ ّمل العقيل ،ويعزفون عن
ّ
يوجد هبذه اجلزيرة طبقة معرفية أعىل من طبقة العامة وهم أصحاب «أبسال» الذي قال
عنهم لـ«حي بن يقظان» :إن تلك الطائفة هم أقرب إىل الفهم والذكاء من مجيع الناس ،وإنه
إن عجز عن تعليمهم فهو عن تعليم اجلمهور أعجز.
وقد ظهر يف هذه اجلزيرة فتيان أحدمها سالمان واآلخر أبسال ،مت ّيزا عن أهل اجلزيرة
بالفضل وسمو النظر العقيل وبتغ ّلبهام عىل الشهوات ،وكان األول ذا نزعة علمية فنجده
يساير العامة ويقبل دينهم يف الظاهر وال يلبث أن يسيطر عليهم.

((( عىل عبدالفتاح املغريب ،فالسفة املغرب ،مصدر سابق ،ص.195
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أما الثاين فإنه ينزع نزعة عقلية تأ ّملية فيعتزل جمتمع اجلزيرة ،ويوليّ وجهه نحو جزيرة
جماورة يظن أهنا فقر من السكان .وهذه هي اجلزيرة الثانية التي جتري عليها أحداث القصة،
يف هذه اجلزيرة يسكن «حي بن يقظان» ،وهو قد نشأ يف هذه اجلزيرة وترعرع عىل الفطرة،
وقد يكون قد ُألقي به يف اليم طفلاً فاستقر عىل اجلزيرة ،أو قد يكون قد تو ّلد طبيع ًّيا من
العنارص الطبيعية ،وقد تك ّفلت به ظبية فأرضعته ،وهذه إشارة إىل التكافل املوجود بني
الكائنات من نبات وحيوان وإنسان.
يتدرج يف مدارج املعرفة ،فتع ّلم بنفسه كيف يكفي حاجاته املادية ،وكيف
ثم أخذ ّ
يستطيع أن يقوم بتوفري حاجاته الرضورية التي هبا قوام حياته ،من غذاء وملبس ومسكن.
وقد كافح «حي» حتى خرج من الطور احليواين األول ،ثم انبعث لديه شعور ديني مصدره
التعجب من اكتشافه للنار .وهو يميض يف حياته الربيئة من املادة فريعى النبات واحليوان
ّ
و ُيعنى بنظافة جسمه وملبسه وحياول تصحيح حركاته ،ويقترص يف أكله عىل ما يقيم األود
فال يرسف يف الغذاء أو يف أكل اللحوم ،وعن طريق التأ ّمل واملالحظة يعرف حقائق احلياة،
ويعرف أمهية النار ويستخدم يديه يف صنع ما حيتاج إليه.

ينطلق إذن من ذكائه الفطري يف التأ ّمل واملالحظة والتفكري إىل أن استطاع أن يدرك
بعقله أرفع حقائق الطبيعة ويكتشف أخص قوانينها ،ثم ينتقل إىل البحث عن األسباب
ويتشوق ملعرفة مكنونات ما وراء الطبيعة .فيعتزل احلياة
البعيدة فأخذ يفكّر يف أرسار السامء
ّ
يف مغارة يعيش فيها أربعني يو ًما زاهدً ا يف الطعام فرتتقي نفسه ،وهيتدي إىل ما اهتدى إليه
الفالسفة اإلرشاقيون.
فيحاول «حي» أن يصل إىل االحتاد الوثيق باهلل ،هذا االحتاد هو السعادة القصوى
والغبطة العظمى ،ولقد سلك «حي» يف سبيل االتصال باهلل طريق التأ ّمل والنظر العقيل،
فانقطع عن عامل اجلزيرة ،ودخل مغارة وصام أربعني يو ًما متتالية ،وانقطع عن عامل
املحسوسات ،وما يصله به ،واجتهد يف فصل عقله عن العامل اخلارجي املحسوس ،وحتى
وتفرغ للتأ ّمل العقيل املطلق يف اهلل ،لكي يصل إىل االتصال به.
عن جسدهّ ،

مر «حي» خالل هذه الرحلة نحو االتصال باهلل بسبعة مراحل كل منها سبع سنني
يصل يف هنايتها إىل حالة الفناء فيصري عقلاً
خالصا فتصبح روحه مرتبطة بالعامل العلوي،
ً
وتكون غايته أن يلتمس الواحد يف كل يشء ،وأن يشهد احلرضة اإلهلية ،فريى الطبيعة كلها
تنزع إليه ويرى التجليّ اإلهلي شاملاً  ،ويكون عمره قد أرشف عىل اخلمسني.
وحينذاك حيدث اللقاء بينه وبني «أبسال» الذي هجر اجلزيرة األوىل ليعتكف يف
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الثانية زاهدً ا يف الدنيا ويف جمتمع الناس ،وقد كان تفامههام صع ًبا يف بداية األمر ،حيث ّفر
مذعورا ،وحلق به «حي» حتت دوافعه الفطرية لالستطالع ومعرفة
«أبسال»((( من «حي»
ً
كنه هذا املخلوق الغريب الذي ظهر فجأة عىل جزيرته ،كام كانت دوافع «حي» أقوى ملعرفة
وترضعه يف صالته.
رس بكائه
ّ
تلك اللغة التي يتك ّلمها ومعرفة ّ

ً
متوحشا وال ينوي إيقاع الرضر به اطمأن
ومع إدراك «أبسال» أن «ح ًّيا» ليس حيوانًا
إليه ،وع ّلمه الكالم وحقيقة الرشيعة التي أوحى هبا اهلل سبحانه وتعاىل إىل البرش عن طريق
األنبياء ،ولقد اكتشفا أن العقيدة الدينية السائدة يف جمتمع اجلزيرة األوىل قد انتهى إليها
«حي» وعرفها بدقة أكثر كاملاً هبداية العقل الف ّعال.
وعرف أبسال أن العقيدة الدينية ما هي إلاَّ رمز للحقيقة الروحية املحجوبة عن البرش
بسبب تع ّلقهم بالعامل املادي املحسوس وعاداهتم االجتامعية ،وإنه لكي تنكشف جوانب
احلقيقة جيب استخدام منهج التأويل الرمزي ،فالعقيدة ظاهر وباطن ولكنها يف حقيقة
أمرها يشء واحد يفهمه العامة عىل مستوى حياهتم املادية وإدراكاهتم املشوبة باخليال،
ويفهمه اخلاصة أو املتوحدون عىل مستوى الكامل العقيل بحسب إدراكاهتم.

ومتيض القصة فنجد «حي» يصحب أبسال يف رحلة إىل اجلزيرة املجاورة لكي
يخُ رج أهلها من حالة اجلهل ويع ّلمهم أرسار احلقيقة .ولكن «حي» الحظ أنه كلام أمعن يف
رشحه الفلسفي ازداد نفور الناس منه فجعلوا ينقبضون منه وتشمئز نفوسهم ممّا يأيت به،
ّ
ويتسخطونه يف قلوهبم ،وإن أظهروا له الرضا يف وجهه إكرا ًما لغربته فيهم ،ومراعاة حلق
صاحبهم «أبسال».

فاضطر إىل الرحيل هو و«أبسال» عن اجلزيرة عائدين إىل جزيرهتام اخلالية ،لكي
يعتكفا لعبادة اهلل عبادة روحية خالصة حتى يدركهام املوت .وقد أدركا بالتجربة أن جمتمع
البرش ال أمل يف شفائه من اجلهل والسطحية ،وأن احلقيقة ال يقوى عىل طلبها وإدراكها
سوى ق ّلة من املتوحدين ممّن له قوة اإلرادة والقدرة عىل التخليّ عن مطالب البدن وحاجات
الدنيا.
رجحنا هنا أبسال ،حيث إن
((( تورده بعض الطبعات باسم «أسال» وبعض الطبعات باسم «أبسال» وقد ّ
«سالمان وأبسال» كانا أبطال قصة ترمجها حنني بن إسحاق عن اليونانية ،كام أن «سالمان وأبسال» كان
عنوان قصة كتبها ابن سينا من قبل ،هذا فضلاً عن أهنام أبطال قصة ابن سينا املعنونة باالسم نفسه «حي بن
رجحنا أن تكون «الباء» مل تظهر جيدً ا يف املخطوطات التي نقلت منها القصة فاختلط
يقظان»؛ ولذلك ّ
األمر عىل املح ّقق وخاصة أن احلرف الذي يليها هو «السني» ،كام أن اسم «أبسال» أسهل يف نطقه يف
العربية من «أسال».

ابن طفيل والدالالت الفلسفية لقصة حي بن يقظان وأثرها يف الفكر اإلنساين

81

لقد اتّضح هلام إذن أن العامة ال قدرة هلا عىل إدراك احلقيقة اخلالصة ،وإهنا مل ختلق
للعوام؛ إذ إهنم مك ّبلون بأغالل احلواس ،وعرفا أن اإلنسان إذا أراد أن يصل إىل التأثري يف
مفر من أن
تلك األفهام الغليظة التي أثقلها احلس ،وأن يؤ ّثر يف تلك اإلرادة املستعصية ،فال ّ
يصوغ آراءه يف قوالب األديان املنزلة.
كام انتهى إىل أن األنبياء  Aكانوا عىل حق حينام عرضوا عىل العوام احلقائق الدينية
يف صورة أمثال حسية ومل جيهروا هلم باملكاشفات النورانية الكاملة ،تلك التي ال يدركها
سوى ق ّلة من املتوحدين ،أي الفالسفة(((.
ويطرح ابن طفيل يف هذه القصة تساؤالت حول احلق الذي ال مججمة فيه ،وعن
احلقيقة اخلالصة وما هي الطريق األنسب لبلوغها؟ وهل هي طريق أهل النظر أي الفالسفة
أم طريق أهل الوالية أي املتصوفة؟ وما هي حقيقة مصري اإلنسان ،من هو؟ ومن أين أتى؟
وما شأنه يف احلياة؟ وما الغاية من وجوده؟ وما مصريه؟ وكيفية الوصول إىل السعادة؟
التعرف إىل اخلالق ذاته وصفاته؟
وكيفية ّ
وهي قصة يف جمملها حاملة ألفكار ابن طفيل الفلسفية .ويمكن تقسيم هذه القصة
إىل ثامين مراحل :املرحلة األوىل تشمل والدة حي ،واملرحلة الثانية يكتشف حقيقة الروح
بموت الظبية ،ويعرف أن القلب هو مصدر الروح ،والعضو األسايس للحياة ،وجتيء
املرحلة الثالثة باكتشاف النار فيعرف احلرارة وفائدهتا ،ويف املرحلة الرابعة يعرف قانون
السببية ويتأكّد أن كل ما يف الكون خيضع هلذا القانون ،ويرتفع يف املرحلة اخلامسة إىل
اكتشاف وحدة الكون؛ إذ تشرتك الكائنات يف وحدة واحدة ،ثم تتم ّيز فيام بينها بمم ّيزات
إضافية تب ًعا ملرتبتها.

ويف املرحلة السادسة يصل إىل معرفة صانع الكون ،ويفكّر يف املرحلة السابعة يف
ذات اهلل وصفاته ويسعى إىل التش ّبه به عن طريق التسامي واالتصال .ويف املرحلة الثامنة
واألخرية يلتقي بـ«أبسال» ويع ّلمه الكالم ،ويتّفقان عىل أن احلياة احلقة يف العزلة للتفكر
والعبادة حتى يلحق بدرب السعداء(((.

وأيضا :عىل عبدالفتاح املغريب :فالسفة املغرب ،ص
((( انظر :ابن طفيل قصة حي بن يقظان مصدر سابقً ،
.199-196
((( منى أمحد أبو زيد ،ابن طفيل وقصة حي بن يقظان ،القاهرة :جملة أوراق فلسفية ،العدد (،2010 ،)29
ص .371
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ﷺ ثان ًيا :الدالالت الفلسفية لقصة «حي بن يقظان»

قبل عرض تلك الدالالت الفلسفية التي بسطها ابن طفيل يف رسالته «حي بن
يقظان» نرى أنه من الرضوري اإلجابة عن سؤال ُم ِل ّح تضاربت فيه أقوال وآراء الباحثني،
فأردنا أن نقف عليه وقفة جا ّدة لعلها حتسم ذلك اجلدال حول مقصود ابن طفيل من تدوين
هذه القصة هبذا الشكل.

مقصود ابن طفيل وغايته من قصته

رأي الدكتور حممد غالب أن غاية ابن طفيل من هذه القصة مل تكن –كام فهم
عبدالواحد املراكيش -حماولة عرض كيفية بدء اخللق أو بيان أصل النوع اإلنساين فيام
يرى الفالسفة ،وإنام غايته األساسية هي إيضاح رأيه يف كيفية املعرفة ،وهو ّ
يتلخص يف أن
يتلق أية ثقافة
اإلنسان يستطيع أن يصل إىل إدراك احلقائق ولو كان قد نشأ يف عزلة تا ّمة ،ومل َّ
خارجية ،ومل حيتمل أقل أثر من غريه إلاَّ أثر العقل الف ّعال الذي ينري عقله ،وكذلك يستطيع
ويتذوقها إذا ل ّقنه غريه إياها ،ولكن عىل رشط أن يكون هذا اإلنسان
أن يدرك هذه احلقائق
ّ
من اخلاصة الذين منحتهم السامء موهبة فلسفية كحي بن يقظان بطل رواية فيلسوفنا الذي
أدركها وحده ،وكصديقه «أبسال» الذي أدركها أولاً بوساطة الدين ،ثم بوساطة «حي»؛
وذلك ألن العامة ليس لدهيم االستعداد إلدراك هذه احلقائق ،وألن املجهود الذي يبذل يف
هتذيبهم يذهب عب ًثا كام ذهب جمهود «حي» وصاحبه يف هتذيب أهل اجلزيرة األخرى(.((1

يف حني ّقرر أحد الباحثني أن ابن طفيل أراد أن يستكمل ما بدأه سلفه الفيلسوف
األندليس أبو بكر بن الصائغ املشهور بـ«ابن باجة» عن املتوحد وتدبريه ،فيقول« :ويف
املتطور ملتوحد ابن باجة يف مرحلة جديدة
تقديري أن حي بن يقظان البن طفيل هو التجسيد
ّ
(((1
هي مرحلة دولة املوحدين حيث االزدهار واالستقرار والنضج العقيل»  ،ويشاركه هذا
الرأي حممد لطفي مجعه الذي ذهب إىل القول بأن غرض ابن طفيل من كتابه حي بن يقظان
هو أنه أراد أن ّ
حيل معضلة كربى شغلت حكامء وقته وهي عالقة النفس البرشية بالعقل
األول( ((1أو ما يعرف يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية بمشكلة االتصال.
( ((1حممد غالب ،الفلسفة اإلسالمية يف املغرب ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،1948 ،ص .45
( ((1حممود أمني العامل ،مدخل إىل قراءة حي بن يقظان البن طفيل،القاهرة :جملة أدب ونقد ،العدد ()106
يونيه ،1994 ،ص .106
( ((1حممد لطفي مجعة ،تاريخ فالسفة اإلسالم يف املرشق واملغرب ،القاهرة :مطبعة املعارف ومكتبتها،
 ،1927ص .98
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بينام نزع البعض إىل القول بأن قصد ابن طفيل من قصته هو استعراض أحوال
اإلنسان لو مل ينزل عليه الوحي ،وكيف أنه يستطيع وحده بدون مساعدة من أحد باستثناء
العقل السليم أن يصل إىل حقائق الوحي وأصول العقيدة(.((1

كام آثر أحد الباحثني القول :إن ابن طفيل «كتب هذه القصة من أجل حتقيق هذه الغاية،
(((1
أال وهي عرض أرسار احلكمة املرشقية»( ،((1بينام يرى الغالبية العظمى من الباحثني
أنه يقصد هبذه القصة بيان التطابق بني العقل والنقل ،أي بني احلكمة والرشيعة ،وحياول
أن يبينّ للجميع درء تعارض العقل والنقل ،وأن رصيح املعقول ال يعارض أبدً ا صحيح
يعبان عن حقيقة واحدة،
املنقول ،ومن ثم فال تعارض بني الدين والفلسفة؛ حيث إهنام رّ
الدين يصورها بصورة حسية ،والعقل يكتشفها ويصوغها يف قالب عقيل.
يف حني تؤكّد هذه الدراسة أن مقصود ابن طفيل من هذه القصة هو تضمينها
خالصة آرائه الفلسفية ،فهو مل يقدّ م حلاًّ ملشكلة واحدة وال ابتغى معاجلة إشكالية فلسفية
بعينها «وإنام يقدّ م نس ًقا فلسف ًّيا كاملاً يكاد يعالج فيه أهم القضايا الفلسفية يف الفكر العريب
اإلسالمي»(.((1
وأنه ملا كان أسالفه من علامء األندلس مل يعنوا باآلراء الفلسفية يف الطبيعيات
واإلهليات؛ حيث اشتغل فريق منهم بالعلوم املحفوظة من رشعية ولغوية ،ويئس فريق آخر
يأسا تا ًّما؛ ألهنا ال ترمي -يف نظرهم -إلاَّ إىل أحد شيئني:
من النظر يف الفلسفة ومعارفها ً
حقيقة ّ
متعذرة التحصيل ،وباطل غري مفيد.

أما معارصو ابن طفيل فرأى أهنم ناشئون يف الفلسفة ومل يقطعوا فيها بعدُ شو ًطا
فصمم أن يتك ّفل هو بسد هذه الثغرة فأ ّلف هذه الرسالة وبسط فيها كل
يستحق الذكر،
ّ
آرائه الفلسفية .وهو األمر الذي يستشعره القارئ ألول وهلة من التفاصيل العميقة حول
يتم عرضها ،ومل يكن العرض القصيص بحاجة إليها من حيث احلبكة أو التشويق،
كل قضية ّ
مثل نزعته النقدية البارزة للسابقني من أمثال الفارايب وابن سينا والغزايل وابن باجة .أو يف
( ((1حممد عيل أبو ريان ،تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية ،الطبعة الرابعة،
 ،1980ص .562
( ((1منى أمحد أبو زيد ،ابن طفيل وقصة حي بن يقظان وأثرها عىل أوربا ،ص .374
( ((1ويأيت عىل رأسهم :عبد الرمحن بدوي ،حي بن يقظان البن طفيل ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
وأيضا :عاطف العراقي ،الفلسفة العربية والطريق إىل املستقبل ،القاهرة :دار الرشاد،
 ،1995ص ً .30
د.ت ،ص .124
( ((1حممود أمني العامل ،مواقف نقدية من الرتاث ،القاهرة :دار املستقبل العريب ،د.ت ،ص .194
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بيان كيفية علم حي بن يقظان أن كل حادث له حمدث وقيام األدلة عىل وجود اهلل ،ويف نظر
حي بن يقظان يف الشمس والقمر والكواكب وبقية األجرام ،ويف أن كامل الذات ولذهتا إنام
هو بمشاهدة واجب الوجود ،ويف النزعة اإلنسانية البارزة التي ترى أن اإلنسان نوع كسائر
أنواع احليوان ولكنه إنام خلق لغاية أخرى ،كذلك تفصيالته يف القول يف أن السعادة والفوز
من الشقاء إنام هي يف دوام املشاهدة هلذا املوجود دائم الوجود ،أو ما بسطه يف اجلزء األخري
من رسالته حول الفناء والوصول ،وغريها من الدالالت الفلسفية التي جاءت بصورة
كاملة وموجزة يف اآلن نفسه.
أما ملاذا اختار ابن طفيل هذا الشكل القصيص لتقديم فلسفته؟ فالسبب ظاهر للعيان
وهو اهلروب من تلك املواجهة السافرة مع فقهاء عرصه ،وأن يتفادى مصري من اشتغلوا
بالفلسفة بعد تلك احلملة الشعواء التي قام هبا الغزايل يف املرشق العريب ومل يسلم منها
املشتغلون بالفلسفة يف املغرب العريب ،وما مصري ابن باجة الذي مات مسمو ًما من ابن
طفيل ببعيد ،أو نكبة ابن رشد الذي جاء بعد ابن طفيل مبارشة بخافية عىل أحد.

ولذلك عمل ابن طفيل عىل أن ُي َض ِّم َن روايته كل آرائه الفلسفية من خالل تقنية
روائية تتّسم بالبساطة واجلرأة من خالل فضاء روائي واسع يعطي احلرية يف رسد التفاصيل
اخلاصة بمذهبه الفلسفي ،وهذه الدالالت الفلسفية هي ما نعرض له فيام ييل:

 -1النزعة النقدية

فطن ابن طفيل منذ البداية إىل أنه ال يمكن أن يكون هناك مفكّر أصيل بدون موقف
نقدي ،فاملوقف النقدي هو بمثابة نقطة االنطالق ،بل ويمكن وصفه بأنه ذلك املوقف
الذي يرى رضورة مناقشة املعلومات كلها ،ويرى أنه ليست ثمة معرفة مقبولة إلاَّ بعد
فحص ومتحيص ،فالنظرة النقدية تكون دائماً احلافز والدافع للباحث لسرب غور موضوعه،
ولوال النظرة النقدية للظواهر الكونية ولفكر السابقني ملا وجد لدى الباحثني والعلامء
واملفكّرين موضوعات للبحث والدراسة وألصبح اإلنسان تاب ًعا ال مبد ًعا ،مق ّلدً ا ال جمدّ ًدا،
أيضا متوت روح االبتكار واإلبداع.
وبدون هذه النظرة ً

ولذلك نجد أن أول ما يمكننا مالحظته عند قراءة قصته هي تلك النزعة النقدية
التي مت ّيز هبا ابن طفيل؛ حيث إنه قام بنقد كل من الفارايب وابن سينا والغزايل وابن باجة،
وكان نقده هلم منطل ًقا من التزام ابن طفيل يف تفلسفه بخصائص ورشوط املوقف الفلسفي.
ّ
للغث والسمني م ًعا يف املذهب
ومن أبرز ما مت ّيز هبا النقد عند ابن طفيل هو إظهاره
الذي يتناوله ،فال يكتفي بذكر العيوب أو املزايا وإنام ُعني بذكر العيوب واملزايا م ًعا.
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فأما الفارايب فقد رأى ابن طفيل أن أكثر ما وصل بالد األندلس من كتب الفارايب يف
املنطق ،أما ما ورد منها يف الفلسفة فهي كثرية الشكوك ،هبا العديد من أوجه التناقض والتي
من أبرزها موقفه من املعاد وخلود النفس ،حيث إنه أثبت يف كتاب «امللة الفاضلة» بقاء
رصح يف كتاب «السياسة
النفوس الرشيرة بعد املوت يف آالم ال هناية هلا بقا ًء ال هناية له ،ثم َّ
املدنية» بأهنا منحلة وصائرة إىل العدم وأنه ال بقاء إلاَّ للنفوس الفاضلة الكاملة.
ثم وصف يف رشح «كتاب األخالق» شي ًئا من أمر السعادة اإلنسانية ،وأهنا إنام تكون
يف هذه احلياة ويف هذه الدار؛ ثم قال عقب ذلك كال ًما هذا معناه« :وكل ما يذكر غري هذا
فهو هذيان وخرافات عجائز».

وهكذا يكون الفارايب يف نظر ابن طفيل قد أيأس الناس مجي ًعا من رمحة اهلل تعاىل،
وصيرّ الفاضل والرشير يف رتبة واحدة؛ إذ جعل مصري الكل إىل العدم؛ وهذه ز ّلة ال تُقال،
رصح به من سوء معتقده يف النبوة ،وأنه بزعمه للقوة
وعثرة ليس بعدها جرب .وهذا ما ّ
اخليالية ،وتفضيله الفلسفة عليها إىل أشياء ليس بنا حاجة إىل إيرادها( .((1ولكنه بالرغم من
ذلك ينزله منزلة عظمى ويرى أنه من أنبغ فالسفة اإلسالم يف املرشق؛ ولذلك يستشهد
بالعديد من كتبه.
أما الشيخ الرئيس ابن سينا فريى ابن طفيل أن كتابه املسمى «الشفاء» قد سار فيه عىل
درب أرسطو وعىل مذهب املشائني ،ولكن من أراد احلق الذي ال مججمة فيه فعليه بكتاب
«الفلسفة املرشقية» .أي إن ابن سينا قد اتّفق ظاهر ًّيا مع أرسطو واختلف باطن ًّيا ،فيقول ابن
طفيل« :ومن ُعني بقراءة كتاب الشفاء وبقراءة كتب أرسطوطاليس ،ظهر له أكثر األمور
أهنا تتّفق ،وإن كان يف كتاب الشفاء أشياء مل تبلغ إلينا عن أرسطو .وإذا أخذ مجيع ما تعطيه
كتب أرسطو وكتاب الشفاء عىل ظاهره دون أن يتفطن لرسه وباطنه ،مل يوصل به إىل الكامل
حسبام ن َّبه عليه الشيخ أبو عيل يف كتاب الشفاء»(.((1

بالتلون والذبذبة بني اخلاصة
أما ما يتع ّلق بأيب حامد الغزايل فقد رماه ابن طفيل
ّ
والعامة يظهر ألولئك ما خيفيه أمام هؤالء؛ فهو عند ابن طفيل بحسب خماطبته للجمهور،
يربط يف موضع ،وحيل يف موضع ،ويكفر بأشياء ثم ينتحلها ،ثم إنه من مجلة ما ك ّفر به
الفالسفة يف كتاب (التهافت) إنكارهم حلرش األجساد ،وإثباهتم الثواب والعقاب للنفوس
خاصة.
( ((1ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص .22
( ((1املصدر السابق ،ص.23-22
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ثم قال يف أول كتاب «امليزان» :إن هذا االعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية عىل القطع،
وغري ذلك من العثرات التي ال تقال من اتّصاف املوجود العظيم بصفة تنايف الوحدانية
كبريا.
املحضة ...تعاىل اهلل عماّ يقول الظاملون ًّ
علوا ً
تم فهمها بطريقة
وقد حاول الغزايل أن خيرج من هذا املآزق بزعمه أن هذه اآلراء قد ّ
خاطئة حيث إهنا مل تكتب للعامة وإنام هي كتابات مضنون هبا عىل العامة ،ولكن ابن طفيل
يقرر أن كتبه املضنون هبا هذه مل تصل إليه ...ولكنه مع ذلك ّ
جيل الشيخ الغزايل ويرى أنه
ّ
ممّن سعد السعادة القصوى ،ووصل تلك املواصل الرشيفة املقدّ سة ،لكن كتبه املضنون هبا
املشتملة عىل علم املكاشفة مل تصل إلينا(.((1
وعندما يتحدّ ث عن ابن باجة ،فريى أنه مل يكن يف أهل األندلس من هو أثقب
نظرا ،وال أصدق رؤية غري أنه شغلته الدنيا ،حتى اخرتمته املنية قبل
منه ذهنًا ،وال
ّ
أصح ً
ظهور خزائن علمهّ ،
وبث خفايا حكمته ،وأكثر ما يوجد له من التآليف فإنام هي غري كاملة
وجمزومة من أواخرها ،ويذكر من مؤلفاته «كتاب النفس» و«تدبري املتوحد» و«رسالة
االتصال» ،ويرى أن املعنى املقصود برهانه يف رسالة االتصال ليس يعطيه ذلك القول عطا ًء
ب ّينًا إلاَّ بعد عرس واستكراه شديد ،وإن ترتيب عباراته يف بعض املواضع عىل غري الطريق
األكمل ،ولو اتّسع له الوقت ملال إىل تبديلها(.((2
ولذلك يرى ابن طفيل أن ابن باجة كان من املمكن أن يقوم بسدّ الثغرة يف االهتامم
نظرا لنبوغه العقيل لو مل تعرتضه العقبات القاسية التي إحداها أنه اتّقي
بالعلوم الفلسفية ً
التفرغ
رش اجلمهور ،فلم خيض يف الفلسفة رصاحة ،وثانيتها أنه اشتغل باملاديات فأهلته عن ّ
للعلم ،وحالت أطامعه يف الثروة بينه وبني اإلتقان ،وثالثتها أن املنية قد عاجلته قبل ظهور
خزائن علمه.

 -2أنطولوجيا العامل الفيزيقي

عالج ابن طفيل العامل من الناحية الفيزيقية والناحية امليتافيزيقية؛ فإذا نظرنا إىل العامل
مقسماً من الناحية الفيزيقية إىل قسمني :عامل ما حتت فلك القمر وعامل
عند ابن طفيل سنجده ّ
ما فوق فلك القمر ،متب ًعا يف ذلك القسمة األرسطية للعامل.
ولقد بدأ ابن طفيل بحثه للعامل الفيزيقي عىل أساس املنهج العلمي مبتدئًا باإلدراك
احليس املبارش للظواهر الطبيعية وحماولة تفسريها ،وفرض الفروض وإجراء التجارب

( ((1املصدر السابق ،ص .25-23
( ((2املصدر السابق ،ص .21
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للتح ّقق من صحة تلك الفروض ،وحماولة الوصول إىل القوانني العامة املفسرّ ة للظاهرة.
حيث قام ابن طفيل بتقسيم عامل ما حتت فلك القمر «العامل السفيل» إىل قسمني من
املوجودات؛ موجودات حية وموجودات غري حية .وأن املوجودات احلية تشمل النبات
واحليوان واإلنسان.

وتأ ّمل كل أنواع النبات فرأى أنه عىل الرغم من اختالف أنواعها إلاَّ أن كل نوع منها
بعضا يف األغصان والزهر والثمر ،فرأى أن هلا شي ًئا واحدً ا مشرتكًا،
تشبه أشخاصه بعضها ً
األمر نفسه جلميع أنواع احليوان ،وكذلك اإلنسان.
أتم من النبات
والفرق بني األصناف الثالثة هو يف قوى النفس التي هي يف اإلنسان ّ
واحليوان ،وأن اإلنسان يتم ّيز بقوى النفس الناطقة التي مت ّيزه عىل النبات الذي له من القوى
املغذية واملنمية ،ويزداد احليوان باحلس واحلركة والتنقل من ح ّيز إىل آخر ،أما النفس الناطقة
فتتم ّيز عماّ سواها بإدراك األمور املعقولة واجلوانب الروحانية(.((2

أما املوجودات غري احلية وهي التي ال نفس هلا وهي خمتلفة من جبال وأهنار ومعادن
وغريها فهي متك ّثرة من جهة ومتّحدة من جهة أخرى ،وهي من اجلهة التي تتّفق فيها
واحدة ،ومن اجلهة التي ختتلف فيها كثرية متغيرّ ة(.((2
وهكذا ينتهي ابن طفيل إىل يشء واحد جيمع املوجودات احلية وإن تعدّ دت مظاهره
يف األنواع املختلفة ،كذلك األمر يف املوجودات غري احلية .وأهم ما يم ّيز عامل ما حتت فلك
القمر أنه قابل للكون والفساد وال خيلد فيه سوى النفس الناطقة.
أما عامل ما فوق فلك القمر أو عامل األجرام الساموية ،من الشمس والقمر وسائر
الكواكب وغريها فقد رأى ابن طفيل إن أجرامه تتّصف باجلسمية ،أي إهنا متتدّ يف األقطار
الثالثة الطول والعرض والعمق ،وال ينفك يشء منها عن هذه الصفة ،وكل ما ال ينفك فهو
جسم ،فهي إذن كلها أجسام ،وبام أهنا أجسام فهي متناهية وحمدودة ،حيث إن القول بأهنا
ال هناية هلا أمر باطل ويشء يعدّ حمال(.((2
وأن شكل الفلك هو شكل الكرة ،وأن هلا حركة منتظمة جارية عىل نسق واحد،
وأهنا ال تقبل الكون والفساد مثل أجسام العامل السفيل؛ حيث إن أجسام عامل ما فوق فلك
القمر هلا ذوات غري أجسامها تعرف املوجود الواجب الوجود ،وأن تلك الذوات العارفة

( ((2املصدر السابق ،ص .63-60
( ((2املصدر السابق ،ص .60
( ((2املصدر السابق ،ص .69
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ليست بأجسام وال منطبعة يف أجسام ،مثل القوة العاقلة التي لإلنسان.

ويستخدم ابن طفيل قياس األوىل ،فإذا كانت هذه القوة موجود مثيل هلا يف اإلنسان
الذي جيمع بني احلس والعقل ،فمن األوىل أن توجد لألجرام الساموية التي هي بريئة من
احلس(.((2
ثم تناول ابن طفيل الكشف عن األبعاد امليتافيزيقية للطبيعة فتناول آراء تتع ّلق بعامل
الكون والفساد ،وأخرى تتع ّلق بعامل األجرام الساموية مفر ًقا بني الكائن والفاسد من ناحية
واألزيل واخلالد من ناحية أخرى.

فقد حاول من خالل دراسته لعامل الطبيعة الصعود إىل أعم املبادئ املوجودة يف
والتنوع إىل الوحدة
الوجود ،إذ كان يصعد دو ًما من املادي إىل الروحي ،كام يصعد من الكثرة
ّ
والثبات ...وهكذا ُيشري ابن طفيل إىل القول بوحدة احلقيقة واختالف املنهج ،أي وحدة
احلقيقة بني احلكمة والرشيعة (العقل والنقل) ،واختالف طرق الوصول إليها .ولكل منهام
منهج خاص به ،منهج اإليامن اخلالص خيتلف عن منهج العقل االستداليل.
وصل «حي بن يقظان» إىل احلق بعقله اخلالص دون رسالة من نبي أو تع ّلم من فقيه،
التصور العقيل ،فاملشاهدة الذوقية
وصل بالعقل من خالل االنتقال من اإلدراك احليس إىل
ّ
الوجدانية .أما «أبسال» فقد وصل إىل احلق عن طريق اإليامن بالدين .وهذه التفرقة يف
املنهج هو ما سنجده بعد ذلك عند ابن رشد.

 -3وحدة الوجود

يعرب مذهب وحدة الوجود يف صورته الكلية عن أن اهلل وحده هو الوجود احلق،
والعامل هو جمموع املظاهر التي تعلن عن ذات اهلل دون أن يكون هلا وجود قائم بذاته(.((2
وقد وجدت صور متعدّ دة وخمتلفة إىل حدٍّ كبري منه عند اهلنود ويف الفلسفة اليونانية وعند
صوفية العرب كاحلالج وابن عريب وفالسفتهم كابن رشد ،كام وجد يف الفلسفة احلديثة
عند ديدرو وسبينوزا(.((2
وقد ظهر عند ابن طفيل حيث إنه نظر إىل الوجود بكامله عىل أن بينه ترابط يف
بعضا حتى نصل إىل العلة األوىل ،والوحدة
قوانني ،وترتيب يف درجات مرتبة يعلو بعضها ً

( ((2عىل عبد الفتاح املغريب ،فالسفة املغرب ،ص .231
( ((2مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة :دار قباء ،1998 ،ص  ،735مادة :وحدة الوجود.
( ((2انظر :عبداملنعم احلفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،ط،2000 ،3
ص ،939-938مادة :وحدة الوجود.
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تصور
عنده دليل عىل وجود اخلالق ،ومن َث َّم فوحدة الوجود عند ابن طفيل ختتلف عن ّ
تصور يعني الرتابط العضوي بني كل عنارص الطبيعة وما فوق الطبيعة(.((2
الصوفية ،فهو ّ

 -4مشكلة حدوث العامل وقدمه

كبريا
إن مشكلة حدوث العامل أو قدمه أو أنطولوجيا العامل امليتافيزيقي أخذت مكانًا ً
يف الفكر الفلسفي اإلسالمي ،فقال مجيع فالسفة العرب بالقدم عدا الكندي الذي قال
باحلدوث ،وقد بدأ ابن طفيل بحثه يف مسألة احلدوث أو القدم ،بالقول برضورة حاجة
العامل إىل موجد أو خالق ،وهلذه البداية ،إذ تعني أمهية إثبات أن العامل خملوق هلل تعاىل ،سواء
كان حاد ًثا أو قديم(.((2
وقد ذهب ابن طفيل إىل أن القول بالقدم ُيثري إشكاالت وشكوك ،كام أن القول
أيضا ،واملقصود بقدم العامل أي إنه املوجود الذي ليس وجوده
باحلدوث يؤ ّدي إىل ذلك ً
(((2
مسبو ًقا بالعدم ،وهو القديم بالزمان .

ولكي يتالشى الفالسفة هبذا القول بأن العامل ليس من خلق اهلل ذهبوا إىل القول
تصورها أفالطون  Platonيف حالة من
بأن اهلل قد خلق هذا العامل ولكن من مادة قديمةّ ،
وتصورها أرسطو عىل أهنا
الفوىض وعدم التعينّ أو التحديد أو ما ُيعرف بالعامء ،Choas
ّ
مادة دائمة احلركة ،ولكنهام اتفقا عىل أهنا موجودة مع اإلله منذ القدم أو مل تزل موجودة
معه.
أما احلدوث فيعني خلق اهلل للعامل من العدم ،وقد عرض ابن طفيل يف قصته حلجج
أهل القدم وحلجج أهل احلدوث ،كام عرض للشكوك التي تلزم عن القول بالقدم مثل
استحالة وجود ما ال هناية له ،كام أن هذا الوجود ال خيلو من احلوادث وال يتقدّ مها ،وما ال
يتقدّ م احلوادث وال خيلو منها فهو حمدث.

كام رأى أن القول باحلدوث يلزم عنه اعرتاضات كثرية ،منها أن معنى احلدوث ال
يفهم إلاَّ عىل معنى أن الزمان تقدّ م العامل ،والزمان من مجلة العامل وال ينفك عنه؛ لذا فال
يفهم ّ
تأخر العامل عن الزمان .كام أنه لو كان العامل حاد ًثا وله حمدثَ ،ف ِل َم أحدثه اآلن ومل
ٍ
ألطارئ طرأ عليه وال يشء هناك غريه ،أم لتغيرّ حدث يف ذاته ،فإن كان فام
يحُ دثه قبل ذلك،
( ((2منى أمحد أبوزيد ،ابن طفيل وقصة حي بن يقظان وأثرها عىل أوربا ،ص .377
( ((2عىل عبد الفتاح املغريب ،فالسفة املغرب ،ص .232
( ((2عبداملنعم احلفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،ص  ،644مادة :حدوث.
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(((3

حائرا بني القدم واحلدوث عدة سنني إىل أن ارتىض القول بالقدم
وما زال ابن طفيل ً
عىل اعتبار أن العامل كله معلول وخملوق هلل تعاىل بغري زمان؛ خمال ًفا بذلك مجهور املتك ّلمني
أيضا ،ومتّف ًقا مع الفالسفة الذين آثروا القول بالقدم من قبله مثل الفارايب وابن
والكندي ً
سينا أو من بعده كابن رشد.
ومع ذلك ال يفوتنا القول بأن ابن طفيل من القائلني بنظرية اخللق املستمر ،التي
تعني إثبات حفظ اهلل للعامل وعنايته املستمرة به ،وأن القدرة اإلهلية ّ
تتدخل يف كل حلظة من
(((3
حلظات الزمان ليحفظ لألجسام واألفعال متاسكها و ُيبقي عىل وحدهتا .
وهو ما نلحظه يف تأكيد ابن طفيل الدائم عىل افتقار املوجودات يف دوامها إىل دوام
الفاعل ،فهي تفتقر إليه يف وجودها ويف دوام ذلك الوجود .فهي متع ّلقة الوجود به ،ولوال
دوامه مل تدم ،ولوال وجوده مل توجد ،ولوال قدمه مل تكن قديمة ،وهو يف ذاته غني عنها،
وبريء منها(.((3

 -5أدلة ابن طفيل عىل وجود اهلل

عىل الرغم من ترجيح ابن طفيل للقول بقدم العامل إلاَّ أن ذلك مل يمنعه من تقديم أدلة
عىل وجود اهلل تعاىل ،بل إنه ربط بني القول بقدم العامل وبني تقديم أدلة عىل وجود اهلل تعاىل
برباط وثيق ،ويعدّ هذا من جانبه ر َّد فعل عىل حماولة الغزايل الذي رأى أن الفالسفة حني
قالوا بقدم العامل ،فاعترب قوهلم هذا يؤ ّدي إىل مذهب الدهرية ،ومعنى هذا أن الفيلسوف
متناقضا مع نفسه إذا بحث عن أدلة وجود اهلل تعاىل ،فيام يرى
الذي يقول بقدم العامل يكون
ً
الغزايل.
واجلدير بالذكر أن ابن طفيل مل حيدّ د أسامء معينة لألدلة التي قال هبا ،ولكننا يمكن لنا
تسميتها يف ضوء الفلسفة اإلسالمية التي حدّ دت أسامء هلذه األدلة ،فكان دليل احلركة هو
دليل ابن طفيل األول عىل وجود اهلل تعاىل ،ذلك الدليل الذي نجده عند أفالطون وأرسطو

وأيضا :خليل اجلر وحنا الفاخوري ،تاريخ الفلسفة العربية ،ج،2
( ((3ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص ً .73
دار املعارف ،1958 ،ص .371-370
( ((3حييي هويدي ،حمارضات يف الفلسفة اإلسالمية ،القاهرة :مكتبة النهضة املرصية ،الطبعة األوىل،1960 ،
ص .135-134
أيضا :عاطف العراقي ،امليتافيزيقا يف فلسفة ابن طفيل ،القاهرة:
.76
ص
يقظان،
بن
( ((3ابن طفيل ،حي
ً
دار املعارف ،ط ،1992 ،5ص .136
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حمرك وهكذا إىل أن نصل إىل
أيضا ،وفحواه أن كل
ً
املحرك له ّ
حيركه وهذا ِّ
حمرك ّ
متحرك له ِّ
ّ
يتحرك وهو اهلل تعاىل .فإخراج العامل من مرحلة الالوجود إىل الوجود،
حيرك وال َّ
حمرك أول ِّ
ّ
(((3
حمرك أي إله .
يعدّ دليلاً عىل حركة العامل ،وهذه احلركة بدورها يلزمها ِّ
املحرك األول األرسطي ،الذي نفض يده من الكون
املحرك األول خيتلف عن ِّ
وهذا ِّ
تقر العناية
بعد خلقه ،وال يتّصل به وبني الذي يرجع يف أصله للعقيدة اإلسالمية ،التي ّ
اإلهلية املستمرة للكون وما فيه من موجودات(.((3
وهذا الدليل هو الذي نقده الفيلسوف األملاين إيامنويل كانط؛ إذ إن ِ
الع ّل ّية يف نظر
كانط ال تنطبق إلاَّ عىل عامل الظواهر «عامل الشهادة» أي عامل األشياء الواقعة يف نطاق جتاربنا،
بيد أهنا ال تصدق عىل الع ّلة التي تعدّ خارجة عن العامل والتي تعدّ يف الوقت نفسه سبب
وجود العامل.
أما الدليل الثاين عند ابن طفيل فيمكن أن نطلق عليه دليل «حدوث الصورة عن
حمدث» ،ويمكن الوصول إىل الفكرة العامة هلذا الدليل من ثنايا دراسته للعالقة بني املادة
والصورة ،فإذا كانت مجيع املوجودات ترتكّب من مادة وصورة ،وكانت املادة تفتقر إىل
الصورة التي ال يصح وجودها إلاَّ عن فاعل ،فإن مجيع املوجودات تفتقر إذن يف وجودها
إىل الفاعل املختار ّ
جل جالله(.((3

أما الدليل الثالث واألخري ،فهو دليل يعتمد عىل فكرة الغائية والعناية اإلهلية ،وهو
ما ُيعرف يف الفلسفة اإلهلية بالدليل الغائي ،الذي يعني أن هذا النظام وهذا التدبري املوجود
يف العامل ال بد له من فاعل من ّظم ومد ّبر؛ ألنه ال يمكن أن يكون عىل سبيل املصادفة أو
االتّفاق ،أي إنه ال بد من وجود كائن يعتني هبذا العامل املحكم واملن ّظم وحيفظه دو ًما من
الفساد ،فتص ّفح ابن طفيل األشياء مجي ًعا «فتبينّ له يف أقل األشياء املوجودة ،فضلاً عن
أكثرها من آثار احلكمة ،وبدائع الصنعة ،ما قىض منه كل العجب ،وحت ّقق عنده أن ذلك ال
يصدر إلاَّ عن فاعل خمتار يف غاية الكامل وفوق الكامل»(.((3
كام تناول ابن طفيل مشكلة الصفات اإلهلية سواء كانت صفات ثبوت أو صفات
سلب ،ودرسها صف ًة صفة فنفى منها الصفات اجلسمية وأثبت العلم والقدرة ،كام أثبت هلل

وأيضا :عاطف العراقي ،امليتافيزيقا يف فلسفة ابن طفيل ،ص .128
( ((3ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص ً .66
( ((3عىل عبد الفتاح املغريب ،فالسفة املغرب ،ص .242
( ((3ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص .76
( ((3ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص .77
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تعاىل كل صفات الكامل والتنزيه ،ونفى صفات النقص كلها عن اهلل تعاىل ،كام نفى العدم
عنه ،وأثبت له األزلية واألبدية ودوام الوجود أو الرسمدية ،فيقول« :إن املوجود الواجب
ومنزه عن صفات النقص وبريء منها»(.((3
الوجود ،متّصف بأوصاف الكامل كلهاَّ ،
املحرك
وإن أكثر ما يمكن مالحظته هنا هو أن ابن طفيل إذا كان أرسط ًّيا ًّ
قحا يف دليل ِّ
األول يف مسألة الصفات ،فإنه انقلب اعتزال ًّيا رص ًفا حني رأى أن صفات اهلل هي عني ذاته
وليست شي ًئا زائدً ا عليه.

 -6خلود النفس وعالقته بنظرية املعرفة

ارتبطت مشكلة خلود النفس بنظرية املعرفة عند ابن طفيل ارتبا ًطا ب ّينًا؛ فإذا ما نظرنا
إىل معاجلته ملشكلة خلود النفس نجده يقارن بني تلك املعرفة التي تأيت عن طريق احلواس
واملعرفة التي تأيت عن طريق العقل ،فاحلواس ال تدرك إلاَّ ما هو جسماً ؛ ولذلك ال يمكنها
أن تدرك واجب الوجود الذي هو بريء من صفات األجسام ،وال يدرك بيشء ليس بجسم
وليس له من صفة اجلسمية أي صفة؛ ولذلك كانت النفس الناطقة هي التي تدرك واجب
الوجود ،ومن َثم كانت النفس خالدة ألهنا تدرك اخلالد ،أما اجلسم فهو ٍ
فان شأن مجيع
َّ
األجسام ،ومن َث َّم ُيصبح مصري اجلسد هو الفناء ومصري النفس هو اخللود.

فيح ّلل ابن طفيل حاالت النفس يف حياهتا األرضية من خالل عالقتها بواجب
نظرا ألن السعادة والشقاء يف العامل اآلخر ال بد أن ترتبط كل حالة منها
الوجود (اهلل)؛ ً
بأفعال البرش يف هذه احلياة الدنيا ،فيم ّيز بني ثالث حاالت للنفس من خالل عالقتها
ثم فقد
بواجب الوجود؛ حالة أوىل مت ّثل النفس أو اإلنسان الذي أدرك واجب الوجود ّ
إدراكه باملعصية ،ومصري اإلنسان يف تلك احلالة إنام يتم ّثل يف اآلالم التي ال هناية هلا وسواء
خت ّلص من اآلالم بعد جهاد طويل ،أم بقي يف اآلالم بقا ًء هنائ ًّيا.
وحالة ثانية مت ّثل اإلنسان الذي أدرك وجود اهلل وأقبل متا ًما عليه والتزم بالتفكري فيه
حتى موت اجلسد ،ومصري النفس بعد املوت إنام يتم ّثل يف َّ
لذهتا وغبطتها وسعادهتا سعادة
ال هناية هلا .وحالة ثالثة مت ِّثل اإلنسان الذي مل يدرك وجود اهلل ،ومصري النفس يف هذه احلالة
كمصري احليوانات(.((3
( ((3ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص .82
( ((3عاطف العراقي ،اإلنسان عند فالسفة املغرب العريب ،دراسة بالكتاب التذكاري :يوسف كرم مفك ًّرا
ومؤر ًخا للفلسفة (بحوث عنه ودراسات مهداة إليه) القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،د.ت ،ص
عرب ًّيا
ّ
أيضا :حممد غلاّ ب ،املعرفة عند مفكري املسلمني ،القاهرة ،الدار املرصية للتأليف والرتمجة،
وانظر
.258
ً
 ،1966ص .259-258
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ومن خالل هذه احلاالت الثالثة للنفس تظهر أمهية املعرفة بالنسبة لإلنسان من
جهة ،والربط بني املعرفة والعمل من جهة أخرى ،والدليل عىل ذلك ،أن احلالة الثانية
بالنسبة ملصري النفس بعد املوت (حالة املعرفة مع العمل) تعدّ أفضل من احلالة األوىل (حالة
املعرفة مع املعصية) واحلالة الثالثة (عدم املعرفة) وكيف ساوى صاحب هذه احلالة باحليوان
األعجم.

 -7التوفيق بني الفلسفة والدين

لقد أراد ابن طفيل أن يعرض ملشكلة التوفيق بني الفلسفة والدين ،تلك املشكلة التي
شغلت ّ
جل فالسفة اإلسالم ،فعمل عىل أن يبينّ لنا من خالل هذه القصة أن ما وصل إليه
«حي بن يقظان» بالنظر العقيل والتأ ّمل ،ال خيالف الدين املوحى به.
وملا كان يف الرشيعة أقوال تدعو إىل العزلة واالنفراد ،وأخرى تدعو إىل املعارشة
يتعمق يف البحث
ومالزمة اجلامعة ،فقد تع ّلق «أبسال» بطلب العزلة ،وخاصة يف أنه كان ّ
فيام وراء ظاهر الدين ،وكانت عزلته تساعده عىل ذلك ،أما «سالمان» فقد تع ّلق بمالزمة
اجلامعة ،وكان هذا االختالف بني طبيعة كل منهام باع ًثا عىل افرتاقهام(.((3
لكن يبدو أن ما أورده ابن طفيل من تقابل بني العقيدة والفلسفة قد ُيوحي بأن ثمة
تعارضا بني الدين والفلسفة ،وأنه ال التقاء بينهام بداللة نفور العامة من رشح الفيلسوف
ً
للعقيدة ،ولكن الواقع أنه ال يوجد أي تعارض بني الدين والفلسفة مطل ًقا ،وإنام التعارض
الظاهر يرجع إىل اختالف مستوى اإلدراك عند كل من العامة والفالسفة.
وعىل أية حال فإن هذا املوقف يرجع إىل ما سبق أن أشار إليه الغزايل من رضورة
محاية عقيدة العوام من مغ ّبة النظر العقيل وخماطره ،وهلذا فقد م ّيز بني مفهوم العامة للدين
ومفهوم اخلاصة له ،وهذا ال يقدح يف الدين نفسه.

فالعامة أو اجلمهور ال يعي إلاَّ الظاهر واحلريف وال يدرك من املعاين اخلفية شي ًئا،
واألمر األوضح من هذا وذاك أن ابن طفيل يرتّب الناس يف مراتب أربع :أعالها مرتبة
الفيلسوف ،ويتلوها مرتبة عامل الدين البصري باملعاين الروحانية وهو الصويف ،ويتلوها مرتبة
رجل الدين املتع ّلق بالظاهر وهو الفقيه ،وأدناها مرتبة اجلمهور من الناس أو العامة.
غري أننا نالحظ أن هذه القصة إنام تصل بنا إىل نتيجة مؤ ّداها ،أنه يف الوقت الذي
يمكن فيه تربير إرسال الرسل إىل عامة الناس الذين يعجزون عن الوصول إىل أصول

( ((3عاطف العراقي ،الفلسفة العربية مدخل نقدي ،ص .207
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العقائد بدون معلم أو مرشد خارج أنفسهم ،نجد أن املتوحدين ليسوا بحاجة إىل الرسل
ألهنم يستطيعون الوصول إىل حقائق الوحي بعقوهلم وهبداية العقل الف ّعال.
كام لفت ابن طفيل األنظار يف تناوله للقضايا الدينية بني تناول أهل الظاهر ،وهم
الذين يأخذون النصوص الدينية عىل ظواهرها ،وأهل التأويل وهم الذين يستخدمون
يؤولون النص ليوافق العقل،
العقل يف فهم النص الديني ،ويف حالة ظهور تعارض بينهام ّ
وانحاز ابن طفيل ألهل التأويل.

كام رأى أن الرشيعة قد أصابت يف استخدام الطريقة املالئمة ملخاطبة الناس عىل
قدر عقوهلم ،دون مكاشفتهم بحقائق احلكمة وأرسارها ،ورأت أن اخلري يف التزام الناس
التعمق ملن هو أهلاً له .ولذلك ترك «حي» «سالمان» وقومه عىل
بحدود الرشع ،وترك
ُّ
كبريا يف الالحقني األمر الذي سنجده بصورة
تأثريا ً
مذهبهم يف االكتفاء بظاهر الرشع .فأ ّثر ً
بارزة جدًّ ا عند خلفه ابن رشد(.((4

ولذلك فإننا نرى كيف أن ابن طفيل قد نجح يف التعبري يف هذه القصة عن التقاء
استمرارا للمحاوالت السابقة
احلكمة املرشقية بالفلسفة اليونانية ،وأن حماولته هذه تعدّ
ً
التي قام هبا فالسفة اإلسالم يف املرشق العريب ،حيث إن حماولة الربط بني العقيدة والفلسفة
باعتبارمها وجهني خمتلفني حلقيقة واحدة ،واستخدامه التأويل هبذا الصدد ،هذه املحاولة
معارصا له ،وكان ابن رشد معج ًبا بابن طفيل،
سيرت ّدد صداها عند ابن رشد وقد كان
ً
أيضا ّ
بجل العلوم العقلية والفلسفية التي كانت سائدة يف
وبقدرته عىل التفلسف ،وبإملامه ً
عرصه.

 -8مشكلة االتصال

أما االتصال فيكون عن طريق االجتهاد والرت ّقي املعريف والعقيل من خالل إعامل
النظر والتأ ّمل ،فاإلنسان عند ابن طفيل من خالل تنمية قواه اإلدراكية واالمتالء املعريف
االتصال بالعقل الف ّعال املنبثق عن اهلل تعاىل ،فطريق االتصال عنده طريق عقيل تأ ّميل بعيد
( ((4ويف ذلك يمكن الرجوع إىل :الزواوي بغورة ،ابن رشد بني الرشح والتأويل ،القاهرة :جملة اجلمعية
وأيضا :وليم سيدهم ،قضية التأويل عند ابن
الفلسفية املرصية ،العدد الثامن(1999 ،صً ،)58-53
وأيضا :مقداد
رشد ،القاهرة :جملة اجلمعية الفلسفية املرصية ،العدد الثامن( ،1999 ،صً ،)65- 59
عرفه منسيه ،موازنة ابن رشد بني القول بالظاهر والقول بالقياس ،القاهرة :جملة اجلمعية الفلسفية
وأيضا :عيل عبدالفتاح املغريب ،التأويل بني األشعرية
املرصية ،العدد الثامن( ،1999 ،ص ً .)50-25
وابن رشد ،دراسة بكتاب :ابن رشد مفك ًّرا عرب ًّيا ورائدً ا لالجتاه العقيل ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة،
( ،1993ص .)237-203
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متام البعد عن طريق التصوف الذي هو جتربة وذوق ،فاالتصال هو سمو إىل العامل العلوي
وارتباط بني اإلنسان والعقل الف ّعال ارتبا ًطا دون امتزاج ،أما عند املتصوفة فاالتصال
امتزاج واحتاد وحلول ،حلول الالهوت يف الناسوت ،وتاليش األنا يف األنت ،وعدم مت ّيز
اخللق عن اخلالق.
كام سعت هذه القصة إىل تفصيل درجات اخلطاب؛ حيث يرى ابن طفيل أن احلكمة
ال يقدر عليها إلاَّ الق ّلة النادرة من البرش ،ممّن ُمنحوا عقلية ّ
املجردة.
فذة تدرك املعقوالت
ّ
أما اجلمهور فال يعي إلاَّ الظاهر فقط.

ولذا يرتّب ابن طفيل ا ُمل َخا َطبني عىل مراتب أربعة هي :مرتبة الفيلسوف ويم ّثلها
«حي» ،يتلوها مرتبة عامل الدين البصري ،ويم ّثلها «أبسال» ،يليها مرتبة رجل الدين املتع ّلق
بالظاهر وهو «الفقيه» ويم ّثلها يف القصة «سالمان» ،وأدناها مرتبة اجلمهور ويم ّثلها «أهل
جزيرة سالمان»(.((4
كام عكست القصة فكرة أن الرشيعة عند ابن طفيل ظاهر وباطن ،وأن الرشيعة قد
أصابت يف استخدام املنهج املالئم ملخاطبة الناس عىل قدر عقوهلم ،دون مكاشفتهم بحقائق
التعمق ملن هو
احلكمة وأرسارها ،ورأت أن اخلري يف التزام الناس بحدود الرشع ،وترك
ُّ
أهلاً له.

ولذا ترك «حي» «سالمان» وقومه عىل مذهبهم يف االكتفاء بظاهر الرشع .وأبدى
هلم تأييده لكيال يفسد عليهم إيامهنم ،ومىض مع «أبسال» إىل اجلزيرة املنعزلة ليعيشا منعزلني
يعبدان اهلل بالطريقة التي تناسب عقليهام(.((4
ولكل مجاعة من الناس إيامهنم اخلاص الذي يتناسب وقدراهتم وفطرهتم التي فطرها
اهلل عليهم ،أو كام يقول «حي»« :إن احلكمة كلها واهلداية والتوفيق فيام نطقت به الرسل
الكرام ،فلكل عمل رجال ،وكل ميسرَّ ملا ُخلق له»(.((4

كام يمكننا أن نرى يف بحث مشكلة االتصال عند ابن طفيل نس ًقا كاملاً لنظرية
املعرفة ،يتح ّقق عرب مراحل زمنية وعرب درجات متتالية من املعرفة ،تبدأ باخلربة احلسية
لرتتفع إىل التجربة واملامرسة العملية ،ثم االستدالل العقيل النظري ،لتنتهي إىل أعىل درجة
وهي املعرفة الوجدانية القائمة عىل الذوق واحلدس ،وصولاً إىل حال االتصال بالعقل
( ((4منى أمحد أبوزيد ،ابن طفيل وقصة حي بن يقظان وأثرها عىل أوربا ،ص .375
( ((4ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص .123
( ((4املصدر السابق ،ص .122
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الف ّعال ،دون أن يعني هذا التخليّ عن مراتب الوصول السابقة ،أو إلغاء احلس والعقل،
وهذا ما يفرق ابن طفيل عن الصوفية ،التي تفنى عن ذاهتا عند الوصول.
وجه ابن طفيل –من خالل قصته -األنظار إىل االهتامم باملالحظة واالستقراء،
كام ّ
وبينَّ دور التجربة يف الوصول إىل املعرفة .كام أشاد بدور الرباهني العلمية ،وال سيام ما ُيبنى
عىل الطبيعيات والرياضيات.

وأخذ باملذهب التجريبي الذي بدأه من املالحظة واالستقراء لكل مظاهر الطبيعة من
حوله ،يف عوامل النبات واحليوان ويف مسائل احلياة العادية ،ومل يقف عند حدود املالحظة واختبار
قيمتها ،بل أحلقها بإجراء التجارب .كل ذلك يف سبيل الوصول إىل احلقيقة واملعرفة الصحيحة.

صحتها
ويرفض ابن طفيل أن يعتمد اإلنسان عىل أفكار موروثة ،واعتقادات مل تثبت ّ
ألن ذلك يؤ ّدي بالطبع إىل الوقوع يف خطأ التفكري.
وهكذا ُيعطي ابن طفيل للعقل مكانة كبرية يف املعرفة ،وربام تكون عنده أعىل من
املعرفة الدينية ،فاإلنسان الكامل عنده –واملم ّثل بشخصية حي -وصل إىل كل احلقائق
بصورهتا التا ّمة اخلالصة عن طريق العقل وحده ،وكان يف معارفه أكثر وصولاً ممّا وصل
إليه أهل جزيرة سالمان .وهذا تكريم لدور العقل وبيان أمهيته يف جمال املعرفة .ويعدّ هذا
يف احلقيقة إعالء ملكانة الفيلسوف يف املجتمع األندليس.

 -9فلسفة األخالق

رغم أن الكثريين ممّن تصدّ وا لبحث فلسفة األخالق عند فالسفة اإلسالم قد أغفلوا
قصته -مفهو ًما جديدً ا لألخالق ،فقد
دراستها عند ابن طفيل ،رغم أنه قد وضع –يف ثنايا ّ
جعل األخالق من ح ّيز العقل والطبيعة ال من حيز الدين واالجتامع؛ إذ إن السلوكيات
الفاضلة هي التي تقوم عىل التوافق والتك ّيف مع الطبيعة ،فال تعرتض سريها ،وال حتول
دون حتقيق الغاية اخلاصة باملوجودات .فمن طبيعة الفاكهة مثلاً أن خترج من زهرهتا البذور
يتم نضجها ،مل
التي تُعيد دورة الفاكهة مرة أخرى ،فإذا قطف اإلنسان هذه الثمرة قبل أن ّ
يأكلها وال أتاح للبذرة أن تسقط مرة أخرى عىل األرض ليتسنى هلا اإلنبات عُدّ ذلك فعلاً
بعيدً ا عن األخالق.
ربا أن األخالق الكريمة تقيض عىل
بل إن ابن طفيل ذهب إىل أبعد من هذا معت ً
(((4
اإلنسان أن يزيل العوائق التي تعرتض احليوان أو النبات يف سبيل تطوره  .ويدعو الفرد

( ((4منى أمحد أبوزيد ،ابن طفيل وقصة حي بن يقظان وأثرها عىل أوربا ،ص .376
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التطور والتقدّ م.
إىل أن يسري يف سلوكه عىل أساس دفع املجتمع يف الطريق املؤ ّدية إىل
ّ

يتدرج من
كام تتجلىّ نزعة ابن طفيل األخالقية من خالل طريق االتّصال الذي ّ
األدنى املحسوس إىل األعىل ،بحيث إن كل مرحلة من مراحله تُفيض إىل األخرى ،وال
يمكن بلوغ مرحلة أعىل إلاَّ بعد اجتياز املرحلة السابقة عليها.

ويشرتط ابن طفيل الرت ّقي األخالقي لتجاوز تلك املراحل ،وهذا ما نجده يف املرحلة
األوىل التي ُيشارك فيها اإلنسان احليوان غري الناطق حيث ُيشري إىل ما يبغي أن يكون عليه
سلوك اإلنسان حيال هذا اجلانب ،الذي جيب أن يبعد فيه عن االنغامس يف الشهوات
املشهيات ،بل يقترص عىل الرضوري الذي به قوام
واالنقياد ملتط ّلبات اجلسد واإلرساف يف ّ
حياته ،ألن الرت ّقي ال يتيسرّ ملن يرسف يف امللذات(.((4
كام نجد النزعة األخالقية بارزة يف التش ُّبه الثاين ،وهو التش ُّبه باألجرام الساموية
وأفعاهلا ،وأن يقدّ م اخلري إىل كل من حيتاجه ،وأن يكون رحيماً باحليوان والنبات ،وأن
يجُ ري الطبيعة يف كل يشء عىل جمراها ،وجمرى الطبيعة يوجب االهتامم باجلامعة لبقائها،
ويوجب العناية بالناس وحتسني أحوال معيشتهم من أجل حتقيق الوحدة واالنسجام يف
العامل الطبيعي وامليتافيزيقي ،لذلك كانت األخالق احلميدة عنده بمثابة اإلطار الرائع الذي
يتعامل به مع كل كائنات الطبيعة(.((4
وال ينبغي أن نفهم دعوته إىل االنعزال بأهنا جمافية لألخالقية ،حيث إن األخالق ال
تظهر إلاَّ مع اجلامعة كام هو معلوم ،فطريق االتّصال ال يعني السلبية واالنعزال عن الناس
وهجر احلياة كلية ،بل إن فيه جان ًبا إجياب ًّيا يعني فاعلية اإلنسان يف الكون وعامرته وتقديم
اخلري واملعونة إىل اآلخرين ،أما درجة االنعزال واالنفراد والتأ ّمل ومداومة الفكر فهي
مرحلة تكاد تقرتب من هناية الطريق وحتقيق االتصال بالفعل.

تضمنتها قصة «حي بن يقظان».
وهكذا نكون قد عرضنا إىل الدالالت الفلسفية التي ّ
أفكارا أخرى ،وربام يرى فيها الباحث يف جمال األدب
والتي ربام يقرؤها آخر فيخرج منها
ً
املتخصص يف األنثروبولوجيا أو علم
أفكارا ودالالت أخرى ختتلف عن تلك التي يراها
ّ
ً
النفس أو التاريخ ،فقد عمل أسلوهبا الرمزي عىل ثراء حمتواها الذي ال ينضب.

( ((4ابن طفيل ،حي بن يقظان ،ص .95
( ((4منى أمحد أبوزيد ،ابن طفيل وقصة حي بن يقظان وأثرها عىل أوربا ،ص .377
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ﷺ ثال ًثا :أثر قصة حي بن يقظان يف الفكر اإلنساين

ننوه عىل هتافت الرأي الذي يرى بأن مصدر القصة غريب يوناين،
يف البداية جيب أن ّ
ونحن من جانبنا نعدّ هذا القول هو حمض افرتاء تعسفي جمحف من جهة بعض الباحثني
الغربيني غري املنصفني ،واحلقيقة أن مصدر هذه القصة هو مصدر عريب رصف ،فقد ظهر
هذا املوضوع يف اللغة العربية يف عدّ ة قصص أوهلا عند ابن سينا باسم «حي بن يقظان»
ثانيها عند ابن طفيل بالعنوان نفسه ،ثالثها عند الصويف السهروردي باسم «الغربة الغريبة»،
وأخريا عند العامل العريب الكبري ابن النفيس باسم «مطلق ابن ناطق».
ً

لكن اقرتن اسمها بابن طفيل دون غريه ألنه كان أبرع من وضع مادة املوضوع يف
قالبها الفني اجلميل اجلذاب .كام أن األثر اإلسالمي املتم ّثل يف التعبريات القرآنية والروح
اإلسالمية الصوفية التي متأل القصة من بدايتها إىل هنايتها ينوء بتفصيلها إطار هذه الدراسة،
خمصصة.
فهي حتتاج إىل دراسة ّ
خيصص
أما عن تأثري قصة حي بن يقظان عرب ًّيا فواضح يف تلميذه ابن رشد الذي ّ
كتا ًبا مستقلاً للتوفيق بني الفلسفة والدين يف كتابه الق ِّيم «فصل املقال يف تقرير ما بني احلكمة
والرشيعة من االتصال» ،وعن ابن رشد تأ ّثر الرشديني الالتينيني هبذه القصة من أمثال
ألربت الكبري وتوما اإلكويني وسيحر دي برابانت( ،((4وعند الصوفية الالحقني من أمثال
احلالج وابن عريب أصحاب مذهب «وحدة الوجود».

وقد تُرمجت هذه القصة إىل العربية والالتينية ،وعنهام ترمجت إىل اللغات األوروبية
احلديثة ،فقد ترمجها موسى النربوين سنة 1349م إىل العربية ،وما زالت هذه الرتمجة خمطوطة
حتى اليوم ،ثم ترمجها إىل الالتينية إدوار بوكوك « »E.Pocockeبعنوان «الفيلسوف الذي
ع ّلم نفسه بنفسه» ثم أرفق معها النص العريب ونرشت يف أكسفورد 1661م ،وهي الرتمجة
التي أثارت اهتامم اجلمهور األورويب.

وبعد هذه الرتمجة الالتينية ترمجت إىل اهلولندية عىل يد إسبينوزا 1672 Spinozaم،
أيضا عن الالتينية إىل اإلنجليزية بواسطة أشويل  ،Ashwellوأخرى بواسطة
ثم ترمجت ً
جورج كيث  G.Keithوثالثة عىل يد سيمون أوكيل  ،S.Ocklyورابعة بواسطة بروميل
.P.Brommle

ثم تُرمجت إىل األملانية ثالث مرات األوىل عن الالتينية بواسطة ج.ج .بريتفز J.G.

( ((4ملزيد من التفصيالت يمكن الرجوع إىل :زينب اخلضريي ،أثر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطى،
بريوت :دار التنوير.2007 ،

ابن طفيل والدالالت الفلسفية لقصة حي بن يقظان وأثرها يف الفكر اإلنساين

99

 ،Pritivsونرشها يف فرانكفورت عام  ،1763والثانية عن النص العريب قام هبا إيكون
 J.G.Eichhonعام  1782ونرشت يف برلني ،أما الثالثة فكانت عن طبعة برونل Bronnl
ونرشت يف روستوك عام .1907

كام ترمجت إىل األسبانية مرتني عن النص العريب ،األوىل بيد بونس بوجييس
 ،P.Boiguesوالثانية بواسطة إنجل جوناليث بلنسيه عام  1936وأعاد ترمجتها مرة ثانية
عام 1948م ،بينام تأخرت الرتمجة الفرنسية إىل عام 1900م والتي قام هبا ليون جوتيه
 Leon Gauthierونرشها يف اجلزائر ،وهي يف احلقيقة أفضل وأدق الرتمجات األوروبية عىل
اإلطالق.

أما عن تأثري «قصة حي بن يقظان» يف أوروبا فهناك مسألتان تثريان احلرية :أوالمها أن
األب اليسوعي جرثيان نرش يف سنة 1650م كتا ًبا بعنوان الكريتيكون  Elcriticonالنصف
عرضا واتفا ًقا؟ هذا ُيستبعد لشدة
األول منه يشبه متا ًما «حي بن يقظان» ،فهل كان ذلك ً
الشبه بينهام يف كل يشء األمر الذي يمنع القول باحتامل توارد اخلواطر!
لكن األمر املحيرّ بالفعل هو كيف عرف األب جرثيان بقصة حي بن يقظان؟ وخاصة
أن ترمجة بوكوك مل تظهر إلاَّ سنة1671م ،وكذلك مل ينرش النص العريب إلاَّ بعد ذلك بكثري،
فكيف عرف جرثيان وهو مل يكن يعرف العربية بقصة حي بن يقظان؟

االحتامل الوحيد لدينا أن يكون قد ا َّطلع عىل الرتمجة العربية التي قدّ مها النربوين ،أو
نتوصل إليها حتى اآلن ،ربام فقدت
تكون قد تُرمجت ترمجة جمهولة ووقع عليها جرثيان ومل ّ
وربام هي قابعة يف خزائن الكتب.
ومشكلة ثانية هي أن هناك مشاهبة بني قصة «حي بن يقظان» وقصة «روبنسون
كروز» التي أ َّلفها دانيال دي فو ،وحتكي قصة روبنسون كروز ،عن رجل وحيد استطاع
وتوصل بعقله إىل الكشف عن كثري من
أن يعيش مدة ثامنية وعرشين عا ًما يف جزيرة خالية،
ّ
األمور ،فأتقن خمتلف الصناعات ،وسيطر عىل الطبيعة ،وأدرك قدرة اإلله يف آثاره.
كثريا من التشابه املوجود عند األب جرثيان
ورغم ذلك فهي من حيث التشابه أقل ً
يف قصته «الكريتيكون» ،وقصة «روبنسون كروز» نُرشت سنة 1719م أي بعد ظهور ترمجة
بوكوك ،فاحتامل التأ ّثر بعد اال ّطالع عليها أمر وارد ،ولكنه يبقى تأ ّث ًرا بالروح العامة فقط؛
ألن اجتاه ابن طفيل خمتلف متام االختالف عن اجتاه دانييل دي فو.
ومن الذين أعجبوا بقصة «حي بن يقظان» الفيلسوف الفرنيس املشهور ليبنتز ،حيث
أطرى عليها إطرا ًء بال ًغا ،وكان قد قرأها يف ترمجة بوكوك الالتينية .كام أشاد هبا الفيلسوف
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الفرنيس جان جاك روسو؛ ألهنا تتّفق مع فكرته عن رضورة عودة اإلنسان إىل حالة الطبيعة.
كام أن اورتيجا أي جاسيه فيلسوف أسبانيا األشهر قال بعد أن قرأ قصة حي بن يقظان :إن
الفكر اإلسالمي ارتفع يف نظره درجات(.((4
ولذلك يمكننا القول بأن قصة حي بن يقظان قد أ ّثرت روح املغامرة واإلبداع يف
قصصا خيالية استمدوا فيها سامت البطل من «حي بن يقظان»
األدب األورويب ،فأبدعوا
ً
مثل قصة «جولفر» و«األدغال» لرديارد كبلنج ،كذلك شخصية طرزان يف األدب الشعبي
األورويب.

ومنذ منتصف القرن التاسع عرش والدراسات يف أوروبا تتواىل يف غري انقطاع
نقرر يف اطمئنان أن قصة «حي بن يقظان»
وبمختلف اللغات حتى اآلن ،حتى ليمكن أن ّ
كانت أوفر الكتب العربية ح ًّظا من التقدير والعناية والتأثري يف أوروبا يف العرص احلديث .ممّا
جيعلنا نتحدّ ث عن أثر هذه القصة عىل الفكر اإلنساين العاملي ال العريب أو اإلسالمي فقط.

ﷺ نتائج الدراسة

ّ
وتتلخص أهم هذه
توصل إليها،
تأيت خامتة هذه الدراسة لرتصد أهم النتائج التي ّ
فيام ييل:

أول :إن الغاية الرئيسية التي كتب ابن طفيل قصة «حي بن يقظان» من أجلها هي أن
ُيودعها خالصة آرائه الفلسفية ،فهو مل يقدّ م حلاًّ ملشكلة واحدة وال ابتغى معاجلة إشكالية
فلسفية بعينها ،وإنام قصد تقديم نسق فلسفي كامل يكاد يعالج فيه أهم القضايا الفلسفية
يف الفكر العريب اإلسالمي معاجلة تا ّمة .فالوصول إىل احلقيقة الكاملة أمر مل يتس َن للسابقني
عليه أو املعارصين له عىل طريقة أهل النظر ،وإنام اهتموا بالعلوم الرشعية واللغوية ،فعمل
توصل إليه يف هذه القصة
هو عىل سدّ تلك الثغرة فاهتم بعلوم احلكمة وأودع خالصة ما ّ
الرمزية.
ثان ًيا :اختار ابن طفيل الشكل الروائي لبسط تلك اآلراء الفلسفية كي يتفادى مواجهة
بالتعصب الديني ضد الفلسفة عىل أثر هجوم الغزايل عىل الفلسفة
الفقهاء والعوام املتشبعني
ُّ
يف املرشق العريب وتكفريه للفالسفة.
املتطور ملتوحد ابن باجة يف مرحلة جديدة
ثال ًثا :إن «حي بن يقظان» هو التجسيد
ّ
هي مرحلة دولة املوحدين حيث االزدهار واالستقرار والنضج العقيل ،وتعبري فلسفي عن

( ((4مصطفى السيويف ،مالمح التجديد يف النثر اإلسالمي ،بريوت :عامل الكتب ،1985 ،ص.124

ابن طفيل والدالالت الفلسفية لقصة حي بن يقظان وأثرها يف الفكر اإلنساين

101

دولة املوحدين بشكل عام وعن رؤية خليفتها املتفلسف أيب يعقوب يوسف الذي ّقرب إليه
مرتكزا لدولته ،ليضعف من نفوذ الفقهاء ورجال
الفالسفة ورفع من شأن العقل واتخّ ذ منه
ً
املتعصب.
التوجه الديني
الدين برغم سقوط دولة املرابطني ذات
ّ
ّ

راب ًعا :كام عكست هذه الدراسة نزعة ابن طفيل النقدية؛ حيث إنه قام بنقد ٍّ
كل من
الفارايب وابن سينا والغزايل وابن باجة ،وكان نقده هلم منطل ًقا من التزام ابن طفيل يف تفلسفه
بخصائص ورشوط املوقف الفلسفي.
خامسا :اهتم ابن طفيل يف دراسته للعامل الطبيعي باملالحظة واالستقراء ،وبينَّ دور
ً
ممارسا للمنهج العلمي التجريبي يف دراسة الوقائع
التجربة يف الوصول إىل املعرفة ،فبدا
ً
املادية ،مبتدئًا باإلدراك احليس املبارش للظواهر الطبيعية وحماولة تفسريها ،وفرض الفروض
صحة تلك الفروض ،وحماولة الوصول إىل القوانني العامة
وإجراء التجارب للتح ُّقق من ّ
املفسرّ ة للظاهرة.
سادسا :ذهب ابن طفيل إىل القول بوحدة الوجود ،والتي تعني الرتابط العضوي بني
ً
كل عنارص الطبيعة وما بعد الطبيعة ،والوحدة عنده دليل عىل وجود اهلل ،وختتلف بالطبع
عن وحدة الوجود عند الصوفية.
ساب ًعا :أشار ابن طفيل يف قصته إىل العالقة بني التفكري ودوافعه ،وأن احلاجة هي أم
االخرتاع ،وأحيانًا قد تكون العاطفة باع ًثا قو ًّيا عىل التفكري وإجراء التجارب.

ثامنًا :إن ابن طفيل شأنه كشأن كل فالسفة العرب عدا الكندي يف القول بقدم العامل،
ولكن ذلك مل يمنعه من تقديم أدلة عىل وجود اهلل تعاىل.
تاس ًعا :مال ابن طفيل إىل القول باخللود الروحاين لألنفس السعيدة يف النعيم ،وبأن
بعض األنفس التي عرفت اخلالق ثم أعرضت عنه باملعصية ،فإما أن خت ّلد يف النعيم أو يف
اجلحيم ،أما النفوس اجلاهلة فمصريها كمصري احليوان األعجم! وإن كانت هذه الرؤية
جتايف إىل حدٍّ كبري الرؤية اإلسالمية حسب القرآن والسنة وخاصة فيام يتع ّلق بام حدَّ ده
بمصري النفوس اجلاهلة.
عارشا :ظهرت نوايا ابن طفيل عىل طول قصته من بدايتها إىل هنايتها يف التوفيق بني
ً
الفلسفة والدين ،فعمل عىل أن يبينِّ لنا من خالل هذه القصة أن ما وصل إليه «حي بن
يقظان» بالنظر العقيل والتأ ّمل ،ال خيالف الدين املوحى به.
حادي عرش :جعل ابن طفيل األخالق من ح ّيز العقل والطبيعة ،ال من ح ّيز الدين
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واالجتامع .ووضع مفهو ًما جديدً ا لألخالق ،وهي العيش وف ًقا للطبيعة وعدم اعرتاض
إرهاصا حقيق ًّيا ملا ذهب إليه جان جاك روسو يف القرن السابع عرش امليالدي.
سريها ،فكان
ً

ثاين عرش :أ ّثرت قصة حي بن يقظان يف الفكر العريب يف الالحقني عىل ابن طفيل
املتصوفة املسلمني أمثال ابن عريب واحللاّ ج ،كام
سواء من الفالسفة مثل ابن رشد أو من
ّ
تُرمجت إىل العديد من اللغات املختلفة كالعربية والالتينية واإلنجليزية واألملانية واألسبانية
والفرنسية ،فأ ّثرت أ َّيام تأثري يف اآلداب العاملية والفلسفات األوربية ،وإن شئت قل :الفكر
اإلنساين العاملي بصفة عامة.

دراسات وأبحاث
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الدكتور نصر الدين بن سراي*

ﷺ مدخل

تعترب الرتبية من أهم األساليب التي اعتمد عليها املفكّر الفرنيس روجيه
غارودي يف تغيري الواقع؛ ملا هلا من أمهية يف بناء وصناعة اإلنسان ،فهناك
صلة وشيجة بني الرتبية واإليامن ،حيث ترتبط مشكالت اإليامن والتعليم
بعضها ببعض بشكل محيمي ،ذلك أن كلاًّ منهام تطرح قضية الغايات األخرية
لإلنسان ،وينطبق هذا األمر عىل كل حضارات العامل.

كام أن هناك ارتبا ًطا وثي ًقا بني أزمة القيم ومشكالت التعليم والرتبية،
فالنمط الثقايف التعليمي مسؤول باألساس عن أزمة القيم العاملية .إن أزمة
الرتبية هلا عالقة بأزمة القيم ،فام هو هدف جامعاتنا ومدارسنا؟ وما معناها وما
رسالتها التي تريد أن تقدّ مها لإلنسانية؟ ووفق أي مفهوم لإلنسان وملستقبله
نتصورها؟ وكيف نعيد هيكلتها ونعيش واقعها؟
يمكن أن
ّ
إن كل نظام تربوي هو صورة من جمتمع ومرشوع له ،فام املجتمع الذي

* جامعة المني دباغني ،سطيف  -اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينbenserai20@gmail.com :
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يكون نظامنا الرتبوي
يم ّثل نظامنا الرتبوي احلايل صورة منه؟ وما املجتمع الذي يمكن أن ّ
احلايل مرشو ًعا له؟

إهنا مهمة إنسانية نبيلة جدًّ ا تلك التي نقوم من خالهلا بإرشاد الطفل التائه بني فراغ
السامء وفوىض األرض ،إىل بعض العالمات والغايات ،هلو يشء ق ّيم بالتأكيد.
من هذا املنطلق سعى غارودي لتغيري الوضع القائم ،من خالل اسرتاتيجية التعليم
تصورات جديدة للتعليم ،من شأهنا معاجلة األزمة الراهنة بحيث ال يمكننا أن نطرح
ليضع ّ
القضية األساسية للتعليم بعيدة عن هذه التعارضات الزائفة.

ويف هذا اإلطار لن نتحدث إلاَّ عىل ثالث مواد :تعليم القراءة ،والتاريخ ،والفلسفة،
ذلك أن كل يشء يف نظامنا التعليمي جيب أن يعاد بناؤه انطال ًقا من البدايات واألسس.
أما إشكالية البحث فهي عىل النحو التايل :ماذا يعني غارودي بمصطلح احلداثة؟ ما
هي األفكار الناظمة للفكر احلداثي؟ وما مظاهر األزمة القيمية؟ وما هي رهنات العالج
حسب رؤية غارودي وفق التصور الرتبوي الذي اختاره؟

ﷺ أولاً  :احلداثة عند غاوردي

املحدّ د الفلسفي للفظ احلداثة يف املعجم الفلسفي جلميل صليبا أن «احلديث
تتضمن
( )moderneيف اللغة نقيض القديم ،ويرادفه اجلديد ،ويطلق عىل الصفات التي
ّ
معنى املدح أو الذم ،فاحلديث الذي يتضمن معنى املدح :صفة الرجل املتفتح الذهن،
املحيط بام انتهى إليه العلم من احلقائق ،املدرك ملا يوافق روح العرص من الطرق واآلراء
واملذاهب ...واحلديث أن يتّصف أصحاب احلديث باألصالة والعراقة ،و القوة ،واالبتكار،
وأن يتخلىّ أصحاب القديم عن كل ما ال يوافق روح العرص من التقاليد البالية واألساليب
اجلامدة»(((.
فنالحظ أن الداللة املعجمية الفلسفية للحداثة ،تنطبق متا ًما عىل الداللة اللغوية ألهنا
مشت ّقة منها ،فهي تتساير مع احلديث وترفض القديم ،فاحلداثة هبذا املعنى تتسامل وتتعايش
مع اجلديد وتتصارع وتتفارق مع القديم.
أما هانز كونغ فريى أن كلمة «حديث  Moderneقديمة ولكنها مل تستخدم للداللة
اإلجيابية عىل احلساسية اجلديدة إلاَّ يف بداية عرص التنوير أو حتى قبله بقليل ،لقد استخدمت

((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،بريوت  -لبنان :دار الكتاب اللبناين ،1982 ،ج ،1ص .454 ،455
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مستديرا بنظره نحو العصور
التصور الذي كان
التصور الدوري للتاريخ ،هذا
كاحتجاج ضد
ّ
ّ
ً
تصور عرص النهضة كام
اليونانية – الرومانية القديمة ،وكان يرى فيها ذروة احلضارة وهو ّ
هو معلوم ،فالنهضة التي تعني يف اللغات األجنبية الوالدة الثانية – -Renaissanceكانت
تنظر إىل الوراء ال إىل األمام عىل عكس ما نتخ ّيل ،فقد كان مثلها األعىل اليونان والرومان...
بالتفوق حتى عىل اليونان
أحس
ّ
وروجه ألنه ّ
القرن السابع عرش الفرنيس هو الذي استخدمه َّ
والرومان ،وذلك بعد النجاحات التي ح ّققها العلم والفلسفة احلديثة عىل يد كوبرنيكوس
وغاليليو وديكارت»(((.
اذن هذا املصطلح كان استخدامه ل ُيوحي إىل مرحلة االنتقال اجلديدة ،بسبب تلك
القفزات التي كانت يف القرن السابع عرش ال سيام يف املجال املعريف واملجال الفلسفي،
واستبدلت الرومان واليونان بمقولتني جديدتني مها العلم والفلسفة بعد أن كانت العصور
اليونانية والرومانية تعدّ أعظم ما انتجه العقل اإلنساين.

أما موسوعة الروس الكربى فتقول عن احلداثة« :إهنا جممل املذاهب واالجتاهات
املتع ّلقة بتجديد الالهوت ،و التفسري ،واملذهب االجتامعي وإدارة الكنيسة لوضعها يف
توافق مع متط ّلبات العرص الذي يعيشونه ،وبالتحديد فهي كلمة تعني األزمة الدينية التي
هزت عرص البابا بيوس العارش ،ويف جمملها ،فقد نجمت أزمة احلداثة من اللقاء العنيف
ّ
تكونت بعيدً ا عن رقابة األصولية،
للتعليم الكهنويت التقليدي مع العلوم الدينية الشابة التي ّ
ويف أغلب األحيان يف اتجّ اه مغاير هلا ابتدا ًء من مبدأ ثوري هو :تطبيق املناهج الوضعية يف
جمال وعىل نصوص ظنوا أهنا بعيدة عن أيادهيم»(((.
التحول اجلديد يمكن أن يكون نقطة متفصل بني الرؤى القديمة إىل العامل،
هذا
ّ
حتول الرباديغم اجلديد يف عملية البحث
والرؤية احلداثية اجلديدة إىل العامل من خالل ّ
التصورات اجلديدة ،وهو تطبيق املناهج العلمية الوضعية اجلديدة ،ومل تسلم يف ذلك
وخلق
ّ
حتى تلك النصوص التي كانت ُيعتقد أهنا نصوص مقدّ سة ،بل تم عرضها عىل حمك النقد
العلمي ،خاصة مع سبينوزا.

تعرف احلداثة باالقتصار
أما من الناحية التارخيية لبداية احلداثة
«فمقررات التاريخ ّ
ّ
عىل استبعاد العصور القديمة ،فتكون األزمنة احلديثة تبتدئ بسقوط آخر إمرباطورية يف
العصور القديمة ،وهي اإلمرباطورية البيزنطية يف سنة 1453م أو سقوط القسطنطينية،
((( هاشم صالح ،مدخل التنوير إىل التنوير األورويب ،بريوت :دار الطليعة ،ط ،2005 ،1ص .240
((( موسوعة الروس الكربى طبعة  ،1975انظر :زينب عبد العزيز ،احلداثة واألصولية ،دار الكتاب العريب،
ط ،2004 ،1ص .39
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وأيضا مع عام 1455م مع اخرتاع املطبعة عىل يد غوتنربغ ،و1492م مع اكتشاف أمريكا
ً
عىل يد كولومبس ،أم هي1520م عندما أثبت كوبرنيك أن األرض ليست هي مركز
العامل»(((.
أما ما جاء يف تفسري احلداثة يف موسوعة إنكارتا فهي «تلك الفرتة التي متتدّ من عرص
تفسريا
األنوار إىل الوقت املعارص ،وتسعى إىل تفسري العامل أو الكون ومجيع املوجودات
ً
عقل ًّيا».
التحوالت الكربى يف
وعليه فمفهوم احلداثة حسب ما ورد ،فهي تشري إىل
ّ
حتولت
التوجهات التي برزت عىل الساحة املعرفية والعلمية والفلسفية والسياسية ،خاصة ّ
ّ
تصورات ورؤى جديدة إىل العامل،
يتم إجياد ّ
الربديغامت والنامذج املعرفية التي من خالهلا ّ
حتول
تعب عن نقاط ّ
فاملناهج العلمية اجلديدة املستحدثة قد برزت مظاهرها بأشكال خمتلفة ،رّ
قياسا باألزمنة القديمة ،التي
يف السريورة التارخيية للبرشية ،هذا ما أسموه بالزمن احلديث ً
مكررة يف دور تارخيي يف نامذجه الرومانية واليونانية ،وما احلداثة إذن إلاَّ العيش يف
كانت ّ
األزمنة احلديثة.
أما بالنسبة للحداثة عند روجيه غارودي ،فقد تعدّ د وصفه هلا عرب متظهراهتا املختلفة،
غري أنه يشري إىل أمهية أن مصطلح احلداثة ال بد أن نورده من جهة ثقافية عاملية ،ال من جهة
فكرية مرتبطة بالبيئة اجلغرافية التي نشأت فيها احلداثة وهي أوروبا« ،نبدأ بتعريف احلداثة
يف منظور ثقافة عاملية متعدّ دة ،وليس من زاوية نظر ثقافة أوروبية خصوصية فحسب»(((.

هذه الطريقة التي اتّبعها روجيه غارودي يف عرضه ملفهوم احلداثة ،هي لفتة منهجية
ق ّيمة؛ ذلك أنه لو أوردها من زاوية ثقافية غربية يف حمضنها الذي نشأت فيه ،فال شك أنه
سيسقط يف مصادرات منهجية ،من أهم هذه املصادرات التح ّيز((( للنموذج الثقايف الغريب
األورويب ،ألن هذه القراءة ستكون جانبية ومن زاوية واحدة ،وستكون قراءة ناقصة
للمرشوع احلداثي الغريب ،فالقراءة التي يريدها روجيه غارودي هي من منظور ثقافية

((( إدغار موران ،هل نسري إىل اهلاوية ،ترمجة :عبد الرحيم حزل ،املغرب :إفريقيا الرشق ،2012 ،ص .22
((( روجيه غارودي ،اإلسالم واحلداثة ،ترمجة :العريب كشاط،

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/18-01-2002/Garoody.htm

((( التح ّيز :هو «صورة عقلية جمردة ونمط تصوري ومتثيل رمزي للحقيقة ،وهو نتيجة عملية جتريد؛ إذ يقوم
العقل بجمع بعض السامت من الواقع فيستبعد بعضها ويبقى بعضها اآلخر ،ثم يقوم برتتيبها بحسب
ّ
يتصوره عالقات جوهرية يف الواقع».
يضخمها بطريقة جتعل العالقات تشكل ما
أمهيتها ،بل وأحيانًا
ّ
عبدالوهاب املسريي ،إشكالية التح ّيز رؤية معرفية ،ودعوة لالجتهاد ،مقدمة فقه التح ّيز ،مرص :معهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،1998 ،ص.30
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عاملية ،لعاملية الفكرة التي أصبح هلا حضور عاملي وجتاوزت احل ّيز اجلغرايف الذي نشأت فيه.

لذلك ّقرر غارودي أن يقارب احلداثة من هذه اجلهة حيث يقول« :إن احلداثة شكل
من أشكال ثقافة من الثقافات ،وأسلوب حياة من احليوات»((( ،أما الثقافة عنده فهي تتحدّ د
«بمجمل عالقات اإلنسان ،فر ًدا أو مجاعة ،بذاته ،وبالطبيعة ،وباآلخرين من بني نوعه،
وباملستقبل أو بمعنى احلياة»(((.

فاحلداثة ذات صلة وشيجة بالثقافة ،فلكل جمتمع له ثقافة حتدّ د ُط ُر َز رؤيته إىل العامل،
فاحلداثة من حيث الرؤية واملقاربة الثقافية هلا ،هي رؤية إىل العامل ،وعليه فاحلداثة -حسب
غارودي -تعني الثقافة وطريقة عيش هذه الثقافة يف احلياة وفق تلك الرؤية الثقافية إىل
العامل؛ أي ذات حمُ ُو َلة ثقافية ،ولكل ثقافة أسلوب يف حتديد معنى احلداثة.
فإذا كانت احلداثة هي شكل من أشكال الثقافة ،وجذر منبتها هو الغرب فام هو
زماهنا؟ وما هو نوع هذه الثقافة؟ جييب روجيه غارودي ويربط الزمن باألزمنة احلديثة
املتع ّلقة بالنهضة األوروبية بقوله« :ممّا له داللته أن تدرج كتبنا املدرسية عىل حتديد بداية
األزمنة احلديثة بالنهضة الغربية»(((.

أما طبيعة هذه الثقافة فهي ليست سوى ثقافة اهليمنة والسيطرة واالستغالل
واالستدمار تلك هي النهضة احلداثية« ،التي ليست سوى امليالد املتزامن للرأساملية
واالستعامر والذي بتقويضه أركان قرطبة عام 1236م ،ودكّه لغرناطة آخر مملكة إسالمية
بأوروبا عام 1492م ،واجتياحه ألمريكا ،يكون قد قطع أوصال ثقافتني شاخمتني ،مها
الثقافة اإلسالمية وثقافة اهلنود احلمر»(.((1

تنمط عليها العامل ،وف ًقا لتلك
تلك احلداثة التي يمكن حتديد ثقافتها التي تريد أن ّ
األفكار التي صاغتها ،ونعني هبا أفكار احلداثة ومس ّلامهتا الثالث« ،وابتدا ًء من هذه اللحظة،
يغدو باإلمكان أن نرجع بتحديد احلضارة الغربية لعالقاهتا بالطبيعة واآلخر واهلل أو الغاية
النهائية من الوجود إىل ثالث مس ّلامت هي -1 :مس ّلمة ديكارت التي جتعل اإلنسان س ّيدً ا
ومالكًا للطبيعة -2 ،مس ّلمة هوبز التي جتعل اإلنسان ذئ ًبا بالنسبة لإلنسان -3 ،مس ّلمة
مارلو التي جتعل اإلنسان املنمي لقدراته العقلية إهلًا يسود مجيع العنارص وهييمن عليها»(.((1
((( مرجع السابق.
((( مرجع نفسه.
((( روجيه غارودي ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق.
( ((1مصدر نفسه.
( ((1املصدر نفسه.
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أما بالنسبة للحداثة وكوهنا ثقافة اهليمنة واالستغالل فيحدّ دها غارودي يف بعض
التصورات،
املظاهر واملجاالت ،خاصة وأن التاريخ خري ما يستأنس به يف اإلدانة لتلك
ّ
وحسب قوله« :ولكن مخسة قرون من اهليمنة املطلقة مل ِ
تنته هبذه الثقافة إىل ما استهدفته
مس ّلامهتا تلك من نتائج ،وإنام إىل نقائضها من تلويث للطبيعة ،واستنفاد ملواردها ،وقدرة
تقنية عىل إتالفها ،وانغامر يف مستنقعات السوق التي فاقمت العنف ،وس ّعرت احلروب،
وعمقت
وأهلبت نريان املزامحة التي مل تفتأ أن ّ
جزأت املجتمع الواحد إىل فئات متناهشةّ ،
يتضور جو ًعا ومسغبة»(.((1
اهلوة بني شامل مستقطب للثروات املتفاحشة ،وجنوب
ّ

كام يمكن حتديد احلداثة يف بعض املظاهر الغامضة لتلك السلوكات غري الواضحة
للمجتمعات التي تتدعي وتصطنع فعل التحديث؛ إذ « ختص كلمة احلداثة جمموعة مبهمة
من السلوكات:
 -حضارة مسيطر عليها من خالل العلوم والتقنيات.

 عقل برمجايت( ،((1مرتبط بحكمة الغاية تربر الوسيلة ،وتسلط مقولة :كل األسئلةالتي ال نستطيع اإلجابة عنها هي أسئلة خاطئة ،بام يف ذلك أسئلة اخلري والرش ،والتي
تشكّلت منذ ذلك الوقت من خالل عالقة القوة.
 -وحدانية شمولية للسوق( ،((1نظام ختتزل فيه كل القيم إىل قيم سلعية.

( ((1املصدر نفسه
( ((1نسبة إىل الربامجاتية « Pragmatismاجتاه واسع االنتشار يف الفلسفة احلديثة ،وقد سيطرت الذرائعية
لوقت طويل عىل احلياة الروحية يف الواليات املتحدة االمريكية ،فالربامجاتية وهي إحدى مدارس
الفلسفة نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية يف أواخر سنة  ،1800تتم ّيز الربامجاتية باإلرصار عىل
النتائج واملنفعة والعملية (من عميل) كمكونات أساسية للحقيقة ،وتعارض الربامجاتية الرأي القائل بأن
املبادئ اإلنسانية والفكر وحدمها يم ّثالن احلقيقة بدقة ،معارضة مدرستي الشكلية والعقالنية من مدارس
الفلسفة ،ووف ًقا للربامجاتية فإن النظريات واملعلومات ال تصبح هلا أمهية إلاَّ من خالل الرصاع ما بني
الكائنات الذكية مع البيئة املحيطة هبا ،يف املقابل ليس كل ما هو مفيد وعميل جيب ان يؤخذ كأمر صحيح،
ويسمى بمبدأ الذرائعية فهو حمو الفلسفة
أو تلك األشياء التي تساعدنا يف حياتنا عىل مدى البعيد،
ّ
الذرائعية ،وهو حيدّ د قيمة الصدق بفائدته العملية وقد أسسه  :بريس ،ووليم جيمس ،وديوي» .مصطفى
حسبية ،املعجم الفلسفي ،عامن  -األردن :دار أسامة للنرش والتوزيع ،ط ،2009 ،1ص .112 - 111
( ((1هي حماولة جعل العامل قرية واحدة (عوملة العامل) ،النظر إليه عىل أنه سوق للسلع وف ًقا لنظام االقتصاد
الرأساميل ،وهذا ما يبدو جل ًّيا يف العامل اليوم ،عن طريق املعاهدات واالتفاقيات« ،فأروبا -بعد اتفاقية -ما
سرتخيت هي أروبا أمريكية» ،وكذا نظرة الرأساملية إىل العامل كله بتك النظرية سوق لتصدير السلع .انظر:
روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،ترمجة :منى طلبة وأنور مغيث ،مرص :دار الرشوق ،ط،2002 ،3
ص.80
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حتول اإلنسان إىل منتج أكثر وأكثر فعالية ،مستهلك أكثر
 نمط حياة غريب هيدف إىل ّوأكثر رشاهة يف رغباته ،وحتركه مصلحته الفردية فقط»(.((1

فاحلداثة الغربية تُعيل من شأن التقنية واملعرفة والعلوم ،وهي حداثة وف ّية ملس ّلامهتا
التي انطلقت منها يف رغبتها الديكارتية ،وال ترتكن إلاَّ إىل مرجعية العقل اإلنساين؛ الذي
حل َّ
َّ
حمل اإلله عند مارلو ،فهي حتاول وتسعى لإلجابة عن مجيع األسئلة بام يف ذلك أسئلة
القيم والبدايات والنهايات.
وكل سؤال ال يتضح اإلجابة عنه فهو سؤال ٍ
خال من معنى وال يم ّثل أي قضية ذات

تكرس العامل
بال ،وحتى تبقى وف َّية ملسلمة هوبز يف مقولة الرصاع وإشباع الرغبة ،فهي ّ
وجتعله سو ًقا واحد ًة لسلعها وإلشباع رغبتها يف التم ّلك والسيطرة ،فهي تريد أن جتعل من
العامل كأنه قرية واحدة ،ال هلدف التواصل وحتقيق االعرتاف ،بل هلدف الدمج يف النسق
أي معنى ،بل سيختزل
اإلمربيايل ،واالمتثال لديانة وحدانية السوق ،وال يصبح لإلنسان َّ
يف ُبعده االستهالكي ،حتركه الرغبة واملصلحة واألنانية ،فال مكان لوجود مبدأ التسامي
والقيم اهلادفة يف احلياة سوى خللق التم ّلك وحب الذات.
التصورات واملس ّلامت الناظمة للفكر
إذن فاحلداثة عند روجيه غاوردي وفق تلك
ّ
احلداثي ،إنام مت ّثل حداثة الرجل الفاوستي «املبدع العمالق الذي ال يؤمن إلاَّ بالقدرة عىل
املعرفة ،والذي ال يتو ّقف عن طلبها وال يروي ضمأه منها ،بل هو يف بحث متواصل عن
املطلق بمنتهى العبقرية»(((1؟

ﷺ ثان ًيا :األفكار الناظمة للفكر احلداثي

 -1 /3الغزو والسيطرة عىل الطبيعة عند رينيه ديكارت

يعترب رينيه ديكارت ( )René Descartesأ ًبا للفكر احلداثي ،ومدشن الفكر الفلسفي
معيارا للحكم عىل
أسس فكره عىل أساس عقالين ،فجعل من العقل
ً
للحداثة الغربية ،وقد ّ
العوامل« ،فإنّنا ال نخطئ إذا استخدمنا بحكمة العقل الذي منحنا إ ّياه ،ولكن هذا ال يعني
أنّنا لن نخطئ أبدً ا ،ثم أعرف بخربيت الشخصية أن اهلل قد وهبني ملكة من خصائصها أن

( ((1روجيه غارودي ،حفارو القبور ،ترمجة :عزة صبحي ،مرص :دار الرشوق ،ط ،2002 ،3ص،102
.103
( ((1روجيه غارودي ،حوار احلضارات ،ترمجة :عادل العوا ،بريوت  -لبنان :دار عويدات ،1982 ،ص
.16
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حتكم ،أو أن مت ّيز بني الصائب واخلطأ ...فمن الثابت أنه مل هيبني تلك امللكة لتقودين إىل
مفر من االستنتاج أنني ال انخدع»(.((1
اخلطأ ،إذا استعملتها كام هو الزم ،إذن ال ّ
معيارا للوجود وللمقايسة ،كيف ال
هذه امللكة هي من اهلبات ،التي يمكن أن تكون
ً
وهي كام يقول ديكارت« :العقل هو أحسن األشياء توز ًعا بني الناس إذ يعتقد كل فرد أنه
أويت منه الكفاية ...يتساوى بني الناس بالفطرة ،وكذلك يشهد بأن اختالف آرائنا ال ينشأ
نوجه أفكارنا يف طرق خمتلفة ،وال
من أن البعض أعقل من البعض اآلخر ،وإنام ينشأ من أنّنا ّ
ينظر كل منا يف نفس ما ينظر فيه اآلخر ألنه ال يكفي أن يكون للمرء عقل ،بل املهم هو أن
حيسن استخدامه»(.((1

التصورات القديمة التي كان
التصور اجلديد البديل عن تلك
فقد صاغ ديكارت
ّ
ّ
وتصوره ،لكن مع «ديكارت
املنطق األرسطي هو املنهج الوحيد يف التعاطي مع الوجود
ّ
تأخذ الرياضيات حمل املنطق الصوري ،ونجد داخل عقالنية ديكارت مجيع مم ّيزات العقلية
السقيمة ،التي تكمن فيام ييل:

 اال ّدعاء املنهجي بأن كل حقيقة تستنبط من يقني أويل واحد (أنا أفكر ،إذن أناموجود).
املحولة التي ترد اإلنسان إىل ُبعد واحد من أبعاده ،أي العقل( :أنا مادة
 النزعةّ
يكمن جوهرها كله وطبيعتها يف التفكري فقط).

 -التط ّلب امللزم إزاء الطبيعة( :بحيث نجعل من أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكيها)»(.((1

أراد ديكارت أن جيعل املرجعية للذات العارفة ،من خالل اعتامدها العقل يف
فهم الوجود ،والتعاطي مع العامل الذي نحيا فيه ،وسيكون اإلنسان اجلديد الذي حدّ ده
ديكارت ،معتمدً ا فقط عىل ذاته وقدراته العقلية وال يركن إلاَّ إىل هذه املرجعية.

هذا ما حاول ديكارت فعله حينام «وضع الذات  le sujetيف مقابل املوضوع l’objet

وتكونت تلك الثنائية  la dualitéاحلا ّدة بني الذات العارفة من جهة مم ّثلة يف اإلنسان،
ّ
( ((1رونيه ديكارت ،تأ ّمالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل ،ترمجة :كامل احلاج ،بريوت :منشورات عويدات،
ط ،1988 ،4ص .42 - 41
( ((1رينيه ديكارت ،مقال عن املنهج ،ترمجة :حممود حممد اخلضريي ،القاهرة :دار الكتاب العريب للطباعة
والنرش ،1968 ،2 ،ص .110 - 109
( ((1روجيه غارودي ،يف سبيل ارتقاء املرأة ،ترمجة :جالل مطرجي ،بريوت  -لبنان :دار اآلداب ،ط،1
 ،1982ص .143 - 142
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واملوضوع املعروف أو املدروس من جهة ثانية ،وهي متم ّثلة يف الطبيعة وهذا يعارض
النظرة أو املوقف الذي كان سائدً ا من قبل لدى رجال الالهوت ...بحيث أصبحت الذات
بقوهتا ،والتي اعتربت نفسها مواجهة للعامل املوضوعي اخلارجي الذي
اإلنسانية الواعية ّ
خيضع للحساب الغزو والسيطرة»(.((2

 -2/3فكرة الرصاع عند توماس هوبز:

تصور روجيه
تأسس عليها املرشوع احلداثي الغريب ،وفق ّ
من املقوالت األساسية التي ّ
غارودي لألفكار الثالث الناظمة للفكر احلداثي ،مقولة توماس هوبز ()Thomas Hobbes
التي تعترب أن اإلنسان ذئب لإلنسان ،ومن َث َّم فالعالقات بني البرش هي عالقات تنافس عىل
األسواق ،ومواجهات الغابة بني األفراد واجلامعات ،وعالقات السيد والعبد(.((2
رصح هوبز عن هذه النبوءة يف كتابه (املواطن) إذ يقول« :وكي نكون غري
حيث ّ
متح ّيزين فإن كال القولني صحيح جدًّ ا ،فاإلنسان لإلنسان هو شبيه باإلله الرحيم؛
واإلنسان لإلنسان هو ذئب رشير ،فاألوىل صحيحة إذا ما قارنَّا املواطنني بني أنفسهم؛
والثانية صحيحة إذا ما قارنَّا املدن»(.((2

يتأسس يف أكثر أحواله إلاَّ عىل
وحسب طبيعة البرش الرشيرة فإن الفعل اخللقي لن َّ
تصور الرغبة واملنفعة واللذة واألمل ،حيث يقول
دوافع مادية ،ال يعرفها اإلنسان إلاَّ وفق ّ
هوبز يف كتابه (اللفياثان)« :إن إنسانًا انتهت رغباته ال يمكنه أن يعيش ،متا ًما كالذي تو ّقف
خياله وحواسه ،إن السعادة هي انتقال مستمر للرغبة من موضوع إىل آخر ،حيث يكون
املوضوع األول سوى طريق نحو الثاين ،سبب ذلك أن موضوع رغبة اإلنسان ليس أن
يستمر مرة واحدة وللحظة واحدة من الزمن ،بل أن يضمن إىل األبد الطريق نحو رغباته
املستقبلية»(.((2
(20) Edition Gallimard.1963) .p216: Marcuse (Herbert). Culture et societé 1Edit Trad.
Bernard cases (Paris).

نقلاً عن :كامل بومنري ،جدل العقالنية يف النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت ،اجلزائر :منشورات
االختالف ،ط ،2010 ،1ص .23
( ((2روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مصدر سابق ،ص .95 - 94

(22) Thomas Hobbes, The Citizen, Edited with An Introduction، by Sterling P. Lamprecht,
Appleton - Century Crofts, Inc Copyright 1949, p1.

( ((2توماس هوبز ،الفياثان ،األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ،ترمجة :ديانا حرب وبرشى صعب،
اإلمارات العربية املتحدة ،هيئة أبو ضبي للثقافة والرتاث ،كلمة ودار الفارايب ،ص .105 - 104
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فطبيعة البرش األنانية والرغبية تتصارع لتحقيق املزيد من امللذات والرغبات؛ فلذلك
عدوين،
«إذا رغب شخصان بيشء واحد ال يقدران عىل االستمتاع به كالمها فإهنام يصبحان ّ
جمرد اللذة -حياول
ويف طريقهام إىل غايتهام -و هي بشكل أسايس حفظ نفسيهام ،وأحيانًا ّ
كل منهام تدمري أو إخضاع اآلخر ،ومن هنا حيث ال خيشى الغازي إلاَّ قوة اإلنسان اآلخر،
إذا زرع أحدهم أو حصد أو بنى أو اقتنى مكانًا مالئماً فإنه من املتو ّقع أن يأيت آخرون ،وهم
وأيضا من حياته أو
مصممون ...ألخذ ممتلكاته وحرمانه ليس من ثامر عمله فقط ،بل ً
ّ
(((2
حريته» .

 -3/3العقالنية املطلقة عند كريستوفر مارلو

أما بالنسبة للمس ّلمة الثالثة التي سامهت يف صناعة الفكر احلداثي ،فريى روجيه
غارودي أهنا تكمن يف مسلمة كريستوفر مالو( ،)Christopher Marlowe( ((2حيث ينقل
غارودي هذه املس ّلمة عىل لسان كريستوفر مالو بقوله :إن «الفرض األسايس ملارلو يف كتابه
فاوست ،الذي أعلن مسب ًقا ،وفاة اإلله -أهيا اإلنسان عن طريق عقلك القوي ،تصبح
تم تكريس القضاء عىل األبعاد السامية لإلنسان،
إهلًا ،املالك والسيد لكل العنارص -هكذا َّ
والرفض لكل القيم املطلقة»(.((2

معاين مضمرة ودقيقة؛ حول
ويف اختيار غاروي هلذه املس ّلمة التي حتمل يف بنيتها
َ
البدايات األوىل لتشكُّل ثقافة عرص النهضة والطابع الرؤيوي للحداثة ،وما ستكون عليه
التصورات يف املستقبل اإلنساين ،التي تُعيل من شأن اإلنسان من خالل الصفة العقالنية
تلك
ّ
التي يتمتّع هبا عىل خالف مجيع عنارص الوجود ،بنزعة وثوقية ال تكاد توجد من قبل.

وقد أورد هذه املس ّلمة كريستوفر مارلو يف كتابه «مأساة الدكتور فاوست» بقوله« :إذا
قلناْ :
أن ليس لدينا خطيئة فنحن نخدع أنفسنا ،وليس فينا حقيقة ...أي معتقد هذا الذي
تقولون ،ما الذي سيكون ،سوف يكون ،ودا ًعا يا الهوت (يتناول كتا ًبا يف السحر) خطوط،
دوائر ،حروف ،أرقام ...آه ،أي عامل من الفائدة والرسور ،من القوة ،والرفعة ،والقدرة
القادرة ،سيكون طوع إراديت األباطرة امللوك ،مملكة ...متتد عىل امتداد فكر اإلنسان الساحر
البارع نصف إله ،هبذه أشغل عقيل ألبلغ األلوهية.
(مالك الرش) تقدّ م يا فاوستس ،يف ذلك العلم الشهري الذي يضم كنز الطبيعة مجي ًعا،

( ((2توماس هوبز ،مرجع نفسه ،ص .132 - 131
( ((2كريستوفر مارلو (1593 – 1563م) كاتب مرسحي بريطاين.
( ((2روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مصدر سابق ،ص.95

أمنوذجا
الرؤية احلداثية إىل العامل ومظاهر أزمة القيم والتربية ..روجيه غارودي
ً

113

كنت أنت يف األرض مثل يوبيرت( ،((2ويف السامء س ّيدً ا وحاكماً هلذه العنارص»(.((2
هذه األفكار الكربى قد قادت احلضارة الغربية نحو االضمحالل وبروز األزمات
التي يمكن رصدها وفق ما ّقرره غارودي يف اآليت:

 -1االضمحالل عىل املستوى االجتامعي

ملا كانت احلياة عبارة عن رصاع ،والتأسيس ملزيد من السيطرة والغزو فقد أ ّدى إىل
انعكاس ذلك يف« :رصف التسليح عىل سطح الكرة األرضية بمبلغ  650مليار دوالر
 ...1986يف نفس السنة توفيِّ يف العامل الثالث مخسون مليون بسبب اجلوع أو سوء التغذية،
وتوصلها إىل إمكانية تدمري احلياة عىل
نسمي خط سري احلضارة الغربية،
ّ
ومن الصعب أن ّ
نسمي ذلك بحال من
سطح األرض وإهناء ثالثة ماليني سنة من تاريخ البرش ،ال يمكن أن ّ
األحوال تقدّ ًما»(.((2

 -2االضمحالل عىل املستوى االقتصادي

ملا كانت الفكرة هي السيطرة وغزو العامل تعدّ أهم أفكار احلداثة ،كان ال بد أن تف ّعل
تلك املس ّلامت بأفكار أخرى تدعمها ،منها فكرة «النمو والزيادة ،فهم يطلبون زيادة اإلنتاج
ضارا أو حتى مميتًا»( ،((3وخطره واضح يف البيئة اليوم.
سواء كان مفيدً ا أو ًّ

 -3االضمحالل عىل املستوى السيايس

فكرة الرصاع واعتبار احلياة ال حيكمها إلاَّ منطق القوة ،منذ تأسيس أبجدياهتا مع
توماس هوبز« ،كانت السياسة والعالقات اخلارجية والداخلية بني الدول ،فالعنف هو
الذي يسيرّ ها ،أي مصالح األشخاص والطبقات والشعوب التي تتصارع فيها رصا ًعا
رهي ًبا»(.((3
(« ((2يوبيرت Jupiter :أو  Joveكبري اآلهلة يف امليثولوجيا اإلغريقية ،انظر هامش :كريستوفر مالو ،مأساة
الدكتور فاوستس ،ترمجة :عبد الواحد لؤلؤة ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
نوفمرب  ،2013العدد  ،368ص .52
( ((2املرجع نفسه ،ص .52 - 51
( ((2روجيه غارودي ،اإلسالم هو احلل الوحيد لألزمات املتصاعدة يف الغرب ،مرص :مطابع فتحي
الصناعية ،ص .12
( ((3املصدر نفسه ،صفحة نفسها.
( ((3املصدر نفسه ،صفحة نفسها.
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 -4االضمحالل عىل املستوى الثقايف

موجه نحو اهلدف والغاية ،فإن املنطق الذي
ملا كانت أفكار احلداثة تفتقد لناظم ّ
حيكم الفعل الثقايف هو العراء عن املعنى والعدمية« ،تتميز النواحي الثقافية بفقدان املعنى
ملجرد
واملغزى هلذه احلياة ،فهم يريدون أن يكون الفن للفن ،والعلم للعلم ،واالختصاص ّ
االختصاص وأن تكون احلياة يف سبيل ال يشء»(.((3

 -5االضمحالل عىل املستوى الدين واإليامن

فكرة العقالنية وتأليه العقل التي جعلت الفردانية ورجوع الفرد إىل ذاته وعقله
تم إغفال البعد
وقطع الصلة باملتعايل« ،فقد أضاعوا معنى السيطرة العلوية اإلهلية ،وبذلك َّ
(((3
احلقيقي لإلنسان يف إنسانيته ،وتعذر إمكان الفصل بني النظام والفوىض املوجودة» .

ﷺ ثال ًثا :رهنات العالج يف رؤية غارودي
أو آليات تفعيل املنظومة القيمية عىل الصعيد الواقعي

تعترب الرتبية من أهم األساليب التي ركّز عليها غارودي يف تغيري الواقع؛ ملا هلا من
أمهية يف بناء وصناعة اإلنسان ،فهناك صلة وشيجة بني الرتبية واإليامن؛ حيث «ترتبط
مشكالت اإليامن والتعليم بعضها ببعض بشكل محيم ،ذلك أن كلاًّ منهام تطرح قضية
الغايات األخرية لإلنسان ،وينطبق هذا األمر عىل كل حضارات العامل»(.((3

من هذا املنطلق يسعى غارودي لتغيري الوضع القائم ،من خالل اسرتاتيجية التعليم
تصورات جديدة له ،من شأهنا أن تعالج األزمة الراهنة؛ وحسب قوله« :ال يمكن
ليضع ّ
أن نطرح القضية األساسية للتعليم بعيدً ا عن هذه التعارضات الزائفة ،ويف هذا اإلطار
لن نتحدّ ث إلاَّ عىل ثالث مواد :تعليم القراءة ،والتاريخ ،والفلسفة ،ذلك أن كل يشء
يف نظامنا التعليمي جيب أن ُيعاد بناؤه انطال ًقا من البدايات واألسس وتتم ّثل البدايات يف
تعليم القراءة»(.((3
إن هذه الطريقة التي يعتمدها غارودي من خالل فعل التعليم تسعى لتعليم
املقهورين ،ليفتكَّوا إنسانيتهم من مستلبيها ،لذلك رسم خم ّطط املواد السابقة التي رآها

( ((3املصدر نفسه ،ص.13
( ((3املصدر نفسه ،ص.13
( ((3روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .237
( ((3مصدر نفسه ،ص .167
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يتعرف عىل أسبابه
نقطة البداية« ،ألجل أن يتغ ّلب اإلنسان عىل ظروف القهر فإن عليه أن ّ
حتى يتمكّن من تطوير موقف جديد حي ّقق فيه إنسانيته الكاملة ...وعىل املقهورين مسؤولية
نضالية من أجل استعادة إنسانيتهم املفقودة»(.((3

أ -فاعلية القراءة وبناء الوعي

أول يشء يبتدئ به غارودي هو تعليم القراءة ملا هلا من دور خطري يف توجيه الوعي،
وهذا النوع من القراءة ال يستهدف القراءة الساذجة ،بل تلك القراءة التي يمتلك القارئ
حس نقدي للواقع
احلس النقدي( ،((3القراءة التي تصل بصاحبها إىل تكوين ّ
من خالهلا ّ
وتأويله وتفسريه ،ويسعى للكشف عن البؤر واألشياء غري الظاهرة فيام هو معطى.

تتهجى الكلامت،
يقول غارودي« :أن تتع ّلم القراءة ،فهذا ال يعني فقط أن تذكّر أو أن ّ
وإنام يعني أن تتع ّلم كيف تفسرّ الواقع ،أي تدرك أن الكلامت ال تكشف ،وإنّام عىل العكس
تقتفى ...أن تعرف القراءة ال يعني أن ترتجم شفاه ًّيا العالمات املكتوبة يف جريدة أو كتاب
ما ،وإنام أن جتيد قراءة الواقعّ ،
وفك شفرات رشاك الكلامت ،أن تبرص العامل وتصدّ عاته
لتغيريه»(.((3

يرضب لنا غارودي مثلاً حول القراءة النقدية الواعية من خالل كلمة املسكن،
هذه الكلمة البسيطة التي تعني حسب قاموس الروس «املكان الذي نقيم فيه عادة ،فإن
املتسول الذي ينام عند فتحة تفريغ هواء ساخن يف حمطة املرتو ليحمي نفسه من الربد
صورة
ّ
يتلحف صفحات اجلرائد ،ويستدفئ هبا ،فهذا هو املكان الذي يقيم فيه عادة»(.((3
ّ
بمجرد وضع مفهوم أو اصطالح بسيط للكلمة بقدر ما أنه
وهنا ال يتع ّلق األمر
ّ
يفجرها اللفظ ،هكذا نخرج من مقام التجريد اللفظي ،إىل مقام هتيئة
«الوعي باحلركة التي ّ
( ((3باولو فريري ،تعليم املقهورين ،ترمجة :يوسف نور عوض ، ،بريوت  -لبنان :دار القلم ،ط،1980 ،1
ص .30
نزود الناس بالوسائل التي هبا
يسميه باولو فريري التعليم من أجل وعي ناقد ،وهو «أن ّ
( ((3وهو ما ّ
ّ
ّ
التوجه النقدي حتى
يتمكّنون من استبدال إدراكهم السحري أو الساذج؛ ليحل حمله وعي يتغلب عليه
ّ
التحول املجتمعي ،وهذا يقتيض أن نلتحم بالناس
حيت ّلوا مواقع فاعلة جديرة باملناخ الدينامي لعملية
ّ
التحول ،وأن نقدّ م هلم العون لالنتقال من مرحلة السذاجة الفكرية إىل
عند نقطة البدء بوعيهم يف عملية
ّ
مرحلة التفكري الناقد املتمدّ د ،وإىل تسيري ّ
التحول التارخيي» .باولو فريري ،التعليم من
تدخلهم يف عملية
ّ
أجل الوعي الناقد ،ترمجة :حامد عامر ،القاهرة  -مرص :الدار املرصية اللبنانية ،ط ،2007 ،1ص .89
( ((3روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .171
( ((3املصدر نفسه ،ص .172
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الطفل ألن يكون إنسانًا ،أي بنا ًء للمستقبل ،وإلاَّ ظل -وإن تلجلج يف نطق العالمات،
عاجزا عن تفسري احلياة ومعناها؛ إذ يصبح
املجردة -أم ًّيا،
وتكرار تعريفات القاموس
ً
ّ
(((4
مؤهلاً ألن ينخدع بكل الكلامت املشبعة بالتجريد» .
إن فعل القراءة هو عبارة عن فعل واعٍ ،ووسيلة يسعى األفراد من خالهلا إىل قراءة
حركة الواقع وتغيرياته ،خاصة بعد أن ُغ ّذي الفعل الرتبوي يف الغرب بفكرة القهر والتطويع
ملا هو واقعي « ،يف كل مستويات التعليم ،من بدايات تعليم القراءة وحتى تعليم الفلسفة أو
مدرسة اإلدارة العليا ،كانت الوظيفة األوىل للتعليم هي تطويع الفرد للفوىض القائمة ،أي
تشكليه كذات وهي قطب للملكية وللسلطة من جهة ،وإخضاعه للقبول باألمر الواقع...
وهكذا ومنذ االنطالقة األوىل للتعليم ،نجد مفهو ًما منحر ًفا للثقافة وللنّظام االجتامعي
م ًعا»(.((4

والقراءة التي يركّز عليها غارودي هي ما ت ََّم ضبطه عند باولو فريري ،حيث نجده
التصورات التي وضعها حول التعليم والرتبية ،إذ يعترب فريري أن «القراءة
متأثرا به يف
ّ
ً
الواعية متكّننا من مراجعة قراءتنا السابقة للعامل ،ولكن القراءة ليست متعة خالصة ،وال
جمرد تكرار
فعلاً ميكانيك ًّيا السرتجاع وتذكّر أجزاء من النص ...احلل عندي ال يعتمد عىل ّ
أجزاء من فقرات من خالل قراءة ميكانيكية مرتني وثالث مرات وأربع مغل ًقا عيني وحماولاً
ترديدها ...إن القراءة ال تعني ذلك األداء ،إنام هي عملية ذهنية صعبة ولكنها ممتعة»(.((4
هي قراءة نقدية إذن ،وليست ألجل االسرتجاع وال لتقليد ما يقال ،بل هي الوعي
الالزم لتغيري ما هو قائم ،وهي املعاناة ألجل فهم العامل وإعادة صياغته من جديد ،فعرب أفق
القراءة تكون الوالدة اجلديدة للعامل ولإلنسان.

ب -فاعلية الدرس التارخيي يف بناء احلس النقدي

يعدّ علم التاريخ من أهم املواد التعليمية التي يسعى كل جمتمع من خالهلا لتكوين
تكون
شخصية أفراده وأبنائه عن طريق ربط احلارض باملايض ،وإضفاء صورة رمزية حول ّ
الشعوب والقوميات والدول ،هذه الصورة التي ستكون آلية مضمرة يف البنية النفسية
للعقل اجلمعي لكل فرد يف املجتمع.
( ((4املصدر نفسه ،ص .173
( ((4املصدر نفسه ،ص.174 - 173
( ((4باولو فريري ،املعلمون بناة لثقافة ،ترمجة :حامد عامر ،القاهرة مرص :الدار املرصية اللبنانية ،ط،1
 ،2008ص .65
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ومن هنا تسعى كل دولة إىل بناء وجودها األنطولوجي من خالل هذا الوعي
الزمني املتشكّل عرب حقب متعدّ دة ،وهو ما يطلق عليه :التاريخ ،ولكنه سالح ذو حدين
فإما أن يكون تارخيًا يسعى إىل بناء األمم ،وإما أن يكون سع ًيا إىل تشكيل أوهام ختدم
(((4
خطرا لكيمياء العقل املتقدّ مة،
السلطة احلاكمة؛ ولذلك يعترب «التاريخ هو املنتج األكثر ً
وخصائصه معروفة جدًّ ا ،إنه يسلمنا للحلم ،إنه خيدّ ر الشعوب ،جيلب هلا الذكريات املز ّيفة،
ربر ما يريده ،كام أنه حيتوي عىل كل
ويقودها إىل هذيان العظمة أو االضطهاد ،إن التاريخ ي ّ
يشء ،ويقدّ م األمثلة لكل يشء ،ويف الوضع احلايل للعامل صارت غواية التاريخ أكرب ممّا
كانت عليه يف أي فرتة مضت»(.((4
ولذلك حاول غارودي تقصيّ تلك البؤر التي جعلت من تعليم التاريخ وسيلة
لبناء األوهام واالستغالل غري األخالقي له ،وقد رصد لنا املواقف الالإنسانية خاصة تلك
التي ترتكّز حول ذاهتا يف بناء التاريخ املجيد والبطويل هلا ونفي اآلخر وثقافته< إذ يقول
املؤسسة لالنسجام القومي .ثان ًيا:
ناقدً ا« :أولاً  :دور التاريخ املدريس يف اخرتاع األساطري ّ
االحتقار االستعامري وما بعد االستعامري لقيم اآلخر ،والذي ال نتع ّلم منه شي ًئا عن طريق
احلوار بني الثقافات»(.((4

أيضا عملية التحريف ،ومن بني
ويرى غارودي أن من املشكالت العويصة هنا ً
(((4
التحريفات للتاريخ «إضفاء الطابع األسطوري عىل فكرة الدولة»  ،خاصة فيام يتع ّلق
بالتأريخ لدولة فرنسا باعتبار أنهّ ا «خالدة تلك التي أعيد بناؤها بطريقة ال تراعي التاريخ،
تم تشكيل شخصية فاعلة
تم فيه إسقاط فرنسا احلالية عىل املايض ،كام َّ
وإنماّ بأثر رجعيَّ ،
موجهة نحو هدف بعينه ،حتى قبل أن يوجد مثل هذا الشعب ،وعىل
للشعب الفرنيس ّ
الرغم من األصل األسطوري الذي نعزوه إليه»(.((4
تسمى دولة فرنسا ،منتقدً ا
يتّجه غارودي يف تع ّقب املسرية التارخيية لتشكّل ما ّ
ضمت بني أكنافها تارخيًا ال إنسان ًّيا ُبنيت عقبه؛ إذ
السريورة التارخيية لبناء هذه دولة التي ّ

( ((4ما يقصده فالريي ،ليس ّ
احلط من قيمة علم التاريخ ،بل إنه «يف حكمه هذا مل يكن هياجم التاريخ كعلم
قائم بحدّ ذاته ،وإنام هوس اإلنسان يف إجياد تربير لنفسه بأي ثمن كان» .بيري دو بوادفري ،بول فالريي أو
إمربيالية العقل ،جملة اآلداب األجنبية ،سوريا ،العدد رقم  1 ،3يوليو  ،1975ص.145

(44) Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Librairie Stcock, Delamain et Boutelleau,
Paris, 1931 p19.

( ((4روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .176
( ((4املصدر نفسه ،صفحة نفسها.
( ((4املصدر نفسه ،صفحة نفسها.
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تسمى منذ ألفي عام بالد الغال ،ومن ثم تغيرّ اسمها إىل
يقول« :إن فرنسا اخلالدة كانت ّ
فرنسا ،ووف ًقا هلذا التاريخ األسطوري مل يعد مهماًّ إذا ما كان جمموع األرايض التي تتشكّل
منها فرنسا احلالية هو نتاج سلسلة من احلروب والغزوات واملذابح للبرش والثقافات ...ويف
كل األحوال تصبح فرنسا خالدة ألنهّ ا فرنسا اهلابطة من عند اهلل»( ،((4ذلك التاريخ الذي
سجل
جيعل من دولة فرنسا خالدة ويضفي عليها طابع التقديس عىل الرغم أن تارخيها قد ّ
أفعالاً ال أخالقية «إذ تظل فرنسا خالدة ،عىل الرغم من شهادهتا عىل مذابح اليهود ومذابح
املسيحني يف بيزنطا ،ومذابح املسلمني يف القدس»(.((4

تتأسس عىل فكرة رابطة الدم أو العرق أو ما
باإلضافة إىل ذلك فإن جل الدول ّ
يسمى فكرة العقد االجتامعي ،و«إنه لرصاع مز ّيف ذلك الذي يدور حول مفهوم املواطنة،
ّ
التي متنح عىل أساس حق األرض وحق الدم ،كام لو كان االنتامء إىل مجاعة ما ،يرتبط بعوامل
خارجة عن اإلنسان ومشاعره ...أ ّما عن حق الدم فهو يعتمد عىل عامل آخر مستقل عن
إراديت كام هو احلال مثلاً بالنسبة للحيوان ،فهو يكون إما فيلاً وإما ضفد ًعا بغري إرادته»(.((5

الرابطة التي من خالهلا يمكن ألي فرد أن يتمتع بحق
أما إذا أردنا أن نتحدّ ث عن ّ
املواطنة ،فإنه يتعينّ علينا أن نجد رابطة أسمى ،ابتداء يمكن أن تكون الرابطة إنسانية بامتياز
وهي «الرابطة اإلنسانية الواحدة جلامعة اإلنسانية ،تتم ّثل يف اشرتاك هذه اجلامعة يف مرشوع
عام ،وتعاوهنا عىل حتقيق هذا املرشوع ،بوصفه مرشو ًعا مشرتكًا لإلنسانية كلها كوحدة
ونموه وتقدّ مه
كلية ،وهكذا يساهم كل شعب من خالل ثقافته األصلية يف أنسنة اإلنسان،
ّ
احلقيقي لإلنسانية»(.((5

جمرد تغيري
هذا ما يتط ّلب التغيري اجلذري لكيفية تعليم مادة التاريخ ،ال عن طريق ّ
للمعلومات ،بل جتنّب طرح تلك النزعات التاممية املغلقة ،و«جتنّب الرأي الدومجاطيقي
والذي يرمي إىل التسلط عىل املجتمع كله ،والعلامنية التي تصادر عىل البحث عن الغايات
النهائية للفعل ،جيب أن نكافح م ًعا من أجل وحدة اإليامن ومن أجل تالقح خصب بني
الثقافات واملؤسسات التي تعيش هذا اإليامن»(.((5
جتب -باملوازاة مع ذلك -مراعاة وضع تلك املادة ،خاصة وأن كتابة التاريخ عادة

( ((4املصدر نفسه ،ص .177
( ((4املصدر نفسه ،ص .178
( ((5روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .182
( ((5املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((5املصدر نفسه ،ص .182
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تتم صياغتها من الطرف األقوى املنترص ،فبينام يظل القوي حيتل املركز دائماً  ،تظل بقية
ما ّ
يؤسس لثقافة هتميش اآلخر واالعتداد بالذات عىل
الشعوب األخرى عىل اهلامش ،ممّا ّ
حساب سحق أصناف كثرية من تاريخ الثقافات التي سامهت يف بناء تراث اإلنسانية؛
ولذلك ن ّبه غارودي إىل مثل هذا النوع من التحريف الذي يطال تعليم التاريخ بقوله« :فقد
اقتىض التاريخ املكتوب دائماً بقلم الغالبني ،أن يكون االنتصار حلضارة وقانون األقوى...
وأن كل الشعوب واحلضارات غري الغربية ليست إلاَّ مالحق ثانوية لتاريخ الغرب ،فهي ال
تدخل يف ح ّيز التاريخ إلاَّ إذا اكتشفت من خالل الغرب ،أن التاريخ الذي تنقله لنا الكتب
املدرسية ليس إلاَّ تاريخ الغرب وقد أحلق به تاريخ الشعوب األخرى»(.((5
فاملعرفة التارخيية رضورية يف بناء الوعي عن طريق العودة إىل األحداث املاضية،
مهم بالنسبة للحياة
تكرر تلك األخطاء ،فنفعها ّ
واسرتدادها ألجل االستفادة منها حتى ال ّ
اإلنسانية.

ج -نحو فلسفة جديدة لتغيري العامل

يرى غارودي أن الفلسفة يف الغرب تكاد تكون فلسفة م ّيتة ،النفصاهلا عن البحث يف
جمال الغايات ومعنى احلياة ،واقتصار جهدها عىل البحث يف الوجود والبحث التجريدي،
ثم تبدأ حركتها العكسية مع ماركس ،ليفتح املجال عىل
لتكتمل قمة هذه املثالية مع «هيجل ّ
(((5
فكر هو الذي سيشعل احلامسة أو الكراهية لدى ماليني الرجال»  ،ليتصدع هذا البناء
«رأسا عىل عقب ...ويميض هذا النبي إىل ما هو أبعد
الفلسفي مع نيتشه ويقلب
ّ
التصورات ً
من هذه الثنائية ليطلق رساح احلياة»(.((5
ثم لتبتدئ فلسفة الوجود مرة أخرى مع سارتر ،ولتنفصل عن احلياة و«ليصبح
ّ
الفكر هو تاريخ خضوع اإلنسان -كام يقول جيل دولوز -أو تاريخ الثورات العاجزة،
فأنت لست إلاَّ جتريدً ا للثائر كام يقول سارتر ...الفلسفة يف العامل املعارص هي من ألعاب
للمختصني املتم ّيزين ،هي األلعاب البهلوانية اللغوية ،فاملفكّرون بعيدون عن
التسلية
ّ
املشكالت احلياتية اليومية ،وعن حركات حياة الشعوب ،بقدر بعدهم عن األزياء الراقية
أو لعبة بنك احلظ»(.((5

( ((5املصدر نفسه ،ص .202
( ((5املصدر نفسه ،ص .224
( ((5املصدر نفسه ،ص  225بترصف يسري.
( ((5املصدر نفسه ،ص .226
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أيضا يتّخذه غارودي من فلسفة هيدجير يف أملانيا< «إذ جعل من نفسه
واملوقف نفسه ً
واستمر يف غزل الوجود والزمان يف مكتبه الرئايس اآلمن يف املقاطعة ،بمأمن
راع ًيا للوجود،
ّ
(((5
من الوجود الواقعي الذي كان هتلر ًّيا يف ذلك احلني» .

وتب ًعا لذلك حيكم غارودي عىل مجيع فلسفات عرصه أنهّ ا فلسفات عديمة اجلدوى،
فلسفات موت االنسان ،تظل قابعة يف التكرار واملوضة ،كالفلسفة البنيوية التي ختتزل
اإلنسان يف حدود ض ّيقة ،وكفلسفة ألتوسري حيث «يعرض املاركسية أهنا الفكر األكثر حيوية
يف قلب اجلامهري ،دون أن يصل إىل جذور هذه الفلسفة ،فهو ال يتجاوز يف فلسفته حدود
يائسا من
شارع األملا يف باريس ،وحدود دائرة مريديه يف احلي الالتيني ،فهو يعكس ً
روحا ً
متحركة
الزمن ،ويط ّبق بنيوية جافة ،قاد تالميذه إىل الظن بأن اإلنسان هو عروسة خشبية
ّ
(((5
تتحكّم فيها األبنية ،ويصل مشيل فوكو( ((5إىل نفس النتائج ،أال وهي موت اإلنسان» .

تم إبعاد دور الفلسفة عن احلياة ،وإقصاء دورها احليوي املتم ّثل يف اهتاممها
وهكذا ّ
بالسؤال الواقعي ،فالفلسفة بمعناها احلقيقي هي عبارة عن «التفكّر يف الغايات ويف معنى
احلياة ،واملشاركة يف الفعل لتحقيق هذه الغايات وهذا املعنى ،قد خانت رسالتها يف الغرب،
رشقه وغربه عىل السواء»(.((6
أساسا هلا ،ويرجع غارودي هذا
لقد كانت هناك نامذج من فلسفات جعلت من الفعل ً
النوع من التفلسف إىل انفتاح أصحابه عىل جتارب وفلسفات رشقية كالصينية واإلسالمية،
«فقد كانت رسالة الفلسفة من قبل هي رسالة رجال الالهوت الكبار من أمثال :الكاردينال
دوكو ،ريمون لول( ،((6يواكيم دي فلور( ،((6هؤالء انتعشت أفكارهم من أثر االحتكاك

( ((5املصدر نفسه ،ص .228 - 227
دونه ميشال فوكو يف آخر كتابه الكلامت واألشياء إذ يقول« :اإلنسان يف طريقه
( ((5وهذا ما يظهر جل ًّيا فيام ّ
ووهجا؟ ...أال جيدر باألحرى التخليّ عن التفكري
إىل الزوال ،بينام تزداد كينونة اللغة يف سامئنا ملعانًا
ً
أيضا– فاإلنسان اخرتاع تظهر
–ويقول
اإلنسان
بموت
باإلنسان ،أو بصورة أدق ،التفكري عن كثب
ً
أركيولوجيا فكرنا بسهولة حداثة عهده ،وربام هنايته القريبة» .ميشال فوكو ،الكلامت واألشياء ،ترمجة:
مطاع الصفدي وآخرون ،بريوت  -لبنان :مركز اإلنامء القومي ،ط ،1990 ،1ص .313
( ((5املصدر نفسه ،ص .228
( ((6املصدر نفسه ،ص .232
( ((6ريمون لول1315 -1235( :م) رجل دين وفيلسوف وكيميائي ،أطلق عليه لقب األستاذ املستنري،
قطع كل أوروبا ومنطقة البحر املتوسط للتبشري باملسيحية .روجيه غارودي ،املصدر نفسه ،ص .232
متصوف إيطايل ،يرى -وفق نظرية له -أن الروح القدس ستسود
( ((6يواكيم دي فلور1130-1202( :م)
ّ
الكون بعد سيادة املسيح االبن ،وقد كانت نظريته هذه عونًا للمعارضني للمامرسات الكنسية التقليدية.
املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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بالرشق الصيني ،اإلسالمي ،اإلفريقي ،عن طريق االسكندرية»(.((6

وبحلول القرن التاسع عرش كانت البدايات األوىل إلنبثاق فلسفة الفعل؛ مع
موريس بلونديل(1861-1849( )MAURICE BLONDEL( ((6م) يف بحثه الذي قدّ مه
سنة 1839م حتت عنوان ( )L’Actionأو «الفعل :حماولة لنقد احلياة والعلم التطبيقي ،وقد
طرح سؤالاً أساس ًّيا :ما الذي جيب أن نبتغيه لنصري أكثر إنسانية؟»(.((6
يعب عن اإلنسان ،ولن
وكجواب مقرتح يعترب بلونديل «أن الفعل هو
ّ
أخص ما رّ
نكون جمازفني إذا اعتربنا أن اإلنسان هو الفعل ،أو الفعل هو الصورة احلقيقية الدالة عن
ممرا حتى إىل األعامق املظلمة حيث تته َّيأ
اإلنسان ،وهكذا فالفعل كسيف حا ٍّد يفتح للنظر ًّ
التيارات الكربى للحياة الداخلية ،من خالل املنفذ الضيق للوعي ليكشف لنا عىل ما
دون هذا العامل املعقد -الذي هو نحن– وجهات نظر ال هنائية ،إهنا جتدّ د وباستمرار مع
التناقضات والرصاعات احلميمية منب ًعا للفكر وللحرية»(.((6
إن الفعل عند بلونديل هو الوسيلة التي من خالهلا يتمكّن اإلنسان من الوصول
إىل حتقيق وجوده ،ومن َث َّم شعوره باليقني من خالل ممارسته للفعل ،ينسجم بلونديل
هبذا املوقف مع االجتاه الكاثوليكي« ،ويصنف ضمن خصوم العقالنية واإليامنية م ًعا،
يتم بواسطة العقل املحض وال اإليامن املحض ،فاليقني
بمعنى أن الوصول إىل اليقني ال ّ
األخالقي فعل يقوم به اإلنسان كله ...فالوجود اإلنطولوجي ،واحلياة بالنسبة لإلنسان،
جمرد تفكري ،أو إيامنًا أو ممارسة ،بل فيام يقوم به اإلنسان بالفعل ،إن ذلك يكمن يف
ليس ّ

( ((6املصدر نفسه ،صفحة نفسها.
( ((6موريس بلونديل «فيلسوف فرنيس معارص ،كاثوليكي النزعة ،ولد يف مدينة دجيون عام  ،1861وتوفيّ
يف إكس إن بروفانس عام  ،1949من أبرز أساتذته إميل بوترو ،كام تأثر بأوليه لربين ،يف مدرسة املع ّلمني
العليا ،ناقش رسالة الدكتوراه عام  ،1863وكانت بعنوان :الفعل :حماولة لنقد احلياة والعلم يف املامرسة
العملية ،ع ّينه وزير املعارف آنذاك ريمون بوانكاريه أستا ًذا للفلسفة يف جامعة ليل ،ثم انتقل منها إىل
جامعة إكس إن بروفانس ،حيث استمر فيها إىل أن أحيل للتقاعد سنة  ،1929وهو يف السبعني من عمره،
عب فيها عن متام مذهبه الفلسفي وتشمل:
أتم رباعيته الفلسفية التي رّ
توفيّ بلونديل عام  ،1949بعد أن ّ
 -1الفكر ويشمل عىل جزأين( :أ) تكوين الفكر ومدارج صعوده التلقائي سنة ( ،1934ب) مسؤوليات
الفكر وإمكان إنجازه سنة -2 .1934الوجود املوجودات ،حماولة يف إجياد إنطولوجيا عينية وشاملة،
 -3 .1934الفعل -4 .الفلسفة والروح املسيحية سنة  .»1944عبد الرمحن بدوي ،موسوعة الفلسفة،
مرجع سابق ،ج ،1ص .360 - 359
( ((6روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .232

(66) Maurice Blondel, L›action, Tome 2 L’action humaine et les conditions de son
aboutissement, Libraire Felix Algan, Parice، 1937, p161
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كلية اإلنسان ...الفعل هو ماهية اإلنسان من خالل كونه حركة جتري بشكل دائم عىل
هيئة دائرية»(.((6

تلك احلركة التي تدل عىل تغلل الفعل وحضوره يف عاملنا كله ،فاحلياة املعيشة
تصوراتنا يف العامل هي حركة من أجل احلضور الذي يتم ّثل
والرغبات والطموحات وكل ّ
التفوق
يف الفعل بام «أن الوظيفية األساسية لإلنسان تكمن يف بحثه عن الكامل النهائي أو ّ
وجتاوز نظام الطبيعة التي يعيش يف وسطها وحتى طبيعته هو ،والتي حتدّ د بعفوية بسيطة
أو بالتك ّيف مع اجلو العام ،فالقانون الداخيل للفعل الباحث عن املساواة بني املطلوب
واملرغوب ،يستلزم استهداف امليتافيزيقي ،فالصفة املتعالية ألفعالنا معتربة يف جممل
طموحاتنا وجهودنا»(.((6
إلاَّ أن مطلب التناهي والكامل يف الفعل غري ممكن ،ومقدرة اإلنسان ال حتيط به ،ومن
هنا يكون الفعل أمام «مشكلة ال يستطيع ح ّلها ،وهي عملية املواءمة من حيث كونه حاول
اإلحاطة به ،ويعجز عن ذلك ،فالالمتناهي يف املتناهي ،يكمن يف حركة الفعل ،أي :يف
عاجزا عن ذلك .يرى
تفوقه قيمة ،يشعر هبا ،ولكنه يرى نفسه
ً
حركة اإلنسان لبلوغ ماهية ّ
يتم من خالل املوهبة اإلهلية ،وهي موهبة تكمن يف النفس البرشية وما فيها
بلونديل أن ذلك ّ
(((6
من جتليات نورانية» .

كل ذلك إلظهار الطبيعة الديناميكية لفلسفة الفعل ،وربطها بجميع عنارص احلياتية
يف الدراما اإلنسانية ،وتأكيد احلضور اإلهلي يف مجيع تلك العنارص احلياتية من ِمنح ومحِ َن
لتعطينا حركة التواصل نحو الال هنائي من خالل حضور دائم للفعل.
إن مهمة فلسفة الفعل تكمن يف إعادة ربط اإلنسان باحلياة املعيشة والواقع ،فهي
تم «إقصاء عامل الواقع اليومي ،من أجل
ر ّدة فعل إلعادة تصحيح دور الفلسفة بعد أن َّ
املجرد وانفصل الفكر عن احلياة ،وصنعت الفلسفة عا ًملا قائماً بذاته
التأ ّمل عىل املستوى
ّ
عامل الوجود ،الذي خيلو من حركة الوجود الواقع ومن الوعي به ،وهكذا صارت فلسفة
للتحرر»(.((7
الوجود فلسفة للسيطرة وليس فلسفة
ّ
( ((6حممد سليامن حسن ،فلسفة الفعل لدى موريس بلونديل ،جملة املعرفة ،دمشق  -سوريا ،العدد ،354
مارس  ،1993ص .52 - 51
( ((6حممد سليامن حسن ،مرجع سابق ،ص .53 - 52
( ((7روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .234

(68) Ibid, p249.
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التحرر الذي ننشده من خالل تصحيح حركة الفلسفة ،والدعوة إىل تأسيس
هذا
ّ
فلسفة الفعل هو ما اكتشفه غارودي فيام بعد يف فكرة التوحيد باعتباره عملاً « ،فالتوحيد
مؤس ًسا عىل فلسفة للوجود ،كام هو احلال عند اليونانيني ،ولكنه عىل العكس من ذلك
ليس َّ
هو فلسفة فعل وهذا ما سمح بتجدّ د العلوم»(.((7
توسع غارودي يف هذه الفكرة التي وجدها يف اجلوهر الروحاين لإلسالم أي
ثم ّ
يف التصوف اإلسالمي مع حميي الدين بن عريب حيث وصل بتلك الفكرة –التوحيد-
إىل مداها البعيد من خالل التأسيس الفعيل لفلسفة الفعل« ،فام من يشء يبدأ مع حقيقة
واقعة ،سبق حدوثها ،معطاة ،سواء أكانت حمسوسة أم مدركة ،ولكن بفعل اهلل املبدع
ٍ
منذئذ تبيان كيفية استطاعة اإلنسان
الذي ال يتو ّقف ،وأصبحت مشكلته األساسية
املشاركة يف هذا الفعل املبدع يف خلق جديد ،فعل هلل الذي يكشف عنه القرآن بأنه ال
يتو ّقف {إِ َّن ُه َي ْبدَ ُأ الخْ َ ْل َق ُث َّم ُي ِعيدُ ُه} و{ك َُّل َي ْو ٍم ُه َو فيِ َش ْأ ٍن} ،ليس يف وسعنا أن نعرفه
إلاَّ بآيات عمله سواء أكان ذلك من عامل الطبيعة املرئي ،أو حوادث تاريخ البرش أو
وحي األنبياء»(.((7

ويف الفعل تكمن مقدرة اإلنسان عىل أن ّ
حيقق التسامي ،ويتجاوز طبيعته
أيضا عىل مس ّلمة
األنانية والطبيعة املوجودة كواقع مادي ،إن «فلسفة الفعل تقوم هي ً
هي :قدرة اإلنسان عىل أن يتعاىل عىل هذه الطبيعة وعىل أن يعمل ألجل إبداعها
املستمر ،يف هذه احلالة ليس لإلنسان طبيعة ،بل له تاريخ إبداعات ثقافته ،التي مت ّيزه
عن احليوان»(.((7

د -الرمز واملثال واألسطورة آف ًقا آخر نحو إعادة بناء الواقع

يف إطار إصالح منظومة املعرفة سعى غارودي إىل البحث عن بدائل يمكن أن تسهم
يف عملية إهناض اإلنسان بعد أن تش ّبث بام هو أريض ،كام حاول أن يلفت انتباهنا إىل بعد
التصورات احلداثية للعامل ،خاصة أن
آخر يمكن أن يسهم يف رأب رشخ القيم الذي أحدثته
ّ
البرش ال يمكن تنميطهم عىل بعد واحد.

التصورات الروحية يف األديان كان حماولة
إن الذي أراده غارودي من البحث عن
ّ
لفت انتباه اإلنسان إىل السامء بدل تركيز نظره عىل األرض ،واملزاوجة بني النظرتني :نظرة
( ((7املصدر نفسه ،ص .199
( ((7روجيه غارودي ،اإلسالم يف الغرب ،مصدر سابق ،ص .156
( ((7روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .285
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ممهدً ا هلذا
تصور متكامل( ،((7ويمكن اعتبار األسطورة(ّ ((7
التعايل ونظرة اإلنسية أي وفق ّ
نموذجا يحُ تذى ،وقصة
العمل؛ ألنهّ ا «كانت تدل عىل التاريخ احلقيقي باإلضافة إىل أنهّ ا كانت
ً
حافلة باملعنى ،ينظر إليها بأعىل درجات االعتبار ملا تتصف به من قدسية ...بمعنى أهنا تتيح
نامذج للسلوك البرشي ،وتضفي عىل الوجود قيمة ومعنى ...حتى أوجه السلوك وخمتلف
الفعاليات الدنيوية التي يقوم هبا اإلنسان جتد نامذج هلا يف بوادر الكائنات العليا»(.((7
عن الطريق األسطورة يمكن هلا فتح باب املعنى أمام الوجود اإلنساين ،إذا اعتربناه
أنه الكائن الوحيد الذي يبحث عن املعنى فهي بذلك «ال تعرب عماَّ هو كائن فقط ،بل هي
أيضا تساؤل عماَّ سيكون ،واقتضاء للميض إىل ما هو أبعد ...بوصفها نداء ،فهي ال توحي
ً
بالشاهد وإنّام بالغائب ،بفقد ما ،بفراغ ما ،وتدعونا مللئه ،هذه األساطري هي شواهد عىل
احلضور احليوي اخلالّق لإلنسان يف عامل دائم التوالد والنمو ...فالواقع ليس ُمعطى ،ولكنه
مهمة ينبغي إنجازها»(.((7
فاألسطورة تُروى بشكل قصيص وبلغة الرمز ممَّا يتيح لتلك الرمزية االنفتاح عىل
تصور ومفهوم ضمن دائرة التساؤل ،فهي وإن كانت تفرس بالوجود
املفهوم ،ووضع كل ّ
املفارق ،إلاَّ أن تلك العملية هي جتربة الوقوف يف أفق التعايل ال بوصفه هرو ًبا من الواقع
بقدر ما هو «جتاوز اجلديل من داخل عقل وا ٍع بتعاليه الدائم عىل القوانني املؤ ّقتة التي كان
ني للمعنى ،ومبتكرين للمستقبل ،إن الرمز يقتيض منا هذا
قد أرساها من قبل ...و َمانِ ِح َ
االنفصال عن الوجود ،أو هذا التجاوز للوجود ،أو هذا التجاوز للوجود عن طريق
استجالء املعنى واالبتكار ،يقول مثل بوذي عندما ُيشري اإلصبع إىل القمر ،فإن الغبي ينظر
(« ((7ففي اإلسالم وجدنا العلم متصلاً بالدين ،والعمل موصلاً باإليامن والفلسفة مستوحاة من النبوة،
والنبوة موصولة العقل والسامء عىل اتصال أبدي باألرض ،والتقدّ م احلضاري يميض صعو ًدا نحو اهلل».
عبد القادر حممود ،من آراء غارودي اإلسالمية ،جملة القاهرة ،القاهرة  -مرص ،العدد رقم  ،78سبتمرب
 ،1987ص .31
يعرف غارودي األسطورة بقوله« :هي الشكل الذي يكشف عن اقتحام املفارق يف احلياة يف لغة اخليال...
(ّ ((7
ملا تروي األسطورة عىل طريقة جماز والرمز كيف حدثت الواقعة وملاذا؟ ،فهي تعطي داللة للعامل والوجود
أنموذجا أو طريقة مثىل للوجود والفعل ...إهنا تستحرض بيرس يف كل
اإلنساين وتقرتح بذلك عىل اإلنسان
ً
مرحلة من التاريخ والثقافة وكل ما يتجاوز بعد التنظيم العقيل للعامل ...فاألسطورة مرشوع ،أي طريقة يف
التم ّلص من املعطى والتعايل عليه».

Roger GARAUDY: De l’anathème au dialogue Editions. Plon Paris 1965, p25.

( ((7مرسيا إلياد ،مظاهر األسطورة ،ترمجة :هناد خياطة ،دمشق  -سوريا :دار كنعان للدراسات والنرش،
ط ،1991 ،1ص .11 - 5
( ((7روجيه غارودي ،مصدر سابق ،ص .154
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إىل اإلصبع»(.((7

هلذا يمكن النظر إىل األسطورة عىل أهنا تلك الطريقة ملحاولة جتاوز الواقع
واملعطى(((7؛ وإمكانية التعايل عليه بنقده والدعوة إىل تغيريه ،والتغيري يتط ّلب منا القيام
بفعل خلاّ ق جتاه العامل الواقعي الذي نعيشه ،من خالل نقد البنى الرمزية املضمرة التي
سامهت يف تكوينه ،وبالتايل فال بد من خلق معنى جديد متا ًما« ،فاألسطورة هي ميالد
للمعنى بمنأى عن احلدث ،إهنا إرهاص للتعايل ،لنجاوز الواقع املالحظ واملعيش ،ببساطة
من أجل تفسري األصل أو تشكيل الغايات»(.((8
هذه هي أهم التوجيهات التي حاول غارودي من خالهلا ،بناء منظومة تربوية
تعليمية ،تسهم يف بناء اإلنسان وإعداده ليتجاوز ما هو قائم ،والبحث فيام ينبغي أن يكون،
ملهمة صعبة أن نبني إنسانًا يكون ثور ًّيا( ((8باملعنى اإلجيايب يف حياته وواقعه املعاش،
وإنهّ ا ّ
ختتص به تربية تليق بعرصنا هو أن جتعل اإلنسان يعي أن مهمته
«أخص ما ينبغي أن
إن
ّ
ّ
كإنسان ،أن يشارك يف اخللق املستمر للعامل ويف التوليد اإلبداعي ملطلق اجلديد ،وأن فعله ال
يكون إنسان ًّيا ح ًّقا وال يمكّنه من بلوغ ذروة احلياة إلاَّ إذا اجتمع اخللق اإلبداعي والعمل
السيايس واحلب واإليامن لديه يف فعل واحد»(.((8

يسميه إدغار موران
نسميه بالرشط اإلنساين يف الرتبية ،أو كام ّ
وهذا ما يمكن أن ّ
رشط إنسانية اإلنسان ،فهو-اإلنسان« -يف الوقت ذاته ،كائن بيولوجي كل ًّيا وثقايف كل ًّيا،
أي كائن حيمل يف داخله وحدة الثنائيات األصلية ،إنه حي فائق وخارق ...إن اإلنسان
( ((7روجيه غارودي ،مصدر نفسه ،ص .155
يقرره هنري فالون من أن حماوالت اإلنسان البدائي حول تفسري العامل بالرمز
(ّ ((7
حيتج غارودي بام ّ
جمرد خبال بل هو عبارة عن الكشف عن الفاعل يف الوجود حقيقة؛ حيث يقول:
واألسطورة ليس ّ
«إن حماولة تفسري املرئي بالال مرئي لدى البدائي ال يعدّ رض ًبا من الضالل الذي يبعده عن الواقع...
إهنا الرشط الالزم لكل جهد فكري إذا كان غرضه أن نتجاوز معطيات التجربة التي نعيشها ببساطة،
وأن نكتشف وراء األفعال التي متتزج يف نشاطنا اخلاص األسباب التي أنتجتها والترصفات التي يمكن
استخالصها للفعل ...فهناك بني العلم واألسطورة شبه يف الوظيفة ،فهام يمثالن سبيلاً إىل عامل األسباب
املتخ ّفي واملمتزج بعامل الوقائع املحسوسة».

Roger GARAUDY: De l’anathème au dialogue Editions. Plon Paris 1965, p67.

( ((8روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .148
( ((8ويف هذا الصدد يؤكّد غارودي عىل أمهية فعل الرتبية ،ويعتربه الثورة يف حدّ ذاهتا؛ حيث يقول« :وليس
أشدّ ثورية من تربية تع ّلم اإلنسان أن يقف أمام العامل موقف من يرى فيه دعوة إىل اخللق ،موقف من
يعتربه واق ًعا معطى ومكتملاً » .روجيه غارودي ،الرتبية وأزمة القيم ،مصدر سابق ،ص .58
( ((8روجيه غارودي ،الرتبية وأزمة القيم ،مصدر سابق ،ص .59
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إذن كائن بيولوجي كل ًّيا ،والثقافة بالتأكيد هي التي متكّنه من اخلروج من أسفل مراتب
الرئيسات»(.((8

وعليها يقع الرهان األصيل للرتبية ،خاصة وأن احلمولة الثقافية تعترب املسامهة يف
تشكيل اإلنسان ،إما أن ترتفع به نحو التسامي والتعايل أو تسفل به إىل االنفتاح عىل جتربة
الشقاء.

ﷺ خامتة

التصور الذي عرضه روجيه غارودي النموذج النقدي لقيم احلداثة وآثارها يف
يم ّثل
ّ
الرتبية ويف عامل القيم ،وبعد هذا العرض يمكن القول :إن هذه النظرة التي قدّ مها غارودي
جديرة أن حتظى بالقبول أو أن نضعها يف دائرة اإلمكان الذي يمكن ألهل احلكمة من
قوضت نفسها من الداخل بسبب
املفكّرين أن يدرجوها
كتصور جديد لرتميم احلداثة التي ّ
ّ
تلك األزمات احلا ّدة التي جت ّلت يف مستويات متعدّ دة.

يتم عرضه من اجلانب اآلخر الذي يضاد فعل
كام أن هذا
ّ
التصور العالجي مل ّ
تصوري ديني منغلق عىل ذاته ،بقدر ما
التحديث باعتباره خالف القيم التي يتبنّاها أي ّ
هو رؤية جديدة لفيلسوف غريب نافح عىل الفكر الغريب مدة من الزمن ،ليتأكّد له فيام بعد
خالف ذلك ،فإدراك غارودي لفكرة اإلصالح الرتبوي ،متّت من خالل النقد الداخيل
للحداثة الغربية باعتبارها بؤرة التوتّر ،و ال يمكنها أن تعالج ذاهتا من ذاهتا أو من أفكارها
التي دونتها طيلة مخسة قرون.

فقد بدأ العد التنازيل لبداية املراجعة واملساءلة التي ال بد أن تكون ذات قيمة تربوية
باعتبار أنه العالج الذي يضمن خت ّلص اإلنسان من السيطرة البرشية ،ويقود اإلنسانية نحو
املوجهة لفكر البرش،
التسامي والتعايل الذي تتح ّقق معه إنسانية اإلنسان ،باعتباره البوصلة ّ
ّ
واملهذبة لنوازع أنفسهم التدمريية.
مل يكن روجيه غاوردي لوحده الذي محل لواء العالج الرتبوي ،حتى ال يكون بِد ًعا
تصورات الكثري من مفكّري الغرب ،منهم رونيه
تصوره هذا مع ّ
ما قام به ،بل قد تقاطع ّ
جينو ،وروجيه دوباسكويه ،ومراد هوفامن ،ودفيد موسى بيدكوك ،وغريهم من املفكّرين
والفالسفة الغرب الذين أدركوا أن العامل قد بلغ نقطة جدُّ حرجة ،وال بد من فتح املجال إىل
التغيري ،وسيكون الرهان اإليتيقي اجلديد الذي سنراهن عليه هو العالج الرتبوي.

( ((8إدغار موران ،تربية املستقبل ،املعارف السبع الرضورية لرتبية املستقبل ،مرجع سابق ،ص .49
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هذا األخري هو بمثابة نظرة جديدة إىل العامل ،وانفتاح عىل جتربة التعايل والتسامي
تقوض رصح املتعايل ،النتيجة التي
التي ،ما فتئت
التصورات منذ عرص النهضة حتاول أن ّ
ّ
تصورات
الر َغبِ َية يف ّ
كانت مآهلا إىل خلق متعاليات جديدة ،تضمحل باضمحالل اإلرادة َ
اإلنسان احلداثي.

دراسات وأبحاث

ف ثق ف
ن
ة
ة
صو رة� ا ل�ج سد �ي� ا ل��ا �� ا لد �ي�ي��..
ا لمسي�حي� ة� و ا لإ� سلا مي� ة�

الدكتور العمري حربوش*

ﷺ مقدمة

مل يكن من ّ
تعب عنه باعتباره
حظ اجلسد أن ُيدرس دراسة موضوعية رّ
ملتقى وجمال تقاطع لعدّ ة نشاطات ،دينية منها ،وعلمية ،وفنية وأدبية .فقد
كان ّ
توجهات وتيارات أظهرت عرب التاريخ بعض التناقضات
حيتل مرتبة بني ّ
والرصاعات فيام بينها ،كان األساس فيها ذلك التباين الثقايف احلاصل بني هذه
التوجهات ،وهذه التيارات ،ممّا يص ّعب تت ّبعها والتفصيل فيها.
ّ

توسعت دائرته
تلك هي التي استدعت التفكري يف موضوع اجلسد حتى ّ
يسمى اليوم بفلسفة اجلسد (La
وحتدّ دت معامله ،ولو بشكل جزئي يف إطار ما ّ
 ،)philosophie du corpsالتي وضع أسسها الفيلسوف الكاثوليكي الفرنيس
كلود برويري ( )1986-1932( )Claude Bruaireسنة .1968

أهم
يف هذا اإلطار -أي يف إطار فلسفة اجلسد -يتناول املقال أحد ّ
التساؤالت التي تتع ّلق بوضعية اجلسد يف الفكر اإلسالمي وهو جوهر

* أستاذ فلسفة العلوم الطبية بجامعة حممد ملني دباغني ،سطيف - 2اجلزائر.
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اهتاممنا ،وقبله يف الديانة املسيحية بشكل عريض ،والصورة التي يمكن أن نكوهنا حوله،
واملعيار الذي نعتمده يف بناء هذه الصورة؟

ولعل السؤال األول يفتح جمال الدراسة عىل مرصاعيه ،وهذا ما يدفعنا إىل جتنّبه،
نعب عنها عادة «بالعرص الذهبي»،
واالقتصار عىل تلك احلقبة التي عرفها املسلمون والتي رّ
تطورات كبرية يف املجال الفلسفي والعلمي واملنطقي والديني والفني وغريها.
الذي شهد ّ
ربام يدفعنا هذا إىل التساؤل فيام إذا كنا نستطيع احلديث عن اجلسد من خالل هذا
التنوع يف املنتوج املعريف يف التاريخ اإلسالمي (الفقهي ،الفلسفي ،الكالمي ،الصويف ،الفني
ّ
اجلاميل واألديب والشعري) أو من خالل الدراسات التي تناولته؟

وقد يقودنا هذا التساؤل إىل النظر -ولو بشكل خمترص ورسيع -إىل خمتلف األفكار
حول اجلسد ،كل حسب السياق الذي وردت فيه .يبقى أن املشكلة تكمن يف صعوبة -إن مل
نقل استحالة -تناول كل ما جاء يف هذا الشأن.
التعرض للحديث عن اجلسد يف الثقافة الدينية
واحلال نفسه يكون عند حماولة
ّ
املسيحية ملا انفردت به من غموض وتعقيد أحيانًا ،وتعارض يف األفكار أحيانًا أخرى.
فام هي وضعية اجلسد؟ وما هي صورته يف الثقافتني املسيحية واإلسالمية؟

ﷺ أولاً  :اجلسد الصويف أو الزاهد يف الديانة املسيحية

خاصا للجسد ،ويعتقدون أن اجلسد من األمور املركزية
يويل املسيحيون اهتام ًما
ًّ
مقر التأكّد واالختبار ،وهو املنبئ بام حيدث يف (الروح – القلب) اجلانب
باعتبار أنه ّ
الروحي .ويف أغلب األحيان يكون اجلسد أكثر صد ًقا يف التعبري من اخلطاب الذي يكون
تارة بعيدً ا عن الواقع.
لذا تويص املسيحية باالعتناء باجلسد ألسباب منها:
 -1أنه من غري جسد ال يكون هناك وجود وال رغبة ،وال صالة ،وال أمل ،وال إيامن
وال حب ،فـ«أنا» هو جسد.
 -2لقد اتخّ ذ اهلل ال ُّلحمة(((  La chairطريق ًة هبا يتبدَّ ى لنا ،ويكون هبا واحدً ا منا،

((( مصطلح من إبداع الفيلسوف الفرنيس موريس مارلو بونتي ( )1961-1908ورد يف كتابه فينومينولوجيا
اإلدراك  .1945ويقصد به اجلسد احلي ،اجلسد املعيش ،جسدي الذايت .وهي ال تعني جسدي كجسد
عب عنها ميشال هنري -رشط الوجود اإلنساين ،ما دام يم ّثل
ذايت فحسب ،بل طريقة للكينونة ،بل -مثلام رّ
اخلصائص الفنومينولوجية.
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بالتجسد اإلهلي ،أي
فيتحول إىل جسد اجتامعي ،إىل جسد ثقايف متا ًما مثلنا .وهذا ما يعرف
ّ
ُّ
تحّ
نفسا
جتسد الكلمة با اد الهوته بناسوته .ذلك أن اهلل حني أتى ليخ ّلص اإلنسان مل يأخذ ً
ُّ
نفسا وجسدً ا.
برشية فقط ،بل أخذ جسدً ا برش ًّيا ً
أيضا؛ ألنه أراد أن خي ّلص اإلنسان ً
عنرصا مؤ ّقتًا من الوجود ،أو
وعىل هذا ترفض املسيحية كل فكرة جتعل من اجلسد
ً
رش جيب حماربته يف ذاته مثلام
سجنًا للنفس كام اعتقد الفالسفة القدامى (أفالطون) ،أو مبدأ ّ
تعتقد الغنوصية(((  Gnosticismeواملانوية((( .((( Manichéisme
لذلك ال متييز يف املسيحية بني اإلنساين واإلهلي ،فالبرش يموت يف اهلل ،وفيه نُبعث،
وإذا كان يموت فينا ،وفينا ُيبعث ،فهذا ألن كلمته هي كلمتنا .هذا ما يطلق عليه يف املسيحية
عب
«اتحّ اد الرأس باجلسد» ،فاجلسد هنا هو الكنيسة ،أو أن الكنيسة هي جسد املسيح كام رّ
عن ذلك القديس بول  Saint Paulوالرأس هو املسيح.
ذلك أن املسيح ال يمكن له أن يكون كاملاً من غري الكنيسة ،كام أن الكنيسة ال
يمكنها الوجود من غري املسيح .وهذا ما يؤكّده الفيلسوف والالهويت القديس أوغسطني
 ،)430-354( Saint Augustinالذي يرى أن الكنيسة مثل الرجل الواحد ،املتواجد يف
كل أنحاء األرض ،وعرب كل األزمنة ،ال يتو ّقف عن الصالة ،إذا تو ّقف أحد عن الكالم،

((( العارفية أو العرفانية أو الغنوصية ،اسم يطلق عىل املذهب الذي انترش يف القرنني الثاين والثالث للميالد
وخالصته أن العقل البرشي قادر عىل معرفة احلقائق اإلهلية ،وأن احلقيقة واحدة ،وأن املوجودات مراتب
أعالها مرتبة العقول ،وأدناها مرتبة املادة .هلذا تؤمن الغنوصية بمبدأ التعارض القائم -والدائم -بني
الروح واملادة (اجلسد).
انظر :مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،بريوت  -لبنان :دار الكتاب اللبنانية ،1979 ،ج ،2ص.ص.
.73-72
((( أو املان ّية ،ديانة تنسب إىل ماين (مانيس ،أو مانيخايوس) ،وهو مهرطق فاريس من القرن الثالث ،حاول
تصور فلسفي يقول بمبدأين
دغم املسيحية والثنائية التقليدية يف ديانة زرادشت القديمة .واملان ّية هي كل ّ
كونيني أزليني ،مبدأ اخلري ومبدأ الشرّ  .وخالصة عقيدهتم هي العمل عىل حترير الروح من سجنها
رش ألهنام يمنعان الروح من اخلالص؛ ولذا تدعو
اجلسدي حتى يمكنها أن تصعد هلل ،واجلسد ورغباته ّ
إىل الزهد والرهبنة.
انظر :أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب :خليل أمحد خليل ،بريوت  -لبنان:
منشورات عويدات ،ط ،2001 ،2ج  ،2ص.764

(4) Courcelle Pierre,Tradition platonicienne et tradition chrétienne du corps-prison, revue,
Persée, Volume 109, n°2, 1965, P.P. 341 - 343.
_- http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_00650536_1965
num_109_2_, consulté, 122013/09/.
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يستأنف آخر وهكذا(((.

فاهلل قد أراد أن حي ّقق ويكمل يف الكنيسة عمله اإلهلي بأن جيمع الكل حتت رأس
واحد هو املسيح ،وهذا مفهوم الكنيسة أكسيولوج ًّيا.

وقد كانت الفكرة نفسها (اجلمع حتت رأس واحد)ّ ،
حتتل املركز املحوري ،عند
القديس إيريناؤس (202-140م) أو قديس ليون املدينة الفرنسية ()Irénée de Lyon
مثلام يل ّقب .وإن كان هذا األخري من القدامى إلاَّ أنه يعترب من األصول الذين بقي تأثريهم
مصدرا للرش.
إىل اليوم ،ذلك نتيجة حماربته للغنوصية التي كانت ترى اجلسد
ً

فمن خالل عمل اهلل الذي جيمع كل خليقته حتت رأس واحد هو املسيح ،تتجدّ د
اخلليقة وتمُ حى آثار عصيان آدم األول؛ ألن آدم الثاين املسيح قد صارع الرش وغلبه فجدَّ د
كل يشء.
ويف حديثه عن اإلفخريستيا(((  L’Eucharistieأو القربان املقدّ س ،يؤكّد إيريناؤس
حضور جسد ودم املسيح فيها ،ومنها يستنتج «قيامة اجلسد» .بام أن الكأس املمزوج باملاء
واخلبز املصنوع يناال إفخارستيا دم وجسد املسيح ،فيمنحا جسدنا غذا ًء ودعماً « .فمن
يأكلني حييا يب ،هذا هو اخلبز الذي نزل من السامء ،إن أكل أحد من هذا اخلبز حييا إىل األبد،
واخلبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله ألجل حياة العامل»(((.
الرب يسوع اخلبز وبارك وكرس وأعطى
ويف رواية أخرى« :وفيام هم يأكلون أخذ
ّ
التالميذ وقال هلم :خذوا كلوا ،هذا هو جسدي ،وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً :
ارشبوا منها كلكم؛ ألن هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد الذي يسفك من أجل كثريين
ملغفرة اخلطايا» (مت .)28 -26 :26

يف املسيحية قطعة اخلبز هذه تعمل عىل مجع املسيحيني أكثر من أي غذاء آخر؛ ألن
كل واحد ال يأخذ إالّ حقه (قطعة فقط) ،وألن املسيحي وهو يأخذ هذه القطعة املغمسة يف
(5) Sous la direction de jean-Cristophe Goddard, Le Corps, In, Le corps mystique dans la
théologie catholique, P. 91.

((( أحد األرسار السبعة املقدّ سة يف املسيحية بجميع أشكاهلا ،وهو تذكري بال َعشاء الذي تناوله عيسى C
بصحبة تالمذته عش ّية آالمه (لوقا  19:22ومتى ، 26:26ومر  22:14و 1قور  ،)25-23:11ويحُ تفل
هبا يف مجاعة املؤمنني .االحتفال يكون بصيغة تناول قطعة صغرية ورقيقة من اخلبز تعرف بالربشانة أو
القربانة التي مت ّثل جسد يسوع ،وأحيانًا تغمس قطعة اخلبز يف القليل من اخلمر الذي يم ّثل دم يسوع.
((( جورج رشيد خوري ،من وحي الكتاب املقدّ س (خلود النفس البرشية) ،املوقع وتاريخ الدخول،
http://www.thegrace.com/books/immortal.html 2013/06/01
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اخلمر ،يكون قد تل ّقى جسد املسيح كله.

من هنا تتح ّقق الوحدة ،ويصبح فرح أو حزن الفرد هو فرح وحزن اجلامعة ،ويم ّثل
بعضا .هذه الوحدة هي نوع من املشاركة يف املوت
األفراد ،يف الوقت نفسه أعضاء بعضهم ً
ويف البعث ،املوت اجلسدي والبعث اجلسدي.

إن الوحدة الروحية ال تتح ّقق إلاَّ بالوحدة اجلسدية ،فاالنتامء إىل الكنيسة يف آخر
املطاف ،ال يعنى انتامء إىل مؤسسة تتقاسم الناس عقيدهتا ،إنام يعني الدخول يف جسد مقابل
جسد مع اهلل املبعوث ،الذي يغيرّ وجيدّ د جسدنا .ويكون الرأس (الكنيسة) بذلك ثابتًا ،بينام
تصور وجود للمسيح وال
اجلسد (املسيح واملسيحيني) يزداد ويتّسع وينضج .لذا ال يمكن ّ
للمسيحية من غري هذا االتحّ اد (الرأس باجلسد) ،حتى يصل إىل مستوى «املسيح الكيل»
.(((Christ total

يعترب املسيح عيسى خليفة اهلل يف األرضُ ،ينجز مرشوعه ،و ُيسيرّ احلياة ،فيشفي
اجلسد ،كل األجساد املادي ،االجتامعي ،الثقايف .وقد ورد يف اإلنجيل« :فقد كان يسوع
يطوف كل اجلليل يعلم يف جمامعهم ويكرز ببشارة امللكوت وي ِ
شفي كل مرض وكل ضعيف
ُ
يف الشعب .فذاع خربه يف مجيع سورية ،فأحرضوا إليه مجيع السقامء املصابني بأمراض
وأوجاع خمتلفة واملجانني واملرصوعني واملفلوجني فشفاهم»(((.
ِ
َاب َوالحِْ ك َْم َة َوالت َّْو َرا َة
﴿و ُي َع ِّل ُم ُه ا ْلكت َ
وهذا ما يؤكّده القرآن العظيم يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
َوالإْ ِ ن ِ
ْج َيل * َو َر ُسولاً إِلىَ َبنِي إِسرْ ِائ َيل َأنيِّ َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم بِآ َي ٍة م ْن َر ِّبك ُْم َأنيِّ َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم م َن ال ِّط ِ
ني
َ
ِ ِ
ك ََه ْي َئ ِة ال َّطيرْ ِ َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِيه َف َيك ُ
ص َو ُأ ْح ِيي المَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن
ُون َطيرْ ً ا بِإِ ْذن ال َّله َو ُأ ْب ِر ُئ الأْ َك َْم َه َوالأْ َ ْب َر َ
ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
ال َّل ِه َو ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِماَ ت َْأ ُك ُل َ
ني﴾(.((1
ون فيِ ُب ُيوتِك ُْم إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ َ َي ًة َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
مقر استقبال نفخ اهلل ،ومنه فإن اجلسد قرب
ما دام اجلسد هو رشط الوجود ،فإنه ّ
جتسدها ،يف الصالة ،فيزيائ ًّيا( :سواء
الروح .هلذا يعيش املسيحي وف ًقا ملتط ّلبات الروح يف ّ
من خالل حركات الصالة ،التنفس ،االسرتخاء) ،اجتامع ًّيا( :حمبة اهلل ،اإلحسان) ،ثقاف ًّيا:
(حمبة اهلل بتعابري خمتلفة).
التجسد،
من هنا يمكن احلديث عن املسيحية خالل القرن السابع عرش ،بمثابة دين
ُّ

(8) Sous la direction de jean-Cristophe Goddard, Le Corps, In, Le corps mystique dans la
théologie catholique, P.P. 87 - 90.

((( إنجيل متى .اإلصحاح الرابع  ،ص .ص.25 -22 .
( ((1سورة آل عمران ،آية .49-48
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جتسد اهلل ،الذي جعل نفسه جسدً ا ،ثم تركه (اجلسد البيولوجي) قبل القيامة والبعث .هذه
الديانة املسيحية مل حتتقر املعجزات باعتبارها شفاء للجسد وألمراضه وهو ما يكون للتقوى
إزاء املسيح ،منقذ األرواح ،ومشفي األجساد.
املتجسد:
يعيش اجلسد املسيحي بمقتىض عالقتني باجلسد اإلهلي
ّ

 -1يق ّلده عن طريق مشاركته آالم املخ ّلص (املسيح).

املتجسد ،وااللتصاق به وكأنه عضو من
 -2ويسعى إىل الذوبان يف جسد اإلله
ّ
«فخلق اهللُ
أعضائه .أظهر اهلل نفسه بواسطة االبن الذي هو يف األب والذي فيه األب،
َ
ِ
ذكرا وأنثى خلقهم .وباركهم اهلل وقال هلم:
اإلنسان عىل صورته .عىل صورة اهلل خلق ُهً .
أثمروا وأكثروا واملؤوا األرض وأخضعوها» (تك.)3-26:1.

هبذا يتحدّ ث اإلنجيل عن العنارص التي يتأ ّلف منها اإلنسان وهي ثالثة فيقول:
«لتحفظ روحكم  la ruahونفسكم  la néfeshوجسدكم  le basarكاملة بال لوم عند جميء
ربنا يسوع املسيح» (تس .) 22:5 .1الروح هي الواسطة بني اإلنسان ور ّبه ،وهي خالدة،
ومت ّثل حضور اهلل فيه أي يف اإلنسان .أما النفس فهي تعني هنا احلنجرة عضو التنفس ،والتي
وتعب عن األنا .بينام اجلسد هو جمال جتليّ النفس الواقعي،
تبعث عىل امليول والرغبات،
رّ
(((1
يعب عن حاالت النفس .
بمعنى آخر هو القلب والكليتني والكبد والذي رّ
من هنا يمكن استنتاج أن النفس ليست مثل الروح ،وإن كان اإلنجيل خياطب تارة
باستعامل الروح ،وتارة أخرى باستعامل النفس ،وباستعامل الذات كذلك ،للداللة عىل
اليشء نفسه .يبقى أن الفناء يكون للجسد واخللود للروح.
حاجزا مني ًعا عن اهلل حني ينطوي عىل
ومن جهة أخرى ،يمكن للجسد أن يشكّل
ً
هيتم إلاَّ هبا .لكن يف احلقيقة ينبغي أن يكون وسي ًَطا ،وكل مسيحي يسعى إىل أن
نفسه ،وال ّ
يعيش حياة املسيح (انفعاالته) ،متحملاً
التجسد املسيحي ،خيترب
وصابرا لآلالم واملآيس .إن
ّ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حدود اجلسد يف العذاب وجيد فيه سعادةَ « :فإِ َّن ُه فيه يحَ ُّل ك ُُّل م ْلء اللاَّ ُهوت َج َسد ًّيا»(.((1
ينبغي يف هذه احلالة ،أن يكون اجلسد مرا َق ًبا (الزهد يف احلياة) ،هبذا جتعل تقنيات
اجلسد الدينية من اجلسم اإلنساين ،جمموعة من العالمات ورموز إهلية ،وهبذه التقاليد

( ((1جورج رشيد خوري ،من وحي الكتاب املقدس (خلود النفس البرشية) ،املوقع ،تاريخ الدخول،
http://www.thegrace.com/books/immortal.html 2013/06/01
( ((1اإلنجيل ،رسالة بولس الرسول إىل أهل كولويس.9 :2
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يصري اجلسد وجو ًدا عقل ًّيا  ((1( Logosإهل ًّيا ،وهو الكلمة« ،يف البدء كان الكلمة والكلمة
كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل .هذا كان يف البدء عند اهللّ .
كل يشء به كان وبغريه مل يكن
يشء ممّا كان .فيه كانت احلياة واحلياة كانت نور الناس .والنور ييضء يف الظلمة والظلمة مل
تدركه» (يوحنا.)5 -1:1 .
الكلمة إذن هي املسيح ،وهو اهلل الذي صار جسدً ا ّ
وحل بني الناس ،ومنه فاجلسد
تسجل حضوره كجسد إهلي.
املسيحي ينتج
ً
رموزا ّ

ﷺ ثان ًيا :اجلسد يف الثقافة العربية اإلسالمية

يعترب موضوع اجلسد يف التاريخ اإلسالمي من اهتاممات العلامء الثانوية والعامة ،أي
وموج ًها باعتباره كيانًا ووجو ًدا
كان ضمن سياقات احلديث ،ومل يكن احلديث عنه مقصو ًدا
ّ
مستقلاًّ .
ذلك أن املتأ ّمل يف تاريخ الفكر اإلسالمي بجميع شعبه ،الفقهي ،والكالمي،
والفلسفي ،والصويف باستثناء الفني واألديب ،يالحظ مدى اهتاممه اجلوهري املنصب عىل
النفس أو الروح صورها وقواها ،وبشكل عريض كان احلديث عن اجلسد ،إن هذا احلكم
وبالرغم من قساوته -هو ّحمل تأييد الكثري من الباحثني.
يمكن يف هذا السياق استحضار قول أحدهم« :إن االهتامم انصب دائماً سواء يف
النصوص الدينية أو يف النظرية األخالقية والفلسفية ،عىل ما ينظر إليه باعتباره هوية اجلسد،
سواء تع ّلق األمر بالنفس أو الروح أو العقل والقلب ...إلخ .إن هذا التفكري اإلحلاقي جيد
تربيره يف البيئة العامة للثقافة العربية اإلسالمية ،ويف مفاهيمها األساسية التي حتكّمت يف
خيصص فيها للجسد سوى مكان املنفعل
فكرا وممارسة ،ثقافة وسياسة ،والتي مل ّ
ّ
تطورها ً
واملحجوب واملكبوت ،بحيث يسهل علينا القول بأن اجلسد ّ
ظل يف حدود معينة وتب ًعا
للمجاالت التي نود فيها احلديث عنه مكبوت الثقافة اإلسالمية ،أو عىل األقل موضوعها
املهمش واملقنع»(.((1
إن هذا القول حييلنا إىل النظر يف أهم العوائق اإلبستيمولوجية (املعرفية) التي حالت
دون االهتامم بموضوع اجلسد إلاَّ
عرضا ،والتي يمكن أن نذكر منها عىل اخلصوص:
ً

( ((1اللوغوس :كلمة استعملت عند الفالسفة القدماء ،واتخّ ذت معاين كثرية ،يمكن الكشف -بعد الدراسة
املعمقة -عن معنى مشرتك يدل عىل اخلالق ،أو الصانع أو أصل الوجود كله .ليس بوسعنا تناول هذا
املوضوع يف هذا املقام.
( ((1فريد الزاهي ،اجلسد و الصورة واملقدّ س يف اإلسالم ،املغرب :دار إفريقيا الرشق ،1999 ،ص.19 .
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 -1املنحى العام للتفكري الديني اإلسالمي ،والثقافة اإلسالمية بجميع مظاهرها،
املتم ّثل يف االهتامم باملوضوعات األكثر أمهية بالنسبة لمِا كان يفرضه السياق احلضاري ،منها
يتحول فيها اجلسد إىل األمر املنيس.
املسائل السياسية خاصةّ ،
 -2ويف السياق نفسه ،تناول التفكري الديني مسألة العالقة بني النفس أو الروح
واجلسد ،ومل يكن للجسد فيها ّ
احلظ من الدراسة ،نتيجة تعايل الطرف األول (الروح) عن
الطرف الثاين (اجلسد) يف كل األحوال .بالرغم من األمهية التي عني هبا اجلسد يف النصوص
الدينية وما ينبثق منها من معارف علمية كاخلَ ْلق (مراحل نمو اجلنني يف بطن أمه) وغريها.

يتحول اجلسد تب ًعا ملبدأ أفضلية الروح عنه ،إىل مكبوت الثقافة العربية اإلسالمية،
ّ -3
واملحرمات ،التي تتناىف مع العبادة يف أغلب
مقر الغرائز والشهوات
ّ
ملا يوصف به من أنه ّ
توجيها سليماً .
ُوجه
ً
األحيان ،إن مل ت َّ

 -4وجود اجلسد يف هذا اإلطار ليس وجو ًدا ذات ًّيا ،ذا هوية بل هو الوسيلة أو اآللة
باملفهوم الديكاريت (اجلسد الوسيلة) يوظف يف العبادة.
 -5االفتقار إىل املنهجية املالئمة لتناول موضوع اجلسد كصورة مستق ّلة من جهة،
وكمجال تقاطع لعدة أنشطة عىل منوال الدراسات الغربية.
كل هذه األسباب سامهت بشكل ما يف ُّ
تأخر استغالل ما أتيح من معرفة حول اجلسد،
عرب القنوات واألطر سالفة الذكر (الفقهية ،الفلسفية والكالمية ،والصوفية ،والفنية اجلاملية
واألدبية) والدليل ق ّلة املنتوج املتع ّلق هبذا املوضوع ،يف حدود علمي.

وعليه جيوز لنا أن نستنتج صورة اجلسد املبهمة التي الزمت تاريخ الثقافة اإلسالمية
بجميع مظاهرها .إن استقراء تاريخ الثقافة الدينية العربية اإلسالمية القديمة أو احلديثة
تصور حقيقي واضح خاص بموضوع اجلسد إلاَّ
حتى املعارصة منها ،ال ُيوحي بوجود ّ
القليل منه (يف حدود علمي).
فإذا قمنا بإطاللة عىل ما جاء يف كتب الفقه ،والسرية النبوية ،واحلديث الرشيف
من خالل الصحيحني ومساند األئمة السبع( ((1ورجال الدين -وإن كان املسح التام هلذه
املؤ ّلفات غري ممكن -تظهر الدراسات لكثري من هذه الكتب كم كان الفقيه ،يقدّ م لنا ما
ينبغي أن يكون عليه جسد املسلم ،امتثالاً ألوامر اهلل ،واألحكام الرشعية ،والسنة النبوية

( ((1صحيح مسلم ،صحيح البخاري ،سنن الرتمذي ،سنن النسائي ،سنن أيب داود ،سنن ابن ماجة ،مسند
أمحد ،موطأ مالك ،سنن الدارمي.
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التي ُعنيت بتنظيم السلوك سواء التع ُّبدي ،أو االجتامعي ،وف ًقا ملتط ّلبات اإليامن والعبادة.

لذا كان تصوير اجلسد ال يتجاوز البعد الديني واليومي للمسلم ،إنه اجلسد الوسيلة،
تتم العبادة .وحتى يتالءم هذا
اجلسد املقنّنّ ،
املوجه بالقواعد من األوامر والنواهي التي هبا ّ
السلوك اإليامين التع ُّبدي منه أو االجتامعي ،مع ما هو مطلوب دين ًّيا ينبغي أن يتم ّيز جسد
املسلم ببعض الصفات واآلداب يف طهارته وصالته ويف أكله ورشبه ،ويف النظر واجلامع...
وغريها ،حتى دقائق األمور منها.

إنه جسد بني متط ّلبات العبادة ،واملعاملة ،وقد كان الغرض من هذا يف ديننا احلنيف،
يستمد تعاليمه من مصدر واحد،
هو الوقوف عىل نموذج من السلوك اخلاص باملسلم،
ّ
النص الديني ،قرآنًا كان أم سنة أم اجتها ًدا .وذلك لغاية أسمى وهي أن تكون أجساد
املسلمني جسدً ا واحدً ا وف ًقا للنموذج النبوي .حتى يف ّ
أدق التفاصيل التي تبدو بأهنا تابعة
التبول ،أو
لترصفات شخصية ،كاحلديث عن األمور احلميمية كطريقة اجلامع ،وطريقة ّ
ّ
يتم بني املسلم ونفسه.
السلوك االنفرادي الذي ّ
ترصفات شخصية،
كل هذا يدخل ضمن الطابع العام للحياة اإلسالمية وليست ّ
يبقى السؤال املطروح :هل يمكن احلديث عن اجلسد اإلسالمي يف سياقه الديني العام قديماً
(((1
أو حدي ًثا ،من حيث هو جسد مستقل ذايت خاص باملفهوم الفينومينولوجي؟

التوجه الثنائي يف الفكر اإلسالمي
ﷺ ثال ًثا:
ّ
(مسألة النفس( ((1واجلسد)

اهتم هبا الفكر الفلسفي عرب التاريخ ،حني
مسألة النفس واجلسد من املسائل التي َّ
ومكوناته.
كان حياول اإلجابة عن السؤال املتع ّلق بالوجود وأصله ،وأصل اإلنسان ،واخللق
ّ
وقد طغى عىل معظم تلك األفكار النظرة الثنائية( )Dualisme( ((1التي بدت
واضحة عند فالسفة اليونان ،وامتدَّ تأثريها مع مفكري اإلسالم ،خاصة الفالسفة منهم
واملتك ّلمني .وقد اعترب احلديث يف مسألة النفس مدخلاً من املداخل التي سلكها املسلمون،

( ((1هو التصور الذي تبلور أكثر مع الفينومينولوجيني :هورسل ،هايدغري ،مارلو بونتي ،مضمونه أن الذات
ومن ضمنها اجلسد ،ظاهرة تتحدّ د بذاهتا يف الوجود و ال حيدّ دها غريها .سيأيت احلديث عنه الح ًقا.
( ((1استعملت كلمة النفس ،والروح ،والعقل ،والقلب ،للداللة عىل اليشء نفسه واملقابل للجسد.
( ((1الفكر الثنائي ،هو اعتقاد وجود مبدأين جوهريني ال يقبالن اخلفض مثلاً  ،ثنائية أخالقية :بني الطبيعة
والرمحة ،بني اهلوى واحلرية ،ثنائية نفسية :بني اإلرادة واإلدراك العقيل ،وطب ًعا ثنائية النفس واجلسد،
واملادة والصورة ،وغريها من الثنائيات.
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فقهاؤهم ومفكّروهم ،للحديث عن قواها وموقع اجلسد منها.

ينج اجلسد من النظرة السلبية املتتالية عرب العصور التي تتّهمه بسجن وتعطيل
هبذا مل ُ
وتدنيس وحتريف النفس ،وإعاقتها عن السمو إىل أعىل مراتب التفكري والتأ ّمل ،فهو مركز
الشهوات.

لكن وبالرغم من هني اهلل تعاىل عن اخلوض يف مسألة الروح ،واعتبار معرفتها تدخل
وح ِم ْن َأ ْم ِر َربيِّ َو َما
الر ُ
ضمن العلم اإلهلي حيث يقول اهلل تعاىلَ :
الروحِ ُق ِل ُّ
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ُّ
ِ ِ ِ
ِ
متنوعة ،عرب
ُأوتيت ُْم م َن ا ْلع ْل ِم إِلاَّ َقليلاً ﴾( ،((1فإن مفكري اإلسالم أقبلوا عىل دراستها بأشكال ّ
املتنوعة :احلياة واملوت ،الدنيا واآلخرة ،اخلري والرش ،اجلنة والنار ،النفس واجلسد.
الثنائيات ّ
ويدخل يف هذا السياق األخري كثري من املسائل منها ما يتع ّلق ببعث األجساد
واألرواح ،قدمها أو حدوثها ،تن ُّعمها أو عذاهبا ،وغريها من املسائل التي ال ُيسمح لنا
بتناوهلا يف هذا املقام لسعة هذه الثنائية.

ومهام كان سبب احلديث عن العالقة بني النفس واجلسد ،سواء لرضورة فقهية أو
عقائدية ،أو فكرية ،فإننا نجد الكثري من الفالسفة واملتك ّلمني أكثر ت ََأ ُث ًرا يف هذه املسألة،
بفالسفة اليونان أفالطون وأرسطو خاصة .وهذه بعض الصفات التي جاءت يف اجلسد،
يف مقابل ما قيل يف النفس وقواها بناء عىل بعض النامذج ملفكّري اإلسالم ،فقهاء كانوا أو
متصوفة.
فالسفة أو متك ّلمني أو
ّ
فالروح يف اخلطاب الفقهي إذن ،عىل حدِّ قول الفقهاء منهم عىل سبيل املثال ال
ويفضل ر ّد
احلرص ،ابن الق ّيم اجلوزية بعد أن اعترب أن ما قيل فيها من البعض ال طائل منه،
ّ
جواب هذه املسألة إىل أصول أهل السنّة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة واآلثار
واالعتبار والعقل.

حيث يقول« :وصفها اهلل سبحانه وتعاىل بالدخول واخلروج والقبض والتويف
﴿و َل ْو ت ََر ٰى إِ ِذ
والرجوع وصعودها إىل السامء وفتح أبواهبا هلا وغلقها عنها ،فقال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّظا ُلمِ َ
اب
ون فيِ َغ َم َرات ا َمل ْوت َوا َمللاَ ئ َك ُة َباس ُطو َأ ْيدهيِ ْم َأ ْخ ِر ُجوا َأ ْن ُف َسك ُُم ا ْل َي ْو َم تجُ ْ َز ْو َن َع َذ َ
( ((1سورة اإلرساء ،اآلية .85
جاء تفسري اآلية يف «الظالل» قول السيد قطب :فال جدوى من اخلبط يف التيه ،ومن إنفاق الطاقة فيام
ورس
ال يملك العقل إدراكه ،ألنه ال يملك وسائل إدراكه .والروح غيب من غيب اهلل ال يدركه سواهّ ،
من أرساره القدسية أودعه املخلوق البرشي وبعض اخلالئق التي ال نعلم حقيقتها...
انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار الرشوق ،ط ،1995 ،24املجلد  ،4ص.2249 ،
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ِِ
ِ
الهْ ِ
ْب َ
ون بِماَ ُكنْت ُْم َت ُقو ُل َ
ون﴾(.((2
ون َعلىَ ال َّله َغيرْ َ الحْ َ ِّق َو ُكنْت ُْم َع ْن آ َياته ت َْس َتك رِ ُ
ُ
اضي ًة مر ِضي ًة * َفاد ُخليِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ َّيت َُها النَّ ْف ُس ا ُمل ْط َمئنَّ ُة * ْار ِجعي إِلىَ ٰ َر ِّبك َر َ َ ْ َّ
ِ
ليِ
ِ ِ
﴿و َن ْف ٍ
س
فيِ ع َبادي * َوا ْد ُخ َجنَّتي﴾( .((2وهذا يقال هلا عند مفارقتها للجسد ،وقال تعاىلَ :
سوى البدن
سوى النفس كام أنه ّ
ور َها َو َت ْق َو َاها﴾( .((2فأخرب بأنه ّ
َو َما َس َّو َاها * َف َألهْ َ َم َها ُف ُج َ
يف قوله﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
اك َف َعدَ َل َك﴾( ،((2فتسوية البدن تابع لتسوية النفس ،والبدن
موضوع هلا كالقالب ملا هو موضوع له»(.((2
إنه اجلسد الوعاء أو املكان الذي إليه تدخل ومنه خترج وغريها من الصور احلركية
والوضعيات التي تتّخذها النفس إزاء اجلسد .والروح كامل اجلسد ،يتّضح معناها من
خالل ما حدّ ثنا عنه القرآن يف عملية اخللق ،أي خلق اإلنسان (آدم  )Cونفخ الروح
بعد تسويته ،يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن﴾(،((2
َ َّ ْ ُ َ
َ
ْ ُ
مل تكن التسوية تا ّمة آلدم إلاَّ عرب ما نفخ اهلل فيه من روحه.

أ -اجلسد الفاين وعاء النفس اخلالدة

كثري من النصوص تظهر ورود هذه الفكرة (اجلسد وعاء للنفس) لدى الفالسفة
واملتصوفة املسلمني ،منها قول الفيلسوف ابن سينا (370ﻫ980 /م 428 -ﻫ/
واملتك ّلمني
ّ
1037م) يف مطلع قصيدته العينية:
ّ
َ
املحل األر َف ِع
إليك من
هبطت
ات ت َع ّز ٍز وتمَ َنُ ِع
ورقا ُء
َذ ُ
ْ
ٍ
ِ
حمجوب ٌة عن ِّ
كل ُم ْق َلـة عارف
َب َق ِع
وهي التي َس َف َر ْت ومل َتت رَ ْ
ٍ
َ
إليك وربـام
وصلت عىل ك ُْره
تفج ِع
هت فرا َق َك وهي َذ ُ
ك ََر ْ
ات ُّ
ْ َ (((2
ألفت جماور َة اخلَ ِ
ـلت
أنست ْفلام
راب ال َبلقـ ِع
واص ْ
ْ
َ
أن َف ْت وما َ
القصيدة( ((2طويلة ،ال يمكن عرضها كلها ،ولكن يمكن أن نستنتج منها ،معنى،

( ((2سورة األنعام ،اآلية .93
( ((2سورة الفجر ،اآلية .30-27
( ((2سورة الشمس ،اآلية .8-7
( ((2سورة االنفطار ،اآلية .7
( ((2ابن ق ّيم اجلوزية ،الروح ،حتقيق :سعيد حممود عق ّيل ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،من دون تاريخ ،ص.49
( ((2سورة احلجر ،اآلية  ،29وسورة ص ،اآلية .72
( ((2ورقاء :احلاممة الرمادية اللون ،وهنا بمعنى النفس .البلقع :اخلراب اخلايل من أي يشء هنا بمعنى اجلسد.
( ((2فتح اهلل خليف ،ابن سينا ومذهبه يف النفس (دراسة يف القصيدة العينية) ،بريوت  -لبنان :دار األحد
البحريي إخوان ،1974 ،ص.129 .
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وهو أن أصل النفس علوي ،وهي تفيض من العقل الف ّعال ،وهي روح ال تقع عليها
احلواس .وأن اجلسد سجن النفس ،وعالقته هبا عرضية ،كأن ّ
حيط الطري عىل غصن(.((2
فيكون ابن سينا بذلك قد نعت اجلسد بعدة صفات النقص واهلني منها :اخلراب البلقع:
ِ
او َر َة اخلَ َر ِ
اب ال َب ْل َقع).
( َأن َس ْت مجُ َ َ
ويف بيت آخر ،ثاء الثقيلَ ( :ع ِل َق ْت بهِ َا َثا ُء ال َّث ِق ِ
يل َف َأ ْص َب َح ْت) ،قعر احلضيض
األوضعَ ( :ع ٍ
ال إِلىَ َق ْع ِر احلَ ِض ِ
ص َع ِن األَ ْو ِج ال َف ِس ِ
يح ا ُمل ْربِعِ)،
يض األَ ْو َضعِ) ،قفصَ ( :ق َف ٌ
(و ّ
تظل ساجع ًة عىل الدّ من) ،وغريها من الصفات الذميمة التي وصف هبا اجلسد،
الد ّمنَ :
يف حني يصف النفس بأسمى معاين اخلري والصفاء والكامل(.((2

خيتلف الناس يف مسألة خلود النفس ،البعض يرى أن الروح أو النفس متوت ألن
س َذ ِائق ُة ا َملو ِ
﴿كل ن ْف ٍ
كل نفس ذائقة املوت ،قال اهلل تعاىلُ :
ت﴾( .((3ومن اآليات ما يدل عىل
ْ
ٍ
أنه ال يبقى إلاَّ اهلل وحده ،يقول تعاىلُّ :
جللاَ ِل
﴿كل َم ْن َع َل ْي َها َفان* و َي ْب َقى َو ْج ُه ر ِّب َك ُذو ا َ
ِ
واإلك َْرا ِم﴾(.((3
والبعض اآلخر يرى أن الروح ال متوت؛ ألهنا خلقت للبقاء وإنام متوت األبدان ،ويف
﴿ولاَ تحَ ْ َس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا فيِ َسبِ ِ
يل ال َّل ِه َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ
ذلك آيات ،منها قوله تعاىلَ :
َربهِّ ِ ْم ُي ْر َز ُق َ
ون﴾( .((3هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت املوت.
إلاَّ أن الصواب يف نظر ابن القيم اجلوزية هو أن موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها
وخروجها منها ،فإن أريد بموهتا هذا القدر فهي ذائقة املوت ،وإن أريد أهنا تعدم وتضمحل
وتصري عد ًما ،فهي ال متوت هبذا االعتبار ،بل هي باقية كذلك بعد خلقها يف نعيم أو يف
عذاب حتى ير ّدها اهلل يف جسدها.
تبقى هذه املسألة -يف رأي ابن القيم اجلوزية -من املسائل التي اختلف فيها العلامء،
وقد وصف أمحد بن احلسني الكندي وامللقب «باملتنبي» هذا االختالف يف قوله:
ِ
ٍ
تنازع الناس حتى ال اتّفاق هلم
الشجب
ف يف
إلاَّ علـى
شجب واخلُ ْل ُ

( ((2رمزي نجار ،الفلسفة العربية عرب التاريخ ،بريوت  -لبنان :دار اآلفاق اجلديدة ،1979 ،ص ص،
.131-129
( ((2فتح اهلل خليف ،ابن سينا ومذهبه يف النفس (دراسة يف القصيدة العينية) ،ص.ص.143-139
( ((3سورة آل عمران ،اآلية .185
( ((3سورة الرمحن ،اآلية .27-26
( ((3سورة آل عمران ،اآلية .169
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ِ
وقيل :ت ُك ِجسم ِ
املرء يف ال َع َط ِ
املرء سامل ًة
ص نفس
ب
فقيل :تخَ ْ ُل ُ
َ
َشرْ َ
كبريا (الكندي والفارايب وابن
و ّملا كان تأثري أفالطون وأرسطو يف الفالسفة املسلمني ً
أيضا بأفلوطني (-205
سينا وكل التيار اإلرشاقي ومن دار يف فلكهم)( ،((3كام تأ ّثر هؤالء ً
270م) زعيم األفالطونية املحدثة واملذهب اإلرشاقي .فإن هذا ربام يفرس ذلك التقارب
من حيث املواقف بني هؤالء الفالسفة يف مسألة خلود النفس أو فنائها ،وإن كانت من
املسائل املحفوفة بالغموض.
(((3

يمكن القول وبشكل عام دون التفصيل يف هذه القضية لتشعبها :إن البقاء للنفس
بعد موت وفناء اجلسد ،يظهر هذا سواء من موقف بن إسحاق ِ
الكنْدي (185هـ805 /م
 256ﻫ873 /م) الذي يرى أن النفس هي ال جسم ،وهي جوهر ال طول له وال عرضوال عمق ،وهي جوهر اإلنسان ،وهي تقع كاألساس للبدن حلاجته إليها دون أن حتتاج هي
إليه ،وهي مضا ّدة ملا يعرض للبدن من الشهوات والغضب ،ألهنا ذات أصل إهلي ،ولذا
فهي تضبط اجلسد كام يضبط الفارس الفرس.

ب -اجلسد آلة الروح

والنفس تبقى بعد فناء اجلسد ،وتسري إىل املستقر األعىل مبارشة( ،((3فالفارايب
(257ﻫ870 /م 339 -ﻫ950 /م) يقول بخلود النفس الفاضلة التي كانت تسعى
لتحقيق السعادة.
ويرى ابن سينا من خالل قوله يف القصيدة العينية:
سجعت وقد كُشف الغطاء فأبرصت
اهلجـع
ما ليس ُيدرك بالعيون
ّ
وغدت مفارقـة لكـل مخُ ّل ٍ
ف عنها
حليف التـرب غيـر ُمش َّيـع
فالنفس بالنسبة له حادثة ،ولكن حدوث النفس بحدوث اجلسد ،ال يلزم عنه بطالن
النفس ببطالن اجلسد(.((3

( ((3ابن القيم اجلوزية ،الروح ،ص.45
كثريا ال سيام كتب املنطق ،وكذلك عرفوا كتبه يف األخالق والطبيعيات
( ((3خاصة أرسطو ،فقد اشتغلوا بكتبه ً
والسياسة ،واعتربوه أقرب الفالسفة إليهم ألنه تك ّلم عن اخللق اإلهلي ،وأثبت وجود الصانع ،وبرهن
عىل وجود النفس وخلودها فيهم.
( ((3حممد عبد الرمحن مرحبا ،الكندي (فلسفته  -منتخبات) ،بريوت  -لبنان :منشورات عويدات،1985 ،
ص .ص.107-103
( ((3مجيل صليبا ،من أفالطون إىل ابن سينا (حمارضات يف الفلسفة العربية) ،بريوت  -لبنان :دار األندلس،
 ،1951ص.120
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ويامثلهم أبو حامد الغزايل (450ﻫ1058 /م 505 -ﻫ1111 /م) بوجه عام يف
موقفه ،وهو يتحدّ ث عن املوت ،حيث يقول« :إن معناه تغيرّ حال فقط ،وأن الروح باقية
بعد مفارقة اجلسد إما ّ
ترصفها عن
معذبة وإما
ّ
منعمة ،ومعنى مفارقتها للجسد ،انقطاع ّ
اجلسد بخروج اجلسد عن طاعتها ،فإن األعضاء آالت الروح تستعملها حتى إهنا لتبطش
باليد ،وتسمع باألذن ،وتبرص بالعني ،وتعلم حقيقة األشياء بالقلب ،والقلب هاهنا عبارة
عن الروح .والروح تعلم األشياء بنفسها من غري آلة ...فكل ما هو وصف للروح بنفسها
فيبقى معها بعد مفارقة اجلسد ،وما هو هلا بواسطة األعضاء فيتع ّطل بموت اجلسد إىل أن
تعاد الروح عىل اجلسد»(.((3
فاجلسد هبذا املعنى هو آلة الروح؛ ألن اإلنسان يف نظر الغزايل هو جسم وأثاره
أعراض ،وهذا اجلسد ال هيتدي إىل العلم ،وال يعرف طريق املصنوع وال حق الصانع ،وإنام
هو خادم أسري ،وحسب قوله« :وإن كان الروح يف البدن كالغريب فأعلم أنه ال حيل من حمل
وال يسكن يف مكان ،وليس البدن مكان الروح ،وال حمل القلب ،بل البدن آلة الروح»(.((3

ويرى ابن رشد (520ﻫ1126 /م 595 -ﻫ1198 /م) أن النفس تتع ّلق باجلسد
خاصا هبا ،وذلك أن حال النفس من البدن
كتع ّلق الصورة باهليوىل ،وأن لكل نفس بدنًا ًّ
كحال الصناعة من اآلالت ،فمن قال :إن النفس ّ
حتل بدن احلامر( ،((3كمن قال :إن صناعة
النجارة ّ
حتل يف املزمار( ،((4أي إهنا عالقة عرضية تنتهي بفناء اجلسد.

ج -اجلسد يف أحسن تقويم

ٍ
ربرها من الناحية
إن نظرة املسلمني للجسد عىل أنه فان ،وأن اخللود للنفس ،هلا ما ي ّ
العقائدية ،لكن ال ُيفسرّ هذا عىل أنه احتقار للجسد ،مثلام هو احلال بالنسبة لفالسفة اليونان،
ففي ر ّده عىل من ّ
حيط من قيمة اجلسد ويصفه بالنعوت القبيحة ،ير ّد ابن العريب (558ﻫ/
حيا عىل لسان «الغراب» رمز اجلسم فيقول« :وقالت
1164م 638 -ﻫ1240 /م) ر ًّدا رص ً
طائفة ممَّن تدّ عي العقل الرصني عىل زعمها ،وقضت عىل شبهتها بحكمها ،فناطوا يب قبيح
عيل
اهلجاء ،وخلعوا عني ح ّلة حسن الثناء ...حاق هبم ما كانوا يستهزئون ...وقد أثنى َّ
الرشع ،فام أبايل ،وبينَّ مرتبتي السمع فام أغايل».
( ((3أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،4ص.494
( ((3أبو حامد الغزايل ،جمموعة رسائل ،باب يف حكمة خلق اإلنسان ،حتقيق :إبراهيم أمني حممد ،القاهرة -
مرص :املكتبة التوفيقية ،دون تاريخ ،ص ص.29-28
( ((3هذه إشارة ملن كان يقول بتناسخ األرواح من الفالسفة اليونانيني.
( ((4ابن رشد ،تلخيص كتاب النفس ،تصدير :إبراهيم مذكور ،القاهرة :دار الكتب ،ص.29
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كأنه يشري هنا إىل اآليات التي حتدّ ثت عن تكريم ابن آدم وعىل تسوية جسده بأيدي
اخلالق عز وجل ،وعىل الكيفية التي هبا خلقه يف أحسن تقويم(.((4
أخذ ابن عريب هذه الفكرة من بن منصور احللاّ ج (244ﻫ858 /م 309 -ﻫ/
922م) ،الذي كان له أكرب األثر يف وضع أساس النظرية الفلسفية الصوفية ،التي عرفت
عند ابن العريب بنظرية اإلنسان الكامل ،ومنزلته من اهلل واخللق ،فاإلنسان بالنسبة له أكمل
جمايل احلق ،ألنه «املخترص الرشيف» و«الكون اجلامع».
ولذا استحق دون سائر اخللق أن تكون له اخلالفة عن اهلل ،فاإلنسان الكامل إذن
هو املرموز إليه بآدم عليه الصالة والسالم ،وهو اجلنس البرشي يف أعىل مراتبه ،مل جتتمع
كامالت الوجود العقيل والروحي واملادي إلاَّ فيه.

وهو ال يصدق يف احلقيقة عند ابن العريب ،إلاَّ عىل أعىل مراتب اإلنسان وهي مرتبة
األنبياء واألولياء (أي من وقف عىل احلقائق كش ًفا وتعري ًفا إهل ًّيا) ،ويكون أكمل خلق اهلل
هو الرسول .((4( K
لقد اعتقد أفالطون أن اإلنسان مؤ ّلف من جوهرين أحدمها منسوب إىل عامل ا ُملثل،
احلس وهو البدن ،إلاَّ أن النفس وجدت قبل البدن
وهو النفس ،واآلخر منسوب إىل عامل ّ
وهي مبدأ حركته ،وكان رأي أرسطو ليس ببعيد ،فالنفس صورة البدن ،وهي كام يقول:
«كامل أول جلسم طبيعي آيل».
واضحا يف مواقف مفكّري اإلسالم بصورة عامة ،النفس
أثرا
ً
هذه األفكار نجد هلا ً
حمركة اجلسد ،وهذا األخري آلتها ،هذا ما يقول به الفارايب النفس مستق ّلة عن آلتها اجلسد
ّ
وهكذا ابن سينا وغريهم.

أما من املتك ّلمني فإن فخر الدين الرازي يرى أن النفس مغايرة للبدن ،وهي يشء
واحد ،وهي املبرصة ،والشا ّمة ،والالمسة ،وهي املوصوفة بعينها بالتخ ّيل والتذكّر وتدبري
(((4
جمرد
البدن وإصالحه ،فالنفس ليست البدن وال يشء من أجزائه  ،وهذا يظهر أن اجلسد ّ
آلة ال غري.
( ((4مخيس ساعد ،ابن العريب املسافر العائد ،منشورات االختالف ،دار العربية ،2010 ،ص.147
( ((4حميي الدين بن عريب ،فصوص احلكم ،تعليق :أبو العالء عفيفي ،بريوت  -لبنان :دار الكتاب العريب،
ج ،1ص .ص.38-36
( ((4فخر الدين الرازي ،كتاب النفس والروح ورشح قوامها ،حتقيق :حممد صغري حسن املعصومي ،إسالم
أباد  -باكستان :مطبوعات معهد األبحاث اإلسالمية ،1968 ،ص.29
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وعىل ضوء التحليل السابق يمكن استنتاج وضعية اجلسد من خالل عالقته بالروح،
عرب هذه اخلصائص:
 اجلسد وعاء والنفس كامل له. خلود النفس وفناء اجلسد.املحركة واجلسد اآللة.
 النفس ّ -النفس عارفة ومدركة ،واجلسد من ّفذ.

تؤ ّدي مقارنة هذه األحكام حول اجلسد التي جاءت يف اخلطاب القرآين عرب اآليات
املحكامت ،إىل الكشف عن حقيقة اجلسد ،فقد ظ ّلت لدى الكثريين حمفوفة بالغموض
تقر بقدسية اجلسد
واإلهبام نتيجة تقديسهم للروح .فاألمر يتع ّلق بام ورد يف القرآن من آيات ّ
واعتباره آية من آيات اهلل يدعونا إىل تأ ّملها واالعتبار منها ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا الإْ ِ ن َْس ُ
ان َما
َغ َّر َك بِ َر ِّب َك ا ْلك َِري ِم * ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ور ٍة َما َشا َء َر َّك َب َك﴾(.((4
اك َف َعدَ َل َك * فيِ َأ ِّي ُص َ
أي خلق اهلل اإلنسان وأبدعه يف صورة من التناسق ِ
اخللقي ،بني أعضاء جسمه،
وتسويتها تسوية تالئم هيئة كل فرد من أفراده.

يقول اإلمام الرازي (543ﻫ1148 /م 606 -ﻫ1209 /م) يف تفسريه الكبري
{ َف َعدَ َل َك} وفيه بحثان :نكتفي بالبحث األول :قال مقاتل :يريد عدل خلقك يف العينني
واألذنني واليدين والرجلني ،فلم جيعل إحدى اليدين أطول ،وال إحدى العينني أوسع،
وهو كقوله﴿ :بلىَ َق ِ
اد ِري َن َعلىَ ٰ َأن ن َُّس ِّو َي َبنَانَه﴾(.((4
َ ٰ
وتقريره ما عرف يف علم الترشيح ،أنه سبحانه ركّب جانبي هذه اجلثة عىل التساوي
حتى إنه ال تفاوت بني نصفيه ال يف العظام ،وال يف أشكاهلا ،وال يف ثقبها ،وال يف األوردة
والرشايني واألعصاب النافذة فيها واخلارجة منها ،واستقصاء القول فيه ال يليق هبذا العلم،
وقال عطاء عن ابن عباس :جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة ال كالبهيمة املنحنية.
وقال أبو عيل الفاريس :عدل خلقك فأخرجك يف أحسن التقويم ،وبسبب ذلك
االعتدال جعلك مستعدً ا لقبول العقل والقدرة والفكر ،وصيرّ ك بسبب ذلك مستول ًيا عىل
مجيع احليوان والنبات ،وواصلاً بالكامل إىل ما مل يصل إليه يشء من أجسام هذا العامل.
فاهلل تعاىل إذ يقول مقسماً َ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
ان فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم﴾( ،((4يذكر اإلنسان
( ((4سورة االنفطار ،اآلية .8-6
( ((4سورة القيامة ،اآلية .4
( ((4سورة التني ،اآلية .8
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وتصويرا(.((4
بأنه أحسن خلق اهلل تركي ًبا
ً

{و َل َقدْ
كام أن اآليات التي تتحدّ ث عن اخللق (خلق اإلنسان) تؤكّد ذلك ،قال تعاىلَ :
ني * ُث َّم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َر ٍار َّم ِك ٍ
ان ِمن ُسلاَ َل ٍة ِّمن طِ ٍ
نس َ
ني * ُث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة
َخ َل ْقنَا الإْ ِ َ
نش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا ا ُمل ْض َغ َة ِع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم لحَ ْماً ُث َّم َأ َ
آخ َر َف َت َب َار َك
ني﴾(.((4
اهللُ َأ ْح َس ُن الخْ َالِ ِق َ

ﷺ راب ًعا :صورة اجلسد الفنية واجلاملية يف اإلسالم

واملتصوفة فحسب ،فمثلام
مل يكن اجلسد حديث الفقهاء والفالسفة واملتك ّلمني
ّ
أنه خضع للتفكري واملناقشة ولو بصورة غري مبارشة باحلديث عن اإلنسان ،كذلك خضع
للذوق والغزل .وإن كان ّ
حمل النظر يف أغلب األحيان ،جسد املرأة ،ربام هذا أكثر ما ورثه
شعرا باملرأة بجسدها ،فصوروه كام هو
العرب املسلمون عن عرب اجلاهلية ،الذين تغنّوا ً
وأحسن ممّا هو.
ذوقه.

فتحول عندهم الواقع إىل خيال حماولني الوصول إىل نموذج مجايل للمرأة ،كل حسب
ّ

مر العصور ،سواء بالنسبة للفالسفة أو الشعراء
لقد كانت املرأة مصدر إهلام عىل ّ
واألدباء ،واختلفت اآلراء واملواقف حوهلا ،وقد شاع يف العرص اليوناين اعتبار املرأة إما
زوجة وإما عشيقة ،فإذا كانت زوجة ،فدورها يكمن يف اإلنجاب وتربية األوالد .وإن
كانت عشيقة فدورها الترسية عن الرجال وإسعادهم بإذاقتهم كل صنوف اللذة اجلسدية
حتى ال ينحرفوا إىل عشق الغلامن.

خاصة منه اجلامل األنثوي ،مل ّ
يتأخر شعراء اجلاهلية أو
و ّملا كان اجلامل حمبو ًبا للنفسّ ،
ٍ
خاصة يف مفاتنه .وكانت املرأة واألنثى هي املقصود،
اإلسالم وأدباؤهم عن النظر فيه بإمعان ّ
هضيم
وكان احلب هو املوضوع .أمل يقل امرؤ القيس شاعر املرأة يف معلقاته« :كشحها
ٌ
ِ
كالس َجن َْج ِ
ـل»...
وجيدها كجيد الريم وذراعاها كذراعي ا ْل َع ْي َط ِل البِكْر وتَرائ ُب َها ْ
مص ُقول ٌة َّ
ِ
َك إلاَّ ل َّل ِ
إلاَّ أن املرأة لدى امرئ القيس وطرفة وعنرتة وغريهم ،كأنهّ ا مل ت ُ
ضاجعات.
ذات وا ُمل
ناهيك عن أشعار احلب والغزل والعشق ،بالرغم من طابعها اخلطايب اجلاميل واخليايل
( ((4أبو بكر الرازي ،تفسري مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري ،نسخة الكرتونية:
( ((4سورة املؤمنون ،اآلية .14-11
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الرمزي ،إلاَّ أهنا تستظهر يف كل مرة عنارص اجلسد ،فاحلب هو حب ليشء ،وليس ملعنى.

وقد قيل :إن مجال الوجه فتنة لعباد اهلل حتى قال بعضهم« :سمعت حييى بن سفيان
وجها ّ
قط أحسن من وجهها ،قال:
يقول :رأيت بمرص جارية بيعت بألف دينار ،فام رأيت ً
عيل من ذلك؟
فقلت له :يا أبا زكريا ،مثلك يقول هذا مع ورعك وفقهك؟! فقال :وما تُنكر َّ
صلىّ اهلل عليها وعىل كل ٍ
مليح :يا ابن أخي الصالة رمحة»(.((4

حتى األئمة والفقهاء حتدّ ثوا يف كتبهم عن اجلسد وما يتّصل به من حب وعشق
ومجال ،وهذا الفقيه والشاعر ابن حزم األندليس (383ﻫ993 /م 456 -ﻫ1064 /م)،
ملا جاء يتحدّ ث عن عالمات احلب قدّ مها يف شكلها املادي ،إذ يقول« :وللحب عالمات،
فأوهلا إدمان النظر والعني باب النفس ،فرتى الناظر يتنقل بتنقل املحبوب ،ومنها اإلقبال
باحلديث ،واإلنصات حلديث املحبوب ،ومنها اإلرساع بالسري إىل املكان الذي يكون فيه،
ومن عالمته وشواهده الظاهرة ،املجاذبة عىل اليشء يأخذه أحدمها ،وكثرة الغمز اخلفي،
وتعمد ملس اليد عند املحادثة ،وملس ما أمكن من األعضاء الظاهرة.((5(»..
وامليل باالتكاء،
ّ
فالطابع اخلطايب اجلاميل الرمزي حول اجلسد واجلسد األنثوي عىل اخلصوص مل
ينقطع بمجيء اإلسالم ،وإلاَّ ملا كانت هناك أحكام وحدود رشعية ،فالزنا من مظاهر
َان َف ِ
الزنَا إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة
﴿ولاَ َت ْق َر ُبوا ِّ
اجلنس وهو حرام واالقرتاب منه كذلك حرام ،قال تعاىلَ :
َو َسا َء َسبِيلاً ﴾(.((5

عب عن
والنظر إىل اجلسد ومفاتنه واإلعجاب به هو بداية لعالقة ،التي تبدأ مثلام رّ
ذلك أمري الشعراء :نظرة ،فابتسامة ،فسالم ،فكالم ،فلقاء؛ لذلك حيذر اهلل ويأمر املؤمنني
ِ ِِ
ني ي ُغ ُّضوا ِمن َأبص ِ ِ
وج ُه ْم َذلِ َك
اره ْم َويحَ ْ َف ُظوا ُف ُر َ
ْ ْ َ
بغض البرص ،يقول اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل ل ْل ُم ْؤمن َ َ
ون * و ُق ْل لِ ْلم ْؤ ِمن ِ
َات َي ْغ ُض ْض َن ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه َّن َويحَ ْ َف ْظ َن
َأ ْزك َٰى لهَ ُ ْم إِ َّن اهللَ َخبِ ٌري بِماَ َي ْصنَ ُع َ َ
ُ
وج ُه َّن َولاَ ُي ْب ِدي َن ِزينَت َُه َّن إِلاَّ َما َظ َه َر ِمن َْها.((5(﴾...
ُف ُر َ
ومن املؤل ّفات التي يمكن االستدالل هبا يف هذا السياق ،كتاب «أخبار النساء» أليب
الفرج بن اجلوزي (510هـ1116 /م 592 -هـ1196 /م) الذي جاء فيه قوله يف أوصاف
الوضاءة يف البرشة ،اجلامل يف األنف ،احلالوة
الصباحة يف الوجهّ ،
النساء« :وقالوا وقالّ :
( ((4أبو الفرج بن اجلوزي ،أخبار النساء ،باب ما جاء يف وصف النساء ،كتاب الكرتوين ،ص.9
( ((5ابن حزم األندليس ،طوق احلاممة (يف األلفة واألالف) ،باب عالمات احلب ،دمشق  -سورية :مكتبة
عرفة ،1930 ،ص .ص.13-11
( ((5سورة اإلرساء ،اآلية .32
( ((5سورة النور ،اآلية .31-30
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الرشاقة يف القدّ  ،ال ّلباقة يف ّ
الشامئل ،كامل
يف العينني ،املالحة يف الفم ،ال ّظرف يف ال ّلسانّ ،
احلسن يف ّ
الزهراء :التي يرضب بياضها إىل صفرة كلون
الرعبوبة :البيضاءّ ،
الشعر ،واملرأة ّ
والزجاء :الدّ قيقة احلاجبني حتى كأهنام ُخ َّطا بقلم.
القمر والبدر ،اهلجان :احلسنة البياضّ ،
والبلج :إن يكون بينهام فرجة ،والدّ عج :أن تكون العني شديدة السواد مع سعة املقلة...
ّ
الشنب :رقة األسنان واستواؤها وحسنها ...اجليد :طول العنق ...فإذا كانت سمينة ممتلئة
(((5
الذراعني والساقني فهي خدجل ٌة ...والرجراجة :الدّ قيقة اجللد. »...
ُيظهر لنا هذا الكالم كيفية ربط الواصف للمرأة ،بني صفاهتا النفسية بمظاهرها
اجلسدية ،ويكشف عن الطابع اخلطايب املادي الذي إذا ما تت ّبعناه ،تتشكّل لدينا صور خيالية
عن املرأة وصفاهتا تزيد أو تنقص عن احلقيقة .وكأن الواصف يبحث عماَّ هو أفضل .ويمكن
تفسري ذلك بسعة خيال الواصف ،ودقة نقله للواقع حتى يكون أكثر إقنا ًعا.
ِ
واملالحظ بشكل عام هلذا املنتوج األديب والفني اجلاميل ،أنه يكشف عن الرتابط
الوثيق الذي كان يقيمه الشعراء واألدباء بني احلب واجلامل ،فالغزل والعشق للجامل،
واجلامل املدرك حس ًّيا.

و ّملا كان اجلسد من املوضوعات املدركة حس ًّيا ،كان االشتغال به وبام يظهر منه أكثر
من أي يشء آخر ،وبالرغم من ذلك ال نعترب هذا اخلطاب وهذا املنتوج الثقايف الفني واألديب
التصور اإلسالمي.
يعب عن كامل صورة اجلسد يف
ّ
الذي حيرض فيه اجلسد بقوة ،رّ

ﷺ خامتة

إن االهتامم باجلسد مل يكن مقصو ًدا ،وإنام املقصود يف النقاش هو بيان الصور
والوضعيات التي تكون عليها النفس ،ثم تليها الصور التي يكون عليها اجلسد ،حتى ال
خيرج هذا النقاش عن إطار املشكلة التقليدية وهي مشكلة العالقة بني اجلسد والروح أو
النفس.
ولكن إذا أقمنا موازنة من حيث وضوح الصورة بالنسبة للنفس وقرينتها بالنسبة
للجسد ،سوف تكشف هذه املوازنة عن الصورة املبهمة للجسد ،وبالتايل صعوبة
التصور اإلسالمي.
استخالص املعاين املمكنة للجسد يف
ّ

وضح هذه الصورة ،ونحن نقول :العكس
قد يقال :إن التصوير الفني واجلاميل ّ
ِ
خاصة حني اختزل
صحيح ،لقد زاده
ً
غموضا بفعل فكره االختزايل ّ ،Réductionnisme
( ((5أبو الفرج بن اجلوزي ،أخبار النساء ،باب ما جاء يف خلق النساء ،ص.134-132
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اجلسد يف مفاتنه ،ويف بعده اجلنيس  Corps Sexuelوالليبيدي(.Libidinal ((5

يف املقابل كان اإلنسان يف كله هو املوضوع الذي أخذ نصيبه من التفكري والنقاش،
ر ّبام يرجع هذا إىل التصوير القرآين خللق اهلل ،وخلق اإلنسان اخلليفة ،عىل وجه اخلصوص.
لذلك مل يكن هناك حديث دون املرور بأهم يشء قامت عليه الدنيا واآلخرة وهو اإلنسان.
تصور حول اإلنسان ،من دون وعي حلقيقة
أما اليوم ،مل يعد بإمكان الفلسفة بناء ّ
حق السؤال والتساؤل حوله وعن وضعيته يف النظريات
ترشع لنفسها ّ
اجلسد ،فهي بذلك ّ
تقر بقيمة اجلسد ،تكون قد جعلت منه موضو ًعا قائماً
األوىل ،ويف احلضارات الراهنة .وهي ّ
بذاته ،خارج إطار العالقة التي طاملا مجعته بالروح أو النفس وأخضعته إلرادهتا.

حتول اجلسد يف كثري من جماالت التفلسف (التجربة ،والوعي ،وال ّلغة) إىل مبدأ
لقد ّ
للتحري حول معرفة الذات وعالقتها باآلخر وبالعامل .وعليه يمكن
منهجي ،وطريقة
ّ
احلديث عن فلسفة خاصة باجلسد  Philosophie du corpsالتي تُشكّل اليوم ،املسألة
املركزية يف كثري من الثقافات من خالل أعامل الفالسفة.
يتحول اجلسد إىل أداة حتليل
إننا حني نتجاوز مس ّلمة العالقة بني الروح واجلسد،
ّ
تستعمل يف إعادة تأويل تاريخ الفلسفة من خالل تاريخ اجلسد .من هنا تدعو فلسفة اجلسد
إىل إعادة قراءة الفينومينولوجيا ،وعلم النفس ،واألنثربولوجيا ومجيع أشكال املنتوج الثقايف
والرتاكم املعريف البرشي.

( ((5الليبيدي مرادف ملصطلح الليبيدو ،وهو جماز  Métaphoreاستعمله فرويد  S.Freudللداللة عىل
الدوافع اجلنسية.
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الدكتور مرزوق العمري*

ﷺ مدخل

تعدّ مسألة حتديث العقل املسلم يف الراهن أبرز حتدٍّ يجُ ابه هذا العقل،
تعرض له من تشويه
ّ
خاصة بعد تراجع فعالية الفكر اإلسالمي بفعل ما ّ
وحمارصة مل تكن احلسابات السياسية املحلية والدولية بمنأى عنها ،فوجد
خطاب احلداثة إمكانية االمتداد يف هذا الفراغ.
ولقد راهن هذا األخري عىل توظيف جهاز مفاهيمي طال خمتلف
املستويات الدينية الرشعية منها والعقدية؛ فكام اصطلح عىل الوحي احلدث
القرآين ،وعىل القرآن الكريم اخلطاب النبوي ،وعىل علامء اإلسالم الفاعلني
التارخييني ...وغري ذلك ،اصطلح كذلك عىل اإليامن كمبحث عقدي اصطلح
أي مدى يكون هذا االصطالح مرشو ًعا من الناحيتني
عليه سياسة األمل ،فإىل ِّ
املعرفية والعقدية؟

إن هذه االصطالحات تأخذ شي ًئا من اخلصوصية واخلطورة إذا ما

* كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة – اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينmerlamri@yahoo.fr :

148

سياســة األمــل أو اإلميان من منظور احلداثة

149

تع ّلقت باألمور الدينية؛ ولذلك كانت اجتهادات علامء اإلسالم يف القديم كبرية جدًّ ا يف
ضبطهم للمصطلح ،ويف فنون إسالمية عديدة ،حتى عُدَّ املصطلح آلية قراءة.
بناء عىل ذلك ال يمكن دراسة مسائل علم من العلوم بغري جهازه املفاهيمي ،وهي
املهمة التي هنضت هبا عدّ ة علوم إسالمية عىل غرار علم مصطلح احلديث وغريه.

أما علامء العقيدة فقد كانوا يف تبويبهم ملسائل هذا العلم -علم العقيدة -يراعون
طبيعة املسائل وأولويتها ،فلام كانت األلوهية أهم مسألة ُجعلت يف صدارة االهتامم ،ولكون
هذا العلم -علم العقيدة -يبحث يف موضوع األلوهية صنّفه علامء اإلسالم بأنه أرشف
العلوم عىل اإلطالق لرشف موضوعه.
ثم يأيت بعد ذلك مبحث النبوة ،ثم مبحث السمعيات ،ثم مبحث الكونيات الذي
من مسائله مسألة اإلنسان .هذا هو الرتتيب الذي درج عليه علامء العقيدة اإلسالمية ،لكن
الرؤية احلداثية آلت إىل تغيري هذا الرتتيب ،فجعلت موضوع اإلنسان يف الرتتيب األول،
وتبع ذلك تقديم العقل عىل الوحي وغري ذلك.
ممّا جتدر اإلشارة إليه أن هذا املوضوع طرح يف إطار جهود املرشوع التحديثي الذي
يعمل عىل أرخنة اإلسالم ،هذه األرخنة التي تو ّظف يف مقابل «الغيب» وبام أن األلوهية أمر
غيبي راح اخلطاب احلداثي يطرح مسألة األلوهية ضمن هذا املنظور –منظور التارخيية -أو
ضمن إحدى خططه :خطة التعقيل أو العقلنة التي تستهدف رفع عائق الغيبية كام يقول
الدكتور طه عبد الرمحن(((.
تغيري حمور العقيدة من األلوهية إىل اإلنسان هو جانب من جوانب الرؤية التي أفرزها
تم هذا التغيري بناء عىل ما ييل:
املنهج األنثروبولوجي خاصة يف قراءة النص الديني ،وقد ّ

أولاً  :طبيعة فهم الغيب

جتدر اإلشارة إىل أن األلوهية موضوع غيبي ،ولذا بدأت عملية التحويل من األلوهية
إىل اإلنسان من خالل النظر إىل موضوع الغيب ،ولقد كانت للتوظيفات املنهجية جت ّليات يف
الرؤية بخصوص عامل الغيب عمو ًما حتى صارت لدى احلداثيني العرب املعارصين رؤية
أخرى خالف الرؤية اإلسالمية التي أرستها العقيدة اإلسالمية.
ومن أبرز هؤالء احلداثيني طر ًقا هلذه املواضيع وحت ّي ًزا يف قراءته حممد أركون ،الذي

((( طه عبد الرمحن ،روح احلداثة املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ،الدار البيضاء  -اململكة املغربية:
املركز الثقايف العريب ،ط2006 ،1م ،ص.181
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نجده مثلاً يف حديثه عن اإليامن بالغيب يناقش مقولة «اإليامن» كمقولة عقدية يف مقابل
العلم احلديث ،و«املؤمن» يف مقابل رجل العلم احلديث(((.

يفهم من هذا أن اإليامن ضد العلم ،وأن اإليامن ليس له ح ّيز يف التاريخ طاملا أنه
يتعاىل عن األسباب املادية ،وهذا بناء عىل النظرة السببية التي تقيض بتقنية الوقائع ،وهلذا
تتجلىّ بداية تغيري حمور العقيدة من األلوهية إىل اإلنسان من هذه النقطة؛ أي من حماولة فهم
اإليامن بالغيب فهماً ماد ًّيا ،حتى إذا تعذر هذا الفهم كانت الدعوة إىل الرتكيز عىل «اإلنسان»
كمحور عقدي بدل «األلوهية»؛ أي خالف ما هو سائد يف العقيدة اإلسالمية.
جمرد
ينم عن يشء خطري ً
أيضا ،هو اعتبار اإليامن بالغيب ّ
ثم نجد كال ًما آخر ّ
حالة نفسية ،ولذلك يوظف مصطلح آخر أكثر دنيوية وهو «سياسة األمل» بدل اإليامن
بالغيب ،وقد اعترب هذا املفهوم البديل مفهو ًما كفيلاً بإيصالنا إىل فهم «اإليامن بالغيب»،
وذلك باالستعانة ببعض العلوم اإلنسانية كعلم النفس التارخيي وعلم االجتامع الديني:
التطورات الالهوتية فيهام مثل :التفكري يف النجاة
باالستعانة هبذين العلمني يمكن دمج كل
ّ
واألمل األخروي(((.
وهذا يعني أن دراسة مسائل الغيب ضمن هذين العلمني ،ينتهي إىل اعتبارها آمالاً
أو خواطر نفس ....أو غري ذلك من األمور ،وال يمكن أن تعترب حقائق طاملا أن دراستها
ماد ًّيا متعذرة؟!.

مؤسسة طب ًعا عىل خلفية من العلوم اإلنسانية خاصة علم
هذه الرؤية ملوضوع الغيب ّ
تم االستناد إليه ألنه
هيتم بدراسة عقلية الناس يف املايض ،وهذا العلم ّ
النفس التارخيي الذي ّ
درس موضوع اإلحلاد يف القرن السادس عرش ورآه مستحيلاً  ،بينام يف القرن العرشين صار
ممكنًا بل نزعة طاغية(((.
وهذا يعني أن اإليامن بالغيب وفق هذه الرؤية ليس إلاَّ حالة نفسية ال صلة هلا
يتحول االهتامم إىل الواقع والتاريخ واالهتامم
باحلقيقة ،وإذا كان األمر كذلك فينبغي أن
ّ
متطر ًفا أيديولوج ًّيا أكثر ممّا هو موضوع ًّيا ،ففي بعض
باإلنسان ،وكل ذلك يف طرح يبدو ّ
األحيان جتاوز الطرح االسترشاقي مثل ما هو األمر يف معاتبة أركون للمسترشقني ألهنم

((( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترمجة :هاشم صالح ،بريوت  -لبنان :املركز الثقايف العريب،
ط1996 ،2م ،ص.190
((( حممد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ترمجة وتعليق :هاشم صالح ،بريوت  -لبنان :دار
الساقي ،ط2002 ،2م ،ص.56
((( انظر :هاشم صالح يف تعليقه عىل نص حممد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص.37
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يرتمجون النصوص كام هي إذ يقول« :إهنم يرتمجوهنا ويصفوهنا بكل اهتامم وخشوع،
ولكنهم ال يسمحون ألنفسهم أبدً ا بأن يفكّكوا هذه العقائد من الداخل ،أقصد أن يفكّكوا
وتؤسس التامسك املغامر
هذه البدهييات واملس ّلامت واملوضوعات أو املضامني التي تنسج
ّ
لكل إيامن»(((.
تضمنت مسائل العقيدة ،وتبدو
والنصوص املتحدّ ث عنها هنا هي النصوص التي ّ
يؤسسه
املصطلحات املو ّظفة عىل أهنا تدل عىل وظيفة اإلنسان يف املعتقد ،وكأنه هو الذي ّ
وليس من عند اهلل عز وجل ،أو كأنه قائم عىل مس ّلامت وليس عىل استدالل يقيني.

وعىل ٍّ
كل يبدو الرتكيز عىل اإلنسان ووظائفه املختلفة أكثر من الرتكيز عىل األلوهية
كحقيقة عقدية .وهذا الفهم جيعل من اإليامن بالغيب مسألة إنسانية يمكن أن تدرس يف
إطار التاريخ واألنثربولوجيا وعلم النفس التارخيي ...إلخ لتصبح يف النهاية مسألة اإليامن
بالغيب عبارة عن جت ّليات ثقافية ،ومعطيات حاسمة لنمط التاريخ املتو ّلد عن طريق املوقف
اإليامين((( .وهذا الكالم ُيبدي قوة وأثر املوقف اإلنساين دون أي قوة أخرى.

ثان ًيا :طبيعة فهم األلوهية

إذا كان فهم موضوع الغيب عمو ًما يف اخلطاب احلداثي العريب املعارص وجدناه فهماً
أيضا ُف ِه َم فهماً آخر
خمال ًفا للفهم العقدي اإلسالمي ،فإن موضوع األلوهية كموضوع غيبي ً
غري الفهم اإلسالمي .أو يمكن القول :إن املناهج الوضعية آلت إىل تكوين رؤية ملوضوع
«األلوهية» خالف الرؤية اإلسالمية وذلك من جوانب خمتلفة :من جهة طبيعة املوضوع ،أو
من جهة كيفية اإليامن باأللوهية ،وحتى من جهة املواقف االسترشاقية التي تناولت دراسة
العقائد اإلسالمية.

من هذه اجلوانب املختلفة نجد الرؤية احلداثية ،تستبعد موضوع «األلوهية» وتركّز
عىل اإلنسان إذ تربزه من زاوية أنثربولوجية تارخيية ،ومن منظور علم املقارنة بني األديان
تطور يف اخليال الديني للمؤمنني من مرحلة إىل أخرى(((.
بأن مفهوم األلوهية ّ
واحلديث هنا عن املسلمني؛ ففي املرحلة األوىل التي كان القرآن فيها ينزل كان

((( املرجع نفسه ،ص.67
((( املرجع نفسه ،ص.36
ّ
((( جتدر اإلشارة هنا إىل أن أركون وظف مصطلح «اخليال» بدل مصطلح «اإليامن» ،وهذا التوظيف له
إنسانيا بحتًا ،وال صلة له باحلقائق األنطولوجية ،وهذه من دالئل حتويل
داللته ،إنه يريد جعل املوضوع
ًّ
حمور االهتامم يف العقيدة من األلوهية إىل اإلنسان.
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وتصوره بمثابة فاعل أو نموذج حارض باستمرار ،وهذا بالنسبة للنبي عليه
إدراك اإلله
ّ
الصالة والسالم أو ألتباعه من معتنقي اإلسالم اجلدد ،ثم جاءت مرحلة أخرى اعترب فيها
تصورات متعدّ دة منها التيولوجي ،والصويف ،والفلسفي،
تطور باتجّ اه ّ
مفهوم «األلوهية» قد ّ
والشعبي ...ثم العقالين حدي ًثا.

ثم جاءت مرحلة ثالثة وهي املرحلة الراهنة ،والتي يمكن القول :إن بداياهتا كانت مع
ظهور الفلسفة اإلحلادية يف القرون األخرية ،ولذلك نجد أركون يصف مفهوم «األلوهية»
وص ًفا ال يليق حتى يف الفلسفات الوضعية ،فريى أن يف هذه املرحلة صار اإلله خاض ًعا
ينج من ضغط التارخيية(((.
للتحول ،والتغيرّ بتغيرّ األحوال واألزمان ،وأنه مل ُ
ّ
هكذا تقدّ م لنا الرؤية احلداثية حقيقة اإليامن باهلل عز وجل ،وهي رؤية أفرزهتا القراءة
النص الديني ،ويلمس
املعارصة
للنص الديني ،أو تلك التي ترتّبت عىل القول بتارخيية ّ
ّ
املهتم باخلطاب احلداثي الصبغة املادية حتى يف فهم احلقيقة الكربى «األلوهية» ،بل يصل
ّ
(((
البعض منهم يف حديثه عن الذات العلية واص ًفا إياها بـ«الكائن املشخص» .
وهذا الكالم ال يليق بجالل اهلل سبحانه وتعاىل ،كام أننا من خالل ذكر املراحل
السابقة ملفهوم «األلوهية» نلمس أن «األلوهية» اخرتاع برشي من منظور احلداثة ،شأهنا يف
ذلك شأن موضوع الغيب كام سبقت اإلشارة.
كام نلمس امتداد خصائص الرؤية املشار إليها وسحبها عىل هذا املوضوع مثلها
مثل إلغاء القدسية ،والقول بتقنية الوقائع .أليس ربط مفهوم «األلوهية» باخليال البرشي
بتطور اإلله وخضوع «األلوهية» لضغط التارخيية ،أليست هذه األمور تؤكّد نزع
واحلكم ّ
القداسة عن القداسة؟! وتريد أن جتعل من كل يشء ماد ًّيا حتى «األلوهية»؟!.
تصور احلداثيني حلقائق العقيدة اإلسالمية ،ففي الرؤية
وهذا الكالم يأيت يف إطار ّ
وبتطور مستوى املعرفة يف كل
تصورات مرهتنة بمستوى الوعي،
احلداثية« :العقائد
ّ
ّ
متطورة ،ومنها موضوع «األلوهية» ،ولذلك
عرص»( .((1فاحلقائق العقدية يف الرؤية احلداثية ّ
صار الرتكيز عىل اإلنسان بدل «األلوهية» انسجا ًما مع التارخيية.
وهلذا إذا ما طرح تساؤل حول هذا املوضوع عن :ما رس بقاء اإليامن باهلل عند
اإلنسان؟ نجد اإلجابة عند احلداثيني -كام أرشت من قبل -هي اإلجابة اليت يقدّ مها علم

((( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص.102-101
((( هشام جعيط ،يف السرية النبوية القرآن والوحي والنبوة ،بريوت :دار الطليعة ،ط1999 ،1م ،ص.27
( ((1نرص حامد أبو زيد ،النص والسلطة واحلقيقة ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط2000 ،4م ،ص.134
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جمرد حاالت نفسية ،كام أن هذه املفاهيم اإليامنية مثل :اهلل ،النبي،
النفس التارخيي عىل أهنا ّ
املؤمنني ،الكفار ،ليست إلاَّ تسميات مرحيةّ ،
تدل عىل مضامني مع ّينة داخل اخلطاب القرآين
الذي ال يمكن فصله عن العمليات االجتامعية التي و ّلدته(.((1
وإذا كانت القراءة السيمولوجية هي التي صنعت هذه الرؤية عىل هذا املستوى
العقدي؛ أي بخصوص عقيدة األلوهية ،فإننا نجد موق ًفا آخر يريد ومن زاوية مقارنة
إبراز أن «اإلله» يصطلح عليه «الفاعل املع ّقد» و«البطل املغيرّ » و«بطل التغيري» ،وأن هذه
التسميات تنطبق عىل اهلل بحسب املؤمنني ،وعىل حممد  Kبحسب املؤرخ النقدي(.((1

وكأن التاريخ النقدي جيعل من «األلوهية» يف اإلسالم ال حقيقة هلا ،وأن حركة
التاريخ اإلسالمي أدارها النبي  Kدونام ّ
تدخل للعناية اإلهلية ،وهذه رؤية خمالفة
للعقيدة اإلسالمية.
هبذا يتجلىّ لنا رهان الرؤية احلداثية يف قول أحد صانعيها« :أريد جتاوز الرؤية
االفتخارية والتمجيدية للمسلمني ،هذه الرؤية التي ختضع الكلية التارخيية (أو كلية
التاريخ) للوحي وتدخل اهلل يف التاريخ»(.((1

هذا هو رهان الرؤية احلداثية يف هذه املسألة -األلوهية -إنه فصل األلوهية عن
التاريخ كام يقولون .ما دام هذا هو الرهان نجد يف الرؤية احلداثية اإلشادة بالباحثني الذين
أمهلوا هذا املوضوع -األلوهية -من مسترشقني وغريهم عىل الرغم من أنه موضوع مركزي
بالنسبة للعقل الديني وللعقل الفلسفي(.((1

باإلضافة إىل اإلشادة هبذا املوقف نجد التحذير من التأصيل للحقيقة ،وفق ما يقتضيه
العقل اجلديد؛ ألن التأصيل للحقيقة يؤ ّدي إىل الوقوع يف الدوغامئية من جديد ،وهو األمر
الذي يرفضه العقل احلداثي(.((1
ومن املعلوم أن احلقيقة هي «األلوهية» ،التي تراهن الرؤية احلداثية عىل جعلها
التصور وهذه الرؤية احلداثية ملوضوع األلوهية ،وملوضوع
مسألة تارخيية ،ونتيجة هذا
ّ
الغيب يتجلىّ لنا أن هذه الرؤية تتخلىّ عن األلوهية كحقيقة وجتعل من اإلنسان هو مركز
( ((1حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص.100
( ((1املرجع نفسه ،ص.105
( ((1املرجع نفسه ،ص.62
( ((1حممد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص.20
( ((1املرجع نفسه ،ص.15
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الرؤية احلداثية.

املعب عن هذه الرؤية ،يقول حسن
وهذا ما يتجلىّ برصاحة يف اخلطاب احلداثي رّ
حنفي« :وكام يستعني القدماء باهلل ،فإنّنا نستعني بقدرة اإلنسان عىل الفهم والفعل عىل النظر
والعمل باالعتامد عىل النصوص القديمة وجتارب العرص»(.((1
وهكذا قضت الرؤية احلداثية بتغيري حمور االهتامم يف العقيدة ،فعندما كانت
االستعانة باهلل صارت االستعانة باإلنسان .وبعدما كان موضوع «األلوهية» أهم املواضيع
عىل اإلطالق ،صار موضوع اإلنسان بدل ذلك ،وهكذا سائر القضايا التي تريد الرؤية
احلداثية نسبتها لإلنسان طاملا أنه صانع التاريخ ،وخاضع لضغط التاريخ ومتفاعل معه.

ثال ًثا :طبيعة فهم النص

وهي ٍّ
جتل من جت ّليات تغيري حمور االهتامم يف العقيدة ،إذ يبدو الرتكيز عىل اإلنسان
بالدرجة األوىل :عىل فهمه وثقافته ،ولغته وحدود وجوده ،وكل ما هو تارخيي ولإلنسان
دور يف إنجازه ،لقد صارت الرؤية احلداثية تراهن عىل نقل النص من الوضع اإلهلي إىل
الوضع البرشي(.((1
بينام الرؤية الدينية تركّز عىل بعده اإلهلي ،ويتجلىّ ذلك من خالل ما ييل:

 -1إلغاء بعده الغيبي :مل تعد الرؤية احلداثية تثبت أن القرآن الكريم كالم اهلل األزيل
كام هو معتقد املسلمني ،بل تنكر أزليته وتركّز فقط عىل بعده التارخيي ،ويف ذلك حماولة
فصله عن مصدره اإلهلي ،وإن كان بعض احلداثيني يعترب ذلك موق ًفا إسالم ًّيا له حضوره يف
الرتاث مستنجدً ا بمقولة «خلق القرآن» التي قال هبا املعتزلة.

وقد كان الدكتور نرص حامد أبو زيد يقول« :إن النص يف حقيقته وجوهره منتج
ثقايف ،واملقصود بذلك أنه تشكّل يف الواقع والثقافة خالل فرتة تزيد عىل العرشين عا ًما ،إذا
كانت هذه احلقيقة تبدو بدهيية متّف ًقا عليها ،فإن اإليامن وجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود
لكي يطمس هذه احلقيقة»(.((1
هذا الكالم ينكر صاحبه أزلية الكالم اإلهلي ويقصد حتديدً ا النص القرآين ،وهي
دعوة إىل فهمه عىل أنه منتج ثقايف بعبارة الدكتور نرص حامد أبو زيد ،وال شك أن الثقافة

( ((1حسن حنفي ،من العقيدة إىل الثورة ،املركز الثقايف العريب ،ط1988 ،1م ،ج ،1ص.42
( ((1طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،ص.178
( ((1نرص حامد أبو زيد ،مفهوم النص ،بريوت  -لبنان :املركز الثقايف العريب ،ط 2000 ،5م ،ص .24
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منتجا إنسان ًّيا عىل األقل عىل مستوى اللغة.
من صنع اإلنسان ،ومن ثم يصبح النص ً

هذه إحدى صور الرتكيز عىل اإلنسان بدل األلوهية ،كصفة من صفات الرؤية
التصور
تم تأسيس هذه الرؤية بالنظر إىل عدة أمور اعتربت من خصائص
ّ
احلداثية ،وقد َّ
اإلسالمي الذي بنى عليها فهمه للنص واعتربها حقائق وما هي كذلك يف نظر احلداثيني،
تأسست يف الفضاء اإلسالمي بفعل
مثل هذه املسألة (أزلية النص) فالرؤية احلداثية تعتربها ّ
التقادم والرتاكامت وليس مر ّدها النص.
يقول نرص حامد أبو زيد« :من أخطر تلك األفكار الراسخة واملهيمنة ،حتى صارت
بسبب قدمها ورسوخها جز ًءا من «العقيدة» فكرة أن القرآن الكريم الذي نزل به الوحي
األمني عىل حممد  Kمن عند اهلل سبحانه وتعاىل نص قديم أزيل»(.((1
فحسب هذا الكالم أزلية القرآن الكريم خاصية مضفاة عليه وليست خاصة ذاتية،
وما دام كذلك فمعنى هذا أنه ذو طبيعة تارخيية ،وهذا كالم يتّفق مع ما ب ّيناه من قبل
بخصوص طبيعة فهم الغيب وطبيعة فهم األلوهية ،وإذا كان النص من طبيعة ثقافية تارخيية
فهذا ٍّ
جتل للدور اإلنساين أو للرتكيز عىل حمور اإلنسان بدل حمور األلوهية.

إذا كان اجلانب األول الذي كانت عليه الرؤية احلداثية هو مسألة «التقادم» ،فإن
اجلانب الثاين يف هذه املسألة هو خمالفة أهل السنة يف تصنيف صفة «الكالم» كصفة من
صفات اهلل عز وجل فال يعتربها احلداثيون من صفات الذات ،بل تعترب من صفات الفعل،
وذلك ملا لألفعال من ارتباط بالوجود ،ونفيها عن الذات ملا للذات من وجود ميتافيزيقي
أزيل( ،((2واالرتباط بالوجود ارتباط بالتاريخ ومن َث َّم تارخيية النص القرآين .هذا جانب من
النص يف الرؤية احلداثية.
جوانب طبيعة ّ
-2عالقته بالواقع :وهي نتيجة ترتّبت عىل إلغاء بعده الغيبي؛ ألنه بنفي أزليته تثبت
دنيويته ويرتبط بالواقع ،والرتكيز عىل اإلنسان يتجلىّ بفعل دوره يف صناعة الواقع وأحداثه
وثقافته ...إلخ.
نصا لغو ًّيا ،يعالج ويناقش ويدرس هبذه الصفة
النص باعتباره ًّ
لذا نجد الرتكيز عىل ّ
دون غريها ،يقول نرص حامد أبو زيد« :هي نصوص لغوية تشكّلت خالل فرتة زادت عىل
العرشين عا ًما ،وحني نقول :تشكّلت؛ فإننا نقصد وجودها املتعينِّ يف الواقع والثقافة ،بقطع

( ((1نرص حامد أبو زيد ،النص والسلطة واحلقيقة ،ص.67
( ((2املرجع نفسه ،ص 6وما بعدها.
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النظر عن أي وجود سابق هلا يف العلم اإلهلي أو يف اللوح املحفوظ»(.((2

نصا لغو ًّيا يف الرؤية احلداثية ،وهذا
احلديث هنا عن القرآن الكريم ويتجلىّ اعتباره ًّ
جانب من جوانب الرتكيز عىل البعد اإلنساين ألن اللغة إنسانية .وتتجلىَّ عالقة النص
بالواقع من خالل مقارنته بسائر الظواهر الثقافية السائدة يف البيئة العربية يف فرتة نزوله
مثل :السحر ،الشعر الكهانة ...وغريها(.((2
كام يقول بأن إطالق النص عىل نفسه «القرآن» يدل عىل استجابته إىل الثقافة التي
تشكّل من خالهلا ،ولكنه يف الوقت نفسه يفرض مت ّيزه عنها باختياره هذا االسم غري املألوف
متا ًما(.((2
والنص الرتاثي فهام يف الرؤية احلداثية أشدّ التصا ًقا بالواقع؛
النص النبوي
ّ
أما عن ّ
نص
نبوته ،وبام أنه كذلك فهو ّ
فالنص النبوي هو تعبري عن برشية حممد  Kوليس عن ّ
ّ
مرتبط بمرحلة من مراحل شخصه عليه الصالة والسالم.

النص الرتاثي فيكون يف نظرهم ألصق بالواقع من باب أويل ،فهو استجابة ملراحل
أما ّ
حضارية معينة من حياة األمة ،أنجزه العلامء املسلمون استجابة لظروفهم يف تلك املراحل.

أهم املواضيع
هذا ما جيليِّ دور اإلنسان واالهتامم به بدل موضوع األلوهية الذي هو ّ
العقدية كام سبق بيان ذلك .وما دام الرتكيز عىل اإلنسان صار اإليامن -يف الرؤية احلداثية-
حالة نفسية تعتني هبا علوم اإلنسان كعلم النفس وأنثربولوجيا األديان ،وليس نصوص
الوحي عىل حدّ زعم أطروحة احلداثة.
وعليه فهذا االصطالح -سياسة األمل -ال يكون مستسا ًغا من الناحية العقدية ألنه
يفيض إىل إنكار اإليامن بالغيب ،وال يستساغ معرف ًّيا ألنه دراسة للمطلق بآليات نسبية؟!.

( ((2نرص حامد أبو زيد ،مفهوم النص ،ص.25
( ((2املرجع نفسه ،ص 31وما بعدها.
( ((2املرجع نفسه ،ص.52

رأي ونـقــــاش
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ط� و محمد ب�ا �را لصد ر*
ي� ما ل ك� ب� ن� ن� ب�ي� و س�يد � ب
الدكتور علي القريشي**

ﷺ مدخل

إن اجلدل الفكري الذي جرى قبل عقود مضت بني املفك َّرين مالك بن
تعرضت له من قبل مع بعض
نبي وس ّيد قطب حول مفهوم احلضارة ،والذي ّ
الباحثني منهم الدكتور سليامن اخلطيب يف مرص ،والدكتور حممد العبدة يف
اجلزائر ،قد دفع الباحث السعودي زكي امليالد ّ
مؤخ ًرا إىل استئناف احلوار
وجديرا بالتعقيب ،بوصفه
حول املوضوع ،الذي هو بنظره موضو ًعا حيو ًّيا
ً
متس صميم واقع األمة واحتياجاهتا ومكانتها يف عامل اليوم ،هلذا عدّ
إشكالية ّ
ما جرى من نقاش بني ابن نبي وس ّيد قطب حول الفكرة املذكورة ،أحد أهم
املناظرات النادرة التي شهدها املجال العريب اإلسالمي والتي حتتاج بنظره إىل
مزيد من احلوار والتعميق.
وإذا كانت مداخالت الباحثني العرب الثالثة املشار إليها حول موضوع

* تعقيب عىل مقالة :زكي امليالد ،فكرة احلضارة بني مالك بن نبي وسيد قطب ،جملة الكلمة،
العدد  ،95ربيع 2017م1438 /هـ.
** باحث وأستاذ جامعي من العراق ،رئيس مركز التغيري للدراسات واإلعالم.
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املناظرة ،قد مالت إىل وجهة نظر سيد قطب ،فإن األستاذ امليالد بدا وكأنه أميل إىل وجهة
نظر مالك بن نبي.

أقر بأن مالك بن نبي كان مسكونًا هباجس «التقدّ م»،
بداية نشري إىل أن زكي امليالد قد ّ
بينام كان هاجس سيد قطب هو «اهلوية» ،وهذه حقيقة واضحة يف املوقف الفكري العام
لكال املفك َّرين ،وإن عدم إغفال ابن نبي لفكرة اهلوية الذي أكّده امليالد ،ال يغيرّ من حقيقة
ظل منص ًّبا عىل احلضارة = التقدّ م ،بينام ّ
أن اهتاممه املركزي ّ
ظل سيد قطب يعدّ اهلوية =
العقيدة هي جوهر املرشوع اإلسالمي ،وقد شكّل موضوعها حمور اهتاممه الرئيس.
إلاَّ أن ذلك ال يعني أن املدن ّية أو احلضارة مستبعدة يف تفكري قطب أو أهنا ال تعنيه،
فهو يراها نتيجة؛ لذلك مل ينشغل بالنتيجة قبل إرساء املقدّ مة ،أي إجياد «املجتمع اإلسالمي»
املؤمن ،بينام ّ
ظل ابن نبي يتحدّ ث عن رشوط احلضارة بمعناها املادي واملعنوي ،بدليل أنه
كثريا عن
كان يأمل يف ثورة مجال عبد النارص أن حت ّقق احلضارة املرجوة دون أن يتساءل ً
طبيعة النظام النارصي سوا ًء من أوجهه الترشيعية أو السياسية أو االجتامعية.
واحلقيقة أن فهم احلضارة بجوانبها املادية عند ابن نبي قد ترتّب عليه حتديد جانبي
يتم إلاَّ
جمسدات التمدّ ن ،وظن أن حتقيق احلضارة ال ّ
إلشكالية التغيري ،حيث متركز حول ّ
وف ًقا ملعادلة :إنسان  +تراب  +زمن ،وهذا ما أبعده عن املشكلة احلقيقية ،وعن جوهر
التخ ّلق املرتبط بمسائل العقيدة والقيم واألهداف والسلوكيات والنظام االجتامعي احلاكم.

صح القول :إن ابن نبي كان يفكّر باملجتمع اإلسالمي املاثل ،فيام كان سيد
لذا ّ
قطب يفكّر باملجتمع اإلسالمي املثال ،وال ّ
أدل عىل ذلك من تركيز جهده عىل رشوط إقامة
املجتمع اإلسالمي املؤمن باإلسالم عقيدة ورشيعة ونظا ًما ،ألنه كان يرى أن إجياد هذا
املجتمع سيتبعه تلقائ ًّيا صوغ النظريات اإلسالمية ضمن الواقع وممارساته العملية.
فاملجتمع ُينتج نظرياته ونظمه الالئقة به ،وهذا ما مل َي ِع ِه ابن نبي حني انتقد سيد قطب
وهو يغيرّ عنوان كتاب له اسمه «نحو جمتمع إسالمي متحضرّ » إىل «نحو جمتمع إسالمي»
ربا كلمة «متحضرّ » ال لزوم هلا ألهنا حتصيل حاصل ،وبرصف النظر عن مثالية هذا
معت ً
اهلاجس الذي يتعارض مع واقعية مبدأ «ما ال يدرك ك ّله ال يرتك ج ّله».

ال شك أن تركيز سيد قطب عىل موضوع اهلوية قد أبعده عن االنشغال بفكرة
التقدّ م ،بل وحتى عن اإلعداد النظري لنظم املجتمع اإلسالمي املنشود ،يف مقابل ما ركّز
كثريا برشوط اهلوية وإعداد الرشوط القانونية
عليه ابن نبي عىل فكرة التقدّ م دون االنشغال ً
للنظام اإلسالمي ،وقد تالىف املفكّر اإلسالمي العراقي حممد باقر الصدر هذين اخلللني
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يف مرشوعه التغيريي حني مجع بني االهتامم بالنظام اإلسالمي ونظرياته وفكرة التقدّ م
ورشوطها املوضوعية(((.
ومع ذلك فإننا نتّفق مع األستاذ امليالد يف نقده للنتائج التي يمكن أن ترتتّب عىل
تقسيم املجتمعات عند سيد قطب إىل جمتمع إسالمي وجمتمع جاهيل ،بحيث ال يصدق -من
وجهة نظره -وصف احلضارة إلاَّ عىل األول دون الثاين ،ومن َث َّم فجميع احلضارات غري
اإلسالمية مت ّثل حالة جاهلية ،وهو موقف يتنكّر وال شك إىل املنجزات اإلنسانية والعمرانية
التي قدّ متها العديد من احلضارات ،كام أن وصفه تلك احلضارات باجلاهلية ينطوي عىل
دعوة نبذ من شأهنا أن تقود إىل التنافر والرصاع ،وهو ما أ ّدى إليه الفكر القطبي بالفعل عند
أتباع مدرسته عند تكوينهم النظرة نحو اآلخر ،حتى جعلهم يرفضون التفاعل والتبادل مع
احلضارات األخرى.

ﷺ بني الصدر وسيد قطب

وهنا نرى من املناسب بيان رأي السيد الصدر وقراءاته لفكرة احلضارة يف مقابل ما
رآه كل من مالك بن نبي وسيد قطب.
منفتحا عىل اآلخرين
إن االستقاللية الفكرية للسيد الصدر ،مل متنعه من أن يكون
ً
إسالميني وغري إسالميني ،ففي جمال الفكر احلركي أفاد من كتابات اإلخوان املسلمني
ال سيام كتابات حسن البنا الذي قرأ له مشكالت الدعوة والداعية ،كام قرأ لسيد قطب
وعبد القادر عودة ،واشرتك مع سيد قطب يف إدراك رضورة العمل احلركي وأمهية إعداد
النخبة يف إنجاز مرشوع التغيري.
وقد انخرط كل من الصدر وقطب يف العمل املن ّظم ،فاألول ُيعد –كام هو معروف-
بارزا من أقطابه
مؤسيس حزب الدعوة ،فيام أضحى الثاين بالتحاقه بتنظيم اإلخوان قط ًبا ً
من ّ
يف مرحلة الستينيات.

غري أن سيد قطب عىل الصعيد املعريف مل يكن إلاَّ أدي ًبا ،ومل يتم ّيز إلاَّ بتفسريه للقرآن
الكريم ،وبام قدّ مه من دراسات مجالية إسالمية .أما الصدر فقد كان عا ًملا يف الرشيعة،
وفقيها جمتهدً ا باملعنى األصويل ،فضلاً عن كونه فيلسو ًفا ،ومكتش ًفا للعديد من النظريات
ً
((( حول تفصيل موقف السيد حممد باقر الصدر ومقارنته بموقف ٍّ
كل من مالك بن نبي وسيد قطب يف هذا
فكرا وسلوكًا،
اخلصوص راجع :د .عيل القرييش ،الفكر الرتبوي عند حممد باقر الصدر ..القيادة والقدوة ً
بغداد ،بريوت :املركز العلمي العراقي ،2014 ،ص  394 ،391وص.402 ،398
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اإلسالمية يف أكثر من حقل ،ومل تكن منطلقات التغيري عنده تقترص عىل النص الديني ،بل
كان يو ّظف النص ويستنبط منه النظريات بخالف قطب الذي كان يرى أن االشتغال يف
وضع النظريات أو الربامج أمر ال طائل من ورائه ما دام املجتمع جاهل ًّيا ،كام أن النظريات
والربامج ال تظهر –برأيه -إلاَّ كنتيجة لقيام جمتمع إسالمي متكامل.
ومن هنا كان تركيزه عىل العمل الدعوي وتكوين الصفوة (املكية) املؤمنة التي تقع
عىل عاتقها قيادة التغيري ،ومتهيدً ا إلقامة املجتمع اإلسالمي املطلوب.
ينتج من هذا االختالف ،اختالف النظرة بينهام نحو مفهوم املنهج ،فهو عند قطب ال
يتجاوز معنى الدين ،فيام عند الصدر جمموعة القواعد واألدوات التي تستخدم لتقديم رؤية
إسالمية متكاملة ،وهو املعنى الذي يقرتب من املفهوم املعتمد يف النظام املعريف املعارص(((.

كام أن قطب ير ّد حالة االنحراف يف احلالة اإلسالمية إىل ما داخل الفكر اإلسالمي
من فكر أجنبي واختالط بالثقافات الفارسية واإلغريقية ،فيام ير ُّد الصدر االنحراف إىل ما
أصاب البناء الداخيل لألمة من عطب((( ،خاصة بسبب السلوك املنحرف للقيادات التي
تس ّلمت زمام األمور وأ ّدت إىل ما أ ّدت إليه من تعطيل للفاعلية اإلسالمية.

وقطب هو اآلخر ال ينكر ظاهرة االنحراف القيادي حني ح ّلل يف كتابه (العدالة
االجتامعية يف اإلسالم) ما أصاب التجربة اإلسالمية من خلل حني ُأبعد اإلمام عيل C
عن زمام القيادة ،ومن َث َّم برزت ظاهرة االنفصال فيام بني السلطان والقرآن – بحسب تعبري
مالك بن نبي.

وبالعودة إىل مسألة بناء النظريات ،واعتامد سيد قطب مبدأ إرجاء ذلك إىل ما بعد
قيام املجتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية ،فإن ذلك هو ما دفعه إىل االكتفاء بعرض
مبادئ احلكم العامة يف اإلسالم ،واعتامد فكرة اجليل األول وجتربته التارخيية((( ،فيام عمل
الصدر وبقوة إلثبات قدرة اإلسالم عىل تنظيم شؤون األمة وقيادة احلياة ،هلذا كان عكوفه
عىل الكتابة يف النظرية السياسية اإلسالمية وتدوينه ملرشوع الدستور اإلسالمي ،وبلورته
للمفاهيم املتّصلة بالقيادة والنظام.
التصور
وحني كان سيد قطب يرفض الفلسفة ،ويركّز عىل اكتشاف مدركات
ّ
اإلسالمي مقرونة بالرتبية والتحريض عىل التغيري ،كان الصدر يشتغل بالفلسفة ويقدّ م يف

((( حسن سعد ،األصولية اإلسالمية العربية املعارصة ،ص .276
((( أمحد راسم النفيس ،فقه التغيري بني سيد قطب والسيد حممد باقر الصدر ،املنهاج ،العدد  ،170ص.300
((( املصدر السابق ،ص.426
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جماهلا املنظورات اإلسالمية حول الكون واإلنسان واملعرفة والعامل ،باعتبار أن ذلك يشكّل
تؤسس للتغيري.
يف نظره أصل التفكري ومنبع تشكيل الرؤى واالتجّ اهات التي ّ

أما عىل صعيد العمل احلركي ،فقد طغى األسلوب األديب والوجداين عىل خطاب
وحكم
سيد قطب ،وقد جتلىّ ذلك يف كتابه (معامل يف الطريق) الذي شكّل وثيقة إدانة ضدّ ه ُ
بسببه باإلعدام بدعوى أنه كان دليلاً لعمل حزيب ،وبرناجمًا لقلب نظام احلكم ،فيام احلقيقة
أفكارا ولفتات تربوية مشبعة باحلس التعبريي ،ومل يكن ينظر ألية
أنه مل يكن إلاَّ كتا ًبا محل
ً
خطوات إجرائية ،وهو يف (معامل يف الطريق) خيتلف عماَّ كتبه الصدر يف هذا اخلصوص،
ال سيام أفكاره احلركية التي وضعها حلزب الدعوة وما كان يضعه من تنظريات ،وحتديده
تعب
ملراحل العمل السيايس وما كان يب ّثه من أفكار يف بعض حمارضاته ورسائله ،التي كانت رّ
عن االهتامم بالواقع وإشكالياته ورصاعاته.
ومن أوجه التباين بني الصدر وقطب ،أن قطب كان يعلن –ضمنًا إن مل يكن
رصاحة– تكفريه للحكّام ،وينعت املجتمعات مجي ًعا باجلاهلية ،وكان خطابه الرتبوي
يقوم عىل ترسيخ سلوكيات املفاصلة مع الواقع والتشدّ د مع قواه ونظمه الفاعلة ،فيام كان
انشغال الصدر منص ًبا عىل وضع البدائل النظرية ،والتأسيس الرتبوي للتغيري من دون أية
أطروحة تكفريية ،لكنه يف الوقت نفسه مل يرت ّدد من وصف حكام العرص بالظلمة من دون
استخدام لغة التكفري.

لقد مت ّيز سيد قطب بأسلوبه الوجداين ونزعته التحريضية احلا ّدة ،ومل ينشغل كالصدر
بإعداد نظريات إسالمية يف السياسة أو االقتصاد أو االجتامع أو الفلسفة ،وهبذا فهو مفكّر
يف الدعوة ال مفك ًّرا يف اكتشاف النظريات ،كام اعتمد يف فهمه التغيريي عىل ترسيخ العقيدة
والرتبية احلركية للنخبة ،وكان يرى يف ذلك الكفاية من دون احلاجة إىل االشتغال بالربامج،
ألن البداية املطلوبة هي يف رضورة التخ ّلص من املجتمع اجلاهيل ،وإن التغيري االجتامعي
احلقيقي ال يتح ّقق إلاَّ عرب هذا الطريق.

ﷺ بني الصدر ومالك بن نبي

قضية التغيري االجتامعي مت ّثل حمور أعامل وأنشطة كل من السيد حممد باقر الصدر
واملفكّر اجلزائري مالك بن نبي ،وإذا كان اإلسالم جيمع بينهام عقيدة ،إلاَّ أن ما يم ّيز الصدر
فقيها يامرس االستنباط الرشعي عىل خمتلف احلقول ،وجيتهد يف اكتشاف النظريات
أنه كان ً
وإطارا جلهوده التغيريية ،فيام كان ابن نبي
اإلسالمية ،وكان اإلسالم بشموليته يشكّل قاعدة
ً
يواجه الواقع بإشكالياته املاثلة ،ويتناوله بعقلية حتليلية وتفكري علمي ونزعة برمجاتية مع

162

رأي ونـقــــاش

وتوجهاته وقيمه العامة ،وهو بذلك ينطلق من الواقع ويبحث
االستضاءة بمبادئ اإلسالم
ّ
يف رشوط التغيري املوضوعية وصولاً إىل حتقيق النهضة يف إطار ما أسامه باحلضارة .من هنا
كان اهتاممه ينصب بالدرجة األوىل عىل اإلنسان املسلم واملجتمع املسلم أكثر من انشغاله
باإلسالم كأحكام ونظريات ،وهو بذلك أقرب ما يكون إىل عامل اجتامع إسالمي منه إىل عامل
يف الرشيعة اإلسالمية.
لقد انتقد ابن نبي االتجّ اهات اإلصالحية لرجال النهضة الذين سبقوه ،ورأى أن
انشغاهلم كان منص ًّبا عىل قضايا جزئية ،فاألفغاين بنظره ركّز عىل اجلانب السيايس ،وحممد
عبده انشغل بإصالح التعليم ،والكواكبي وشكيب أرسالن شغلهام اجلانب الدفاعي ،ومل
ِ
يستثن من التوصيف املتقدّ م غري حسن البنا الذي وجده أكثر شمولية وفاعلية.

إلاَّ أن احلكم النقدي املذكور ينسحب يف التحليل النهائي عىل ابن نبي نفسه ،إذا
ما تأ ّملنا كيف أن اهتاممه متحور حول إشكالية احلضارة والتنمية والذي قاده إىل نحو آخر
من التجزيئية ،حني ركّز اهتاممه عىل املعنى املدين املادي للحضارة أكثر من معناها الشامل،
تؤسس ملشاريع
بدليل أنه كان يتفاعل مع ثورة يوليو يف مرص ال ليشء إلاَّ ألهنا بدأت ّ
تنموية ،وتضع خط ًطا للتصنيع واإلصالح الزراعي والنهضة املدنية.
واحلقيقة أن فهم احلضارة باحلدود املادية والتنموية عند ابن نبي ،قد ترتّب عليه
جمسدات التمدّ ن ،فظن أن احلل الدقيق للمشكلة
حتديد جانبي إلشكالية التغيري متركز حول ّ
احلقيقية ألزمة التخ ّلف املرتبطة بقضية اإلنسان وحريته وكرامته وأمنه وقيمه وأخالقه
وتوازنه ،وما يتط ّلبه من توفري للعدالة االجتامعية ،والبعد عن االستبداد وحتقيق املساواة،
والذي يرتبط كل ذلك بالبحث عن النظام االجتامعي األصلح ،وهو ما انتبه إليه وركّز عليه
السيد الصدر.
جمرد هيكل الوجود املادي
إن الصدر كان يدرك أن التغيري ال ينبغي أن يستهدف ّ
تتجسد
واملدين وحتقيق النهضة التنموية ،بل ال بد من إجياد النظام االجتامعي الصالح الذي
ّ
من خالله القيم واملبادئ واملقاصد الربانية عىل خمتلف الصعد االجتامعية والسياسية
جمرد هتيئة الوسائل واإلمكانات املادية واملدنية –عىل أمهيتها– فال يؤ ّدي
واالقتصادية ،أما ّ
بالرضورة إىل التكامل والسعادة وحتقيق إنسانية اإلنسان.

ومع ذلك التقى كل من ابن نبي والصدر عىل تأكيد أمهية الرتبية ،والنظر إليها كإحدى
املقومات األساسية يف عملية التغيري االجتامعي ،ومن منطلق االهتامم بالتغيري االجتامعي
ّ
يفرق بينهام
عند كل منهام اتجّ هت أفكارمها الرتبوية إىل اجلانب االجتامعي ،غري أن ما كان ّ
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أن ابن نبي كان يتواصل بأفكاره مع الواقع كيفام كان ،فهو حني يطرح أفكار نظري :تكييف
الفرد اجتامع ًّيا ،والواجب يف احلق ،ومدرسة النشاط املشرتك ،وغريها من األفكار الرتبوية
االجتامعية ال يرشطها بالتفرقة بني نظام اجتامعي وسيايس واقتصادي صالح ونظام آخر
منحرف ،األمر الذي يمكن أن يسمح ملثل هكذا أفكار أن جتيرّ خلدمة الواقع القائم ،أكثر
من جتيريها خلدمة عملية التغيري احلقيقية التي تقوم عىل أساس اإلسالم.
نعم جيوز التعامل مع هذه األفكار اجليدة ،وحتريكها يف إطار البناء االجتامعي جلامعة
التغيري((( ،يف حالة غياب البناء االجتامعي اإلسالمي الكامل.

صحيحا أن ال تربية من دون جمتمع ،فإنه من الصحيح
من جهة أخرى ،إذا كان
ً
أيضا أن ال تربية بغري االهتامم بالفرد ،أما االكتفاء باستخراج الرشوط التي تؤ ّدي إىل إسهام
ً
الفرد يف النمو االجتامعي العام –كام يريد ابن نبي– فمعنى ذلك وضع رشوط عىل نمو
الفرد خارجة عن داخليته واختياراته ،وهو ما يشكّل إغفالاً لرضورات النمو الفردي الذي
هو األساس لعملية التغيري االجتامعي ،وهذا ما كان يعيه ويؤكّده ابن نبي بنحو واضح يف
كتاباته ،إلاَّ أنه مع ذلك كان يربطه عىل الدوام باهلدف االجتامعي(((.
إن تركيز ابن نبي عىل الرتبية االجتامعية برصف النظر عن النظام القائم ،مر ّده
االعتقاد بأن التغيري االجتامعي هو األساس ألي تغيري سيايس ،وهو يف هذا يقول« :إن
وتتنوع معه،
احلكومة مهام كانت ما هي إلاَّ آلة اجتامعية تتغيرّ تب ًعا للوسط الذي نعيش فيه
ّ
(((
حرا فام تستطيع احلكومة أن تواجهه بام ليس فيه» .
فإذا كان هذا الوسط نظي ًفا ًّ
التصور إذا كان مقبولاً إىل حدٍّ ما ،إلاَّ أنه ينبغي َألاَّ يقودنا إىل االعتقاد بأن
وهذا
ّ
احلكومة ليس يف مقدورها إفساد احلياة يف املجتمع ،فالسلطة وترشيعاهتا هلا القدرة عىل
التأثري يف احلياة االجتامعية وإشاعة الفساد ،ومن َث َّم عرقلة إمكانات النهضة والتغيري.
لذلك نعود ونقول :إن اهلدف املدين الذي ّ
ظل يؤكّده ابن نبي يف مرشوعه التغيريي،
قد دفعه إىل االعتقاد بال جدوى العمل السيايس املبارش ،حتى إنه شخص ًّيا ،وكام ُعرف
عنه ،مل ينخرط يف أي عمل حركي منظمّ ،
وظل بعيدً ا عن معرتكات الرصاعات السياسية
بأشكاهلا امليدانية ،وعىل النحو الذي درجت عليه حركات التغيري اإلسالمي ،وكان يقول

((( راجع :عيل القرييش ،التغيري االجتامعي عند مالك بن نبي ..منظور تربوي لقضايا التغيري يف املجتمع
املسلم املعارص ،القاهرة :دار الزهراء لإلعالم العريب ،ط1989 ،1م،ص .279 -275
((( املصدر السابق ،ص 280 - 279
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهني ،دار الفكر1979 ،م ،ص .30
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برضورة توفري اجلهد والعودة بشبكة العالقات االجتامعية إىل فعاليتها بغض النظر عن
طبيعة النظام القائم ،وهو هبذا ينحى منحى إصالح ًّيا خيتلف عن املنحى الذي خي ّطه الصدر
حني ال يرى جدوى اإلصالح يف إطار واقع ال إسالمي.
من هنا افرتق منحى الرتبية كأساس للتغيري عند كال املفكرين ،عىل الرغم من أن كلاًّ
منهام يركز عىل الرتبية يف أبعادها االجتامعية والتغيريية.

وإذا قلنا بأن مدركات ابن نبي الرتبوية قد صيغت عىل نحو وظيفي ويف إطار الواقع
تصوراته الرتبوية تب ًعا ملا اكتشفه من نظريات
ومشكالته القائمة ،فالصدر بلور أغلب
ّ
إسالمية يف املعرفة واالجتامع والسياسة واالقتصاد ،وهو هبذا قد يبدو بعيدً ا عن الواقع
املاثل ،إلاَّ أنه عىل صعيد احلركة السياسية يطرح أفكاره الرتبوية لدعم مرشوع التغيري،
ويسجل أنشطته التعليمية واإلصالحية ضمن الواقع املاثل ،بوصف ذلك من العوامل
ّ
املساعدة يف سياق مرشوع التغيري الشامل.

من جهة أخرى ،نجد أن كال املفكرين قد تعامال مع العلم عىل نحو وظيفي ،ومل ُيعطياه
األمهية التغيريية إلاَّ بحدود ارتباطه بالقضية االجتامعية ،وهذا يتضح عند ابن نبي حني
متخصصني
يوجه نقده حلركة النهضة التي تركّزت عند حممد عبده بإصالح التعليم وختريج
ّ
ومل جتتهد يف توظيف العلم يف عملية التغيري ،كام احلال مع علم الكالم الذي اعتمدت فيه
منهجية التلقني وإثبات وجود اخلالق ومن دون تقديم الدين عرب جتسيد وظيفته االجتامعية.
وهو نظر تبنّاه الصدر وقدّ م يف سياقه قراءات كالمية جديدة ،انطوت عىل منظور اجتامعي
واضح ،بل حتى الفقه عمل عىل نقله من ُأفقه الفردي إىل آفاقه االجتامعية.
اهتم به بوصفه وسيلة ترتبط
وعمو ًما مل جيعل الصدر من العلم هد ًفا بحدّ ذاته ،بل ّ
باألهداف العامة ،وقد كانت جتديداته العلمية مرتبطة بالوظيفة االجتامعية للعلم والدين،
وهو يف هذا قريب من نظرة ابن نبي.

وإذا كان الفكر الرتبوي قد متحور عند كال املفكرين تب ًعا لالهتاممات االجتامعية،
فإن ذلك ال يعني إسقاطهام للبعد الفردي من الرتبية ،فاالثنان كان ُيعنى بالطلبة ،ويلقي
املحارضات عىل الطالب ،ويامرس الرتبية املقصودة والتعليم املن ّظم أو شبه املن ّظم.
اهتم كل منهام بمسألة التثاقف يف ضوء فهم
أما عىل صعيد العالقة مع اآلخر ،فقد ّ
الذات وفهم اآلخر ،ومل يرفضا احلضارة الغربية كلية ،بل استفادا من جوانبها اإلجيابية كل
بحسب طريقته وحقل اهتاممه ،من دون أن يقلدا األفكار األجنبية أو يستنسخا املفاهيم،
بل ابتدع كل منهام أفكاره ومصطلحاته اخلاصة ،وعمال عىل ب ّثها يف الوسط الثقايف والعلمي
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بعيدً ا عن التبعية.

لقد نبذ كل من الصدر وابن نبي النقل األعمى الذي ال يم ّيز بني العلم واأليديولوجيا،
وال يراعي املعادلة االجتامعية اخلاصة بكل جمتمع ،ودعا كل منهام إىل توطني العلوم وأسلمة
ما يمكن أسلمته من معارف يف إطار املجال العريب واإلسالمي ،كام م ّيزا بني احلقائق املطلقة
واحلقائق النسبية ،وبني األفكار القائلة واألفكار القابلة للتكيف واحلياة.

وإمجالاً نقول :إنه إذا كان لكل من ابن نبي والصدر أمهيته الفكرية وأثره يف الفكر
اإلسالمي احلديث ،إلاَّ أن الصدر مت ّيز بكونه صاحب مرشوع هنضوي إسالمي جذري
ومتكامل كان له األثر العلمي والرتبوي والسيايس الواسع النطاق ،فيام مت ّثل مت ّيز ابن نبي بام
قدّ مه من حتليالت ق ّيمة لواقع املسلمني ،وما قام به من تشخيصات لظواهر وأمراض تتّصل
بالثقافة واالجتامع والسياسة والتنمية ،األمر الذي أظهره عامل اجتامع إسالمي امتلك القدرة
وهاجة يمكن االستنارة
عىل اخلوض يف أعامق املشكالت والظواهر ،وشكّل فكره إضاءة ّ
هبا يف جمال التغيري وأنشطته الثقافية واالجتامعية والرتبوية عىل نحو بنّاء.
وإن ابن نبي قد واجه الواقع بإشكالياته املاثلة ،وتناوله بعقلية حتليلية وتفكري علمي
وتوجهاته وقيمه العامة ،عىل النحو الذي
ونزعة برمجاتية مع االستضاءة بمبادئ اإلسالم
ّ
جعله أقرب إىل عامل اجتامع إسالمي منه إىل عامل رشيعة ،وداعية ملرشوع اجتامعي إسالمي
شامل ،بخالف سيد قطب عىل النحو الذي ب ّينّاه.
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جواق مسري*

الفلسفي املعارص :أسئلة املفهوم واملعنى والتواصل.
حتوالت الفكر
الكتابّ :
ّ
الكاتب :الدكتور عبد الرزاق بلعقروز.
النارش :الدار العربية للعلوم ،بريوت ،باالشرتاك مع منشورات االختالف ،اجلزائر.
سنة النرش :الطبعة األوىل2009 ،م.
الصفحات 287 :صفحة.

ﷺ مدخل

ّ
الفلسفي
«حتوالت الفكر
تتوخى هذه ا ُملسامهة
تقديم قراءة يف كتاب ّ
ّ
َ
هندف من
ا ُملعارص» ،لصاحبه الدكتور عبد الرزاق بلعقروز ،وهي قراءة ال
ُ
ٍ
أفكار ونصوص واختصارها ،بل إننا
ورائها عرض ما ورد يف متن الكتاب من
ِ
النظر واالنتباه إىل بعض القضايا الفكر َّية
نسعى من خالل تقديمها إىل لفت
تطرق إليها الكتاب طيلة ما ُيقارب ثالث مئة صفحة.
التي ّ
حتتاج إىل عرضها عىل طاولة املساءلة والبحث والنقاش من
والتي
ُ
* باحث من اجلزائرُ ،يعد أطروحة دكتوراه يف فلسفة العلوم والقيم يف الفلسفة الغرب َّية املعارصة.
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فتتحا
جديد ،ال من أجل تقويض وهتديم ما ورد فيها من أفكار بل إلثرائها وجعلها ُأف ًقا و ُم ً
ِ
ٍ
الدعوة إىل استكشاف
لبحوث أخرى ،وهي الغاية األساس َّية من عقد هذا املصنف يف
الفلسفي املعارص ،واخلوض يف مغامرة أسئلة املفهوم
حتوالت الفكر
دروب ومسالك ّ
ّ
ٍ
واملعنى والتواصل واإلفادة منها ،يف وقت نح ُن يف مسيس احلاجة إىل القيام بدراسة حتليل َّية
ونقد َّية للمتون الفلسف َّية عىل القدر الذي ُيسعفنا بفه ٍم رحب للقضايا املعارصة والراهنة.
حتوالت الفكر
طرح االستفهام التايل :كيف نقرأ ّ
تأسيسا عىل ما سبق ذكره ،جيوز لنا ُ
ً
الفلسفي املعارص؟ وما هي الفوائد التي يمكن لنا خترجيها؟ وما هي العرب التي نحصيها من
ّ
الفلسفي؟.
هذا الدرس
ّ

اخلاصة
اجلزائري واألستاذ اجلامعي عبد الرزاق بلعقروز ،مكانتها
لكتابات الباحث
َّ
ّ
يب ،والقارئ يف كتبه
الفكري
يف مدونة التأليف
والفلسفي يف اجلزائر كام يف الوطن العر ّ
ّ
ّ
صرِ
النقدي الذي مكّنها من التم ُّلص من النزعة النص َّية ا ُملهيمنة يف أرجاء العامل
حسها
ّ
يستب ُ َّ
يب ،وهي النزعة التي ترى يف الكتابة الفلسف َّية مجُ رد ممُ ارسة أكاديم َّية ّ
رشح
جل غايتها ُ
العر ّ
ٍ
النصوص الفلسف َّية سواء الغرب َّية منها أو العرب َّية (الرتاث) ،ممّا جيعلها يف غفلة عن الواقع
ورشوطه ورهاناته ،ما يوحي بأننا إزاء ٍ
نمط من الكتابة الفلسف َّية تنأى بنفسها عن ّ
كل انغالق
ُ
أكاديمي من شأنه أن يكون هلا مان ًعا من اإلفادة م ّن مخُ تلف املرجعيات والتخصصات
ّ
الفكر َّية األخرى.

تأسيسا عىل ذلك ،ال نرتدد يف القولّ :
إن عبد الرزاق بلعقروز صاحب مرشوع فكري
ً
ونظري ُمتامسك حتك ُُمه هواجس املفهوم واملعنى والتواصل ،وعن هذه النقطة بالذات،
ّ
بـ«حتوالت
ستُحاول هذه املراجعة الولوج إليها من خالل تقديم بطاقة قراءة لكتابه املوسوم
ّ
الفلسفي املعارص :أسئلة املفهوم واملعنى والتواصل» ،الذي اخت ّطه سنة .2009
الفكر
ّ
وما حيسن اإلشارة إليه يف عقب هذا املوقف ،تلك املساحات النظر َّية الشاسعة
الفلسفي وما
التي حترك فيها ُمفكرنا يف كتابه هذا ،بد ًءا بالبحث يف جينيالوجيا ا ُملصطلح
ّ
ٍ
الفلسفي عرب مخُ تلف احلقب التارخي َّية له ،وصولاً
وحتو ٍل للمفهوم
يقتضيه ذلك من
انتقال ّ
ّ
مرورا بمناولته لسؤال احلداثة عند طه
يب،
إىل احلديث ع ّن العوملة يف القول
الفلسفي العر ّ
ً
ّ
عبد الرمحن ،وعن العالقة ا ُمللتبسة بني الفلسفة واألدب من خالل نموذج عبد الوهاب
املسريي ،مع تقديم قراءة لنظر َّية أخالقيات املناقشة لفيلسوف التواصل َّية يورغن هابرماس،
وعن عودة الديني واملقدس يف الفلسفة الغرب َّية املعارصة ،وعن التسامح واملجتمع املدين
انفتاح الوعي عىل
وعن العامل َّية والكون َّية ،...وغريها م ّن املواضيع الفكر َّية التي تستلز ُم
َ
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قضايا احلداثة واهلو َّية والعوملة والتسامح والكون َّية.

يف ّ
كل تلك املحطات الفكر َّية كان عبد الرزاق بلعقروز عىل ٍ
وعي كبري بالدور الذي
ٍ
الفلسفي
الفكري من تكوينه
ُيمكنه القيام به ،كمثقف وباحث استمد مقومات تكوينه
ّ
ّ
استشكال الواقع من ٍ
ِ
جهة أخرى ،فأتى نمط كتاباته حمكو ًما هباجس
الرصني من جهة ،ومن
الفلسفي املعارص» ،صورة
«حتوالت الفكر
الراهن والرغبة يف فهمه ،فاختذ كتابه العمدة ّ
ّ
التي ُقمنا بذكرها أعاله.
سؤال واندهاش إزاء أسئلة ّ
ختص القضايا ّ

ﷺ الكتاب ..البنية واملكونات

الفلسفي املعارص»،
«حتوالت الفكر
يتكون عنوان الكتاب من شقني ،أحدمها رئييس ّ
ّ
ّ
األسايس لفهم الكتاب ،وهنا تكمن أمه َّية
فرعي يستدعي االنتباه بوصفه املدخل
وآخر
ّ
ّ
الفرعي عىل دراسة أسئلة املفهوم واملعنى والتواصل ،وقد
هذا املصنف ،الذي يركز عنوانه
ّ
توزعت حماوره عىل ُمقدمة وثالثة أجزاءّ ،
كل جزء حيوي ما بني ثالثة إىل أربعة فصول.
الفلسفي املعارص ،من خالل حديثه
يف مقدمة الكتاب يرصد املؤلف حتوالت الفكر
ّ
عن النشاط املخصوص الذي تشهدُ ُه الفلسفة املعارصة ،يف ُمساءالهتا وتفكراهتا ومساراهتا،
ِ
أعني ا ُملؤلفّ ،
مست نامذج الفهم
التحوالت التي
إن هذه املخصوص َّية تتأتى «من
ويف
ْ
ّ
بخاصة تلك التي صاغتها عقالن َّية احلداثة الفلسف َّية مع حلظة التأسيس
ومقوالت التفكري،
ّ
الديكاريت وتوابعها املعرف َّية والتارخي َّية :اإلصالح الديني والثورة العلم َّية والثورة السياس َّية
ٌ
انغالق ألنَّه
وعرص النهضة وعرص األنوار ،وصولاً إىل االنغالق الفلسفي مع هيغل ،إنّه
رفع هذه املعقول َّية الذات َّية بمحدداهتا املشهورة :احلق يف النقد ،احلر َّية ،استقالل العمل،
َ
(((
املنزع املثايل يف الفلسفة ،رفعها إىل مرتبة الوعي املطلق بالذات»  ،األمر الذي انتهى إىل
املركز َّية الغرب َّية وفلسفة الوعي والذات.
الفلسفي مل ِ
حتولاً
بيد ّ
ومنعرجا سواء عىل
أن الفكر
ً
يستو عند تلك احلال ،إذ سيشهد ّ
ّ

الصعيد الفكري أو عىل مستوى الطرح االشكايل مع هنايات القرن التاسع عرش« ،الذي
وبخاصة
فلسفي خمتلف تبدلت فيه هذه النظرة إىل نامذج العقالن َّية
كان يلوح بمعامل فكر
ّ
ّ
الفلسفة الذات َّية وريثة الديكارت َّية ،وصارت هذه الذات َّية ُينظر إليها كتهمة ال ُ
ينفك الفكر
نذرا عىل حلول عرص العدم َّية اآليت
الفلسفي املعارص عىل ترديدها ونقدها ،وأضحت ً
ال حمالة ،وبشارة عىل تصدع التمركز الثقايف الغريب ( )...ثم ّ
إن إعادة االعتبار ملقوالت
الفلسفي ا ُملعارص ،ص.9
حتوالت الفكر
((( عبد الرزاق بلعقروزّ ،
ّ

الفلسفي املعاصر ..هل من آفاق كونية إبداعية جديدة؟
حت ّوالت الفكر
ّ

169

التعددية واالعرتاف واخلصوص َّية الفلسف َّية ،مل تصبح ممكنة إلاَّ خارج اخلريطة اإلشكال َّية
التي رسمتها خطاطة األنوار»(((.

يتضح لنا ّ
أن هناك رغبة قو َّية تدفع بمفكرنا إىل رصد
تأسيسا عىل هذه املستندات،
ُ
ً
الفلسفي املعارص ،عن هذه النقطة بالذات يتحدث عبد الرزاق بلعقروز
اخلطاب
حتول
ّ
ّ
قائلاً ّ :
الفلسفي ،رصد التحول اجلذري العميق،
«إن مرادنا من هذه املقاربات ذات املنحى
ّ
واملساءالت النقدية العنيفة لنامذج العقل بمعناه احلداثي ،وقيم التنوير الفلسفي ،ونظريات
التقدم احلضاري ،بخاصة تلك التي طورهتا عناوين احلداثة الغربية املختلفة ،متبوعة بإرادة
تأصيلها حضار ًّيا ،أو يف جعلها كونية أو شمولية ،وسيكون رصدنا هلذا النقد جيمع بني
الداخيل واخلارجي ،داخيل يستثمر العدة املعرفية واملنهجية التي أفرزهتا حتوالت العلوم
اإلنسانية املعارصة ،والقراءات التأويلية املختلفة –نيتشه ،فوكو ،بودريار -وخارجي يعتمد
األخالقي لتقويم احلداثة الغرب َّية»(((.
عىل اخلصوص َّية الثقاف َّية يف شكلها
ّ
األول من الكتاب موسو ًما بـ«حتوالت املفهوم ّيف الفلسفة :من منطق
أتى اجلزء ّ
(((
األول منه الذي جاء حتت
الكل َّية
والتجرد َّية إىل املنظور َّية والرهان التداو ّيل»  ،تفرد الفصل ّ
ُّ
الفلسفي :جينيالوجيا العالقة بني اإلرادة والكلمة واملعنى»،
عنوان «إشكال َّية ا ُملصطلح
ّ
الفلسفي من حيث املفهوم واخلصوصيات ،ومن حيث
للحديث عن إشكال َّية املصطلح
ّ
ثم ينتقل للحديث عن نامذج الرحتال املفاهيم
حقيقة العالقة التي
ُ
جتمع الفلسفة واللغةّ ،
الفلسف َّية ،ليختتِم هذا الفصل باحلديث عن الوشائج بني اجلينيالوجيا واملصطلح من حيث
منهج القراءة ،اخلطوات والنتائج.
األخالقي
أ َّما الفصل الثاين واملعنون بـ«سؤال احلداثة عند طه عبد الرمحن :من النقد
ّ
الفكري املسمى بـ«إعادة
إىل إعادة إبداع املفهوم» ،فإنه انفرد بمهمة احلديث عن املرشوع
ّ
فكري
إبداع املفاهيم» للفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن ،الذي يروم من خالله بناء رصح
ّ
لإلبداع العريب وختليص العقل العريب من التبع َّية.

ختصص هذا الفصل للحديث عن مفهوم العقل عند طه عبد الرمحن،
وتب ًعا لذلك َّ
وفقه الفلسفة ،وعن السؤال املسؤول ،وكلها آليات فكر َّية يروم من خالهلا طه عبد الرمحن
يب من التعب َّية الفكر َّية ونقله إىل منزلة اإلبداع واالجتهاد ،بعد أن تبينّ له
ختليص العقل العر ّ
ّ
فلسفي خمصوص وخمتلف ،فهم يؤولون
أن «ا ُملتفلسفة العرب ال قدرة هلم عىل إنشاء خطاب
ّ
((( املصدر نفسه ،ص .10
((( املصدر نفسه ،ص .11
((( املصدر نفسه ،ص ص .38-17
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ّ
وكأن ُسبل الفكر والقول
إن َّأول غريهم ،وحيفرون إذ حفر غريهم ،ويفككون إذا فككوا،
ضاقت عليهمّ ،
وأن أرض الفكر مل تكن واسعة ليتفسحوا فيها ،وحجة املتفلسفة العرب
يف ذلك هي النهوض بواجب االنخراط يف احلداثة العامل َّية واالستجابة لنداء الشمول َّية
الفلسف َّية»(((.

الفلسفي املركب
األول ،املوسوم بـ«تداخل املفهوم
أ َّما الفصل الثالث من اجلزء ّ
ّ
خصص ُه عبد الرزاق بلعقروزّ ،
لفك
والعنرص األديب لدى عبد الوهاب املسريي» ،فقد َّ
غموض العالقة بني الفلسفة واألدبُ ،متوسلاً يف ذلك بنموذج عبد الوهاب املسريي ،من
خالل إسهاماته فيام ُيسمى بـ«أدب الطفل».
ِ
ٍ
الفيلسوف
فلسفي عن أ َّية عالقة ُيمكن أن ت ُقو َم بني
بسؤال
يفتتح ُمفكرنا هذا الفصل
ُ
ّ
ِ
والطفل؟ وفعلاً
فـ«األول ُيسائ ُل قضايا نظر َّية ُمستعص َّية عىل الفهم والتبسيط ،وموضوعاهتا
ّ
مجُ ردة و ُمفرداهتا غريبة قد ال جتلو لألفهام إلاَّ بزيادة تأمل وفضل معاناة ،لينجيل ما خفي
وينكشف عماَّ أغمض ،أما الثاين أي الطفل ،فدائرته الشعور َّية وقطب اهتامماته ال يتعدى
عامل األشياء ،فكيف تتأتى له ّ
يفه ُم لغة الفيلسوف ،أو حتصل له معرفة
هذه القدرة التي هبا َ
الفلسفي»(((.
فلسفي ُينمي هبا إمكاناته العقل َّية الكامنة ويوقظ هبا عاطفة القلق
من طراز
ّ
ّ
وتكمن أمه َّية هذا الفصل كونه يرمي إىل «فك االرتباط بني هذا االعتقاد السائد
بني الفلسفة والطفل وبني رسوخها يف الذاكرة والفكر واملامرسة ،وإعادة وصل العالقة
بينها توس ًطا باألدب بماَّ هو َمعرب من الفلسفة إىل عامل األطفالّ ،
بكل تساؤالته وحريته
واندهاشاته من األشياء حوله ،وفضوله املعريف الذي يدفعه إىل التساؤل والقلق واإلحراج
الفلسفي الذي ينحو هذا املنحى»(((.
أي املحركات األوىل للعقل
ّ
بعدها ينقلنا الكاتب من احلديث عن العالقة بني الفلسفة إىل احلديث عن «إعادة
التواصيل ،قراءة يف نظر َّية
الفلسفي والعلوم االجتامع َّية يف املرشوع
الوصل بني املفهوم
ّ
ّ
أخالقيات التواصل عند هابرماس» ،وإنّه جيوز لنا االستفهام تب ًعا لذلك ،عن رس اهلاممة
البالغة التي أوالها عبد الرزاق بلعقروز لنظر َّية إيتيقا التواصل ملمثل اجليل الثاين ملدرسة
خصص له أز َيدَ من مخس وعرشين
فرانكفورت النقد َّية يورغن هابرماس ،إذ نلحظ أنَّه ّ
صفحة.
((( املصدر نفسه ،ص .48
((( املصدر نفسه ،ص .61
((( املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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اإلجابة عن هذا االستفهام نستبصرِ ها يف قوله« :أخذت النظر َّية التواصلية اجلديدة
وتنزع االعرتاف تلو اآلخر بأصالتها وجدهتا وعمقها
اآلن خترتق ميادين علم َّية متعددة،
ُ
اإلنساين والعلمي ،وحتقيق التواصل بني خمتلف فروع املعرفة االنسان َّية قبل حتقيقه واقع ًّيا،
ثم إىل جانب هذا ّ
فإن أحد نقاط القوة يف هذه النظر َّية هو ُبعدها التداو ّيل واعتبارها األخالق
أيضا آلليات التحليل النفيس الفرويدي،
ُمكونًا أساس ًّيا للعقلنة والتواصل م ًعا ،واستعارهتا ً
ثم تطوير هذا املنظور إىل املستوى االجتامعي ،الذي جيني فيه ّ
كل أطراف املحاورة تبادل
الرمز واستعراض احلياة ،عىل ٍ
نحو ُمتفاعل لتحقيق آليات االندماج والتواصل يف املجتمع
باعتامد رشوط الربهان»(((.

ﷺ الفلسفة واحلداثة

بـ«حتوالت العالقة بني الفلسفة واحلداثة:
الثاين من الكتاب فأتى ُمعنونًا
أ ّما اجلزء
ّ
ّ
التوحد وتأسيس املرشوع َّية إىل النقد اجلذري واملواجهة» ،حيوي بداخله ثالث حمطات
من
ُّ
أساس َّية تتناول قضايا فكر َّية مخُ تلفة ،بد ًءا بحديثه عن األصول النيتشو َّية لنظريات النقد
املابعد حداث َّية ،وصولاً إىل املعنى الفلسفي لعودة املكبوت الديني يف الثقافات املعارصة،
مرورا باحلديث عن الفلسفة ونثر اخلطاب االسترشاقي.
ً
ٍ
بفصل ّأول موسو ٍم بـ«األصول النيتشو َّية
من هنا وعىل ضوء ذلك ،يفتتح اجلزء الثاين،
لنظريات النقد املا بعد حداث َّية :من اهلو َّية والتطابق إىل املنظور َّية وتعدد َّية التأويل» ،وفيه
ُيقدم الكاتب نظر َّية النقد عند نيتشه ،من خالل استعراض محُ ددات النقد اجلينيالوجي،
ونقد نيتشه للحداثة وأصنامها ،ليختتِم الفصل باحلديث عن مالمح احلضور النتشوي يف
خطابات فالسفة ما بعد احلداثة (أركيولوجيا فوكو  -تفكيك َّية جاك دريدا  -جون بودريار).
عن ّ
كل ذلك يقول الكاتب« :م ّثلت اللحظة النيتشو َّية ُمنعط ًفا نوع ًّيا يف تاريخ الثقافة
ٍ
ٍ
خاصة ،وتكمن نوعيتها يف كون أهنا مل تُقدم رؤ َية
الغرب َّية بصفة عامة واحلديثة منها بصفة َّ
تواص ٍل لتطور الوعي الفلسفي الغريب ،بل غيرّ ت متا ًما طريقة
تراكم َّية كإغناء وتعميق ،أو ُ
توجهت مطارق النقد النيتشوي إىل القيم
إدراك املعنى
ْ
وبدلت اسرتاتيج َّية التأويل ،لقد ّ
الثقاف َّية الغرب َّية التي قام عليها ّ
الفلسفي ،كالثقة يف العقل وشعارات التقدم
كل الرتاث
ّ
واحلداثة والعلم وتفاؤالت األنوار وغريها»(((.
((( املصدر نفسه ،ص .80
((( املصدر نفسه ،ص .108
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االسترشاقي :من
أ ّما الفصل الثاين فيأيت موسو ًما بـ«الفلسفة ونثر اخلطاب
ّ
ميتافيزيقا التمركز إىل ا ُملساءلة ا ُملضادة» ،وانطال ًقا من ذلك ،يعترب صاحبنا هاهنا ّ
أن فلسفة
الوعي والذات هي املسؤولة األوىل واألساس َّية عىل تأسيس املركز َّية الغربية واخلطاب
االسترشاقي ،ويف السياق نفسه يرى الباحث «بلعقروز» ّ
أن هذا «التأويل قد فقد الكثري
ّ
من داللته ومفاعيله يف الفهم والتأويل ،بخاصة مع تراجع مقوالت األنوار وفلسفات
املركزية االنسانية واملفاهيم املتشعبة عنها كاحلرية والعقالنية والذاتية ،وأفرزت هذه القراءة
بتكون عقول كثرية تتاميز
خالصة وجود فلسفات وليست فلسفة باملعنى الكيل ،وأقرت ّ
(((1
بتاميز الظروف واإلرادات وليس عقلاً له نواته املنطقية واجلوهرية» .
ٍ
الفلسفي
بفصل ثالث أتى حتت عنوان «املعنى
ليختتِ َم صاحب الكتاب اجلزء الثاين
ّ
التي يشهدها الدين بعد ّ
أن
لعودة املكبوت الديني يف الثقافات املعارصة» ،هذه العودة ّ
ٍ
هنائي ،إلاَّ ّ
أن هذا «الال-معقول» قد عاد إىل النقاش
اعتقدت احلداثة أهنا قامت بطرده
بشكل ّ
خاص ًة بعد ظهور فلسفات ناقدة و ُمتمردة عىل العقل وعىل املركز َّية الذات َّية
الفلسفي املعارص َّ
ّ
الطوباوي لألنوار.
وعىل الربنامج
ّ
ُيقدم لنا صاحبنا هاهنا رصدً ا ُمكث ًفا عن استشكال العالقة بني احلداثة والدين،
أسهمت يف تقليص دائرة
من أجل مز َّية «الكشف عن املعايري األخالق َّية والعقالن َّية التي
ْ
الال-عقالين ،ففعل العقلنة بام هو محُ دد جوهري من
الدين وتصنيفه ضمن مقوالت الفكر
ّ
أسهم يف تشكيل صورة سلب َّية حول الدين»(.((1
حمددات احلداثة قد َ
والفلسفي
الثقايف
أ َّما عن ُمربرات القول بعودة الديني واملقدس إىل ساحة النقاش
ّ
ّ
يرصدُ ها لنا صاحب
املعارص ،فهي عىل اختالف السياقات واالنتامءات الثقاف َّية واحلضار َّية ُ
الكتاب يف اآليت:

 َّإن استقراء بعض النامذج الفلسف َّية املعارصة جيدها تستلهم من األديان ضامناهتا
املعرف َّية وليس من العقل والعلم.
 التهديد الذي باتت مت ّثله بعض األخطار الغامضة مثل القلق إزاء اندالع حربذر َّية ،أو ما باتت تثريه قضايا حتسني النسل واهلندسة الوراث َّية ،التغيريات األيكولوج َّية...
إلخ.
الروحي بالوجود.
 أفول املعنى وموت اإلحساسّ

( ((1املصدر نفسه ،ص ص .138-137
( ((1املصدر نفسه ،ص .177

الفلسفي املعاصر ..هل من آفاق كونية إبداعية جديدة؟
حت ّوالت الفكر
ّ

173

 -تفكك األنساق الفلسف َّية الكربى(.((1

لينتهي صاحب الكتاب إىل الدعوة إلبداع فلسفة دين َّية جديدة توازن بني العقل
أن الوقت قد َ
واحلس والوحي ،وذلك بقوله« :أعتقد ّ
حان للتفكري يف تطوير فلسفة دين َّية
ّ
صرِ
ٍ
جديدةَّ ،
حضاري عميق ال يقت عىل جتديد الرؤ َية بقواعد
حتول
ّ
ألن عامل اليوم ُمقبل عىل ّ
أخالقي بني ا ُملجتمعات أو جتديد مبدأ املسؤول َّية ،أو نقد الشمول َّية
ا ُملعاملة أو إنشاء ميثاق
ّ
وأولو َّية األنطولوجيا ،فهذه النظريات ال يسعنا يف هناية األمر إلاَّ أن نعرتف هلا بإيالئها
غري ّ
أن التداخل احلاصل بني متظهراهتا الفلسف َّية التي تومهنا
األخالق محُ د ًدا أصل ًّيا للتقويمَ ،
بكونيتها وشموليتها ،وبني العنارص الدين َّية املستبطنة خلف مقوالهتاُ ،يوجب علينا التفكري
وتتنوع فيها مصادر املعرفة عن
يف تأسيس فلسفة دين َّية تنضبط بالنموذج املعريف التوحيدي،
ُ
واحلس»(.((1
طريق حتقيق التوازن بني الوحي والعقل
ّ

ﷺ الفلسفة والعوملة

وحتوالت مهمة
يأيت اجلزء الثالث واألخري من الكتاب ،موسو ًما بـ«روح العوملة
ّ
الفلسفة :التداول رشط التسامح والتواصل» ،افتتحه باحلديث عن التصوف املقارن ،من
خالل البحث يف العنارص املشرتكة واألبعاد الكون َّية للتجربة الصوف َّية ،وفيه أعرب بلعقروز
عن الصعوبة التي تُواجه الباحث يف هذا املجال ،كون من الصعب إجياد تعريف جامع مانع
أساسا إىل
للتصوف كموقف
روحي يتم ّيز بالنشاط والتأمل ،ومكمن السبب يف نظره يعود ً
ّ
(((1
تنوع هذه التجربة واختالف أشكاهلا وحضورها يف مجيع مناحي الفكر .
ٍ
رحلة معرف َّية تتجاوز احلدود اجلغراف َّية واإلثن َّية والعقد َّية
بعدها ينقلنا الكاتب يف
الضيقة إىل رحاب الكون َّية ،ففي الفصل الثاين املوسوم بـ«املجتمع املدين عرب احلدود القوم َّية:
املدين؟» ،يتحدث صاحب الكتاب عن فتوحات العوملة
كيف تُعيد العوملة تشكيل املجتمع
ّ
املدين تتصف
املدين ،فإذا كانت دالالت املجتمع
وآلية تأثريها عىل بناء مفهوم املجتمع
ّ
ّ
والقوميّ ،
فإن «التأويل اجلديد للمفهوم كام يصنعه احلدث هو
العرقي
بخصوص َّية االنتامء
ّ
ّ
(((1
اضفاء الداللة العامل َّية»
أ ّما الفصل األخري من هذا اجلزء ،والذي يأيت حتت عنوان «العوملة يف القول الفلسفي

( ((1املصدر نفسه ،ص ص .202-201
( ((1املصدر نفسه ص .203
( ((1املصدر نفسه ص .209
( ((1املصدر نفسه ،ص.229
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الفلسفي
يب» ،فقد ركن فيه صاحب الكتاب إىل ثالث مواقف من العوملة يف اخلطاب
العر ّ
ّ
رفضا
العريب :املوقف الرافض ،املوقف املنخرط ،املوقف
األول من يرفضها ً
الرتشيديّ ،
ّ
وحجته األساس َّية يف ذلك ،أهنا شكل من أشكال االستعامر أو هي امتدا ٌد له ،أما
قطع ًّيا ُ
الطرح الثاين فريى يف العوملة كظاهرة واقع َّية ال ُيمكن جتاهلها ،أما األطروحة الثالثة فهي
دعو ٌة إىل ترشيد العوملة وإحداث التوازن بني عنارصها مع التأكيد عىل األخالق واملعنى
كجوهر لإلنسان(.((1

ﷺ اخلامتة واملحصلة

ٍ
تصوره
ذ ّيل عبد الرزاق بلعقروز كتابه بخامتة ُيمكن اعتبارها حلقة مفصل َّية يف بيان ّ
الفلسفي املعارص ،وعن هواجسه وتساؤالته يقول :ما الذي
حتوالت الفكر
للحديث عن ّ
ّ
بخاصة يف أسئلته حول
الفلسفي املعارص،
التحوالت يف الفكر
نتعلمه من ُمقاربة هذه
َّ
ّ
ّ
ُ
يوقظ عاطفة القلق
املفهوم واملعنى والتواصل؟ ما اإلفادة التي ُيمكن خترجيها كربنامج
الفلسفي وطاقة العقل عىل التفكري واإلبداع لدينا؟
حتوالت الفكر
ص إليها املؤلف من درس ّ
لذلك ينبغي التنبيه إىل الفوائد التي خ ُل َ
الفلسفي املعارص ،وهي:
ّ

أولاً  :احلق يف الفلسفة

يب إىل
عب عبد الرزاق بلعقروز يف هذه املناسبة عن وعيه بحاجة الفكر العر ّ
لقد رّ
الفلسفي املعارص من خالل ِ
نيل األحق َّية يف الفلسفة ،نقرأ
حتوالت الفكر
استيعاب درس ّ
ّ
ٍ
آري
خمصوصا بدائرة حضار َّية حمددة ،أو
الفلسفي
له يف هذا املعرض« :مل يعد التفكري
بعقل ّ
ً
ّ
لديه القدرة عىل الرتكيب والبناء ،يف حني تفتقدُ الثقافات األخرى إىل هذا الوصفّ ،
ألن
غري ّ
أن هيمنة ميتافيزيقا التمركز وإرادة تأصيلها يف
األصل يف الفلسفة هو هذا املنطلقَ ،
يب أفرزت تقسيامت ثنائ َّية متضادة وعميقة يف الوقت نفسه ،كالقسمة
النموذج
الثقايف الغر ّ
ّ
احلق يف الفلسفة معناه ّ
بني ثقافة األنا وثقافة اآلخرّ )...( ،
أن اإلنسان بإمكانه التفلسف
إن ّ
ٍ
ٌ
الطبيعي الذي يتأسس عىل مبدأ احلر َّية املتحققة
موصول باحلق
بمعزل عن ملله ونحله ،ألنَّه
ّ
باألصل والفعل»(.((1
( ((1املصدر نفسه ،ص ص .277-259
( ((1املصدر نفسه ،ص .279

الفلسفي املعاصر ..هل من آفاق كونية إبداعية جديدة؟
حت ّوالت الفكر
ّ
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اجلزائري عبد الرزاق بلعقروز ،من وراء هذه اخلطوة ،بل وهي الغا َية
خيلص الباحث
ّ
احلداثي ،وهو بذلك
األساس َّية من عقد الباب الثاين «الفلسفة واحلداثة» الدفاع عن االختيار
ّ
يب لدهيا اشرتاطاهتا
ُيقدم دعوة إىل رضورة «رصف االهتامم باحلداثة كتحقق تارخيي غر ّ
وحتدياهتا ،واالحتفاظ بجوهر احلداثة ،أي جمموعة القيم الفكر َّية املوجهة للنهوض بمعانيه
النفس َّية واالجتامع َّية واملاد َّية ،هذه القيم التي كانت سب ًبا يف استبصار املخارج ونقل ا ُملجتمع
حضاري إىل ٍ
يب من ٍ
طور حضاري آخر يعلوه تقد ٌم»(.((1
طور
ّ
الغر ّ

ثال ًثا :نحو تفعيل االهتامم بقيم الفكر الفلسفي

الفلسفي
حتوالت الفكر
أ ّما اإلفادة الثال َّثة التي ُيمكن لنا حتصيلها من برنامج ّ
ّ
خاص ًة ونح ُن يف
املعارص ،هي الدعوة إىل صحوة العقل وإثارة قلقه التساؤيل واإلشكا ّيلَّ ،
ٍ
عرص ُيسيطر عليه نموذج العوملة ،وعن رغبة هذا النموذج يف بسط هيمنته وتعميمه يف
فلسفي له اجلرأة
شتى املجاالت واألماكن ،األمر الذي يستدعي منا االنتهاض بتحدي
ّ
والشجاعة يف استشكال األحداث واملواقف ،عن هذه النقطة بالذات يكتب صاحبنا هاهنا
قائلاً عن رضورة «احلاجة إىل صحوة العقل وجتديد قيمه وبعث احلياة يف احلس التساؤيل،
ونقد القناعات النفس َّية والفكر َّية الشائعة ،فضلاً عن األفكار والقيم الذوق َّية والسلوك َّية
الرائجةّ ،
الفلسفي جتعلنا بمنأى عن التقبل املنفعل باألشياء املمثلة يف
إن إيقاظ عاطفة القلق
ّ
ثقافة الصورة واالعتقاد يف واحد َّية الرأي وصدقيته املطلقة ،أو إتقان لغة اإلكراه وإقصاء
الفلسفي هبدف التصدي الواعي واملؤسس
اآلخر ،لذلك فنح ُن نُراهن عىل قيم التفكري
ّ
إلرادة التنميط والتطبيع مع منطق األشياء فكر ًّيا وذوق ًّيا»(.((1
ُ
دونه عبد الرزاق
وأخرياُ ،يمكننا القول :إنَّه م ّن الصعب واحلال هذه،
فصل ما ّ
ً
ِ
الفلسفي الذي يتسم بوحدة
مرشوعه
عن
املعارص
الفلسفي
الفكر
الت
حتو
بلعقروز عن ّ
ّ
ّ
يرزح حتت نري االنقياد والتبع َّية
املتن واإلنتاج الفكريُ ،بغية فهم وضع َّية العقل العريب الذي ُ
واألخذ بعوامل اإلبداع واالجتهاد ،الذي كان العقل العريب ّيف مسيس احلاجة إليه.

ُ
أي باحث أن ُينكر نجاح هذا املثقف يف التمسك هباجس املفهوم وسؤال
كام ال
يملك ّ
املعنى ورهان التواصل يف ّ
جل ما أ ّلفه الرجل من ُمصنفات ،ما ُدمنا نع ُثر يف أروقتها عىل
الفلسفي ،واحلداثة ،والعوملة ،وهاجس الكونية وما تقضيه
تصوره لسؤال املفهوم
عنارص ّ
ّ
( ((1املصدر نفسه ،ص.280
( ((1املصدر نفسه ،ص .281
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تسامح
من
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كتب  -مراجعة ونقد

ثت مشهد إنتاجه
التي أ َّث ْ
وطريقته يف ا ُملساءلة النقد َّية (املعرف َّية واملنهج َّية) للقضايا ّ
أن االهتامم باملفاهيم الفلسف َّية من شأهنا –يف نظرهّ -
ثم طاملا ّ
أن تخُ لصنا من ضيق
ّ
الفكريَّ ،
االنقياد للتعب َّية إىل آفاق اإلبداع واالجتهاد ،من هنا كرست ُمؤلفاته إحلاح صاحبها عىل
والعاملي.
الكوين
رضورة االنخراط يف الفكر
ّ
ّ
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ﷺ من ضيق مقاصد الرشيعة إىل َرحابة مقاصد القرآن الكريم

بعد االهتامم الكبري بمقاصد الرشيعة ،الذي دفع بعض الفقهاء واملفكرين
املعارصين للدعوة إىل تطويره ليصبح علماً قائماً بذاته ،شهدت العقود األخرية
توج ًها ملحو ًظا لالهتامم بمقاصد القرآن الكريم ،يف حماولة للخروج
ً
أيضا– ُّمن ضيق مباحث األصول ،إىل رحابة اآليات القرآنية الكريمة ،وما ختتزنه من
تم اكتشافها
مضامني ومعاين ودالالت وكنوز معرفية ،ستتجاوز حتماً –إذا ما ّ
واستنباطها من خالل منهج البحث املقاصدي– النتائج املعرفية املتواضعة
التي كشفتها وقدّ متها مقاصد الرشيعة يف إطار مباحث أصول الفقه االسالمي.
وقد ترافق هذا االهتامم اجلديد بمقاصد القرآن –كذلك -باجلهود التي
ُبذلت من أجل جتاوز الرتاث التفسريي القديم للقرآن ومناهجه التي كشف
التطور احلضاري احلديث واملعارص قصورها عن تقديم الرؤية القرآنية/
ّ
اإلسالمية ،الواضحة واملتكاملة للكثري من القضايا املعرفية ،واالجتامعية
والسياسية ،وقضايا احلريات واحلقوق والبناء احلضاري ..إلخ ،رؤية يمكنها
أن تأخذ مكاهنا يف إطار السجال الفكري والرصاع األيديولوجي العاملي.
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من هذا املنطلق ،بدأت آمال بعض املفكرين اإلسالميني تُعقد عىل تطوير البحث
يف املقاصد القرآنيةُ ،بغية سدّ هذا النقص ،ولفتح آفاق منهجية /تفسريية ،جديدة ،تمُ كّن
العقل املسلم من سرب أغوار الكتاب املقدس (القرآن الكريم) ،والغوص بعيدً ا يف دالالت
آياته وأبعادها املتعدّ دة ،من خالل رؤية مقاصدية ،تتجاوز األحكام اجلزئية ،لتقدّ م لنا
رؤية مقاصدية كُلية ،تساعد األمة اإلسالمية اليوم يف ِّ
حل مشكالهتا احلياتية ومعضالهتا
احلضارية.
من هنا ،تظهر أمهية هذا املؤمتر العلمي الذي هتدف بحوثه ودراساته إىل املسامهة يف
بيان مفهوم املقاصد القرآنية وأوجه االتّفاق واالختالف مع مقاصد الرشيعة ،وما هي أنواع
املقاصد القرآنية وأبعادها التعليلية ،وأمهية أو احلاجة اليوم إىل التفسري املقاصدي للقرآن
الكريم؟ باإلضافة إىل تقويم الدراسات املعارصة التي اشتغلت عىل فهم النص القرآين فهماً
مقاصد ًّيا.
بالتعاون مع املعهد العايل للحضارة اإلسالمية ووحدة بحث دراسات قرآنية
مؤمترا علم ًّيا دول ًّيا
معارصة بجامعة الزيتونة يف تونس ،ن ّظم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
ً
بعنوان« :مقاصد القرآن الكريم يف بناء احلضارة والعمران» ،وذلك بني  24 - 22رجب
اخلري 1438هـ ،املوافق لـ  20 -18نيسان(أبريل) 2017م ،بالعاصمة التونسية.

شارك يف أعامل املؤمتر عدد من الباحثني واملفكّرين وأساتذة جامعات ومعاهد
متخصصة من إحدى عرشة دولة هي :األردن واإلمارات وبلجيكا وتونس واجلزائر
ّ
والسعودية والسودان والعراق وفلسطني ومرص واملغرب .وقد ُعقدت سبع جلسات
علمية ،عىل مدار ثالثة أيام ،إذ ُعقدت يف اليوم األول اجللسة االفتتاحية وجلسة أوىل،
ست جلسات عمل ،إضافة للجلسة اخلتامية ،حيث نُوقش يف
و ُعقدت يف اليومني التاليني ُّ
كل جلسة حمور من املحاور.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

انطلقت أعامل املؤمتر بجلسة افتتاحية يف قاعة ابن خلدون بجامعة الزيتونة ،تر ّأسها
رئيس جامعة الزيتونة يف تونس الدكتور هشام قريسة ،وكانت البداية بكلمة اللجنة
التحضريية ألقاها الدكتور رائد مجيل عكاشة (مدير املعهد العاملي للفكر اإلسالمي/
األردن) ،حتدّ ث فيها عن أهداف املؤمتر ،وأمهيته يف البناء املعريف واحلضاري ،واجلهود التي
بذلت يف اختيار األوراق املشاركة يف املؤمتر ،واإلجراءات العلمية واإلدارية التي رافقت
حتكيم البحوث والدراسات ،كام ألقى الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي (مدير املعهد العايل

مؤمتر :مقاصد القرآن الكرمي يف بناء احلضارة والعمران
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للحضارة اإلسالمية) كلمة أشار فيها إىل خطوات اإلعداد للمؤمتر وما بذل فيه من جهود
وتعاون بني املنظمني هلذا املؤمتر ..كام حتدّ ث الدكتور جالل الدين علوش (رئيس وحدة
بحث دراسات قرآنية معارصة يف جامعة الزيتونة) ،الذي أشار إىل أمهية تنظيم مؤمترات يف
الدراسات القرآنية املعارصة ،ملا تقدّ مه من إضافة علمية ومعرفية ،تساهم يف رفد اإلنسانية
بمبادئ وأسس بناء احلضارة والعمران .كام حتدّ ث الدكتور فتحي حسن امللكاوي (املدير
اإلقليمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -األردن) عن أمهية موضوع املؤمتر يف السياق
املرجوة منه للباحثني ،وتبادل
احلضاري لألمة ،وبني أهدافه وحماور جلساته ،واالستفادة
ّ
اخلربة ملعرفة مقاصد القرآن يف بناء احلضارة والعمران.

وأخريا ،حتدّ ث الدكتور هشام قريسة (رئيس جامعة الزيتونة) كلمة بينّ فيها أمهية
ً
القرآن الكريم يف بناء شخصية املسلم ،بد ًءا من عرص النزول ،وما أحدثه من تغيري يف
صحابة رسول اهلل  ،Kكان له األثر الكبري يف البناء احلضاري والعمراين.
من هنا تأيت أمهية إعداد مثل هكذا مؤمترات علمية عن مقاصد القرآن الكريم،
لتشكّل منطل ًقا لإلنسانية يف البناء احلضاري يف العرص احلديث.

ﷺ اجللسة األوىل

انطلقت يف اليوم األول أعامل اجللسة األوىل ملناقشة حمور «مقاصد القرآن ومقاصد
الرشيعة :إشكالية الوصل والفصل» ،وقد ترأسها الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي (مدير
املعهد األعىل للحضارة اإلسالمية يف جامعة الزيتونة بتونس) ،وحتدَّ ث فيها الدكتور حسن
القصاب (أستاذ التعليم العاملي بكلية الرشيعة – أكادير  -املغرب) عن« :خطاب التكليف
من ضيق مقاصد الرشيعة إىل سعة مقاصد القرآن» ،حيث دعا إىل إعادة النظر يف خطاب
التكليف كام هو يف علم األصول ،إلخراجه من ضيق مقاصد الرشيعة إىل سعة وأفق
مقاصد القرآن الكريم ،كام تناولت الورقة بالبحث رشوط التكليف ومباحث الرخصة،
وتعيني املك ّلفني بالواجب الكفائي.
كام حتدَّ ث الدكتور عامر احلريري (أستاذ بجامعة العلوم اإلسالمية العاملية – األردن)
عن« :مرجعية السنة يف ظل مقاصد القرآن :قراءة تأصيلية نقدية» ،وفيها حاول تقديم مقرتح
السنة النبوية ،وميزان تصحيحها ،باقرتاح الرجوع إىل
ملعاجلة االختالف احلاصل يف قبول ُّ
السنة وعرضها عىل القرآن ،وهذا العرض سيؤ ّدي ال حمالة إىل
مقاصد القرآن الكريم لضبط ُّ
السنة وصوهنا من التحريف ،وجينّبها دعوات اإلمهال والتجاوز ،بسبب تناقض
الدفاع عن ُّ
الروايات ومشكل الوضع واالنتحال.
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بدوره قدَّ م الدكتور حممد بدي إبنو من بلجيكا (أستاذ الفلسفة السياسية واالقتصادية
بجامعة باريس  -دوين) ورقة حتت عنوان« :نحو مساءلة إبستمولوجية وتفسريية للعالقة بني
مقاصد القرآن ومقاصد الرشيعة» ،وفيها حاول مساءلة املتن املعياري والتأوييل اإلسالمي
لدى املفكّرين القدامى ،الستشكاف املعنى املعياري هلذه اإلبستمية التأويلية أولاً ثم إعادة
تقويم مقاصدية ثان ًياُ ،بغية حتديد العالقة بني مقاصد القرآن ومقاصد الرشيعة ،يف حماولة
{اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها}((( ،كمثال
لفحص هذه املعيارية ،وقد تو ّقف عند داللة قوله تعاىلْ :
تطبيقي للعالقة.
وقد ُقدِّ مت يف هذه اجللسة كذلك ورقة للدكتور حممد الشتيوي من تونس :بعنوان:
«خطاب اخللق واألمر يف القرآن».

ﷺ أعامل اليوم الثاين :اجللسة الثانية

وملناقشة حمور «التفسري املقاصدي وآلياته» عقدت اجللسة الثانية التي ترأسها الدكتور
فتحي ملكاوي (املدير اإلقليمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي /األردن) ،وقد قدَّ م فيها
الدكتور عبد الكريم احلامدي (أستاذ بجمعة باتنة – اجلزائر) ،ورقة بعنوان« :نحو رؤية
منهجية يف التفسري املقاصدي» ،حاول فيها تعريف التفسري املقاصدي وخصائصه وأمهيته
وخطواته ،باملقارنة مع املناهج األخرى التي ظهرت عرب التاريخ ،كام حتدَّ ث بالتفصيل عن
امهية االتجّ اه املقاصدي يف التفسري وقدرته عىل استرشاف معاين القرآن بصبغة اجتامعية
وسننية يمكنها بناء رؤية شهودية وحضارية حتتاجها األمة اليوم.
ُ
ثم قدّ م الدكتور عيل أسعد (أستاذ بجامعة العوم اإلسالمية العاملية يف األردن) ورقة
بعنوان« :التفسري املقاصدي للقرآن» ،حاول فيها تقديم تأصيل للتفسري املقاصدي لتحقيق
جمموعة من األهداف من خالل بيان مفهوم التفسري املقاصدي ومرشوعيته وأمهيته يف
الفكر املعارص ،وبيان عالقته باملناهج واالتجّ اهات التفسريية األخرى ،وكذلك للكشف
عن آليات استنباط املقاصد القرآنية وبيان أمهية حتكيم املقصد يف التفسري.
الدكتور حممد املجذوب (أستاذ مادة الفكر السيايس بجامعة النيلني  -السودان)
حتدَّ ث عن «مفهوم احلق وإعادة تأسيس علم املقاصد يف اإلسالم :رؤية نقدية ملفهوم
كثريا،
املصالح األصويل» ،وفيها كشف الباحث عن الرؤية القرآنية التي ّ
اهتمت باحلق ً
لدرجة أن منظومة املقصد اإلنسانية تقوم عىل احلق ،وبالتايل فإن مقاصد القرآن هي مقاصد
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احلق ،كام أكّدت الورقة.

ومن األوراق التي ُقدِّ مت يف هذه اجللسة كذلك ورقة للدكتورة ُمنْ َية العلمي من
تونس عن« :مركزية اآللية السياقية يف البناء احلضاري املقاصدي للقرآن الكريم».

ﷺ اجللسة الثالثة

وقد ناقشت حمور« :مقاصد القرآن الكريم والفكر العمراين» ،وترأسها الدكتور نور
الدين اخلادمي (من تونس) ،وحتدَّ ث فيها يف البداية الدكتور عبد املجيد النجار (رئيس
حترير جملة املجلس األورويب لإلفتاء و البحوث) عن «مقاصد القرآن الكريم يف بناء الفكر
العمراين» ،مؤ ّكدً ا أمهية البناء الفكري يف السياق املعريف ،وكيف جاءت اإلرشادات القرآنية
عرب جمموعة من النامذج كقصص وأحداث لتكشف عن البناء الفكري ،باعتباره مقصدً ا
مهماًّ من مقاصد القرآن الكريم ،ودوره يف بناء العمران واحلضارة يف اإلسالم.
بدورها حتدّ ثت الدكتورة فريدة حايد (دكتوراه يف الفقه من جامعة باتنة – اجلزائر)
عن «مقصد إصالح العامل يف القرآن» ،حيث حاولت ومن خالل تتبع آيات اإلصالح يف
القرآن الكريم الكشف عن النموذج الذي يقدّ مه القرآن لإلصالح اإلنساين ،وكيف يقوم
هذا اإلصالح عىل أساس حتقيق األصلح واألنفع للفرد وللمجتمع ،مع مراعاة القيم التي
تُعنى بالروح واملادة م ًعا.

ثم حتدّ ثت الدكتورة وسيلة خلفي (أستاذة التعليم العايل بكلية العلوم بجامعة
اجلزائر  )1عن «مقصد إصالح العقل يف القرآن وجت ّليات العقالنية يف العلوم الرشعية»،
حيث س ّلطت الضوء عىل أمهية مقصد العقل يف القرآن الكريم ،من خالل دعوته إىل حفظ
أيضا فيام أنتجه
العقل والتفكر والتد ّبر يف النفس واخللق ،وقد جتلىّ هذا االهتامم بالعقل ً
مهمة عرب التاريخ .كام جتلىّ احلفظ الوجودي
العقل اإلسالمي من علوم عقلية وجتريبية ّ
ملقصد إصالح العقل -كام ترى الباحثة -يف جهود األصوليني لتأسيس علم أصول الفقه،
واضحا عىل سبيل املثال.
ً
وأخريا حتدث الدكتور مسعود بودوخة من اجلزائر عن« :أمهية الوعي بمقاصد
ً
القرآن يف التدبر».

ﷺ اجللسة الرابعة

وملناقشة املحور الرابع عن «مقاصد القرآن والقيم العليا» ُعقدت اجللسة الرابعة التي

182

نــــــــــــدوات

ترأسها الدكتور عبد املجيد النجار (من تونس) ،وحتدَّ ث فيها الدكتور نور الدين اخلادمي
(أستاذ التعليم العايل بجامعة الزيتونة – تونس) عن موضوع« :موجز مقاصد القرآن يف
إحياء قيم اإلنسان احلضارية» ،حيث حتدّ ث بالتفصيل عن املقاصد القرآنية وعالقتها بالقيم
احلضارية باعتبارها قضية معرفية ،وقد استعرضت الورقة جمموعة من املقاصد ودورها
يف إحياء قيم اإلنسان احلضارية ،مثل مقصد إنسانية اإلنسان وفرادته اجلنسية ،ومقصد
االنتظام البرشي اجلمعي ومقصد التآلف البيئي.

وحتدَّ ث الدكتور عبد السالم األمحر (مدير جملة تربيتنا  -من املغرب) عن «استخالف
اإلنسان يف األرض باعتباره مقصدً ا عا ًّما للقرآن والرشيعة واحلضارة» ،وقد ناقش الباحث
إشكالية تناول القضايا اإلسالمية بطريقة جتزيئية ،كام هو األمر مع الكتابات القديمة
والرتاثية ما أفقدها الرؤية املتكاملة التي يمكنها باالستعانة بمقاصد اخلطاب القرآين من
بناء منظومة مقاصدية قرآنية متكاملة بجميع القضايا .وقد ركّزت الورقة عىل مقصد
االستخالف لتأطري املقاصد اإلهلية الشاملة لدائرة اإلسالم وخارجها.
كام قدَّ مت الدكتورة ب َّية السلطاين (أستاذة حمارضة باملعهد العايل للحضارة اإلسالمية
بجامعة الزيتونة – تونس) ورقة بعنوان« :مقصد التزكية وأبعاده يف ضبط السلوك احلضاري
والعمران» ،وقد حاولت فيها الكشف عن مقصد التزكية باعتباره مقصدً ا ضاب ًطا للسلوك
احلضاري والعمران ،وذلك ملسامهته يف تصحيح سلوك املسلم وفكره وعمله وتوجيهه
مهمة االستخالف ،وبالتايل فالتزكية يف القرآن الكريم هي مدخل
التوجيه السليم نحو ّ
العمران ومقدّ مته ،وغياب التزكية يؤ ّدي إىل انحراف السلوك احلضاري وبالتايل انحسار
العمران.
كام قدَّ م الدكتور مسفر القحطاين من السعودية ورقة بعنوان« :التسخري الكوين
لإلنسان يف القرآن ،وسؤال املقصد العمراين».

ﷺ اجللسة اخلامسة

وملناقشة حمور «مقاصد القرآن املجاالت املعرفية» ُعقدت اجللسة اخلامسة ،التي
ترأسها الدكتور هشام الطالب من الواليات املتحدة األمريكية ،وقد حتدَّ ث فيها الدكتور
بسام العموش (أستاذ جامعي من األردن) ،عن «احلرية يف املقاصد القرآنية» ،حيث حاول
توصل الباحث إىل أن من مظاهر تكريم اإلنسان
ربط موضوع احلرية باملقاصد القرآنية ،وقد َّ
خمتارا ،وبالتايل ال يمكن أن يجُرب عىل اعتناق عقيدة أو دين؛ لذلك جيب إعادة النظر يف
كونه ً
بعض الروايات واألخبار التي تدعو لقتل املرتد.
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الدكتور عبد احلليم مهورباشة (أستاذ بجامعة سطيف باجلزائر) قدَّ م ورقة بعنوان:
«دور مقاصد القرآن يف التأسيس املعريف لعلوم اجتامعية بديلة» ،وفيها أكَّد الباحث أن
الكشف عن هذا الدور يقتيض حتديد مفهوم مقاصد القرآن الكريم وكذلك مفهوم العلوم
االجتامعية ،وحتديد طبيعة األزمة املعرفية عامل ًّيا ويف جمال التداول العريب .من هنا ينطلق
الباحث لتوظيف مقاصد القرآن الكريم للتأسيس املعريف لعلوم اجتامعية بديلة ،يمكن
االعتامد عليها لتحديد مفهوم العمران كقيمة مقاصدية ،والوسائل واألدوات التي يمكن
أن تسهم يف البناء العمراين واحلضاري هلذه األمة.
واختتمت اجللسة بورقة الدكتور ياسني كرامتي (أستاذ جامعي وباحث باملعهد
الوطني للرتاث بتونس) بعنوان« :الرتاث األثري واملرجعية القرآنية :قراءة أنثروبولوجية
لتوظيف مقاصد القرآن يف جمال العمران» ،وفيها حاول الباحث ومن خالل نموذج
(التامثيل) ومن خالل تبنّي مقاربة أنثربولوجية ،أن يكتشف حضوره يف املرجعية القرآنية،
وكيف أن بعض اآليات تقدّ م مفاتيح لقراءة الرتاث األثري وكيفية التعامل معه ،وبالتايل
دور املرجعية القرآنية يف محاية الرتاث اإلنساين ودعم احلضارة والعمران.

ﷺ أعامل اليوم الثالث :اجللسة السادسة

وقد ُعقدت هذه اجللسة ملناقشة حمور «مقاصد القرآن يف املجاالت املعرفية»،
وترأسها الدكتور برهان النفايت من تونس ،وقد حتدَّ ث فيها الدكتور أمحد فراس العوران
(أستاذ االقتصاد والفكر االقتصادي اإلسالمي باجلامعة األردنية) عن «املفهوم االقتصادي
للعمل يف ضوء القرآن الكريم لبناء احلضارة والعمران» ،حيث تناول بالتفصيل مفهوم
العمل عمو ًما واملفهوم االقتصادي للعمل ،ثم رشع الباحث يف حتديد مفهوم العمل يف
ليتم التعرف من خالله عىل املوقف اإلسالمي من الكثري من القضايا االقتصادية،
اإلسالمَّ ،
مثل اليد العاملة وعالقة البطالة بالفقر ،والنمو االقتصادي ،وقد خلصت الدراسة إىل أن
يتضمن كل نشاط صالح جسدي أو ذهنيُ ،يؤجر عليه
مفهوم العمل يف القرآن الكريم،
َّ
اإلنسان سواء يف الدنيا او اآلخرة.
بدوره الدكتور إبراهيم اجللبي من العراق (أستاذ بجامعة املوصل) حتدَّ ث عن
«املقاصد االقتصادية يف القرآن مدخلاً لفهم بنية االقتصاد اإلسالمي» ،وقد حتدَّ ث الباحث
عن ماهية النظام االقتصادي ونشأته والفرق بينه وبني باقي األنظمة االقتصادية ،ثم رشع
يف احلديث عن املقاصد االقتصادية يف القرآن الكريم ،وكيف تصنّف؟ وما هي مضامينها؟
وموقع املقاصد االقتصادية ومالمح النظام يف االقتصاد اإلسالمي .ويف األخري قدّ م الباحث
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جمموعة من اآلراء واالقرتاحات لبلورة نظام اقتصادي إسالمي.

وقدّ م الدكتور عامر جود اهلل من فلسطني ورقة بعنوان« :مقصد العدل يف القرآن»،
كشف فيها عن معامل العدل وأمهيته كمقصد من مقاصد القرآن العليا يف احلضارة والعمران،
بعدها استعرض الباحث جماالت العدل وصوره ،حيث حتدّ ث عن العدل يف املجاالت:
السياسية ،االقتصادية ،االجتامعية ،العدل مع اآلخر املخالف ،العدل يف املجال البيئي ،ويف
األخري حتدّ ث الباحث عن آثار حتقيق العدل يف مجيع هذه املجاالت وغريها.
كام حتدّ ث يف هذه اجللسة الدكتور عبد امللك بومنجل (أستاذ جامعي بمدينتي بجاية
وسطيف يف اجلزائر) عن موضوع «املقاصد اجلاملية يف القرآن الكريم :نحو نظرية قرآنية يف
الفن واألدب».

ﷺ اجللسة السابعة

و ُعقدت هذه اجللسة ملناقشة املحور األخري يف هذا املؤمتر «مقاصد القرآن :األدبيات
والتنظريات (رؤية تقويمية)» ،وقد ترأسها الدكتور جالل الدين علوش (من تونس)،
و ُقدِّ مت فيها جمموعة من األوراق ..الدكتور ماهر حسني حصوة (أستاذ يف كلية القانون
بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا باإلمارات العربية املتحدة) ،حتدَّ ث عن «مقاصد القرآن
يف بناء احلضارة والعمران عند املعارصين» ،حيث قدّ م تعري ًفا ملقاصد القرآن الكريم ُث َّم
كشف عن جهود عدد من الكتّاب املعارصين يف بيان هذه القاصد مثل :حممد رشيد رضا،
وابن عاشور ،وعالل الفايس ،وحممد الغزايل ...إلخ ،كام أكّدت الورقة أمهية املقاصد
القرآنية يف املسامهة يف البناء املعريف والنهوض العمراين ،وحتقيق الشهود احلضاري.

ثم قدّ م الدكتور حممد العامري (أستاذ حمارض باملعهد العايل للحضارة اإلسالمية
بجامعة الزيتونة بتونس) دراسة بعنوان« :مقصد العمران بني التفاسري القديمة واحلديثة»،
وفيها س ّلط الضوء عىل اهتامم مفكّري اإلسالم املعارصين بمقصد العمران ،حيث حتدَّ ث
صاحب املنار عن «التنازع االجتامعي» ،وعبد الكريم اخلطيب عن «حب االقتناء» ،وابن
بالتوسع العمراين واتّباع
عاشور عن «الصالح العمراين» ،وبالتايل فعىل األمة االهتامم
ُّ
السنن اإلهلية يف ذلك.
أما الدكتور إدريس الرتكاوي (أستاذ يف السلك الثانوي التأهييل – املغرب) فقد
حتدّ ث عن« :أصول مقاصد القرآن الكريم عند النوريس» ،وقد س ّلط الضوء فيها عىل ما
قدّ مه املفكّر اإلسالمي الرتكي بديع الزمان النوريس ،لبيان مركزية املقاصد يف تشكيل
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الوحدة العلمية والترشيعية للقرآن الكريم ،وما يرتتّب عنها من مظاهر مجالية وجت ّليات
حضارية وعمرانية.

ومن األوراق التي ُقدِّ مت يف هذه اجللسة كذلك ،ورقة الدكتورة وفاء توفيق (من
نموذجا».
املغرب) عن «جهود املعارصين يف إعامل وتفعيل مقاصد القرآن :ابن عاشور
ً

ﷺ اجللسة اخلتامية

منها:

مع انتهاء فعاليات املؤمترُ ،عقدت جلسة ختامية تُليت فيها جمموعة من التوصيات

 .1دعوة املؤسسات احلكومية واألهلية ومراكز البحث إىل تعزيز العمل اجلامعي
املشرتك ،الذي تتضافر فيه اجلهود للكشف عن املقاصد القرآنية بكل مستوياهتا ،انطال ًقا
من توجيهات الوحي.
ّ .2
حث املؤسسات احلكومية األهلية ومراكز البحث والتكوين عىل اإلفادة من جتربة
العمل اجلامعي ،واإلفادة من طلبة الدراسات العليا وإرشاكهم يف امللتقيات ،وتعميمها
مستقبلاً ضمن برامج املؤمترات وامللتقيات العلمية.

 .3تفعيل اجلانب العميل والتطبيقي يف مقاصد القرآن يف بحث القضايا املستجدة التي
هتم الفرد واملجتمعات واألمة اإلسالمية ،ال سيام بام يتّصل بالعلوم االجتامعية اإلنسانية
ّ
والطبيعية.
 .4تفعيل التكامل املعريف بني علوم الرشيعة والعلوم االجتامعية واإلنسانية
والطبيعية.
 .5االشتغال بتطوير علم املقاصد الذي حيتاج إىل ِ
ٍ
ٍ
وتأسيس وبلورة،
تأصيل
مزيد
إلزالة اللبس يف املفاهيم واملصطلحات.

والسنة النبوية .بوصف
تلمس مت ّثالت املقاصد يف القرآن الكريم ُّ
 .6الدعوة إىل ّ
النص املبينّ .
والسنة النبوية ّ
القرآن الكريم َّ
املؤسس واملهيمنُّ ،
النص ّ
املؤسسات اجلامعية والبحثية ،إىل إحداث الرتاكم املعريف يف
 .7دعوة الباحثني يف ّ
واملقررات اجلامعية املتّصلة بمقاصد
مقاصد القرآن الكريم ،وصولاً إىل تأسيس الربامج
ّ
القرآن الكريم.
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 رس��ال��ة ماسرت يف فلسفة احلضارة -إع����داد ال��ب��اح��ث��ة :آم���ال بوقاية

 جامعة ع�مار ثليجي ،كلية العلوماالج��ت�ماع��ي��ة ،ق��س��م الفلسفة
 إرشاف :األس��ت��اذ م���والي ناجم -تاريخ املناقشة 11 :مايو 2017م

املهمة
واكب الفكر العريب احلديث واملعارص جمموعة من
ّ
التحوالت ّ
مست املجتمع العريب يف سياق تعرفه عىل نامذج احلضارة الغربية احلديثة،
التي َّ
حيث ّ
مسمياهتا واختلفت
ظل رهني البحث يف إشكاليات مهمة ،قد حتدّ دت ّ
توجهه ورؤيته ،وحسب
وتفرق بسببها املفكّرون كل حسب ّ
صياغة أسئلتهاّ ،
النموذج الذهني الذي يشكّل بنية فهمه.
* باحثة من اجلزائر.
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املهمة ،مشكلة احلداثة التي تشغل ح ّي ًزا مهماًّ وفضاء
ومن بني هذه اإلشكاليات ّ
واس ًعا يف اخلطاب العريب املعارص ،حيث ختتلف حوهلا وجهات النظر ،وجرى التعبري
عنها من خالل ثنائيات متقابلة كاألصالة واملعارصة ،الرتاث والتجديد ،القديم واحلديث،
وامتدّ ت إىل احلديث عنها ضمن ثنائية اإلسالم واحلداثة.

وظهرت هذه اإلشكالية مع صدمة الغرب احلضاري ،الذي أيقظ املسلمني من
سباهتم العميق ليتساءلوا مع شكيب أرسالن (1946 - 1869م) «ملاذا َّ
تأخر املسلمون؟
وملاذا تقدَّ م غريهم؟» فكانت اإلجابات عن هذا السؤال اإلشكايل عديدة وخمتلفة من مفكّر
اىل آخر.
ونتجت عن هذا السؤال العديد من األطروحات ،منها من يرى أن الوصول إىل
احلداثة يف جمتمعنا يكون عن طريق األخذ من جتربة الغرب يف احلداثة ،واجتاه آخر يرى
الوصول هلا باملزج بني اهلوية اإلسالمية واالنفتاح عىل التجربة الغربية ،أي عن طريق
االنفتاح عىل اآلخر.

وبني هذا وذاك جاءت أطروحة املفكّر زكي امليالد الذي يرى أنه ال توجد حداثة
تعب عن
واحدة يف العامل بل هناك حداثات عديدة ،وكل أمة هلا حداثتها اخلاصة هبا التي رّ
شخصيتها القومية والعقيدية والتارخيية ،وال نستطيع استنساخ احلداثة لنا من جمتمع آخر،
فاملجتمع االسالمي ال يمكن أن يعيش بحداثة غربية؛ بل من الرضوري تأسيس حداثة
إسالمية أصيلة ومستقلة.

 -1إشكالية الدراسة

مهها هو مصري هذه
كثرية هي القضايا التي باتت تشغل بال اإلنسان املعارص ،لعل أ ّ
يعب عنه بمستقبل اإلنسان ،ويتجلىّ هذا االهتامم يف رواج اجلدل حول
اإلنسانية ،والذي رّ
كثري من القضايا التي تأخذ طاب ًعا مستقبل ًّيا كقضايا :رصاع احلضارات ،وحوار احلضارات،
والعوملة وغريها.

حضورا وشمولاً  ،وإثارة
ومن بني هذه القضايا تربز قضية احلداثة كوهنا األكثر
ً
متمسك هبا ،وبني منتقد لفلسفتها ،وبني منكر
وتفرق املفكرين أمامها بني
للجدل،
ّ
ّ
لوجودها بالكلية.
وقد شغل هذا النقاش املفكرين يف املجال العريب املعارص ،ومن بني هؤالء املفكّرين
الباحث والكاتب السعودي يف جمال الفكر اإلسالمي واإلسالميات املعارصة زكي امليالد
الذي سعى إىل تأسيس حداثة إسالمية تنهض باألمة حضار ًّيا يف هذا العرص.
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وعىل هذا األساس أصبحت الرضورة امللزمة لطرح اإلشكالية التي سنحاول البحث
عنها يف هذا العمل ،ويمكن بلورهتا أو صياغتها عىل الشكل التايل :ما هي السبل التي يراها
زكي امليالد كفيلة لتأسيس حداثة إسالمية؟

 -2تساؤالت الدراسة

من جوهر إشكالية الدراسة تنبثق التساؤالت التالية:
 ما مفهوم لفظة اإلسالم واحلداثة؟ ما هي األسس الفلسفية لتأسيس حداثة إسالمية عند زكي امليالد؟ ما هي جممل املواقف الفكرية املتشكّلة حول تأسيس احلداثة اإلسالمية؟ -ما هي أطروحات زكي امليالد وغريه حول احلداثة وما بعد احلداثة واإلسالم.

 -3أمهية الدراسة

من خالل طرح التساؤالت السابقة ،نكتشف أن هلذه الدراسة أمهية كبرية ،تكمن
يف عمقها الفلسفي ،ويف أطروحتها املنهجية واملعرفية ،وكوهنا ترتبط بالبحث عن احلداثة
مرورا بالبحث
اإلسالمية بام ُيالئم الراهن العريب اليوم عامة ،والفكر اإلسالمي خاصة،
ً
تطور النهضة العربية؛ مع الرتكيز عىل معرفة آليات وأسس تأسيس احلداثة
عن مراحل ّ
اإلسالمية عند زكي امليالد ،إىل جانب معرفة املواقف املختلفة حول االسالم واحلداثة وما
بعد احلداثة.

 -4أهداف الدراسة

بعد عرضنا ألمهية املوضوع ،يمكن لنا أن نس ّطر اهلدف املرجو من اختيار موضوع
البحث ،ويتحدّ د يف الكشف عن احلداثة التي نحن بحاجة إليها لتلبية رشوط ومقتضيات
التقدّ م والعمران ،وتأسيس احلداثة اإلسالمية التي تنري درب األمة نحو النهوض احلضاري،
واال ّطالع عىل أهم النقاط التي بنى عليها زكي امليالد نقده للحداثة ،واآلليات التي يراها
رضورية لتحقيق احلداثة اإلسالمية ،وإبراز الرؤى احلداثية عند بعض املفكّرين املسلمني
املعارصين ،وعرض بعض املواقف الفكرية التي دارت بني قبول ورفض للحداثة وما بعد
احلداثة من جهة عالقتها باإلسالم.

 -5املفاهيم املفتاحية األساسية للدراسة

تعترب املفاهيم يف كل العلوم مفاتيح للفهم ،وال يتح ّقق الفهم الصحيح والعميق إلاّ
بتحديد سليم دقيق للمفاهيم ،وسيقف عدم التحديد للمفهوم حجرة عثرة أمام اكتامل

تأسيس احلداثة اإلسالمية عند زكي امليالد

189

التصور الصحيح للموضوع؛ لذا سنتطرق إىل أهم املصطلحات األساسية التي تتمحور
ّ
حوهلا الدراسة:
واصطالحا،
أولاً  :مفهوم اإلسالم واحلداثة :وجيري احلديث عن مفهوم اإلسالم لغة
ً
واصطالحا ،مع تكوين فكرة عن تارخيية احلداثة وأبرز مبادئها.
ومفهوم احلداثة لغة
ً
ثان ًيا :مفهوم ما بعد احلداثة :متتد فرتة ما بعد احلداثة من سنة  1960إىل سنة ،1990
ويقصد هبا النظريات والتيارات واملدارس الفلسفية والفكرية واألدبية والنقدية والفنية التي
ظهرت فيام بعد احلداثة كالبنيوية والسيميائية واللسانية ،وقد جاءت ما بعد احلداثة لتقويض
امليتافيزيقا الغربية وحتطيم املقوالت املركزية التي هيمنت قدي ًام وحدي ًثا عىل الفكر الغريب(((.

فتعترب ما بعد احلداثة مرحلة جديدة يف تاريخ احلضارة الغربية تتم ّيز بالشعور
باإلحباط من احلداثة ،وحماولة نقد هذه املرحلة والبحث عن خيارات جديدة ،مت ّثلت يف
نظريات وتيارات يف مجيع املجاالت الفلسفية واألدبية وغريها.

 -6املنهج املستخدم يف الدراسة

مجلة من املناهج جرى العمل هبا لتحقيق اهلدف املرجو من البحث ،وملعاجلة
التساؤالت الرئيسة والفرعية ،فقد اعتمد البحث عىل املنهج الفيلولوجي لضبط املفاهيم
كمفهوم اإلسالم واحلداثة لغو ًّيا واصطالح ًّيا ،واملنهج التارخيي لتتبع جذور تارخيية احلداثة
من ناحية احلداثة األوروبية ،والكشف عن تارخيية احلداثة اإلسالمية.

أما املنهج التحلييل فقد جاء العمل به لتوضيح املضامني الكلية واجلزئية املكونة
لتصور زكي امليالد يف تأسيس احلداثة اإلسالمية ،ولعرض وحتليل آراء املفكّرين يف
ّ
املقاربات التأسيسية للحداثة اإلسالمية يف الفكر العريب املعارص ،واملنهج املقارن للوقوف
عىل نقاط التشابه واالختالف والتداخل يف مسألة التأسيس للحداثة اإلسالمية.

 -7أسباب اختيار املوضوع

اختيارنا عىل هذا املوضوع العتبارات ذاتية ،و ُأخرى موضوعية:
وقع
ُ

أ -األسباب الذاتية

 كون االهتامم بموضوع احلداثة ينبع من داخل اهتاممايت املعرفية والفكرية ،ملا لهمن عالقة باملواضيع املعارصة التي تشغل اهتامم الفكر الفلسفي العريب املعارص.
(((مجيل محداوي  ،اإلسالم وما بعد احلداثة مواقف ومواقف مضادة  ،الرباط :دار نرش املعرفة  ،ص .94
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 أن موضوع البحث يف اعتقادي بحاجة إىل مزيد من الدراسات كونه يعترب مناملواضيع احلديثة.
ختص ُأمتنا ويتوافق مع ديننا
 لكونه موضو ًعا يبحث يف القضايا واإلشكاليات التي ّاإلسالمي.
 -توفر املادة العلمية.

ب -األسباب املوضوعية

 ندرت البحوث حول هذا املوضوع يف املكتبة اجلامعية بكلية العلوم اإلنسانيةواالجتامعية يف جامعتي جامعة عامر ثليجي باألغواط.
 إن إشكاليات احلداثة من اإلشكاليات الفلسفية الراهنة التي استأثرت باهتاممالفكر العريب اإلسالمي والفكر الغريب عىل حدٍّ السواء.
 أما عن اختيارنا لرؤية احلداثة عند زكي امليالد دون مفكّر آخر ،فألنه َج ٍار لنا يف
تضاريس الفكر ،ويعترب طرحه يم ّثل مسلكًا جديدً ا يف الساحة الفكرية العربية ،ونلمس
عنده جتديدً ا وإبدا ًعا فكر ًّيا يف املوضوع ،نتج عن عنايته بقضايا التجديد والتحديث والتنوير
يف الفكر اإلسالمي.

 -8الدراسات السابقة

هناك عدة دراسات أكاديمية تناولت هذه اإلشكالية من زوايا خمتلفة يف نطاق
الفكرين العريب والغريب ،ومن بني هذه الدراسات املناقشة يف اجلامعات اجلزائرية والتي
كانت عونًا يل يف إعداد هذه الدراسة ،منها:

الدراسة األوىل :للباحث فارح مرسحي وهي رسالة ماجستري بعنوان (احلداثة
يف فكر حممد أركون) ،اعتمد الباحث يف توضيحه ملوقف أركون (2010 - 1938م)
وتصوره للحداثة عىل مجلة من تساؤالت رئيسية وفرعية نذكر منها :ما هو املقصود
ّ
باحلداثة؟ ما هي اآلليات التي يراها أركون لتحقيق صيغة متكاملة جتمع ما بني اإلسالم
توصل الباحث
واحلداثة عىل املستويني الفردي واالجتامعي؟ .ومن خالل هذه الدراسة ّ
إىل عدد من النتائج منها :اعتبار أن احلداثة مت ّثل نم ًطا حيات ًّيا ،وطريقة يف التفكري والتعبري،
وقدّ م يف األخري جمموعة من اآلليات التي يرى فيها سبيلاً يف اجلمع بني احلداثة واإلسالم(((.
((( فارح مرسحي ،احلداثة يف فكر حممد أركون ،رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري يف الفلسفة ،جامعة
اجلزائر ،كلية العلوم اإلجتامعية واإلنسانية ،اجلزائر ،للسنة الدراسية 2003 /2002م.
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الدراسة الثانية :للباحث متري بولرباح ،وهي رسالة ماجستري بعنوان (العقالنية
نموذجا) ،اعتمد الباحث فيها عىل اإلشكالية التالية :ما
العربية وإشكالية احلداثة ..اجلابري
ً
وتوصل الباحث إىل جمموعة
ومقوماهتا وإشكالياهتا؟
هو مفهوم احلداثة؟ وما هي تياراهتا
ّ
ّ
من النتائج منها :أن احلديث عن العقالنية هو من متط ّلبات النهضة العربية احلديثة ،وأن
املرشوع النهضوي يتط ّلب استعادة الرتاث العقالين العريب عىل أسس معارصة(((.

الدراسة الثالثة :للباحث سعد بوترعة وهي رسالة ماجستري كذلك بعنوان (إشكالية
احلداثة عند عبد اهلل العروي) ،اعتمد الباحث فيها عىل اإلشكالية الرئيسة التالية :كيف
مستخلصا أن احلداثة عند العروي
تعاطى عبد اهلل العروي (1933م) مع سؤال احلداثة؟
ً
التطور يف الغرب األورويب ،وانطال ًقا من إيامن
تم استنباطه عرب عقود ومراحل من
ّ
مفهوم َّ
العروي بأهنا رضورية فال بد للعرب من مسايرهتا والبناء عليها ،وإدراكًا منه لصعوبة مهمة
توضيحا للمنهج القويم
ولوج عامل احلداثة عىل األصعدة واملستويات الفكرية ،اقتىض منه
ً
يف نظره الذي يمكن من استيعاب مفاهيم احلداثة وقيمها(((.
هذه األطروحات والرسائل اجلامعية كانت لنا عونًا يف حتديد إشكالية هذا البحث،
خصت احلداثة يف
وحماولة حتليله حتليلاً فلسف ًّيا ،وإذا كانت هذه الدراسات وغريها قد َّ
جانب من اجلوانب ،فإن هذا البحث ربط احلداثة بالعامل اإلسالمي ،من خالل ما ذهب إليه
زكي امليالد سع ًيا منه لتحقيق حداثة إسالمية.

 -9صعوبة الدراسة

يف هذا البحث األكاديمي واجهتنا بعض الصعوبات لكنها صعوبات قليلة ،منها:

أ -ندرة األعامل واألبحاث حول مرشوع زكي امليالد ،خاصة يف مسألة اإلسالم
معمقة.
جمرد إشارات عابرة وغري ّ
واحلداثة عنده ،وما نجده كان ّ
ب -عدم توفر كتابات كافية يف املجال العريب حول فرتة ما بعد احلداثة بسبب
ختص الغرب.
اعتبارها ّ
ج -اتّساع نطاق البحث بشكل يصعب علينا حرصه خاصة عىل مستوى املواقف
الفكرية وتعدّ د آراء املفكرين.

نموذجا ،رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري يف
((( متري بولرباح ،العقالنية العربية وإشكالية احلداثة ..اجلابري
ً
الفلسفة ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم اإلجتامعية واإلنسانية ،اجلزائر ،السنة الدراسية 2010 /2009م.
((( سعد بوترعة ،إشكالية احلداثة عند عبد اهلل العروي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الفلسسفة،
ختصص فلسفة معارصة عربية وغربية ،للسنة الدراسية 2010 /2009م.
ّ
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رســائل جامعـية

مقسمة
مقسم إىل ثالثة مباحث ،وهي بدورها ّ
تضمن بحثنا أربعة فصول ،كل فصل ّ
إطارا منهج ًّيا للدراسة ،وحتدّ ث الفصل الثاين عن تأسيس
إىل مطالب ،الفصل األول م ّثل ً
احلداثة عند زكي امليالد ،أما الفصل الثالث فقد حتدّ ث عن مقاربات تأسيسية للحداثة يف
الفكر اإلسالمي املعارص ،وتناول الفصل الرابع أهم التجاوزات ألطروحات زكي امليالد
حول احلداثة وما بعد احلداثة.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

الفقه وال ُعرف
الكاتب :أبو القاسم دوست.
ترمجة :أمحد وهبة.
النارش :دار الوالء لصناعة النرش  -بريوت.
الصفحات 423 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
لل ُعرف أمهية كربى يف النُّ ُظم احلقوقية والترشيعات؛ ألن هذه النُّ ُظم والترشيعات
تطورت يف إطار االجتهاد القانوين والفقهي .ويف
ق�د ظهرت ونمت يف ظل العرف ،ث�م ّ
اإلسلام لل ُعرف دور مهم يف حتديد بعض مصاديق ومس�ارات األحكام واالجتهادات
الترشيعية.
م�ن هنا ينطلق هذا الكتاب ليكش�ف أمهي�ة ال ُعرف يف الترشي�ع وليناقش بعض
اإلشكاليات واملآخذ عىل العرف.
يتك�ون الكت�اب من ثالث�ة أقس�ام وجمموعة من الفص�ول .القس�م األول وبعد
ّ
اس�تعراض مواق�ف املذاه�ب الفقهي�ة م�ن الع�رف ،ب�دأ الكات�ب يف حتدي�د مفاهي�م
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ومصطلح�ات كل م�ن الفق�ه والع�رف يف اللغة
واالصطلاح ،وحتدي�د املف�ردات األساس�ية
األعم
املرتبط�ة بمفاهي�م الفق�ه والع�رف مث�ل:
ّ
واألخ�ص ،واملص�در والدليل ،والعادة وسيرة
ّ
العقالء ،واإلمجاع والقانون.
خصصه للحديث عن دور
القس�م الثاين ّ
الع�رف يف الفق�ه واس�تنباط األح�كام الرشعية،
حي�ث تناول مفه�وم الدور االس�تقاليل ،ومكانة
دليلي�ة العرف وبن�اء العقالء يف األدل�ة واملدارك
ومناش�ئ األعراف وآثاره�ا ،وكذلك الدور غري
االستقاليل (اآليل) للعرف.
وأخريا ،تناول يف القسم الثالث الشبهات
ً
ال�واردة عىل الع�رف ،حيث ناقش ح�دود دائرة
الرشيعة والعرف ،والفه�م اخلاطئ لتأثري الزمان
وامل�كان يف األحكام ،وعالقة ال ُع�رف العام ببناء
العقالء.

الذكاء العاطفي عند األطفال
أنامط الرتبية الوالدية

الكاتب :السيد أمحد العلوي.
النارش :دار الوالء لصناعة النرش  -بريوت.
الصفحات 184 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
تعترب األرسة احلضن األول الذي يستقي
من�ه الطف�ل س�لوكه ،وفي�ه يتع ّلم عادات�ه األوىل
وكيف يتعامل مع اآلخرين ،س�واء بشكل إجيايب
أم س�لبي .ويف مرحل�ة الطفول�ة األوىل داخ�ل
األرسة يتع ّل�م الطف�ل كيف يتعامل مع مش�اعره
وعواطفه.
م�ن هن�ا ،تظه�ر أمهي�ة أنماط املعامل�ة

ثم
الوالدية يف بناء الس�لوك النفيس للطفل ،ومن َّ
حتديد مستوى الذكاء العاطفي عنده ودرجتها.
يف هذا الكتاب دراسات حتليلية هلذه العالقة
وآثارها يف نمو الذكاء العاطفي لدى األطفال.
يتكون الكتاب من مخسة فصول ،الفصل
ّ
خصصه الباحث للحديث عن اإلشكالية
األول ّ
التي س�يبحثها وأهداف هذه الدراس�ة ،وأمهيتها
وحدوده�ا وأدواهت�ا املنهجية .أ ّم�ا الفصل الثاين
فخصص�ه لع�رض اإلط�ار النظري لإلش�كالية،
ّ
حي�ث حت�دّ ث ع�ن ال�ذكاء االنفع�ايل وأمهيت�ه
ومراح�ل النم�و االنفع�ايل للطف�ل ،وأس�اليب
املعاملة األبوية.
خصص�ه الباح�ث
الفص�ل الثال�ث
ّ
الس�تعراض الدراسات الس�ابقة حول املوضوع
خصوص�ا يف جم�ال عالق�ة
توصل�ت إلي�ه،
ً
وم�ا ّ
الذكاء االنفعايل ببعض املتغيرّ ات األرسية.
خص�ص الفصلين الراب�ع
وأخيرا،
ّ
ً
واخلام�س لع�رض منهجي�ة الدراس�ة وع ّيناهت�ا
�م اس�تعرض نتائج ما
واملقي�اس وخصائص�هُ ،ث َّ
توصل�ت إلي�ه دراس�ته مع مناقش�تها م�ع تقديم
ّ
جمموعة من التوصيات واملقرتحات.

املهارات التعليمية

أساليب وفنون التدريس
الكاتب :د .حسن شعباين.
الن�ارش :مركز األبحاث والدراس�ات الرتبوية -
توزيع دار البالغ  -بريوت.
الصفحات 574 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
إذا كان للإدارات الرتبوي�ة والتعليمي�ة

إصدارات حديثة

الدور األساس يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات
الرتبوي�ة ،فإن للمع ّل�م الدور الرئي�س كذلك يف
تنفيذه�ا وتطبيقه�ا على أرض الواق�ع ،ولتح ّقق
مهمة املع ّلم ال بد
هذه اخلطط أهدافه�ا وإلنجاح ّ
ل�ه من اكتس�اب امله�ارات والفنون واألس�اليب
الالزمة لتنفيذ هذه اخلطط.
ويف ّ
ظ�ل تنام�ي واتّس�اع التعليم يف مجيع
مراحل�ه أصبح�ت احلاج�ة ماس�ة للتع�رف إىل
املتنوع�ة من ط�رف اإلدارات
مه�ارات التعلي�م ّ
التعليمي�ة واملعلمين ،بغي�ة تطوي�ر الكف�اءات
تط�ور العملي�ة التعليمي�ة
وتنميته�ا لتواك�ب
ّ
وخمرجاهتا وأهدافها.
من هن�ا ينطلق مؤ ّلف هذا الكتاب ليضع
بني ي�دي اإلدارات التعليمية واملعلمني ،جمموعة
تصب مجيعها يف تعريف
من النظريات واخلربات
ّ
ت�م الوصول إليه يف جم�ال تطوير
املع ّل�م بآخ�ر ما ّ
املهارات التعليمية من أس�اليب وفنون للتدريس
والتعليم.
ينقسم الكتاب إىل أربعة أبواب وجمموعة
م�ن الفص�ول .يف الب�اب األول وحت�ت عن�وان:
املب�ادئ النظري�ة للتدريس ،حت�دّ ث الكاتب عن
ماهي�ة ووظيف�ة نظري�ات التدري�س .أم�ا الباب
خصص�ه للحدي�ث ع�ن التخطي�ط
الث�اين فق�د ّ
التعليم�ي من خالل اإلض�اءة عىل مصادر حتديد
األه�داف التعليمي�ة ومراح�ل حتلي�ل وتصمي�م
خطة تعليمية.
يف الباب الثالث وحتت عنوان« :اجتاهات
وأس�اليب التدريس» حتدّ ث الكاتب عن مس�ألة
التدري�س املب�ارش واملبادئ النظرية والدراس�ات
الداعمة للتدريس املبارش ،ونامذج وأساليب هذا
التدري�س ،كام حتدّ ث ع�ن التدريس غري املبارش،
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والتدريس التفاعيل والتدريس القائم عىل حمورية
املسألة.
خص�ص الب�اب الراب�ع لتقييم
وأخيراّ ،
ً
النتائج التعليمية ،حي�ث حتدّ ث عن تقييم التقدّ م
الدرايس ،والتقييم عبر االختبار اخلطي ،وأنواع
االختبارات التي وضعها املع ّلم.

صناعة األزمات وأسرار التفاوض
الكاتب :العميد الركن صالح جانبني.
النارش :مطبعة العطار  -بريوت.
الصفحات 322 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
حياول هذا الكتاب من خالل جمموعة من
األقسام والعناوين ،الكشف عن آليات التفاوض
وتكتيكات�ه ،واخللفي�ات واألبع�اد املتع�دّ دة
األه�داف واألس�باب ،والدواف�ع وراء صناع�ة
األزم�ات وظهورها ،مس�تعينًا بأمثلة وقعت عرب
التاري�خ ،وكش�فت عنه�ا الوثائ�ق واملعاه�دات
واالتّفاقات ا ُملربمة بني الدول والشعوب ،ليؤكّد
أن التف�اوض أصب�ح فنًّا قائماً بذات�ه ،ومن خالل
ذل�ك يقدّ م الكاتب معلوم�ات وحقائق وجتارب
مهمة يمكن االستفادة منها.
ّ
يتك�ون الكت�اب م�ن مخس�ة عرش قسًم�اً ،
ّ
القسمان األول والثاين حتدّ ث فيهام الكاتب ،عن
األزم�ات والعالقات الدولي�ة وقواعد األزمات
خص�ص الفصلين الثال�ث
ومفاهيمه�ا ،فيما ّ
والراب�ع للحدي�ث ع�ن احل�روب والنزاع�ات
الدولية ،وبدايات التفاوض.
القسامن اخلامس والس�ادس حتدّ ث فيهام
ع�ن بنية التف�اوض ومبادئ�ه والديناميكية العامة
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لثقاف�ة التف�اوض :مفهو ًما وأنوا ًعا .أ ّما القسمان
خصصهام ملناقشة اسرتاتيجية
السابع والثامن فقد ّ
وأس�اليب التفاوض واتخّ اذ الق�رارات الناجحة،
وتكتيكات التفاوض املتّبعة ومناهجها.
الفصلان التاس�ع والعارش حت�دّ ث فيهام
ع�ن متط ّلب�ات العملي�ة التفاوضي�ة ومراحله�ا،
خص�ص
ورشوط التف�اوض الرئيس�ية .فيما ّ
الفصلين احل�ادي عشر والثاين عشر للحديث
عن السياس�ات التفاوضية ونقيضها وخصائص
ومهارات وميزات املفاوض ا ُملحرتف.
خصص األقس�ام املتبقية ملناقشة
وأخرياّ ،
ً
التعرف إىل كفاءة الفريق املفاوض وخربته،
كيفية ّ
واملفاوض�ات واملؤمت�رات الدولي�ة والتوازن�ات
الدولية.

القضايا األخالقية يف األلفية الثالثة
الكاتب :د .أمال مجعة.
النارش :دار الكتاب اجلامعي -العني  -اإلمارات العربية.
الصفحات 224 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
نتيجة الث�ورة التقنية ب�دأ البحث العلمي
ينفل�ت م�ن الضواب�ط األخالقي�ة ،م�ا أ ّثر س�ل ًبا
على حي�اة اإلنس�ان وكرامت�ه و ُبع�ده الروح�ي،
األمر الذي جعل بع�ض العلامء يطالب برضورة
تأس�يس نظام أخالقي جديد يفرض سلطته عىل
العل�م وتطبيقاته يف مجيع جم�االت العلوم ،وهذه
من مهام فلسفة األخالق التطبيقية.
م�ن هنا ينطل�ق ه�ذا الكت�اب يف فصوله
الس�بعة ليناق�ش جمموعة م�ن القضايا احلساس�ة
الت�ي حتت�اج إىل االهتمام بال ُبعد األخالق�ي أثناء

معاجلتها.
يف الفص�ل األول وحتت عن�وان :الوعي
بالقضاي�ا األخالقي�ة والتفكير األخالق�ي،
حتدّ ث�ت الكاتبة ع�ن أمهية دراس�ة علم األخالق
ومفهوم الوعي األخالقي ودور فلسفة األخالق
التطبيقي�ة يف تنمي�ة الوعي بالقضاي�ا األخالقية.
أم�ا يف الفصل الثاين فعال�ج قضية القتل الرحيم،
مس�تعرضا وجهة نظر األديان الساموية والناحية
ً
االجتامعي�ة ،وخماط�ر تقنين القت�ل الرحي�م .كام
عال�ج يف الفص�ل الثال�ث قضي�ة االستنس�اخ
واملوقف األخالقي منها.
خصصتهام
الفصلان الراب�ع واخلام�س ّ
الباحث�ة ملعاجل�ة قضاي�ا اإلخص�اب الصناع�ي
وتأجير األرحام ،وقضية جتمي�د اخلاليا البرشية
وكذلك قضية زراعة األعضاء.
يف الفصل الس�ادس حتدّ ث�ت الباحثة عن
قضية اإلجهاض وموقف الطب والدين منها.
خصص�ت الفص�ل الس�ابع
وأخيراّ ،
ً
ملناقشة قضية البصمة الوراثية ،من حيث تعريفها
وخصائصه�ا ودورها يف كش�ف اجلرائم وإثبات
النسب.

التربوية يف القرآن
النظرية
َّ
الكاتب :د .السيد نذير احلسني.
النارش :مؤسسة العرفان للثقافة  -بريوت.
الصفحات 487 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
انطال ًق�ا م�ن أمهي�ة الرتبي�ة يف صناع�ة
اإلنس�ان ،وبالت�ايل صناع�ة املجتمع�ات
واحلضارات ومسؤولية الرتبية عن تنمية اإلنسان
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وتزكيته ورق ّيه املع�ريف واملادي ،حياول املؤلف يف
هذا الكتاب الكشف عن نظرية القرآن الكريم يف
الرتبية باعتباره كتا ًبا مقدّ ًسا نزل ليع ّلم اإلنسان ما
مل يعلم ،ويزكّي روحه وهيذب نفس�ه ،ويرتقي به
ُس ّلم الكامل ،وهييئه لتحقيق أهداف االستخالف
اإلهلي له يف األرض.
يتك�ون الكت�اب م�ن س�تة فص�ول
ّ
وجمموع�ة من املباح�ث ،يف الفصل األول وحتت
عن�وان« :بح�وث متهيدي�ة» حت�دّ ث الكاتب عن
مفه�وم النظري�ة والرتبي�ة والتعلي�م ،والق�رآن
ونظري�ة الرتبية اإلسلامية ،كام تن�اول النظريات
الرتبوي�ة املطروحة والقواعد الت�ي تعتمد عليها،
مث�ل النظري�ة الوجودي�ة والفلس�فة الواقعي�ة،
والرباغامتية ،املثالية ،االشرتاكية.
خصصه لعرض مرتكزات
الفصل الثاين ّ
النظري�ة الرتبوية يف الق�رآن الكري�م ،املرتكزات
باملشرع؛ حي�ث حت�دّ ث ع�ن اإلنس�ان
املرتبط�ة
ّ
وطبيعته املع ّقدة والعوامل املؤ ّثرة يف تركيبته.
الفص�ل الثالث وحتت عن�وان« :أهداف
النظري�ة الرتبوي�ة يف الق�رآن الكري�م» حت�دّ ث
الباح�ث عن صف�ات هذه النظري�ة وخصائصها
يف الق�رآن واأله�داف الكلية والغاي�ات النهائية
للرتبية يف القرآن وهي إجياد اإلنسان الصالح.
أ ّم�ا الفصلان الراب�ع واخلام�س فق�د
خصصهما للحديث عن طرق وأس�اليب حتقيق
ّ
النظري�ة الرتبوي�ة القرآني�ة ،واملج�االت الرتبوية
خصص الفصل الس�ادس
يف ه�ذه النظري�ة .فيام ّ
املؤسس�ات الرتبوية يف
للحدي�ث بالتفصي�ل عن ّ
الق�رآن الكريم ،مثل مؤسس�ة األرسة واملس�جد
ووسائل اإلعالم واملكتبات العامة.
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اللَّـه والدين واألنسنة
الكاتب :مريم صانع بور.
النارش :دار الوالء لصناعة النرش  -بريوت.
الصفحات 296 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
يعال�ج ه�ذا الكت�اب املب�اين النظري�ة
والفلسفية التي اعتنقها أصحاب النزعة اإلنسانية
يف الثقاف�ة الغربي�ة ،وعالقة ه�ذه النزعة باإليامن
ب�اهلل ،وم�ا يرتتّ�ب عليه�ا م�ن قضاي�ا إش�كالية
يف الثقاف�ة تنعك�س على املج�االت االجتامعي�ة
واإلنسانية.
يتكون هذا الكتاب من قسمني وجمموعة
ّ
عرف�ت الكاتبة
م�ن الفص�ول ،يف القس�م األول ّ
مفه�وم األنس�نة الغربية كام كش�فت ع�ن معرفة
اهلل يف الفك�ر اليون�اين ،كام قدّ مت دراس�ة حتليلية
للعالق�ة بين اهلل والدي�ن يف نظ�ر االتجّ اه�ات
اإلنس�انية ،والعقالني�ة ومفه�وم اهلل يف األنس�نة
الغربية.
كل ذلك من خالل استطالع آراء جمموعة
م�ن الفالس�فة مث�ل بروتاغ�وراس ،أفالط�ون،
أرس�طو ،دي�كارت ،كانط ،كركغ�ارد ،فيورباخ،
مارك ...إلخ.
كما تن�اول ه�ذا القس�م نق�د اإلهلي�ات
الدياليكتيكي�ة لألنس�نة املع�ارصة ،حي�ث ناقش
قضاي�ا متع�دّ دة مث�ل مأس�اة اإلنس�ان واإلحل�اد
الوجودي واملاركيس.
خصصت�ه لعرض
أما القس�م الث�اين فقد ّ
النظرة اإلمجالية حول حمورية اإلنسان يف اإلسالم،
حيث تناول بالبحث واملناقشة والتحليل جمموعة
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م�ن القضايا مثل :حمورية اإلنس�ان (األنس�نة) يف
النصوص اإلسلامية ،والعبودية كمعيار حمورية
اإلنس�ان املعرفية والوجودية ،ومكانة اإلنسان يف
نظام الكون.
كام حتدّ ثت الكاتبة بالتفصيل عن األنسنة
اإلسلامية يف آثار املس�ترشقني ،واالختالف بني
األنس�نة اإلسلامية واألنس�نة الغربي�ة ،وامليول
اإلحلادية لألنس�نة لدى بعض التي�ارات الفكرية
املنترشة يف العامل اإلسالمي.

العمل والتنمية االقتصادية
رؤية إسالمية مقارنة

الكاتب :د .السيد حممد هادي اخلرسان.
النارش :الكوكب للطباعة  -بريوت.
الصفحات 342 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 2م.
حي�اول ه�ذا الكت�اب حتدي�د الضواب�ط
الرشعي�ة للعم�ل يف اإلسلام ،وحتدي�د دوره يف
احلي�اة االقتصادي�ة وفق رؤي�ة إسلامية مقارنة،
وبيان أمهية العمل يف اإلسالم.
يتكون الكتاب م�ن جمموعة من املباحث
ّ
واملطال�ب .يف البداي�ة ق�ام الكات�ب بتحدي�د
مصطلح�ات البح�ث ،بتعريف العم�ل يف اللغة
ويف اصطلاح علامء االقتص�اد ،وتعريف التنمية
االقتصادي�ة ل�دى علماء االجتماع واالقتص�اد.
ث�م رشع يف حتدي�د املقصود بالتنمي�ة االقتصادية
يف املفه�وم اإلسلامي ،بتعري�ف جمموع�ة م�ن
املصطلح�ات ذات العالقة ،مثل العمل والفعل،
الصن�ع واحلرف�ة والكس�ب ،ث�م انتق�ل للبحث
عن مفهوم ه�ذه املصطلحات يف الق�رآن الكريم

والس�نة النبوي�ة الرشيف�ة وأقوال علامء اإلسلام
ُّ
وكبار املجتهدين.
كما ق�ام بالبح�ث ع�ن موقف ع�دد من
املتك ّلمين والفالس�فة وعلماء االجتماع م�ن
العمل مثل أفالطون والفارايب وابن س�ينا ،وابن
ماج�ة وآلف�ن توفلر ،واب�ن خل�دون ودوركايم،
وكذلك العمل عند علماء االقتصاد ويف القانون
والقاموس السيايس.
رشع بع�د ذل�ك يف احلدي�ث عن أقس�ام
العم�ل ،فتح�دّ ث ع�ن العم�ل العقلي والعم�ل
العضلي ،والعم�ل املس�تقل وغير املس�تقل،
واإلداري والفالح�ي والتجاري ،والعمل بأجرة
يف إطار احلرف واملهن.
تط�رق للحدي�ث ع�ن العم�ل
كما
ّ
قس�مه
االقتص�ادي يف الفق�ه اإلسلامي ،حيث ّ
إىل واج�ب وحرام ومس�تحب ومك�روه ومباح،
كام حتدّ ث عن العم�ل االقتصادي املنتج ونقيضه
املعيق للحياة.
أما بخص�وص الضوابط الرشعية للعمل
فق�د حتدّ ث عن اإلخلاص يف العمل وألاَّ يكون
العمل أكلاً للامل بالباطل.

إشكالية الدولة اإلسالمية

تصور احلركات اإلسالمية املعارصة
ّ
الكاتب :معني حممد الرفاعي.
النارش :بيسان للنرش والتوزيع  -بريوت.
الصفحات 709 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
منذ أن أسقط أتاتورك اخلالفة اإلسالمية
يف تركي�ا س�نة 1924م ،والعق�ل اإلسلامي
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ال ي�زال يبح�ث ويفكّ�ر يف كيفي�ة إعادهت�ا إىل
أرض الواق�ع ،ليس على غرار نموذج الس�لطنة
العثامنية الذي تآكل ونخره الفس�اد واالس�تبداد،
ولكن ما اهتم به هذا العقل هو اإلطار الس�يايس
للخالفة االسالمية كنموذج تارخيي عرفته األمة،
وعاش�ت يف ظ ّل�ه وأنج�زت حضارهت�ا ونرشت
دينها وثقافتها حتت إرشافه.
م�ن هن�ا وج�دت احل�ركات اإلسلامية
التي ظهرت بعد هذا السقوط للخالفة العثامنية،
نفس�ها ملزمة بتبنّي الدعوة للخالفة اإلسلامية،
تصور جديد
وعودهتا ،لكن مع حماوالت لوضع ّ
هل�ذه اخلالف�ة ينس�جم م�ع املتغّي�رّ ات احلضارية
وخصوص�ا على مس�توى
احلديث�ة واملع�ارصة،
ً
تطور الفكر السيايس واحلقوقي.
ّ
يف هذا الكت�اب ،عرض وتت ُّبع آلراء أبرز
احلركات اإلسالمية املعارصة يف موضوع اخلالفة
اإلسلامية أو النظام الس�يايس اإلسالمي بشكل
عام الذي تنشده هذه احلركات.
يتك�ون الكتاب من مقدّ مة وثامنية فصول
ّ
وخامت�ة .املقدم�ة تناول فيها املؤل�ف جذور أزمة
الدول�ة اإلسلامية حدي ًثا ،واخلل�ل الذي وقعت
في�ه الس�لطنة العثامني�ة .أ ّم�ا الفص�ل األول فقد
خصصه الس�تعراض آراء وأفكار أقطاب مجاعة
ّ
اإلخوان املس�لمني ،مثل حسن البنا وسيد قطب
وحس�ن اهلضيب�ي ،ح�ول الدول�ة اإلسلامية
والدستور والربملان ...إلخ.
تص�ور اجلامعة
الفص�ل الث�اين عرض فيه
ّ
وخصوص�ا موقف أيب
اإلسلامية يف باكس�تان،
ً
خصص الفص�ل الثالث
األعلى املودودي .فيما ّ
لع�رض رؤي�ة ح�زب التحرير للخالف�ة والنظام
السيايس اإلسالمي.
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الفصلان الراب�ع واخلامس تن�اول فيهام
موق�ف كل من حركة النهضة التونس�ية ،ونظرية
والي�ة الفقي�ه التي ج�اءت هبا الثورة اإلسلامية
فخصصه لعرض
يف إيران .أ ّما الفصل الس�ادس
ّ
وجه�ة نظ�ر احلرك�ة اإلسلامية يف الس�ودان
خصوصا آراء زعيمها د .حسن الرتايب.
ً
وأخيرا ،اس�تعرض أدبي�ات ح�زب
ً
العدال�ة والتنمي�ة الرتك�ي احلاك�م اآلن ،حول
خصص الفصل
النظام السيايس اإلسالمي .فيام ّ
توصلت إليها
الثام�ن لعرض أهم النتائج الت�ي ّ
ه�ذه املراجع�ة التأرخيي�ة والتحليلي�ة ،وأهم ما
توصلت إليه األدبيات السياس�ية هلذه احلركات
ّ
يف موض�وع النظ�ام الس�يايس اإلسلامي ،وما
تعاني�ه ه�ذه احل�ركات م�ن أزم�ة يف توصي�ف
الدول�ة وحتدي�د مفهومه�ا وعالقته�ا بالرشيعة
والوحي.

ظاهرة الثورات
الكاتب :د .مصطفى ملكوتيان.
ترمجة :عيل األفضل اليوسفي.
النارش :دار كيتوس للثقافة والنرش – بريوت.
الصفحات 274 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 -1م.
ُيعال�ج ه�ذا الكت�اب قضي�ة األس�باب
والدوافع التي تقف وراء انفجار الثورات يف عدد
من املجتمعات والدول ،وقد حاول الباحث فتح
ناف�ذة جديدة يف نظريات الثورة أمام الدارسين،
اعتما ًدا على دراس�ة ثالثة م�ن أهم الث�ورات يف
العامل هي الثورة الفرنس�ية والروس�ية واإليرانية،
بعد تقييم ونقد النظريات املادية الغربية.
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يتك�ون الكت�اب م�ن أربع�ة فص�ول ،يف
ّ
الفص�ل األول وحتت عن�وان« :أبح�اث يف علم
الث�ورة وفلس�فتها» حت�دّ ث الكات�ب ع�ن مفهوم
الثورة ،والقواس�م املشتركة للثورات ،وأصناف
الثورات.
أم�ا يف الفص�ل الث�اين فق�د حت�دّ ث عن:
اخللفي�ة البحثي�ة للموض�وع ،وذكر في�ه تصنيف
النظريات بشأن الثورة ،حيث استعرض جمموعة
كبرية من التعاريف املشهورة لفالسفة ومفكّرين
كبار.
يف الفص�ل الثال�ث وحتت عن�وان« :نحو

صياغ�ة نظري�ة جدي�دة ع�ن الث�ورات» ق�دّ م
الباحث فرضية مقرتحة بش�أن الث�ورات وكيفية
حدوثها ،حيث حتدّ ث ع�ن معامل حتديد الرشوط
األساس�ية ،ومعامل حتديد الطرفني وقوة األهداف
والتطلعات ...إلخ.
خص�ص الفصل الرابع الختبار
وأخرياّ ،
ً
الفرضي�ة ،م�ن خلال احلدي�ث ع�ن اس�تخدام
التج�ارب العلمي�ة الناجت�ة عن دراس�ة الثورات
املع�ارصة ،وأس�باب حدوث الثورات يف فرنس�ا
وروس�يا وإيران ،وطبيعة ه�ذه األحداث ومعامل
دور القيادة ومنظومتها املؤسساتية.
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