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ليس هناك من شكٍّ أّن ظاهرة العنف ـ بأشكاله ـ تغزو العامل اإلسالمي غزوًا 

 مبينًا، وترتك بصماتها على احلياة، وعلى العالقات االجتماعية والسياسية بني الناس.

لقد كتب كثريون عن هذه الظاهرة، وكفونا مؤونة الكالم يف كثرٍي من 

جوانبها. وال أريد أن أحتّدث عن هذه اجلوانب هنا، فاجملال ال يَسع. لكنَّين سأشري إىل 

 اَب عن السؤال التالي:موضوٍع حمدَّد جدًا، حياول اجلو

هل هناك مذهب إسالمي اليوم، أو جمتمع مذهيب إسالمي، حمصٌَّن إزاء 

 النزعة العنفية اليت جتتاح بلداننا، أم ال؟

وقبل أن ُأجيب يلزمين شرح السؤال نفسه؛ حّتى ال نقع يف ُلْبس الكلمات. فأنا 

نف داخل املذاهب ال أتكلَّم عن العنف بني املذاهب فقط، بل يستوعب كالمي الع

الدينّية؛ وذلك أّن بعض املذاهب اإلسالمّية تنظر إىل ظاهرة العنف الديين املتنامي اليوم 

على أنها ظاهرة ُولدت من َرِحم مدرسٍة دينّية ومذهبّية حمدَّدة، ومن ثم فهذه الظاهرة 

 ال معنى للحديث عن استنساخها وتكرارها يف فضاءات مذاهب أو تيارات أخرى؛ ألّن

املكوِّنات والعناصر اليت تشكَّلت منها هذه الظاهرة ال جندها يف سائر املذاهب أو 

الفضاءات الدينّية. وهذا ما مينحنا شعورًا بالطمأنينة بأّن مثل هذه الظواهر لن 

 نشاهدها يف هذا اجملتمع املذهيب أو ذاك.

ديين على وبدرجٍة أعلى من الصراحة، يتّم اليوم التعاطي مع تيارات العنف ال
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أنها تستمّد من الفقه احلنبلي، والعقيدة السلفّية تغذيتها اليت متنحها الدوام والبقاء. 

وهذا معناه أّن األشاعرة واإلمامية واإلمساعيلّية والصوفّية والزيدّية واإلباضّية 

واالعتزال اجلديد و... يف مأمٍن من متدُّد هذه الظاهرة إىل داخله، كما متدَّدت داخل 

تمع املؤمن باطخّط السلفّي باملعنى العام. وأيضًا فنّن املالكّية واجلعفرّية واحلنفّية اجمل

والزيدّية والشافعّية و... هي األخرى يف مأمٍن من ذلك؛ ألّن نظامها الفقهي واالجتهادي 

 ال يشكِّل بيئًة حاضنة هلذه التوجُّهات العنفّية احلنبلّية.

ل: هل هناك بيئٌة يف اجملتمع اإلسالمي الكبري واآلن بنمكاني أْن أكرِّر السؤا

يف مأمٍن من ظهور نزعة عنفّية فيه، تستمّد شرعية وجودها من داخل جمتمعها 

 وتارخيها، أم ال؟

لكي نطّل على املوضوع حنن ملَزمون بالتمييز بني السبب والدليل، وفقًا 

فكرٍة معّينة، بينما  . فالسبب هو العناصر اليت دفعت الختيارلكلمات فالسفة املعرفة

الدليل هو املقدِّمات العلمّية اليت تقف جمتمعًة لتثبت فكرًة ما، أو تفرض االقتناع 

بفكرٍة ما. والسبُب غرُي الدليل أحيانًا على األقّل. إّن السبب إذا تغاير مع الدليل يصبح 

لدليل بتأثري هو العنصر الذي دفع العقل اإلنساني للتنّبه للدليل نفسه، فأنت تنبَّهت ل

 السبب أحيانًا، وإْن كنَت ال تنتبه للسبب وأنت تشاهد الدليل.

 يف قضية العنف الديين املعاصر هناك أسباٌب، وهناك أدّلة:

ال تكون هلا عالقة بالدين نفسه، وال مبنظومته أما األسباب، فكثريًا ما 

واالقتصادي يف األنظمة الفكرّية. بل حنن جندها يف فشل سياسات اإلصالح السياسي 

العربّية واإلسالمّية، ويف تدهور الوضع املعيشي وارتفاع نسبة الفقر، ويف ازدياد 

الفاصل الطبقي بني األغنياء والفقراء حدَّ تالشي الطبقة الوسطى، األمر الذي ولَّد 

جحافل من الفقراء والعاطلني عن العمل، ويف تراجع الشعور باألمن واالستقرار، ويف 

شل السياسات التعليمّية والرتبوّية للدول مبا مل يقلِّل من نسبة األّمية ومل يرفع مستوى ف

الوعي العلمي، ويف تعاظم حجم ودور الدولة مبا أّدى إىل تراجع دور كلٍّ من القطاع 

اطخاّص ومؤسَّسات اجملتمع الديين...، ويف اإلحباط العام الناتج عن فشل الدول يف مّد 
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رامة بعد سلسلة هزائم مع الغرب ومع الكيان الغاصب و...، ويف املواطن بالك

االستبداد والقمع املتواصل من السلطات العربّية واإلسالمّية، وتقّلص مساحات احلرّية 

 حّتى أبعد احلدود و...

هذه هي األسباب ـ أو بعض األسباب ـ اليت تؤّدي إىل توجُّه الشباب حنو العنف. 

اماًل فأنت قد تكون جمَبرًا على العنف؛ لرّد اعتبارك، أو فعندما تعيش إحباطًا ش

 لتحصيل مطالبك، وإاّل فستموت َكَمدًا يف بيتك.

كانت هذه األسباب بعينها عناصر إكراه للشباب املسلم لالندفاع حنو أّي بيئٍة 

ميكنها أن تعيد إليه الشعور بذاته، وأن تنفِّس له احتقانه وغضبه... إّن الشباب ضائٌع 

ائٌه َفَقَد هويَّته، وهو يبحث عن أّي هوية متنحه شعورًا باألمان الداخلي والطمأنينة، ت

 حّتى لو أدَّْت هذه اهلوّية اجلديدة إىل موته الشخصي.

ٍن ما، فأخذ يبحث لقد فتَّش املسلم والعربّي عن هوّيته اليت ضاعت يف مكا

ة فلم تنفعه، ويف مواطن ة فلم تنفعه، ويف الشيوعية أو االشرتاكيعنها يف القومي

أخرى... إّنه يريد هوّيًة ال جتعله متالشيًا يف هذا العامل... هلذا هو َحِذٌر من اهلوّية 

الغربية؛ ألّن العوملة قد ُتفنيه... فكان أْن وجد بعض الشباب املسلم هوّيته يف اإلسالم... 

ل، وشعوٌر بعالقة عمٌق تارخيي، وإجنازاٌت ماضية، ومنظومٌة كاملة، وضخٌّ روحي هائ

 ما فوق طبيعية مع اهلل، قد ترتك أثرًا على سكينته، وتهدِّئ من روعه.

وعندما دخل فضاء اإلسالم بظهوره العملي احلّي جنح يف مكاٍن، وخسر يف 

أمكنة أخرى. فقد فشلت الكثري من احلركات اإلسالمية يف حتقيق الطموح؛ إّما 

أخرى. وذهب الكثري منها إىل التأقلم  لفشل ذاتي تارًة؛ أو لضغٍط خارجي شديد

والتبيُّؤ مع احمليط، مّما أعطى هذه الشرحية من الشباب شعورًا مضاعفًا باإلحباط... 

فلم َيَر جديدًا يف هذه احلركات اإلسالمّية السياسية، فلم جِيْد أمامه سوى العنف 

الطرق األخرى وتفريغ الشحنات السالبة اهلائلة بأّي طريقٍة ممكنة، بعد أن عجزت 

 عن تفريغها... فسقط يف أحضان العنف الديين بشقَّْيه: القولي؛ والعملي.

ماذا تتصوَّر أن حيصل عندما تعطي ُمْدِمنًا ـ مثاًل ـ حزمًة من أغراض، وفيها 
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الكتاب والدواء والقلم واللباس واملواّد املخدِّرة؟ من الطبيعي أن يبعثر األغراض، 

 ر، لُيْقِبل عليها هائمًا غري واٍع.وتلتقط يده حبوب املخدِّ

ماذا تنتظر من عطشان أعطيَته بيتًا جمهَّزًا مفروشًا باألثاث الكامل وأدخلته 

إليه...؟! هل تعتقد أنه سيذهب ملشاهدة التلفاز أم لالستلقاء على الفراش أم سريكض 

 حنو املاء؛ لريفع عطشه؟!

م؛ بوصفه األمل األخري باطخالص عندما اتَّجه الشباب العربي واملسلم حنو اإلسال

بعد يأٍس كبري أملَّ به، اّتجه وهو غاضٌب على جمتمعه، يائٌس منه غري راٍض عنه، بل 

هو حاقٌد عليه، ولديه عقدٌة منه. هذا الضغط املرتاكم أّدى إىل أّنه عندما ُألقي بني 

ه، ويف االنتقام يديه اإلسالم بوصفه رؤيًة ومشروعًا ميكنه أن يساعده يف تفريغ احتقان

من احمليط الفاشل الذي عانى منه، ويف إبداء متايزه التاّم عنه...، أسرعت يده إىل كّل 

عنف يف التاريخ ليعيد تظهريه وإنتاجه، فظهر العنف التديُّين املعاصر، أو فلنُكْن 

أكثر دّقة: كان هذا أحد العوامل املساعدة على ظهور العنف الديين املعاصر، وقد 

 ن ذلك ظهور صورٍة جديدة لإلسالم، هي الصورة العنفّية.نتج ع

إّن هذه املفردات العنفّية موجودٌة يف الرتاث والتاريخ منذ زمٍن بعيد، وليست شيئًا 

جديدًا. وكلُّ مطَّلع يدرك ذلك بشيٍء أقرب إىل البداهة. لكْن عندما تظهر هذه 

د قامتًا. وعندما تقرأ فكرًا من املفردات، وال ُتبدي معها سائر العناصر، سيبدو املشه

خالل عملّية التقاٍط مربجمة لعناصر حمدَّدة فيه جيمعها عنصٌر معّين فنّن هذا معناه 

أنك اقتطْعَت الصورة. فحاُلك حال شخص يفتِّش يف كتاٍب عن َهَفوات الكاتب، ثم 

متامًا لشخٍص رًة وات فقط. إّن الصورة ستبدو مغاييقدِّم لنا الكتاب على أّنه هذه اهَلَف

 آخر قدَّم الكتاب بعناصر قوَّته وضعفه معًا.

هذه جمرَّد أمثلة. والسؤال اآلن: هل هناك مذهٌب ال يعيش أبناؤه األسباب 

 املتقدِّمة؟ وأيضًا هل هناك مذهٌب ال ميكن أن نلتقط يف تراثه الصور العنفّية خاّصة؟

فنّن خطر السؤال الثاني  إذا متكَّنا من تقليص األسباب يف جواب السؤال األّول

سيزول؛ ألّن العنف ـ مبعناه العاّم ـ ظاهرٌة موجودة دائمًا، إّنما اطخطر يف استبدادها 
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بندارة اجملتمع. ال أريد أن أدخل يف احلديث عن تاريخ املذاهب الفقهّية والَعْقدية عند 

توفَّرت األسباب املسلمني، وال أريد أبدًا أن أساوي بينها، بل أريد أن أقول بأّنه لو 

املشار إليها أعاله فنّن سائر املذاهب قد تكون عرضًة أيضًا لظهور عنٍف ديين يف 

بيئتها. فالرتاث كبري، وفيه ـ عند اجلميع ـ من كلِّ األلوان واألصناف، من أقصى 

اليمني إىل أقصى اليسار، ومهما اختلَفْت املستويات بني املذاهب والفرق فهي ال تؤثِّر 

على قدرة الشباب امُلْحَبط على التقاط العناصر )السلبية(؛ لتكبريها  كثريًا

وتظهريها، بل قد ذهب كّتاٌب ومفكِّرون ومثقَّفون وناشطون ُكثر يف عصرنا ـ كما 

رأيناهم ـ ضحايا هذه الصورة املكبَّرة واملضلِّلة، وهم ال يشعرون بأّن الصورة نفسها 

سبب نقصانها هو فضاء أنتج التقاطًا واعيًا أو غري اليت يطَّلعون عليها منقوصٌة، وأّن 

 واٍع لَنَمٍط حمدَّد من أجزاء هذه الصورة.

إّن مجيع الديانات ـ مبا فيها الديانات الوضعية ـ، ومجيع املذاهب والفرق 

الدينية، ومجيع التّيارات الفكرية، تقريبًا، قد مرَّْت مبراحل عنٍف رهيب. والتاريخ 

ونراجع. وليس هذا حال اإلسالم وحده، بل اجلميع سواٌء يف هذا. أمامنا؛ لكي نقرأ 

إّنما يظهر األمر عندما يرتاجع حال َحَمَلة الدِّين أنفسهم، عَنْيُت املعتنقني له. واملسلمون 

اليوم يف حاٍل عصيب. فمن الطبيعّي ظهور مجاعات فيهم حتاول التقاط سلبّيات الرتاث 

إلنتاج تديُّن عنفي خمتلف، جيدون فيه تنفيسًا  أو بعض مظاهره بطريقٍة مبتورة؛

 لغضبهم من جمتمعاتهم، واحتقانهم من احمليط.

 َحَسنًا، ما هو املقصود بهذا كلِّه؟

املقصود التنبيه من نومة الشعور بأّن مذهبًا ما قد يكون يف مأمٍن من ظهور تّيار 

الحقًا ـ لو استمّر الوضع عنفّي فيه، وأّن ما جتده اليوم من عنٍف خطابي رمبا يتحوَّل 

 بهذه الطريقة ـ إىل عنٍف دموّي.

 وبعض احلّل يكمن يف:

 إصالح األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل األوطان املسلمة. أـ

عدم الغرور بأّن مذهيب أو طائفيت ليس فيها مشاكل فكرّية. فليس هناك  ب ـ
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التطرُّف يف الرتاث عرب نقد عناصره املرتهِّلة من تراٌث متعاٍل، وال ُبدَّ من جتفيف منابع 

جهٍة، وربط عناصره العنفّية بسائر أجزائه من جهٍة ثانية؛ كي ال نسمح بفّك االرتباط 

بني عناصره، مبا يوفِّر إمكانّية تشكيل وعٍي ديين معوّج... وهذا يعين أّن املفكِّر 

 معينٌّ جّدًا بتقديم صورٍة خمتلفة عن املسلم وعامل الدين واملرجع الديين واإلعالم الديين

الصورة القائمة، ليس من خالل تغيرٍي لغوي شكلي مضلِّل، وإنَّما من خالل االعرتاف 

بوجود مشكلٍة يف الرتاث الديين ملذهبه، واإلقدام اجلاّد على تفكيكها جبرأٍة 

ميكنين اختصارها وَوْعي، قبل أن يأتي جيٌل يكوِّن منها تديُّنًا عنفّيًا. وهذه اطخطوة 

بضرورة تفتيت البيئة الرتاثّية احلاضنة لالّتجاه العنفّي؛ كي يشعر هذا االّتجاه ـ عندما 

 يريد استغالل هذا الرتاث ـ بأّن أمامه مشكلًة عظيمة على مستوى الشرعّية.

جناح املؤسَّسة الدينية املعتدلة والتّيارات واحلركات الدينّية الوسطّية يف  ج ـ

بات الشباب االجتماعّية والروحّية من جهٍة، وتنفيس احتقانهم وغضبهم إرضاء رغ

ولعنهم لواقعهم من جهٍة ثانية... وهذا ما حيتاج إىل رؤيٍة فكرية متنّوعة، ونهضٍة كبرية 

يف هذه املؤّسسة وهذه التيارات. فكلَّما فشلت املؤّسسة الدينية والتيارات اإلسالمّية يف 

يعاب هذه الفئات الشبابية )ال يف قمعها أو مقاطعتها أو حتقيق منَجٍز أو يف است

 االستهزاء بهمومها( فعلينا أن نتوقَّع من الشباب أحد طريقني:

 الطريق األول: اإلحلاد أو الالدينّية أو الالَأْدرّية أو الالُأبالّية إزاء الدين.

رفة الدين، الطريق الثاني: التطرُّف الديين الذي يبلغ به الغضب أن يستبدَّ مبع

 وهو جاهٌل به.

إّن هذه الوريقات هي تنبيٌه وحتذير أجده ضرورّيًا للتنبُّه ملا ميكن أن نقع فيه 

الحقًا، وإْن كان قد خيالفين فيه كثريون. وقد رأينا عند بعض املذاهب ـ وأنا مصّر 

يف هذه الوريقات على عدم الدخول يف مفرداٍت صرحية وواضحة؛ حتسُّبًا من أّي 

استفزاز ـ بذور والدة مجاعاٍت عنفّية صغرية جّدًا، يف فضاٍء عنفي خطابي متناٍم. وهذا 

ما ينذر بنمكان تورُّطنا يف مدٍّ عنفّي واسع، نسأل اهلل العافية منه، وإْن كنُت مقتنعًا 

متامًا بأّن إمكانات والدة تّياٍر عنفّي تظّل خمتلفة النسبة كثريًا بني املذاهب واملناطق 

  بلدان والظروف.وال



 

 

 

 ةالدينّي احلداثة

 واملكوِّنات العناوين

 

 شبستري مجتهد محمدالشيخ 

 البدراوي صالحترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

اثوي )ليست جديدة معايري جديدة للفكر الديين احلد ث إىل طرحسعى املتحدِّ

من خالل رفضه للمعايري املوروثة القدمية للفكر الديين. وهذه العناوين عبارة  ،متامًا(

ـ ما ينسجم مع احلسن أو القبح ـ ما يتعارض مع العقل وما ينسجم معه. عما يلي: 

 ؛الكالسيكيون من مالكات وأسسـ املفيدة أو الضارة، مقابل ما يعتمده اطخلقي. 

حنن الوحيدين القادرين على أن نقول ما هو الصواب من »إذ يزعمون حسب قوهلم: 

عدمه يف امليادين الثالثة املتمثلة بالعقائد واألخالق واألحكام الشرعية، وفقًا للعلوم 

 . «وتدّرس يف احلوزات العلمية ،واملعايري اليت تبلورت على مدى التاريخ اإلسالمي

برأيي واليت مت التأكيد عليها يف  ،احلداثويما هي عناوين الفكر الديين 

إال أن تارخيها ال يتجاوز املئة ومخسني سنة يف العامل  ،السنوات األخرية كثريًا

 سوف أسعى إىل توضيح هذا املوضوع من خالل النقاط التالية:  ؟اإلسالمي

 

 الدين ــــــتعريف 

جيب أن أوضح يف هذه الدراسة تعريفي للدين. عندما أقول هنا الدين  ـ ابتداًء
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ها يف يلإاليت ينظر  «األحكام»و «األخالق»و «العقائد»أقصد بذلك تلك اجملموعة من 

جمتمعنا على أنها متثل العقائد واألخالق واألحكام الدينية، وهي غري العلم والفلسفة 

 رى. والفن واألدب والكثري من األشياء األخ

 

 ــــــ ؟كيف ظهر الدين

ـ كيف ظهر هذا الدين؟ هذا الدين عبارة عن موضوع تفسريي، أي تبلور على 

خلفية تفسري الكتاب والسنة )أي القرآن الكريم واألحاديث املنقولة عن أئمة الدين( . 

كل ما يدور عنه احلديث اليوم يف باب العقائد أو األخالق أو األحكام مل حنصل 

بل بواسطة نفس هذه  ،القرآن الكريم واألحاديث بشكل مباشر وبال واسطة عليه من

برزت مستويات خمتلفة  . وقدف حوهلا آالف الكتبالعلوم اليت اكتشفها اإلنسان وألَّ

وكل منها جدير بالبحث والدراسة كلٌّ يف حمله. وهذه  ،من الفهم للقرآن واحلديث

ًا. وأحتدث هنا عن األحكام الشرعية املستويات من الفهم خمتلفة عن بعضها متام

كمثال على ذلك. الفروع الفقهية اليت حتظى  ،أي عن فروع الدين الفقهية ،فقط

بنمجاع فقهاء املذاهب اإلسالمية عليها حمدودة جدًا مقارنة حبجمها اهلائل. ويف 

الدوائر األصغر الفروع الفقهية اليت حتظى بنمجاع فقهاء الشيعة عليها حمدودة جدًا. 

وغريهم فهموا االختالفات الفقهية الكثرية تبني بكل وضوح كيف أن فقهاء الشيعة 

بسبب وقوعهم حتت تأثري العلوم واملعارف واملناطق  ؛الكتاب والسنة بشكل متفاوت

 املختلفة. 

 

 معايري الصواب والتخطئة يف فهم الدين ــــــ

من علماء املسلمني  عامٍل ـ املوضوع املهم اآلخر الذي ال شك لدينا فيه أن أيَّ

خرين يف حقول العقائد أو األخالق أو األحكام توصل إىل آراء خمتلفة عن آراء اآل ْنممَّ

وبذل ما بوسعه لتربير آرائه باألدلة  ،ه هي الصائبةءوآرا ،اعترب تلك اآلراء خاطئة

قبل الثورة اإلسالمية كانت هناك  :ملموسًا جدًا على ذلك والرباهني. وأضرب مثااًل

 :احلكومة. وعلى سبيل املثالعدة نظريات فقهية متباينة متامًا يف باب املسائل املتعلقة ب
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ن النظرية الشيعية ملمارسة السلطة يف زمن غيبة اإلمام إ :كان فريق من الفقهاء يقولون

 لـ نه ال معنىإ :ن كانوا يقولونواحلجة هي نظرية والية الفقيه. والفقهاء اآلخر

 . #يف غيبة اإلمام احلجة «حلكومة اإلسالميةا»

لدى الفقيه يف آن  ةتكون كلتاهما صحيحهاتان النظريتان ال ميكن أن 

واألخرى خاطئة. وكذا األمر يف باب  ،أن تكون إحداهما صحيحًة دَُّب واحد. إذ ال

العقائد واألخالق. ويكشف الواقع أنه ليس الفقهاء وحدهم، بل ان سائر علماء 

 ن كل ماإأي ـ املسلمني يعتقدون أيضًا أن النتائج املستحصلة من الكتاب والسنة 

ويطلق  ،ينسب إىل الكتاب والسنة يف أبواب العقائد أو األخالق أو األحكام الشرعية

مبعنى أن االستنباط يف األبواب  ،ميكن أن يكون خطأ أو صوابًا ـ عليه تسمية الدين

الثالثة العقائد واألخالق واألحكام حيتمل اطخطأ وأنه ليس لدينا استنباط وتفسري 

مبعنى أنه غري قابل  ،استنباط مقدس وتفسري مقدس معصوم عن اطخطأ. ليس لدينا

 للنقد واملناقشة. 

هما: ما هو املعيار يف تعيني التفسري  ،نـ عندما نصل إىل هنا يربز أمامنا سؤاال

هو الشخص الذي ميتلك  ْنوَم ؟واالستنباط الصائب من غري الصائب يف هذا الباب

موجودين دائمًا، إال أنهما ُطرحا ن كانا ن التساؤالاهذ ؟احلق يف هذا التشخيص

وبعد أن عاصر املسلمون املدنية واحلضارة  ،بشكل أكثر بروزًا يف العصر احلديث

ن هذين التساؤلني هما أهم األسئلة إ :اجلديدة وعاشوا تفاصيلها. وأستطيع القول

 ما الثقافية الدينية للمسلمني يف اجملتمع املعاصر ويف العصر احلالي. وأرى أن كّل

هذين  عنى اليوم بالفكر الديين احلداثوي إمنا ينطلق من أجواء اإلجابة سّمُي

 ح هذا املوضوع يف الفقرات الالحقة. التساؤلني بالضبط. وسوف أوضِّ

هذين السؤالني: حنن القادرون  عنـ يقول العلماء التقليديون يف معرض إجابتهم 

لثالثة للعقائد واألخالق واألحكام فقط على القول ما هو الصواب واطخطأ يف األبواب ا

واليت يتم دراستها  ،وفقًا للمعايري املتبلورة على مدى التاريخ اإلسالمي ،الشرعية

نه توجد بينكم اختالفات واسعة يف إ :وعندما يقال هلم .وتعلمها يف احلوزات العلمية

باينة هي حجة من هذه اآلراء املت إن كالًّاآلراء يف األحكام الشرعية مثاًل يقولون: 
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والبقية  ،ن أحدهما سيكون يف نهاية املطاف صائبًاأوعلى الرغم من  .على املقلدين

منها يوجب الثواب األخروي عند اهلل تعاىل. وعلماء الشيعة  خاطئة، إال أن العمل بأيٍّ

ن أن تشخيص معنى الصواب أو اطخطأ ْووبهذا الشكل، يَر .لديهم مثل هذا الرأي

بع ويريدون أيضًا أن جيعلوا ذلك خمتصًا باملنهج العلمي املتَّ ،بهم اّصخ ومعايريه أمٌر

 وباطخصوص املنهج الفقهي منها.  ،على مدى مئات السنني يف احلوزات العلمية الدينية

برزت إىل السطح انطالقة جديدة يف العامل  :كما سبق أن قلنا ـ ولكْن

هذين التساؤلني.  عناإلسالمي تدعى بالفكر الديين احلداثوي على خلفية اإلجابة 

ن إجابات العلماء التقليديني بهذا الشأن كافية. ْون ال يَرون احلداثويورواملفكِّ

ية والسياسية وانطالقًا من أن هذه اجلماعة اطلعت على التطورات الفلسفية واالجتماع

وتفسري  ،ما يتعلق بفهم الدين ت معايري جديدة يفواالقتصادية لعامل اليوم فقد تبنَّ

وكيفية تشخيص  ،وحتديد العقائد واألخالق واألحكام الدينية ،الكتاب والسنة

وهذه املعايري إما أنها ال حتظى باهتمام  .الصواب من غري الصواب يف هذه األبواب

ن ذلك يقتصر نلو اهتموا بها فوأو إنهم نادرًا ما يهتمون بها،  ،ليدينيعلماء اإلسالم التق

وليس مصاديقها يف العصر  ،على مصاديق املعايري اليت تتناسب مع العصور السابقة

 احلديث. 

 

 معايري جديدة يف التقويم ــــــ

املفكرين الدينيني احلداثويني يف العامل اإلسالمي، وآراء ـ دراسة أفكار 

بشكل  ،ن ظهروا يف املئة ومخسني عامًا األخرية من خمتلف املذاهب اإلسالميةالذي

لتشخيص الصواب من غري  ؛دقيق تبني أنهم أدخلوا إىل امليدان ثالثة معايري جديدة

 ،ويف حتديد العقائد واألخالق واألحكام الشرعية ،الصواب يف فهم الكتاب والسنة

ويعملون على إبرازها بقوة. هذه املعايري الثالثة إما أنها مل تكن موجودة يف املنهج 

نها كانت ضعيفة. وباإلضافة إىل أن مصاديق هذه أأو  ؛العلمي القديم للحوزات العلمية

املعايري الثالثة يف العامل اجلديد ختتلف اختالفًا شاسعًا عن مصاديق هذه املعايري يف 

سون من خالهلا )على اليت كان العلماء التقليديون يتنفَّ ،التقليديالعامل القديم 
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ن نف ،افرتاض أن هذه املعايري كانت موجودة يف املنهج العلمي لتلك احلوزات العلمية(

عاء ال يتنافى مع القول بأن هذه املعايري بعد أن برزت إىل الساحة على أيدي هذا االّد

ن منط التفكري واالستنباط لدى نلعامل اإلسالمي فاملفكرين الدينيني احلداثويني يف ا

 ر بتلك املعايري أيضًا. طائفة من العلماء التقليديني قد تأثَّ

 ويتعارض مع العقل أ ـما هي هذه املعايري الثالثة؟ إنها عبارة عما يلي: 

كونها مفيدة أو ضارة.  ـمع قبح اطخلق.  وينسجم مع حسن اطخلق أ ـيستحسنه العقل. 

يقول التفكري الديين احلداثوي يف العامل اإلسالمي: كل ما يتم إبالغه من قبل علماء 

الدين حتت عنوان العقائد الدينية أو قيم الدين أو احلكم الشرعي جيب أن يقاس بهذه 

إىل فضاًل عن املعايري املوجودة لدى العلماء أنفسهم جيب أن يصار ف .املعايري الثالثة

  ؟نها تنسجم مع العقل أم تتعارض معهأهل على أساس  الكذائيةتقييم العقيدة 

ويرى هؤالء أنه جيب أن تعاين كافة العقائد الدينية واألخالق الدينية 

ن أن ْووتقاس بها. ويَر ،مستمر بهذه املعايري الثالثة واألحكام الشرعية بشكٍل

وكونها مفيدة من ضمن مالكات انسجامها مع العقل وامتالكها حسن اطخلق 

ن تعارضها مع العقل وقبحها األخالقي أو ،صواب العقائد واألخالق واألحكام الدينية

إذ  ؛ما يتعلق مبسألة الفائدة ة يفخاّصو ،من مالكات عدم صوابها وكونها ضارة يعّد

العصر جيب أن يتم االلتفات إىل أن الفائدة هنا مبعنى كونها مفيدة ملعيشة اإلنسان يف 

وأخرى غري معنوية أيضًا. وأستطيع هنا أن  ؛واليت تنطوي على فوائد معنوية ،احلاضر

ما  :أضرب بضعة أمثلة على ذلك: املفكر الديين احلداثوي يسأل العامل الشيعي ما يلي

 ؛وجلدهّن بالسوط ،تقومون به من ربط الفتيات الشابات يف ميدان ولي عصر بطهران

وحتت الفتة تنفيذ األحكام الشرعية، هل أن هذا العمل  ،بتهمة االحنراف اجلنسي

نه مفيد أوهل  ؟سم حبسن اطخلق أم بقبحههل يّت ؟يتطابق مع العقل أم يتعارض معه

باسم الدين  :نه ضار؟ ويسأل: إذا كنتم تقولونأللحياة املعنوية وغري املعنوية للمسلم أم 

نعم حلكم الشعب الديين،  ؛واحلكم الشرعي ال للدميقراطية، ال حلقوق اإلنسان

هل ميكن حلكومة كهذه  ؟فهل لنظامكم الديين هذا مفهوم معقول وغري متناقض

هل ميكن للمجتمع اليوم يف ظل حكومة كهذه أن حيقق  ؟أن تكون أخالقية أم ال
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ن حكومة كهذه أوهل  ؟نضجه املعنوي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي أم ال

  ؟مفيدة للمجتمع أم ضارة

وهي أن مصداق  ،حلقيقة التاليةإىل اـ املفكر الديين احلداثوي يلتفت 

كونه و ،االنسجام مع العقل والتعارض معه، وامتالك احلسن اطخلقي والقبح اطخلقي

خيتلف باختالف العصور املختلفة واجملتمعات املختلفة. وعندما يسأل  ًا،ضاّر وًا أمفيد

مراده بذلك عقل العصر  ؟تنسجم مع العقل أم تتعارض معه الفالنيةهل أن العقيدة 

احلالي الذي ال يستطيع املسلمون أيضًا جتاهله والتغاضي عنه. عندما يسأل عن 

احلسن اطخلقي أو القبح األخالقي يقصد ذلك احلسن والقبح األخالقيني اللذين ال 

وكذا احلال عندما ميكن العيش معيشة إنسانية يف هذا العصر بدون االلتزام بهما. 

مراده بذلك الفائدة والضرر جملتمع معني وحمدد يعيش يف ف يسأل عن املفيد واملضّر

وامتلك سبل احلضارة احلديثة أو  ،القرن العشرين أو يف أوائل القرن الواحد والعشرين

ذلك أن املفكر الديين املسلم احلداثوي أخذ يهتم اهتمامًا كاماًل بالفلسفة  ؛النامية

 وجبميع األبواب األخرى لثقافة العصر احلديث.  ،لموالع

نه يناهض العقل أو أن كل ما جنربه على إ :يقول املفكر الديين احلداثوي

يتسم بالقبح األخالقي أو أنه مضر للحياة اإلنسانية يف العصر احلاضر ال ميكن أن 

ض. ليس بوسعنا أوامر اهلل تعاىل ونواهيه وأقواله اليت تتسم بالكمال احملإىل ننسبه 

ن اهلل تعاىل يطلب هذه األمور من اإلنسان. وإذا تطلب األمر جيب أن نعيد إ :القول

كي ال نضطر إىل أن ننسب هكذا  ؛النظر يف البعض من معتقداتنا الدينية وتفسرياتها

 أمور هلل تعاىل. 

 

 منطلقات املعايري اجلديدة ــــــ

احلداثويني يف العامل اإلسالمي بهذه املعايري اهتمام املفكرين الدينيني ينطلق ـ 

العامل الديين الداخلي يعين  .وآخر خارجي ؛اجلديدة الثالثة من عامل ديين داخلي

وهو أن الدين اإلسالمي كان منذ البداية  ،السبب الذي يرتبط بنفس السّنة اإلسالمية

على الدوام بعض  دينًا اجتماعيًا سياسيًا، وعلى مر التاريخ اإلسالمي كانت هناك
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وامتالك القيم الدينية  ،الفرق اليت تهتم مبسألة انسجام العقائد الدينية مع العقل

أو مدى فائدة الفتاوى الدينية أو ضررها. وكانت عالقة الدين  ،للخلق احلسن

بالتطورات وأوضاع احلياة الدنيوية للمسلمني حمط اهتمام هذه الفرق دائمًا. ومل يكن 

تزلة سوى منوذجًا حيًا وبارزًا هلذه الفرق. ونفس هذا العامل الديين املسلمون املع

الداخلي هو الذي لعب دورًا فاعاًل ورئيسًا يف ظهور حركات النهضة السياسية 

تلك احلركات اليت كان هدفها البحث عن  ،اإلسالمية يف القرنني أو الثالثة األخرية

رة اجلديدة. لو مل يكن للدين عالقة خمرج لتخلف املسلمني عن قافلة املدنية واحلضا

دقيقة باألوضاع واألحوال االجتماعية والسياسية يف السّنة اإلسالمية ملا ظهرت هذه 

ن هذا العامل هو الذي كان فاعاًل يف ظهور الثورة اإليرانية اليت أاحلركات. كما 

 خذت لنفسها طابعًا دينيًا. اتَّ

سية واالجتماعية على هيكل هذه خسارة لوضع لباس احلركة السيا ـ أهّم

سالم اهلوية إمن  النهضة الفكرية يكمن يف أننا سنواجه يف هذه احلالة نوعًا

وهدفنا هو ذلك  ،ومن الواضح أننا ال نريد أمرًا كهذا .ولوجيا من نوع آخرييدأو

وخدمة خلقه، وليس أن نتمكن من  ،اإلسالم الذي ميكن التقرب به إىل اهلل تعاىل

والسيطرة على احلكم. يف هذه احلالة ستحتل مسألة  ،ى اهلوية بواسطتهاحلصول عل

احلفاظ على هذه احلركة السياسية االجتماعية مكان معايري التفكري الصحيح، 

 وتدفع بهذه النهضة إىل طريق مسدود. 

 

  ــــــ (1)تعليقات نقدّية على قراءة شبسرتي

سنشري  ،واملالحظات اجلديرة بالتأملبهامات توجد يف هذه املقالة مجلة من اإل

 لبعض منها: إىل ا

الذي  ،ـ كان من املناسب عليه أن يعطي تعريفًا للتفكري الديين احلديث

 تارخييًا ميتد إىل حنو مئة ومخسني سنة قبل هذا التاريخ.  قدمًا ـ ب قولهْسَحـ ميتلك 

دين؛ ولذلك قال ـ يعتقد الكاتب أن الدين عبارة عما يستنبطه اآلخرون من ال

ن، ليس لدينا استنباط مقدس ليس لدينا استنباط وتفسري معصوَمْي»يف نهاية كالمه: 
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يف حني أن الدين ليس كله  ،«مبعنى أنه ال ميكن نقده ومناقشته ،أو تفسري مقدس

 ،ن هناك الكثري من العقل والنقل الصحيح والصريح واملتنيإعلى هذا النحو، بل 

وال خيضعان  ،ن دين اهلل تعاىل وأحكامه ليسا تارخيينيأوهذا من الدين أيضًا. كما 

أو  ،من قبيل: األحكام الثانوية ،سوى يف بعض األمور اطخاصة ،للزمان أو الوقت

وبقية صفات اهلل،  ،ن التوحيدنعلى ذلك ف األحكام املتعلقة مبمارسة السلطة. وبناًء

هي  ،والكثري من املسائل األخرى ،^واألئمة األطهار وعصمة األنبياء ،ونزول الوحي

 من املسائل اليت ال تتغري.  وتعّد ،من الدين

ه يف النقطة عنث يف النقطة الرابعة أخذ جييب ـ التساؤل الذي طرحه املتحدِّ

ن العلماء التقليديني هم الذين يعرفون إ :اطخامسة والسادسة والسابعة. يقول يف البداية

يف حني يبدو أن العلماء  ،وتشخيص الطريق الصحيح من اطخاطئ ،نمعيار الدي

دين التكنوقراط؛ ذلك أن اجملددين التقليديني يف هذه القضية هم أفضل من اجملدِّ

التكنوقراط يشيدون دائمًا باآلراء العلمية املتخصصة، ولكنهم ال يعريون أهمية 

دين؛ بينما جند أنه إذا ص وأصول التفكري بشأن التذكر لضرورة مراعاة التخصُّ

حصل ارتكاب أدنى خطأ يف مسألة الدين سيؤدي ذلك باإلنسان إىل اهلالك املعنوي 

كما أصر مارتن لوثر على  ،«أنت اجملتهد»د على مبدأ واألخروي! والظاهر أنه يؤكِّ

ن ذات ع يف العامل املسيحي واملذهب الربوتستانيت، وهذا األمر ناجٌم «أنت القس»مبدأ 

جيب  .ن تعريف الدين )أي عالقة الفرد باهلل تعاىل فقط(مالفكرة اطخاطئة املأخوذة 

 ،هأن تكون للفرد عالقة باهلل تعاىل؛ ولكنه ال يستغين يف هذه العالقة عن املوجِّ

ن اإلمامة تأتي بعد النبوة، ويتصدى الفقهاء لتحمل نونعين به عامل الدين، ومن هنا ف

 زمن الغيبة. ولية يف ؤهذه املس

ث يف الفقرة السابعة من حديثه ثالثة معايري حديثة لتحديد صحة ـ يطرح املتحدِّ

ب ْسَحـ أو كانت ضعيفة  ،مل تكن موجودة يف السنةوهي املسار الديين من عدمه، 

. مناهضة العقل لألشياء أو قبوله هلا، امتالكها حسن اطخلق من عدمه، ـ قوله

ل على أن األمر إما ديين أو غري ديين. وال خيفى على تد ،وكونها مفيدة أو ضارة

وخباصة  ،على التعقل واألخالق يف نصوصنا الدينية ث أنه مت التأكيد كثريًااملتحدِّ
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، ويقول (0)الدواب يف الكتاب والسنة. القرآن الكريم يرى أن الذين ال يعقلون هم شّر

حد املصادر أ. (4)األخالق ل بنمتامن اهلدف من رسالته يتمثَّإ :|الرسول األكرم

. وكان علماؤنا التقليديون أكثر «العقل»التشريعية املهمة واألدلة األربعة يف فقهنا هو 

على ذلك إذا كان تعريفنا للعقل واألخالق ال ينطوي  وفاء والتزامًا بهذه املصادر. وبناًء

ل معنًى إذا اكتسب العق على ما هو جديد وقديم فال توجد مشكلة يف ذلك، ولكْن

ستصبح عندها معاني أنه د من املؤكَّفواتسمت األخالق بالوضعية،  ،جديدًا لنفسه

الربح واطخسارة أيضًا علمانية ودنيوية. ويف هذه احلالة سنحيل أمر األخالقيات كما 

ن نومن هنا ف .لعقل أيضًاإىل اوكذا بالنسبة  ،لعقلإىل اوليس  ،لتجربةإىل اتقولون 

هو التعريف الذي يعطى عن  بل املهّم ،يقبله العقل أو يناهضهما  الكالم ليس يف

عاء بأن علماء ومن هنا ال ميكن االّد .أو االجتاه الذي يتم حتديده لألخالق ،العقل

ميكن أنه الدين مل يعريوا أهمية للعقل واألخالق السائدة آنذاك، بل غاية ما يف األمر 

 مامكم بهذه املقوالت. عاء والقول بأنهم مل يهتموا بها كاهتاالّد

سعى للظهور كشخص  فقد .ـ خلط الكاتب يف بعض احلاالت الرأي بالعمل

اجلسور من هذا  وأراد أن ميّد ،ر أحيانًا عن مواقفه الرباغماتيةه عبَّمنّظر، ولكنَّ

 املوقف إىل مقام الرأي. بينما لو افرتضنا أن أحد األحكام اإلهلية مت تطبيقه يف وقٍت

على أن  ن ذلك ال يدّلنكان، ف سبٍب  صحيح، أو حصل خطأ ما أليِّما بشكل غري

 وال ينبغي القيام بتطبيقها!  ،تاريخ استعمال األحكام اإلهلية قد انتهى

 

  

الهوامش
                                                      

 

«»



 

 

 

 الدين واحلداثة

 تساؤالٌت يف العالقة اجَلَدلّية

 

 أبو القاسم فنائيد. 

 اقمحمد عبد الرّزترجمة: 

 

 ــــــ توطئة

يران لندوة الدين إأفرزت احملاضرات واملقاالت املقدمة من قبل ثلة من علماء 

اسة واملبهمة يف آن من املفاهيم احملورية احلّسواحلداثة، وما سبقها أيضًا، جمموعة 

  .(1)يضاحات حوهلا، وهذا غرض حبثنا احلاليحل يف تقديم بعض اإلأواحد، األمر الذي 

 

 ــــــ ةاملفاهيم وأزمة اهلوّي

الكالسيكية »حيث جاء فيه:  ،نبدأ من مقال وحوار الدكتور سروش

كما ال  ،هوية معينة للكالسيكيةواحلداثة هما أكرب أحدوثة يف هذا العصر. فال 

وليس قولنا بوجود ذات  .وال للتاريخ أيضًا ،ثابت وليس للدين وجوٌد .هوية للحداثة أيضًا

. علينا أن ننطلق من «الرتاب يف عني احلقيقة بّث»منا  تهافٌت أو ماهية هلذه املفاهيم إاّل

ه. فال روح نجابة عى اإلني يف قراءة السؤال كي تتسّنأساليب الفالسفة التحليلّي

حديث وسياسة  وال ذات، وهي ليست سوى علم حديث وفلسفات حديثة وفّن ،للحداثة

حديثة واقتصاد حديث وعمارة حديثة، وما شابه ذلك. فعندما نسأل عن موقف 
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وهو  .عليها احلداثة من الدين فهذا يعين يف الواقع تراكم عشرات األسئلة بانتظار الرّد

موقف العلم اجلديد من الدين؟ هو أن يقال يف السؤال: ما  دَّلذا ال ُبال، نبعيد امل أمٌر

موقف السياسة اجلديدة من الدين؟ هو موقف الفلسفة اجلديدة من الدين؟ وما هو وما 

دة. ولن جتدينا نفعًا قصة حكم على ِح ثم نأتي الستخراج كّل .وهكذا دواليك

ألن العقالنية اجلديدة هي بالنتيجة نتاج ملا يظهر  ؛يف السياق ذاته «العقالنية اجلديدة»

وعليه سيعود بنا املطاف إىل  .واألخالق اجلديدة أيضًا يف العلم اجلديد والفلسفة والفّن

صداق واحد، فهل املراد ماملربع األول مرة أخرى. ثم إن الدين نفسه ال يقتصر على 

موقف هو ؤال املطلوب هنا هو: ما سالم أم املسيحية أم األديان األخرى؟ إذًا فالساإل

  .(0)«العلم اجلديد من الدين اإلسالمي ـ أو املسيحي ـ؟

 

  ــــــ رأي سروشإىل هة األسئلة املوجَّ

  .(4)(؟nature( أو العام )essence) هنا معناها اطخاّص «اهلوية»ـ هل املقصود من 

النفي بشكل  هل معنى نفي اهلوية عن الكالسيكية واحلداثة والدين هوـ 

أو )ثابتة(؟ أي هل معنى ذلك نفي اهلوية أم نفي  (واحدة)لوجود هوية  مطلق أم نفٌي

 لوحدة اهلوية أو لثباتها؟ 

هل املقصود من نفي اهلوية عن الكالسيكية واحلداثة والدين هو نفي ـ 

هلذه املفاهيم يف العامل اطخارجي أم نفي للمعادل  لوجود معادل ـ مصداق ـ مستقّل

 د أو الثابت؟ احملدَّ

 دَّهو اطخطأ الوحيد الذي ال ُب( 3)لصاقها مبا ال هوية لهإن افتعال اهلوية أو أهل ـ 

 من استدراكها؟  دَّهناك مغالطات أخرى نقع فيها وال ُب أنبه يف هذا البحث أم من جتنُّ

من العامل اجلديد والفلسفة اجلديدة  وثابتة لكلٍّ دةـ هل توجد هوية حمدَّ

اجلديد واالقتصاد اجلديد والعمارة اجلديدة، ومن خالهلا  والسياسة اجلديدة والفّن

فنتجنب بذلك الوقوع يف مغالطة إلصاق  ،ى لنا رصد عالقتها وموقفها من الدينيتسّن

 ال هوية له؟  ْنَم اهلوية وافتعاهلا حبّق

ن مفاهيم الكالسيكية واحلداثة والدين والتاريخ هي وحدها ال هوية أهل ـ 
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 يض يف املسألة؟ عن مجيع األشياء بال هوية، أو هناك تبأهلا يف هذا العامل أم 

تكون نقطة البداية يف دراسة املوضوع واإلبهام املوجود للعل هذه األسئلة تصلح 

 .يف كالم الدكتور سروش

األشكال قصدها سروش من نفيه  ضح لدينا أّي يتَّفنقول عن السؤال األول: مل

بأن املراد ـ كالمه  ىأنه ميكننا التخمني ـ وفقًا للنتيجة املرتتبة على فحو اهلوية؟ إاّل

 .هو نفي املاهية والطبيعة بكال املعنيني يف الكلمة

 كان كذلك طرحنا األسئلة التالية:  ذاوإ

ننا نشري به إىل شيء أكيف تبلور مفهوم احلداثة يف الذهن البشري؟ وهل ـ 

كان بال فما اجلدوى من  إذاكان اجلواب بنعم فما هو ذلك الشيء؟ و ؟ وإذادحمدَّ

 هذا املفهوم؟ 

ننا قفزنا إىل وضع تعريف هلا قبل أفهل  «ليست احلداثة سوى...»حني نقول: ـ 

 . (2)أن نفرتض وجود هوية هلا؟

والسياسة  وصفًا للعلم والفلسفة والفّن «احلداثة»حنن عندما جنعل من ـ 

 !واحد منها؟ كّللر واالقتصاد أال نشري يف الوقت ذاته إىل وجود قاسم مشرتك متوّف

 ليه؟ إق وملاذا ال ميكن التطرُّ ؟جد فما هو ذلك القاسم املشرتكُو ذافن

النعت الواحد على هذه  انطباق مشرتك فكيف صّح مل يكن هناك قاسٌم ذاوإ

 ؟املفاهيم جمتمعة

وحتديدًا إىل السؤال الثاني والثالث، فنطرح األسئلة  ،نعود إىل األسئلة احملوريةو

 التالية: 

طلق ـ كما املهل كان الدكتور سروش يقصد من نفي الذات واهلوية النفي ـ 

به  ْتـ كما أوَح «ثابتة»توحي به بعض كلماته ـ، أم أنه أراد نفي وجود ذات وهوية 

ـ كما يستنبط  «الواحدة» ة نفي الذات واهلويةأم أنه قصد هذه املّر ،كلماته األخرى ـ

من الدين واحلداثة  أي هل أراد أن يقول: ال ذات أو ماهية لكلٍّ ؟من بيانات أخرى له ـ

 دة؟ متعدِّ ولكْنذات ها غري ثابتة، أو هلا هلا ذات لكّن والكالسيكية، أم أّن

هل كان يريد أن يقول: إننا ال نستطيع حتديد املعنى الدقيق ملفهوم الدين ـ 
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ألن هذه املفاهيم ال متتلك معاداًل  ؛واحد منها والكالسيكية واحلداثة يف جمال كّل

نه كان يريد أن يقول: إن هلذه املفاهيم أأو ، (3)ليهإق هلا خارج أذهاننا يصلح التطرُّ

نه أراد أن يقول: إن املعادل ذلك أل دائم، أو يف حتوُّهو ل معاداًل، لكنه ليس ثابتًا، ب

ث عن األديان لنا من التحدُّ دَّإيران ال ُبمن علماء ليس مفردًا، ووفقًا لرأي جمموعة 

  ؟ث عن الدين والكالسيكية واحلداثةوالكالسيكيات واحلداثات، بداًل من التحدُّ

معادل احلداثة العيين عبارة عن  ّنأ الدكتور سروش يف كالمه هل قصدـ 

ن وحدة هذه اجملموعة هي أاحلديث و...، و العلم احلديث والفلسفة احلديثة والفّن

مشرتك بني العلم احلديث والفلسفة احلديثة والفن  وحدة اعتبارية، فال وجود لقاسٍم

احلجر  ضّم» :انضمام هذه املفاهيم إىل بعضها البعض هو من قبيل احلديث، وكأّن

  ؟«نسانإىل اإل

مجع »أو  «ال هوية له ْنافتعال اهلوية مَل»السؤال الرابع فيبدو أن  خيّصما أما يف 

ب من مغالطات يف البحث املنظور، تجنَّوحدهما ما ُي اليس «املسائل يف مسألة واحدة

 أيضًا، أي تقدير ارتكاب نقيضهما مغالطٌة ففي أقّل .ليحذر من ارتكابها الباحثون

للمنطق  وهذا خمالٌف .«ةوحتويل املسألة الواحدة إىل مسائل عّد»، «األشياء سلب هوية»

. ومن «الرتاب يف عني احلقيقة بّث»وكما أجاد الدكتور يف وصفه حني قال:  ،أيضًا

 . (9)أبرز مصاديق سلب اهلوية عن األشياء هو التحويل واالختزال
املغالطات األربع يف هذا املوضوع ب هذه م علينا جتنُّوحتتَّ ،عىثبت هذا املدَّ ذافن

من الدين  أن يقال بضرورة االستدالل على انعدام ذات وماهية كلٍّ وما شابهه، صّح

هم اآلخرين بارتكاب مغالطتني فقط، وإال من والكالسيكية واحلداثة، قبل أن نتَّ

املصادرة » :بداًل من االثنتني، إحداها ،املمكن أن نقع حنن يف ثالث مغالطات

ة حتويل املسألة الواحدة إىل عّد» :والثالثة ،«سلب هوية األشياء» :، والثانية«ملطلوببا

 . (8)«مسائل

 

 ــــــ نقدية وقفٌة

قال بوجود الذات واملاهية  ْنالعنا ـ أن كال الفريقني ـ سواء َميبدو ـ حسب اّط
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وكأنه قضية  «العدم»أو  «الوجود»ث عن كالدكتور سروش ـ يتحدَّ ،مل يقل ْنوَم

كالمه بفرضية وجود  فالفريق األول يستهّل .عاهم بها، دون أن يقدم دلياًل على مّدمسلَّ

كما ينطلق  ؛ذات وماهية هلذه املفاهيم، ومن ثم يسعى إىل كشف تلك الذات وتعريفها

الفريق الثاني من فرضية نفي الذات عن املفاهيم، ثم حياول العثور على أمور أخرى 

 إنها هي املراد من الدين والكالسيكية واحلداثة.  :ليقول ،هية والذاتمتتلك املا

من الفريقني دلياًل  م أيٌّمل يقدِّأّنه ـ يف حدود حتقيقنا ـ إال أن الظاهر يف األمر 

 ،مثاًل ـ بطل عمل الفريق الثانيـ يف حني لو صحت فرضية الفريق األول  .على فرضيته

أيضًا. وال ميكن أن تكون كال الفرضيتني  والعكس صحيٌح .وكان مغالطة حمضة

هام اآلخر نه ال ميكن ألحد اّتإواحد. ومع هذا كله ميكن القول:  صحيحتني يف آٍن

ثبات سواء كان يف باب اإل ،عاهثبات مدَّإبارتكاب املغالطة قبل أن يسوق دلياًل على 

يقول: سأنطلق من  للمرء أن حيّق ،ملطلوب. نعمعلى ا كان ذلك مصادرًة أم النفي، وإاّل

 مؤخِّرًامة، وقًا فرضييت على املفاهيم املتقّدمطبِّ ،فرضية وجود اهلوية أو عدمها

إن احلكم الصائب يف  :مع هذا نقول آخر. لكْن احلديث عن أصل الفرضية إىل وقٍت

 ق من أصل الفرضية. التحقُّبرهونًا ماملوضوع يبقى 

 

  ــــــ نفي اهلوية بني التعميم والتقييد

نه إذا كان معنى نفي أعلى  والذي ينّص ،اآلن نعود لنناقش سؤالنا اطخامسو

موقف احلداثة من الدين؟ وال هو الذات عن الدين واحلداثة هو استحالة أن نسأل: ما 

موقف العلم احلديث والفلسفة احلديثة والفن هو ما »من استبدال ذلك بقولنا:  دَُّب

؟ أال ميكن أن نستكمل ف عند هذا احلّدوقَّفلماذا نت «احلديث و... من الدين؟

ليس للعلم  :أال ميكن أن نقول !ونسرتسل يف اختزاالتنا وحتويالتنا إىل النهاية؟

ي بنا السؤال عن عالقة هذه احلديث والفلسفة احلديثة و... ذات أو ماهية، وعليه سيؤّد

ستبدال السؤال أيضًا امن  دَّاملفردات بالدين إىل ارتكاب مغالطة أو أكثر، إذًا ال ُب

موقف الفيزياء احلديثة، وعلم األحياء احلديث و.... من الدين؟ بل هو فنقول: ما 

عى أنه ليس للفيزياء والكيمياء و.... ذات أو فيدَّ ،أبعد من ذلكإىل وميكن الذهاب 
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ماهية وهوية، أو أنها ال متتلك هوية واحدة أو هوية ثابتة، وعليه سيكون السؤال 

موقف نظرية )غاليلو( يف حركة األفالك السماوية من الدين؟ هو ما  :ـمثاًل  ـالصحيح 

 من الدين؟ وهكذا دواليك.  ةوما موقف نظرية )دارون( يف أصل النشأ

يف اجلانب اآلخر نقرأ يف كتاب الدكتور سروش أيضًا: ليس للدين مصداق 

سالم العلم اجلديد من اإلموقف هو أن يكون السؤال بهذه الصيغة: ما  دَّد، وال ُبحمدَّ

 ،بهذا القدر من الدينهنا ملاذا اكتفينا  :هل لنا أن نسأل أو املسيحية أو البوذية؟ لكْن

ة عن موقف العلم اجلديد من لنسأل هذه املّر ،أبعد من ذلكإىل ما هو ومل نذهب 

 موقفههو ما  :أو بعبارة أخرى ،سالم األمريكياإلمن سالم احملمدي األصيل، أو اإل

موقف العلم من هو ة أخرى فنقول: ما مّر بعيدًاع االثين عشري؟ أو نذهب من التشيُّ

ع أو من التشيُّ ،مة اجمللسي أو العالمة الطباطبائيع اإلمامي حسب رؤية العاّلالتشيُّ

 ه فنقول: ما عالقة نظريٍةأبعد من هذا كّلإىل ما هو الصفوي أو العلوي؟ وهل نذهب 

 .ًاجّر وهلّم ؟من األفراد من املعتقدات الشخصية لدى فرٍد ما مبعتقٍد

ى لنا حصر الكالم ليتسّن ؛أال يوجد قاسم مشرتك بني هذه القراءات والرؤى

 ؟عن عالقة العلم اجلديد بذلك القدر املشرتك حتديدًا

سالمي، أو ونتساءل يف السياق ذاته: أال يوجد قدر مشرتك بني فرق الدين اإل

لنتمكن من تسليط الضوء عليه يف دراستنا حلقيقية  ؛واألديان األخرىسالم بني اإل

ال يوجد قدر مشرتك بني نظريات أالعالقة بني العلم احلديث وذلك القدر املشرتك؟ و

لكي يكون باإلمكان دراسة عالقة  ؛العلم املتنوعة، أو بني الفيزياء وعلم األحياء

أم أن الدكتور سروش ال يرى  ،ديانذلك القدر املشرتك مع القدر املشرتك بني األ

 ؟يف هذا النوع من الدراسة والتحقيق فائدًة

معينة، أو أن  يبدو أن االختزالية املوجودة يف كالم سروش ال ختضع لضابطٍة

سلب الذات واهلوية عن الدين  وإّن .غري مفهومة لديناـ تقدير  ضابطتها ـ يف أقّل

 طالقًا. إواحلداثة ال يوحي مبثل هكذا نتيجة 

إن »اء يف بقية مقال الدكتور سروش قوله: جأما بالنسبة للسؤال السادس فقد 

 .(7)«سالمية روحًا جسدًا، وال ميكن إحياء ذلك اجلسد دون إحياء الروحللحضارة اإل
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 ؟نها نصوص فلسفيةأهنا نسأل: هل هذه التعابري جمازية ومن خيال الشعر، أم و

سالمية يف هذا الكالم هوية وذات وجوهر تلك اإلليس املقصود من روح احلضارة أ

يكون األول بال  كيل ؛سالم وحضارتهالفرق بني الدين أو اإلهو احلضارة؟ وعليه ما 

 ؟دة، والثاني مع روحأو بال روح ثابتة وحمدَّ ،روح

عن  «الذاتي والعرضي يف األديان»ث الدكتور سروش يف مقاله الرائع يتحّد

ح بوجود ذاتيات أيضًا للموضوعني. وهكذا وهناك صرَّ .سالميعرضيات الدين اإل

أو  ،احلداثة «ماتمقّو»مة يف مناسبات أخرى، كما جاء يف أبدى بيانات وآراء قيِّ

 . (12)العامل اجلديد «ماتمقّو»

فما هو غري مفهوم لدينا كيف جيمع الدكتور سروش بني نفي الذات واهلوية 

 ؟وعرضيات يف األديان يف أحيان أخرىقول بوجود ذاتيات العن الدين حينًا و

 أو يف حّق ،الدين أو أحد مصاديقه فنذا كان هذا العمل ممكنًا يف حّق

 ؟سالمية، فلماذا ال يصدق األمر على احلداثة نفسهااحلضارة اإل

ًا من هذا يعين أنه بنمكان املفهوم الكلي أن يكون انتزاعّي :بعبارة أخرىو

 دة خصوصيات ذاتية وعرضية من جهة أخرى. املتعّدجهة، وأن تكون ملصاديقه 

وليس مفهومًا عندنا أيضًا قول الدكتور سروش بنفي الذات واهلوية عن 

نه يقول بتجديد جتربة أوعليه فهي ال متنح عالجًا شافيًا، يف حني  ،العقالنية اجلديدة

 ؟حياء العقالنية االعتزاليةإاالعتزال و

ا كانت العقالنية اجلديدة يف رأي سروش هي كما ميكن أن نتساءل أيضًا: إذ

أليس معنى ذلك  «من العلم والفلسفة واألخالق والفّن تلك اليت تظهر يف جديد كلٍّ

يف العلم والفلسفة واألخالق ( 10)اليت )تتبلور( ،(11)«الظاهرة»كون العقالنية عبارة عن 

ر باألمزجة وامليوالت ذوقية تتأثَّن القول بنفي أو إثبات الذات واهلوية مسألة أ؟ فهل والفّن

 دها؟ نها ختضع ملعايري وأسس حتّدأأم 

هو  :األول :يبدو أن السبيل لرفع هذه املالبسات هو تفريقنا بني معنيني للهوية

(. nature) هو الطبيعة يف املعنى العام للكلمة :والثاني ؛(essence) املاهية حسب أرسطو

ال وجود خارجي للذات أو املاهية مبعناها األرسطائي،  وقد أثبتت الرباهني الفلسفية أنه
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من  «املطلق»عاء على هذا االّد ال يوجد دليٌل نها من نتاجات الذهن واعتباراته. لكْنأو

نه ليس يف العامل أ، والقول باستحالة وجود أو واقعية الطبيعة يف معنى الكلمة العاّم

  .(14)ذو هوية وطبيعة باملعنى العام شيٌء

ه يبقى النفي أو التأييد للطبيعة يف معنى الكلمة العام الرغم من هذا كّل علىو

. فالسبيل الوحيد يف مثل هذه احلالة ومستقّل خاّص يف مورد من املوارد حباجة إىل دليٍل

والتوفيق بني الدالالت اللغوية وغري اللغوية الواردة يف  ،هو من خالل التحليل الفلسفي

 ،دالل على وجود أو عدم هكذا طبيعة بنظريات علم االجتماعفال ميكن االست .املقام

أي ميكن القول بأن من مجلة اهلفوات املعرفية اليت  .أو بعملية التجربة والتعقيب

نساني يف مرحلة حتصيل احلقائق عن األشياء هي عبارة افرتاض يرتكبها الفكر اإل

مة، من قبيل األخطاء املنّظهذا اطخطأ الفكري ليس  ال طبيعة له. لكّن ْنالطبيعة مَل

 ْناًل يف نفي الطبيعة عمَّولذا سيكون اطخطأ اآلخر هنا متمثِّ .وإمنا هو خطأ فردي

 حالة منفردة. هو وإمنا  ،مًاوهذا أيضًا ليس خطًأ منّظ .ميتلكها

عاء ارتكاب الذهن أحد اطخطأين عليه لن يكون من األمور البديهية اّد وبناًء

إىل دليل أيضًا. وعليه ميكن صياغة سؤالنا  ما أو عدمه، بل يبقى ذلك حباجٍة يف حالٍة

داللة على  ،«احلداثة»، «الكالسيكية»، «الدين»ن ملفاهيم أ: هل كما يلياحملوري 

واحد يف مصاديقها، أم أنه ال وجود للطبيعة هنا، وإننا نستعمل هذه  «طبيعي»وجود 

ناتها، وإمنا عة من األمور اليت ال عالقة بني مكّود اإلعالم بوجود جممواأللفاظ جملّر

 د الصدفة؟ جملّر مل جتتمع مع بعضها اآلخر إاّل

فلسفي، وليس  فنحن نتعامل مع سؤاٍل .ه هنا إىل منط هذا السؤالمن التنبُّ دَّال ُب

ما حنن بصدد البحث يف فليس حديثنا عن مسألة داللة األلفاظ على املعاني، وإّن .لغويًا

. ففي الصورة األوىل (13)عالقة املفهوم باملصداق، أو عالقة الذهن باألعيان اطخارجية

لالنتزاع  القول بوجود منشٍأن هذه املفاهيم انتزاعية، مع أسيكون معنى كالمنا 

مل يكن مبستوى الوجود  ، وإْن«واقعية»هي  :، أو بعبارة أخرى«الوجود»خارج الذهن 

نوع من  صورة الثانية فسيكون معنى ذلك أنه ليس هناك أّيي. أما يف الواحلّس املستقّل

 الشراكة بني األمور اليت يطلق عليها هذا املفهوم. 
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 ــــــ «تيغ آكام»ة نظرّي

نه ال ميكن نفي وجود أوهي  ،هامة يف هذا البحث جتدر اإلشارة إىل مسألٍة

( 12)«مؤونة الربهان» ّنإ :، أي ال ميكن أن يقال«تيغ آكام»الطبيعة مبعناها العام عند 

هنا ملقاة على عاتق الذين يؤمنون يف موضوع خاص بوجود أو واقعية هذا النوع من 

إىل  األشياء، وإن الذين ال يقولون بهذا األمر وينفون وجوده أو واقعيته ليسوا حباجٍة

ن نزيد يف عدد أوذلك ألن )تيغ آكام( يقول بأنه ال ميكننا  ؛عاهممّدعلى إقامة الدليل 

زيادة يف  وليس يف القول بوجود الطبيعة يف معناها العاّم .على ذلك املوجودات دون دليٍل

وإنها ليست سوى علم حديث  ،إن للحداثة طبيعة مبعناها العام :فلو قال أحدهم .شيء

ر احلداثة ألنه أراد توفُّ ؛نه لن يضيف شيئًا على عدد املوجوداتنف ،وفلسفة حديثة و...

 .املفاهيميف مجيع هذه 

( essentialism) مثة طريق واصل بني الذاتية األرسطائية :بعبارة أخرىو

وهو عبارة عن القول بوجود الطبيعة حسب املعنى العام  ،(reductionism) واالختزالية

للكلمة. فنحن ال ننكر أبدًا وجود مجلة من املفاهيم املوجودة ضمن ذهنية العقل 

أن وجداننا هو  إاّل ،ال هوية له ْنة ووضعها مَلال اهلوّيوقد ولدت نتيجة الفتع ،البشري

حيد يف أن مفاهيم الدين والكالسيكية واحلداثة ليست كذلك، كما دليلنا الو

 الوجدان نفسه.  إاّل ،ثبات ذلكإه ال دليل متوفر على نفي أو نعتقد بأّن

 ث عن ذاتياتإن القول بوجود الطبيعة هنا هو الذي سيسمح لنا بالتحدُّ

وهذا ما قام به الدكتور  .وذاتيات أو مكونات احلداثة أيضًا ،ومكونات الدين

وأجاد حينها. كما مينحنا هذا الرأي أيضًا  ،سروش يف مواضع ومناسبات أخرى

كالعقالنية، ومعارضة االختزال الفقهي أو  ،ةمكانية نفي النسبية يف املقوالت اهلاّمإ

  .(13)حلداثويةسالمي للمفاهيم واملقوالت االذبح اإل

وال منافاة بني نفي اهلوية أو املاهية حسب املفهوم األرسطائي والكالم عن 

مات يقتصر على افرتاض وجود أو ألن الكالم عن الذاتيات واملقّو ؛الذات واملكونات

 .واقعية الطبيعة أو املاهية مبعناها العام

املالبسات اليت تكتنف ضح لدينا أيضًا بعض م من مالحظات تّتوفقًا ملا تقّدو
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ا جاء يف كالم للسيد رمحن بوذري، حني كتب ل مأحاديث باحثني آخرين، من قبي

؟ فهل هما عبارة عن «حداثة»وماذا نعين بالـ  ؟«كالسيكية»ماذا نعين بالـ »يقول: 

(، phenomenon) (، وظاهرتني من الظواهرevent) (، وحدثني حاصلنيfactواقعيني )

يف غاية  (؟ فهذا القدر من التحديد أمٌرconcept) د مفهومنين جمّرنهما عبارة عأأم 

 اطخطورة. 

ة الكل يقتات على إبقاء اإلبهام واإليهام يف هذين املفهومني حتت مظّل ْنإن َم

فون من فأولئك الذين يتخوَّ .دة للمفهومنيوالكلية لن يسمح أبدًا بوضع مالمح حمّد

وتهميش كل  ،انتزاعية هذين املفهومني م أحد عنركود جتارتهم إذا ما تكلَّ

النقاشات واجلدليات الدائرة، لن يقبلوا أبدًا بالتالعب بأساس املسألة... فهم يفرتضون 

ضح بعد أين إال أنه مل يّت ،من التقابل... فًا ـ بتصرحياتهم مبدأ الكلية على حنٍوَلَسـ 

اثة، أو بني ق ذلك التقابل؟ هل هو بني مفهومي الكالسيكية واحلدسيتحّق

 ؟...من الكالسيكية واحلداثة نريد أيٍّإذًا ال مناص من حتديد  ؟أو بني... ،ظاهرتيهما

جهنا حنو نا كلما اّتكّنلتبني املفاهيم قسمًا منها،  ة،دإن للظواهر وجوهًا متعّد

ولعل من األفضل أن نرتك  .املفاهيم الكلية كلما جتاهلنا عددًا أكرب من تلك الوجوه

 «الكالسيكية». إن مفاهيم دة ومفهوم خاّصونتمسك بوجوه حمّد ،الكلية املفاهيم

فليس  .لرفع جانب من التناقضات املوجودة من أن تكون حالًّ هلي أعّم «احلداثة»و

وإمنا حنن أمام خليط من  .«احلداثة»أو ، «الكالسيكية»ي امسه عندنا شيء كّل

الكالسيكية أمرًا منسوخًا مبتذاًل منشأه املاضي ل التقاليد والتجارب احلديثة.... متثِّ

جاء نتيجة  ،وتقابله معها على حنو من الكلية ،مقارنته باحلداثة وإّن .بْسوَح

لكي يعود ذلك بالنفع على أولئك الذين جيعلون  ؛لوجيات منحازة ألصل القضيةويديأل

وإلقامة املؤمترات  ،من قبيل هذه اآلراء الكلية وسيلة لزيادة اجلالسني حتت منابرهم

معنى هو وما  ؟الكالسيكيةهي هو: ما  والندوات أو املناظرات و.... فالسؤال األهّم

 ؟التجربة احلديثة يف احلياة

يضاح إىل اإل ، حتتاجن هذا الكالم أيضًا مالبسات ومبهمات عديدةتضمَّوقد 

 والتفصيل: 



 

 

ـه م ـ  صيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ ربيع و نصوص معاصرة  

13 

الكالسيكية ا التساؤل عن حتديد وجهة االستفهام عن عالقة : أّمأواًل

قني أو ظاهرتني أو مفهومني، أم حدثني متحّق ،باحلداثة إذا كان عن أمرين واقعيني

طرح التساؤل هذا كان قد افرتض  ْنأن َم ية، إاّلوغاية يف األهّم ،باالهتمام فهو جديٌر

 «نوع»بسؤاله  ى، فعن«احلداثة»و «الكالسيكية»من  دة لكلٍّفًا ـ وجود هوية حمّدَلَسـ 

 تلك اهلوية، وليس أصل وجودها. 

وإذا عملنا بكالم الكاتب يف توجيه  .ب األطراف: إن هذا السؤال متشّعثانيًا

بداًل من الكالسيكية الواحدة واحلداثة  ،سؤالنا عن الكالسيكيات واحلداثات

د بعد ما إذا كانت تلك نا مل حندِّذلك التساؤل، وإّن ننا لن جنيب أيضًا عالواحدة، فنّن

 اهر أو مفاهيم. وظ وأأم أحداثًا ، لكالسيكيات واحلداثات أمورًا واقعيةا

ث عن الكالسيكيات واحلداثات فنننا كنا قد : حنن عندما نتحّدثالثًا

دة بني مصاديق الكالسيكية من جهة، وبني مصاديق احلداثة افرتضنا هلا هوية حمّد

أو مفهوم ما على أمور  إطالق عنواٍنر العقالني يف املربِّهو ما ف من جهة أخرى، وإاّل

  ؟!ن بعضها البعضعمنفصلة متامًا 

من أن تكون  : يقول الكاتب: إن مفاهيم الكالسيكية واحلداثة أعّمرابعًا

ليس لدينا شيء كلي وعام امسه أّنه عي أيضًا لقضيتنا، يف حني يّد حالًّ

مر أا. فهل يوجد لكي نسأل عن العالقة القائمة بينهم ؛الكالسيكية أو احلداثة

ية مبا ال طائل من حتديده، ه غاية يف الكّلي باسم الكالسيكية واحلداثة، لكّنكّل

 أم ال يوجد ذلك إطالقًا؟ 

ب واستقطاب ًا ـ التكّسن معنى كون املفهوم انتزاعيًا يستلزم ـ حّقأ: هل خامسًا

جزئية وكلية ـ أن ـ قامة املؤمترات والندوات؟ أليس األصل يف املفاهيم إالتالمذة و

ب الكاتب نفسه فنننا عندما ْسيف الذهن؟ وَح وال وجود هلا إاّل ،تكون انتزاعية

ص يعرتينا من توظيف ما، أو نفكر فيه باطنًا، ال مناص وال متلُّ نتكلم عن شيٍء

 بعض املفاهيم. 

جهنا حنو املفاهيم الكلية جتاهلنا ـ عمليًا ـ خصائص ما اّتكّل أّنه صحيٌح

ليس هناك مفهوم بنمكانه استيعاب مجيع خصائص  يق لتلك املفاهيم، لكْناملصاد
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هذا  .ن املفاهيم اجلزئية نفسها ال تعكس مجيع خصائص مصاديقهاأكما  .الشيء

 .من جهة

لوال » :يف إدراك احلقيقة ومعرفتها أخرى فنن هذا املوضوع أصٌل ومن جهٍة

من األمر هو ما مدى قيمة تلك اطخصائص املشرتكة  . فاملهّم«احليثيات لبطل العلم

ف عليها؟ وهل ميكن ـ أصاًل ـ جدوى التعرُّهو ية يف دالالت املفاهيم الكلية؟ وما املتبّق

واقصروا الطرف عن الكالسيكية واحلداثة، ثم  ،بوا أنتمجتنب معرفتها؟ فجرِّ

قال: أن ُي ثال: هل يصّحفعلى سبيل امل .وارد متشابهةمقوا فكرة الكاتب هذه على طبِّ

ألن هذا املفهوم انتزاعي وكلي ال جيدي  ؛نسان يف معرض دراستهقوا لذكر اإلال تتطرَّ

وعليه استبدلوا ذلك بالكالم عن زيد وعمر  .ب واالقتياتلنا نفعًا، سوى التكسُّ

 وبكر؟ 

عاء باستغناء البشر عن معرفة احلقائق العامة عرب حتصيل هل ميكن االّد

 «الكالسيكية»امسه  عاء بأنه ال يوجد لدينا شيٌءميكن االّد ،م الكلية؟ نعماملفاهي

 .عاء حيتاج إىل دليلهذا االّد لكّن .السؤال عن عالقة بينهما وعليه ال يصّح .«احلداثة»و

ب التعميمات ع بالكلية أو االنتزاعية، أو الدعوة إىل جتنُّوليس الدليل من خالل التذرُّ

آلخرين. فهذا إىل اهها الكاتب م اليت وجََّهات، وغري ذلك من التُّلوجّييويدومقاطعة األ

 طلوب. ملعلى اه من قبيل املصادرة كّل

د تأكيد الكاتب على ضرورة االهتمام خبصائص املصاديق كذلك نؤّي

 .الذي سيلقي بنا يف اهلاوية ليس باحلّد الفردية يف الكالسيكية واحلداثة، لكْن

يف حبث العالقة بني الكالسيكية واحلداثة حبثًا صحيحًا من  دَّال ُب :بعبارة أخرىو

رصدها على صعيد إىل مضافًا ، تسليط الضوء على املفهوم الكلي لتلك العالقة

وال لغو أو عبث يف  .«مانعة اجلمع»ليسا من قبيل  نن اجملاالوهذامصاديق االثنني. 

كما ال يعين حتصيل النتائج يف أحدهما منع الباحثني من متابعة التحقيق يف  .اميهتقّص

 اجملال اآلخر. 

كنا غري  ذافن .مه الكاتب من استدالالت باملوضوعيبدو لنا أنه ال صلة ملا قدَّ

مه اآلخرون من حلول لألسئلة املطروحة فهذا ال يعين أن نذهب إىل قدِّيمقتنعني مبا 
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 أو تقليص حجمها واستبداهلا. ،األسئلة وموضوعها أصل تلكيف التشكيك 
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 مشروع علي شريعيت يف لغته الربوتستانتّية

 وتأّمل قراءٌة

 

 عبد الكريم سروشد. 

 قامحمد عبد الرّزترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

لطاملا حتاشيت احلديث عن األمساء والشخصيات اليت ال تسمح سياسة البلد 

ال حمالة ـ إىل جانب تلك الشخصيات، فال ـ ألن املرء سيكون منحازًا  ؛احلالية بنقدها

أن عظيمًا مبستوى السيد شريعيت ال حيظى ـ  ميلك لنفسه سوى اإلطراء عليها. إاّل

ـ دوره وعطائه  تقديرجانب ـ إىل حاليًا ـ بهذه املكانة من القدسية، وهلذا من املمكن 

األمر الذي يرتك أيدينا  ،استعراض آرائه وحركته الفكرية بالنقد والتحليل

إجيابية لنخرج بنتائج أكثر  ؛يف دراسة أبعاد شخصيته ،وأذهاننا طليقة ،مبسوطة

 ومصداقية بعونه تعاىل. 

جيدر بنا ـ وحنن بصدد تسليط الضوء على زاوية جديدة من نتاجات شريعيت ـ أن 

ومن هنالك ننطلق يف حتليلنا ونقدنا  ،ة رأيه يف وصف رؤيته الفكريةنرصد هذه املّر

املستعملة وهي اللفظة  ،(1)حركته نوعًا من الربوتستانتية فهو يعّد .للمواقف واألفكار

ها. إلييقف عليها أن يدرك انتماء شريعيت  ْنحبيث ميكن مَل ،يف كتاباته

معروف، ظهر يف القرن السادس عشر يف أوروبا على صعيد  والربوتستانتية مذهٌب
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ر يكتسح قارة املسيحية الفكر والديانة املسيحية، فكان مبثابة زلزال مدّم

نظرية وتطبيقًا ات العنيفة يف واقع الدين ـ ترك خلفه أيضًا العديد من اهلّزوالكربى، 

 ،ـ، فأحدث ذلك انقسامًا واسعًا نتج عنه أن انشطرت املسيحية إىل فرقتني أساسيتني

ورؤية يف  فرقة قراءًة محلت كّلو، تقتسمان أمدًا طوياًل من النزاعات والتضاّد

 مني فقط، وإمنا امتّدلِّل العارم يف املتكر هذا التحّوومل يؤثِّ .املسيحية مغايرة لألخرى

بدلوه يف  فأدىل كلٌّبولوجيا، ورثنليستقطب نظريات علماء االجتماع والسياسة واأل

 تفسري وحتليل الظاهرة. 

ل الربوتستانيت يف العامل املسيحي من األدبيات والتجارب أدبيات التحوُّ ْتلقد باَت

على صعيد  الشعوب ـ سواٌءب رًا. ونظرًا لوجود الشراكة يف جتاة واملفيدة جّدالغنّي

ة تتضمن الكثري فنن هذه التجربة املسيحية اهلاّم ـ الكالم أم الفلسفة أم العلم والفّن

 .نيحنن املسلم ،من الدروس لنا

كانت بالًء  فنزعم أنها إْن ،جنيهذه الظاهرة مرور الكرام متفرِّعلى  وقد منّر

 .و عائد للتاريخ وال عالقة لنا بهد حدث فهكانت جمّر مربمًا فهو مل يقع علينا، وإْن

ليس من املمكن تطبيق  ،أن هذا النوع من التعامل ليس صائبًا إطالقًا. نعم إاّل

فالتاريخ عامل  .ما يقع من حوادث تارخيية معينة على األزمنة األخرى حبذافريها كّل

فنذا اختلفت  .ر مع الزمنأن روح تلك احلوادث هي اليت تتكّر لإلبداع واالبتكار، إاّل

املظاهر واألشكال بقيت الروح واحدة، ويبقى بنمكان احلاذق أن يتجاوز مسألة 

 .لكي يستفيد من املقاربات ويعترب بها ؛ز على حمتوى الروحويركِّ ،اجلسد

لذا نرى شريعيت راصدًا  .وهذا ما ميكن أن نستفيده من التجربة الربوتستانية

بوصفها جتربة كالمية اجتماعية كبرية يف الساحة  ؛للتجربة من مبدأ العربة واالعتبار

إحساسًا منه  ؛م فكرته مع أفكار احلركة الربوتستانتيةفانطلق ينّظ .الدينية آنذاك

سالمي، واستحالة الكالم عن الدين وقوع التجربة ذاتها يف العامل اإلية دِّبضرورة وال ُب

م لنا تقّد ،ية اجتماعيةن يف الوقت احلاضر دون حضور هكذا جتربة كالموالتديُّ

 .وله حضور ملموس ،الفّع رؤية الدين كمذهٍب

كما من  .ي رؤية شريعيت حبركة التنوير الديينوهلذا يصح لنا أن نسّم
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و احلركة الربوتستانتية على صعيد أًا أن نصفها حبركة أدجلة الدين، املمكن جّد

 .سالمي أو العامل الشيعيالعامل اإل

 ،هنابعة شريعيت من استعمال هذه املفردة، ومنهجيته املّتن مقصود ولكي نتبيَّ

م علينا الوقوف ـ قلياًل ـ عند ماهية احلركة الربوتستانتية يف اجملتمع املسيحي يتحتَّ

ومن خالهلا ننفذ إىل سرب أغوار حركة شريعيت  .لنفهمها على واقعها ؛قبل أربعة قرون

 ب.َثالفكرية والعلمية عن َك

  

  ــــــ ومصداقها ،الربوتستانتيةمفهوم 

وهذا هو  .دعت احلركة الربوتستانتية يف املسيحية إىل مقولة الدين للدنيا

لسنا نبالغ إذا قلنا بأن من أهداف االجتاهات  .املغزى من اهتمام شريعيت وغريه بها

ذا ضح معنى هوسيّت .سالمي هو هذه الدنيوية نفسهاالتنويرية يف مجيع أحناء العامل اإل

 الكالم خالل البحث. 

يف أن ماهية الربوتستانتية يف الدين املسيحي تتبلور يف توظيف  وليس من شكٍّ

بات احلياة، مبعنى التوفيق بني االلتزام الدنيوي الدين للدنيا، أو جعله مناسبًا ملتطّل

 د هلما. ووضع مفهوم موّح

الح الديين هو صيسري يف ركب اإل ْنوكان شاغل الدكتور شريعيت وغريه ممَّ

 .حون بهوهذا ما كانوا يصرِّ .خلق هذه الدنيوية يف الواقع الديين

 ؛همحّقيف وإثبات ذلك  ،حوا فننه بنمكاننا االستدالل عليهمل يصرِّ ى لووحّت

وينظر هلا كمنهجية  ،ع واستقراء مصادر ثقافة شريعيت اليت كان يصدر عنهافنن تتبُّ

وهو العمل على استخراج  ،يدل على أنها ال حتتمل إال هذا املضمون ،يف التنوير الديين

لذا كان من مجلة مصاديق  .ي إىل دنيوية الدين نفسهمن صميم الدين تؤّد عناصر

وسالحًا من أسلحتها. فحتى  ،دنيوية الدين هذه جعله عنصرًا من عناصر هذه الثورة

هات، بل هي عن هذه التوّج ة واإلمامة مل تكن مبنأىحبوث شريعيت يف باب األّم

 وكانت هذه الروح تسري يف مجيع تلك األحباث.  .منضوية يف صميم هذه املنظومة

سواء على صعيد فلسفة التاريخ أم  ،شيء عند شريعيت ينبض بها فكّل
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 .بولوجيا أم الرؤية اإلسالمية، أي إن مجيعها كان ينبض مبقولة الدين للدنياورثناأل

نا لسنا بصدد معاٍن سلبية وإجيابية يف الوقت ذاته، لكّن ومع أن هلذا املفهوم

إىل  ْتوإمنا نريد أن نقول بأن الربوتستانتية املسيحية دَع .احلكم على هذا اجلانب

خدمة احلضارة األوروبية مبا مل يسبق ـ إىل  ومن غري قصٍدـ ى ذلك فأّد ،لدين الدنيويا

فاجآت واملعطيات العفوية، فقد يكون بامل التاريخ مليٌءولألحداث األخرى تقدميها. 

 ه. تعاته وخميلجدًا عن توّق النتائج تأتي بعيدًة ر يف شيء، لكّناملرء يعمل ويفّك

هاته كالمية مًا، كما كانت توّجر( قسيسًا مسيحيًا ومتكلِّثلقد كان )لو

ونشبت خالفاته  ،عندما أدرك وجود تعارضات كالمية يف املسيحية ،صرفة

دينية مع بابا الفاتيكان ونظامه. كما كانت الثغرات الكالمية هي الـ الكالمية 

ال يف اجملتمع األوروبي أن حضور الدين الفّع إاّل .باكورة اطخلل الطارئ على املسيحية

وهذا ما انعكس على  .عقوهلمعلى ستحواذ االو ،كان له تأثريه البالغ على الناس

رات دنيوية عجيبة يف ى إىل خلق متغيِّفأّد ،بداعات ذهنية دينية جديدة لدى الناسإ

رين األمر الذي مل يكن يف حسبان املفكِّ ،اجملتمع األوروبي وتارخيه وحضارته

 واملؤرخني. 

سع يومًا بعد يوم يف تفاصيلها بدأ املفكرون الت تّتوبعدما أخذت رقعة التحّو

احلضارة رصد جذور هذه ب ،ماكس ويرب، وتوين بي :وعلماء االجتماع ـ أمثال

مه لوثر وكالفن ا قّدّمكاشفني النقاب عوحتليل أبعادها،  ،األوروبية اجلديدة

ن ما كان يف الظاهر إو .ع لتاريخ أوروباوإجناز عظيم غري متوقَّ وأمثاهلم من خدمٍة

ل إىل معطيات أبعد بكثري من حدود الدين د جتاذب ديين ـ كالمي حتّوعبارة عن جمّر

ي نتائجها إىل أخرى، أي قد تؤّد يف بعض األحيان من جهٍة ، وخمالفة لرأيهمن جهٍة

مثل هذه النتائج مل تكن ختطر على بال لوثر وكالفن، وال على بال أحد و .الالدين

 عًا ملا كان مرغوبًا فيه أساسًا. ولو كان األمر متوقَّ .من معاصريهم أيضًا

 

 ــــــ صالح الديينشروع اإلمشريعيت و

هذا احلدث التارخيي؟ وملاذا كان إىل كيف كان ينظر شريعيت  :هنا نتساءل
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سالمي مثل هذه ى أن يشهد العامل اإليرى نفسه قريبًا من هذه احلركة؟ وملاذا متّن

 التجربة؟ 

الستنتاج رأيه يف املوضوع. فقد  ؛لي من االستشهاد بكلمات شريعيت دَّهنا ال ُب

ف املثقَّ» :بعنوان لقى خالله حماضرًةوقد أ ن،داعبايف بة كلية النفط َلبَط كان له لقاٌء

فة فما هي عالقتنا ل طبقة مثّقثًِّا منا حّقل يقول: إذا كّن، فجاء السؤال األّو«واجملتمع

 باعها يف التعامل معه؟ الطرق اليت جيب اّتهي وما  ؟باجملتمع

وقال فيه: مثة عامالن أساسيان أسهما يف تأسيس  ،أجاب الدكتور جوابًا وافيًا

أما العامل األول فهو استبدال  .واآلخر فكري ؛أحدهما اقتصادي ؛احلضارة اجلديدة

قطاع رجوازية يف قبال طبقة اإلورجوازي، أي تنامي الُبوالنظام اإلقطاعي بالُب

امل الثاني كما كان الع .اليت كانت سببًا يف االحنطاط والرجعية ،األرستقراطية

 .وهو استبدال الكاثوليكية بالربوتستانتية ،ف ـر رسالة املثقَّفكريًا ـ وهذا ما يفسِّ

لغى دور الدين، بل أبقى على الديانة ذات مثقَّف القرن الرابع عشر قد أ وليس املعنى أّن

ب يف االحنطاط واجلمود، هلا وعليها من تسبُّ امب ،كما هي روباالنفوذ والسطوة يف أو

ه عمد إىل استبدال مسارها من األخروي إىل الدنيوي، أي استبدل أهداف الروح كّنل

ل من النزعة الصوفية كما حتّو .واألخالق والرياضيات النفسية بالعمل والبناء واملثابرة

ل الدين ـ وهو مصدر ثقافة وهكذا حتوَّ .إىل االنتقاد، ومن الفردية إىل االجتماعية

 ق. ف إىل عنصر حيوي منتج وخاّلبواسطة املثّقذ ـ أوروبا املتنّف

فهو يرى من املمكن  .ال غبار عليه وهو واضٌح .ص كالم شريعيتهذا هو ملخَّ

ة قابلة لتغيري صورتها، أي إنه يرى الربوتستانتية عبارة عن حتويل الدين إىل ماّد

 د. ال ومتجدِّبآخر فّع منحّط استبدال مذهب رجعّي

يتمحور  (0)ف غري الديين أو املخالف ألصل الدين للمثّققد كان انتقاد شريعيتل

نتاج بالقوة، وهو املصدر الذي ال ميكن عراضه عن مصدر غزير الطاقة واإلإيف 

وله تأثريه على  ،بالفعل فهو يرى أن الدين موجوٌد .يرانيفني جتاهله يف اجملتمع اإلللمثّق

بذريعة الرجعية ووصف  ؛فني لهاملثّقههم، وأن مقاطعة ة الناس، يأمرهم ويوّجعقول عاّم

ر شيئًا يف أصل القضية. بل قد يزيد هذا يغيِّلن  ،الناس بالتخلف وفقدان أهلية احلوار
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من نفوذه وسيطرته. فمن وجهة نظر شريعيت من املمكن أن يرفض الفرد أن يكون 

 ال ميكنه جتاهل هذا املصدر الغزير باإلمكانيات والقابليات يف متدينًا، لكْن

د مصدر ل لديه جمّروكان ميّث ،ذلك َرسًا أو مل َياعتربه مصدرًا مقّد جمتمعه. فسواٌء

 .فادة منه وتوظيف معطياتهم عليه اإله يتحّتللثقافة والفكر، فنّن

 كالفن ولوثر ةواقع انطالق فنّن .يف رأي شريعيت ـ يف أوروباـ ق وهذا ما حتّق

فهم عمدوا ـ كما  .العقيدة الدينية نفسهاصالح الديين كان من صميم وغريهم إىل اإل

لكن  .وقبله املسيح ،هم فعلوا ما أراده الرّبوإّن .صالحهاإالثغرات و عون ـ إىل سّديدَّ

ر شريعيت ـ وهو ـ كما يعبِّ .بْسالنتيجة على أرض الواقع أن أصبح الدين دنيويًا وَح

االحنطاط والرجعية إىل خرج من دائرة األخرويات وصار إىل الدنيا، أي خرج من 

 .(4)فرفع راية االنتقاد واملناقشة ،ى عن مبدأ االنقياد الصويفم، وختّلاالزدهار والتقّد

فكان  ع شيئًا على هذا املنوال.سالم والتشيُّلقد أراد شريعيت أن يصنع من اإل

 .ويطبقه هنا ،ليقتبس النموذج ؛ق يف احلركة الربوتستانتيةحيّد

بصورة  كسوتهاو ،ةمن الربوتستانتية انتشال الدين الرجعي كماّد هفمقصود

 .ممنتقد ومتقّد دنيويدين 

 ري العامل الثالث، أمثالأيضًا كانت لشريعيت مراسالت مع بعض مفكِّ

كان فانون وغريه يرى أن الدين و .آخر على ما كان يدور يف خلده وهي دليٌل .)فانون(

ال أمل  فهو يف رأي فانون ميٌت .أمل وليس فيه أّي ،متامًاف ومنهار يف جمتمعاتهم متخلِّ

اإلسالم  يف حّق ن هذا احلكم باطٌلأشريعيت كان يرى  لكّن .يف حياته إطالقًا

ميكن  ،ع ما يكفي من عناصر وقابليات ثوريةع خصوصًا، وأن هناك يف التشيُّوالتشيُّ

وهذا هو رأي شريعيت  .ناجحًالتشكل مذهبًا ثوريًا  ؛تنظيمها وإعادة هيكليتها بسهولة

 .يف املوضوع

 ،ًا أو الكان صائبًا حّق ا حنن اليوم يف موقع ميكننا احلكم على رأيه إْنهو

ة أم ال؟ وهل استطاع استخالص العناصر املطلوبة وتوظيفها وهل كان مبستوى املهّم

يري الروح الثورية يف جسد اجملتمع؟ هل جنح يف تغ ن من بّثهل متّك ؟سليم بشكٍل

 ؟عنظرة الشباب جتاه التشيُّ
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أما على عهد شريعيت فاألمر  .أجوبة مجيع هذه التساؤالت باتت اليوم مبتناولنا

 ؛من رجال الدين :األوىل :إذ كان يواجه جبهتني من املعارضة الشرسة ؛ًاخمتلف جّد

وصائب  خاّص كان هلما انطباٌعو .بل املناوئني للدين ،فني العلمانينيمن املثقَّ :واألخرى

ن قراءة شريعيت للدين وما كان يبغيه منه مل يكن مألوفًا يف تلك أمفاده و ،أيضًا

 .اب يف الواقع يستحوذ على كال اجلبهتنييرتفكان اال .ر به أحدومل يفكِّ ،احلقبة

فون كما كان املثقَّ .الدين بالتحريف كهم خشية مّسأما رجال الدين فتتمّل

 ،ون موتهن تعود الروح إىل ما كانوا يظّنأين على خيفة من العلمانيون أو املناوئون للد

 فيحدث يف جمتمعهم الفساد والفتنة. وهذا أصُل ،واندثار تارخيه ودوره الفاعل

 .شريعيت، إذا كانت نظرتنا متفائلة يف قراءة التفاصيللانتقادهم 

 ّنإأي وخدمته الظروف يف اطخارج كثريًا،  ،جنح شريعيتكّله ومع ذلك 

وحدها من فّعل آراءه، بل كانت الظروف على ليست املعطيات الفكرية واملعرفية 

ت عليه إذ انتشرت كلماته يف جمتمعنا كاهلشيم الذي هبَّ ؛أرض الواقع مؤاتية أيضًا

سالمية يران اإلإرة يف ثورة لت إىل عناصر مؤثِّحتوَّو ،جانب فثارت ناره يف كّل ،الريح

 فيما بعد. 

وعلى الرغم من محاسيتها العالية ـ ـ شارة إىل أن الثورة اإلسالمية جتدر اإلو

وقد كانت  اليوم. إىل ًازال قائميال  الشّح اوهذ .التنظريات كانت تعاني من شّح

طريقها إىل هذه  ْتل واحدة من أبرز العناصر اليت شقَّتوجيهات شريعيت التنظريية متثِّ

 .الثورة

من االعرتاف  دَّال ُب لكْن ،ثل هذه التجاربيف م ومع أن صفة الكمال حماٌل

بأن لشريعيت نصيبًا أوفر يف جمال التنظري االجتماعي والثقايف والديين. فهناك الكثري 

ونعمل بها. ويكفينا مراجعة  ،من املفاهيم الدينية اليت طرحها صرنا حنملها حنن اليوم

لنحدد  ؛الدين على عهدهم ن وقراءةوا لنا جمريات التديُّليقّص ؛واقع جيلني سابقني

غيبتها يف فهم الدين قبل ثالثة  املقوالت املتداولة اليوم بني املتدينني والشباب، وحنّس

 .أو أربعة عقود سابقة

 ضت منه ممارسٌةفنذا متّخ .ف فكريًا يف األساسحال يبقى دور املثّق على أّيو
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 ،مه من العمل الفكريل قوامن معطيات دوره األساسي الذي يتشكَّ ما فنن ذلك جزٌء

وميكن وفقًا هلذا  .وهو عادة عبارة عن طرح جمموعة من املفاهيم اجلديدة وبيان حاهلا

تقسيمات النظرية،  أهّمو ،فر أو املثّقمه الفيلسوف واملفكِّاملعيار معرفة ما يقدِّ

فمهما  .ضاح الرؤيةد الغيوم واّتأسهمت يف تبدُّاليت دية اجملتفكيكات ال ومقدار

يف جالء األذهان وطرد  اودوره ،منا عن أهمية هذه التقسيمات والتفكيكاتتكّل

ف ـ باختصار ـ عبارة عن تقديم مجلة من فدور املثّق .هاالشكوك عنها كان قلياًل حبّق

ن األفراد من السري ليتمكَّ ؛مع مجلة من القوالب اجلديدة أيضًا ،املفاهيم اجلديدة

ويف إطار ذلك القالب. وليس دور  ،ة ذلك املفهوممبنطقية يف الفكر والعمل حتت مظّل

قت حتقَّ وإْن ،ما أو يف االلتزام بتأسيس حكم أو إدارة حرٍب ،ف يف صنع سيارةاملثّق

ها من نتاجات دوره األساسي، الذي هو تقديم رؤية فنّن ؛هذه األمور على أرض الواقع

يف عملية الكشف عن  نى هذا الدور الفكري املتَقإذ يتجّل ؛وفكرة سديدة ومتقنة

 وما تفرزها من تقسيمات وتفكيكات.  ،املفاهيم البكر

 

 ــــــ شريعيت واإلجناز الكبري

هذه املعايري سنعرف كم كان إجناز شريعيت  إذا أخذنا بنظر االعتبار كّل

وذو كبري ه ّنلك ،اًلْكبه املتواضع َشفحني كتب )إيزيربلني( كتيِّ !كبريًا وناجحًا

نه إذا كان مالك العبقرية هو أن أيف تناول ماركس وحركته، ذكر فيه  ،عمق

ل حديثه مبرور ويعارضه الكثري من الناس، ثم يتحّو ،ث املرء بشيء مثري للجدليتحّد

ماركس عبقري وفق  يف صدقها، فنّن بدهية ال يرتاب أحٌد الزمن واألحداث إىل قضيٍة

 ،ض حلمالت شرسةتصاد والطبقات تعّرألنه حني طرح نظريته يف االق ؛هذا املالك

ب، بل ثار عليه أيضًا علماء االجتماع وعلماء االقتصاد ْسنني وَحليس من قبل املتديِّ

مات خون وغريهم، أما اليوم فقد باتت العديد من مفاهيم ماركس من مسلَّواملؤرِّ

 ك فيها أبدًا. وال أحد يشكِّ ،العلوم االجتماعية

وة شريعيت حظيف  ك من معايري مصداق العبقرية فال شّكنا هذا املالْدعَد فنْن

ب يف حدوث سجاالت ذلك أن ما كان يطرحه من مفاهيم آنذاك تسبَّو ؛بهكذا عبقرية
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ة، أما اآلن فهي مبثابة املاء يروي الرتبة والنبات، وواحدة من خلفيات جمتمعنا يبغر

مات غري القابلة للنقد وقد أصبحت بعض تلك املفاهيم يف عداد املسلَّ .كرية والدينيةفال

رها من مفاهيم اإلسالم القدمية اليت عمل ن تصّوى أن شبابنا املتديِّوالتشكيك، حّت

وال  ،ى املرء بهذه الرؤية التارخييةأن ال يتحّل فكم هو سيِّئبها مجيع املسلمني األوائل. 

 ن منا. ما املتديِّسيَّ

 .وما كان يؤمن به ،شريعيتقدَّمه هذا ما  ،حال أّي علىو

فني الدينيني، ه وأفكار شخص آخر من املثّقئوال بأس هنا أن نقارب بني آرا

 ى ـ عن أفكار ضما م يفـ ثت فعندما حتدَّ .الدكتور مهدي أعين 

أواخر عمره يف  كنُت أالحظ أيضًا هذا البعد من حركة شريعيت. فقد طرح 

يف واقع األمر ـ ليس دنيويًا. ـ ن الدين أوهي  ،مل يكن يذكرها من قبل قضيًة

فهم  ّنأن الدين الدنيوي ليس دينًا، وأهو  ليه إل ن آخر ما توّصأوخالصة األمر 

ل يف اإلله ألن هدف األنبياء األساسي متمثِّ؛ خاطئ متامًا الدين بهذه الطريقة فهٌم

 . «دون القمح من زائد القّش دَّال ُب»رة، وهو كما يرى املثل القائل: الواحد واآلخ

ها من معطياته الثانوية أن نعّد دَّفنن وجدت يف الدين منافع دنيوية فال ُب

والذي  ،أما مراد الدين واملقصود منه .والعرضية، ومل تكن مرادًا أساسيًا لدى الشارع

 وعمارة الدار اآلخرة.  ،فهي املنافع األخروية ،عهمن رصده وتوّق دَّال ُب

فهو  .س متامًا هلذه الفكرةجاه املعاِكلقد كانت حركة شريعيت تسري يف االّت

ديًا أيضًا بعد ْجكان يعتقد أن الدين الذي ال جدوى منه ما قبل املوت لن يكون ُم

وقد  .وبهذا النحو من اجلرأة والفصاحة ،لهذا مبدأ شريعيت األّووكان  .(3)املوت

عد أفقًا رحبًا من األفكار الدينية والتنويرية، فبات ينادي بأننا ال اختزل يف هذا الُب

خرجنا من الظلم فلُي .أمور دنيانايف إذا كان ينفعنا  إاّل ،نريد الدين وال نبحث عنه

 نا يف هذه الدنيا. توالرجعية واالحنطاط واالستغالل فيكون عاماًل يف تعالي عّز

هذا ال  أن يكون نافعًا أيضًا ملستقبل اآلخرة، لكّنمن الدين  يف دَّنعم، ال ُب

 ؛فنلغي وجودنا ونسحقه ،يعين أن جنعل من حياتنا الدنيا حمض كبش فداء للدين

 .ثاب يف عامل آخربذريعة أننا سُن



 

 

ـه م ـ  ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ  نصوص معاصرة  

11 

 :وكما أطلق عليها .إذًا فحركة شريعيت كانت تهدف إىل جعل الدين دنيويًا

 احلركة الربوتستانتية. 

قبل أن يعدل إىل رأيه األخري،  ،يف االجتاه نفسه تصّب وكانت أفكار 

حنن نعلم  :فعلى سبيل املثال. ه كان بصدد فكرة ترمي إىل تفعيل الدين دنيويًاأي إّن

كان  وإْن ،مسألة العمل يف العامل كانت من أبرز حماور احلركة الربوتستانتية أّن

هذا  لكّن ،مل يقصدوا به االقتصاد املتداول اليوم (كالفن)و (لوثرـ )ك ،البعض

 وكانت الفكرة يف غاية األهمية أيضًا. وكان  ،متخض عن أفكارهم

 ،نوحنن املسلم نا،ه إىل أّن، وفيه تنبَّ«العمل يف اإلسالم» اس صغري حيمل عنوانكّر

فة تعشق الدروشة لنا إىل طبقة من املتصوِّتناسينا الدنيا بفعل التلقينات الصوفية، فتحّو

ب، أما بالنسبة ْسة أو مرتني، وأن نقف للصالة وَحنا احلج مّرهمِّ بات جلُّوواألذكار، 

ال وجود هلا يف  ر وإحياء الدنيا من حولنا فهي مفرداٌتفاهيم االزدهار والتطّوإىل م

وهذا كان  .قاموسنا. وهلذا كان يرى من الضروري إحياء مفهوم العمل يف اإلسالم

وقابلية الدين الدنيوي على عمارة الدنيا  ،نابعًا من إميانه جبدوائية دنيوية الدين

 وتطريها. 

ومل تعمر الدنيا  .فبلغ الذروة على يده ،لقد استكمل شريعيت مشروع 

وليس هذا بالعمل السهل  .ما تفجرت من صميم الدنيا ثورة دنيويةّنإب، وْسة وَحهذه املر

ة على ات جذرّيريلتطالب بتغي ؛تصدر هذه الثورة باسم الدين يف عصرنا احلالي، بأّن

من األحناء. علمًا  بنيانه بنحٍو وأمّت ،ر له شريعيتوهذا ما نّظ .صعيد السياسة واحلكم

فق ها تّتلكّن ،دةم الشاه آنذاك كانت حتمل أهدافًا متعّدأن األقطاب املعارضة لنظا

بني  ذلك بدأت اطخالفات تدّب وبعد أن مّت .هو اإلطاحة بالشاه وحكمه على مبدأ واحٍد

كما  ،يومنا هذا إىلأولئك الذين كانوا شركاء يف السابق، وال تزال هذه احلال 

 نعلم. 

من إزالته  دَّوال ُب ،الفقهاء حلّق ٌبكانت بعض األقطاب ترى أن الشاه مغتِصلقد 

كما كان آخرون حيملون انطباعًا خمتلفًا حيال ممارسات  .دهم زمام األموروتقلُّ

ًا يف كل فق على مبدأ كونه ظاملًا ومستبّديبقى اجلميع يّت لكْن .الشاه اجلائرة
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ت يف وهذا ديدن مجيع الثورا .اطخالفات إىل السطح وبعد جالء الشاه طَفْت .األحوال

كان أيضًا من دعاة الدين الدنيوي واحلياتي،  حال فنن  العامل. وعلى أّي

 ه عدل عن فكرته فيما بعد. لكّن

 

 ــــــ «الدين، الدنيا، اآلخرة»ة ثالثّي

وهي تهدف أيضًا يف  .كانت احلركة الربوتستانتية حركة الدين الدنيوي

وال إىل  ،لغاء اآلخرةإواتصاهلا بها، فال ترمي إىل  ،مغزاها إىل ربط اآلخرة بالدنيا

ر تهميش اجلوانب املعنوية واألخروية. فهي ال تعين ْثإ ،ات الدنيااستغراق الدين يف ملّذ

 ؛بْسغية حتقيق أهداف دنيوية وَحأو اختاذ الدين وسيلة من الوسائل ُب ،عبادة الدنيا

ى منا الذي حصل وجتّلإعلى حاهلا، و فنن عنصر اآلخرة وفكرة العامل اآلخر باقيٌة

 .قة بينهماالجديد لنمطية الع وجاء تعريٌف .شيئًا فشيئًا هو بقاء الدنيا وبقاء اآلخرة معًا

ويقع على عاتقه، أي  ،ر الدييناألمر الذي قد يكون من أصعب ما يقوم به املفكِّ

 . وحتديد مفهومهما ،الدنيا واآلخرة ْيالكشف عن العالقة بني مقولَت

مل تكن هناك آخرة، إذا نه أوهي  ،يف السابق إىل نقطة حمورية ُتْروقد أَش

ا بال وجود بعد املوت، ملا كانت هناك وكّن ،وإذا مل تكن أمامنا حياة أخرى تنتظرنا

ود الناس وراءه ليست كونهم قفنن ضرورته اليت ت ؛حاجة وضرورة جمليء الدين أيضًا

د هلم من التزوُّ دَّوال ُب ،آخر نهم سينتقلون إىل عامٍلما لكوهذا العامل، وإّن ّكانمن س

 من عاملهم هذا للعامل اآلخر. 

أن  دَّفال ُب ،هرقّيعلى والعمل  ،ما كانوا يطمحون إىل عمران عاملهم هذاكو

حياتنا ووجودنا على أما إذا كنا نقتصر  .يكونوا بصدد عمران عاملهم اآلخر وسعادته

ب التعاليم الدينية للمالئكة عامل ْسفَح .إىل حضور الديننتفت احلاجة عامل واحد ال

وكذلك احليوانات ليس  .ل بينناأو دين باملعنى املتداَو وهلذا ليس عندهم رسوٌل ،واحد

ولذا ليس هلا تعاليم  ،وال حياة هلا بعد املوت ،عامل واحد، أي ال حشر ينتظرها هلا إاّل

 أو شرائع ومناسك. 

 ـ حنن البشر يوجودات اليت حتيا بعاملني وحياتني ـ وهاهلل تعاىل امل قد خّصو
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 أصاًل.  أخرى ملا كان لنا ديٌن فلو مل تكن لنا حياٌة .بنرسال األنبياء والرسل

وجتاهل  ،صاحب دين إنكار احلياة األخروية على ذلك ال ميكن لكّل وبناًء

واملتدينون يسريون على س فكرة اآلخرة، أسَّ ْنألن األنبياء هم َم ؛استعداداته هلا

 .شيء نهجهم يف كّل

 لوجود الدين معنى منطقّي.فلن يكون  مل تكن اآلخرة موجودًة ذاثم إ

أو كما  ،والتفكري يف سعادة العامل اآلخر ،بناًء عليه فنن مبدأ احلياة األخرىو

 هو من أهّم ،ر عنه يف القاموس القرآني مببدأ اإلميان بالغيب والعمل يف سبيلهيعّب

ة فهمنا وتعريفنا لنوع من يف كيفّيكالكالم كله ي لكّن .فكر ديين عناصر أّي

 .العالقة بني هذين العاملني

ما حصل يف الربوتستانتية كان عبارة عن نظرية جديدة يف وصف هذه  إّن

بعامله  اّلإال يفكر  ْننني ممَّومل يكن املوضوع يعين غري املتديِّ .نالعالقة يف عامل التدّي

فلن جيلس  ،ويرى ويعلم ضرورته ،يستوقفه العامل اآلخر ْنأما بالنسبة مَل .املادي

 .مكتوف األيدي أو يهدأ له باٌل

ن هذه أوهو  ،والقى قبواًل واسعًا أيضًا ،ذا املعنىهلرت الربوتستانتية وقد نظَّ

خالقية له مة منطقية وأد مقدمة زمنية للعامل اآلخر، بل هي مقّدالدنيا ليست جمّر

م نه تقّدأو ،م على العامل اآلخرل لنا أن هذا العامل مقّدأيضًا. فنحن كثريًا ما خييَّ

 وكأّن .ثم ننتقل إىل عامل ما بعد املوت ،ب، أي إننا حنيا يف البدء هناْسزمين وَح

زت لكن الربوتستانتية كانت قد ركَّ .ر ال أكثرم والتأخُّاملسألة خمتزلة يف التقدُّ

ما يعد  فكّل .مة أخالقية للعامل اآلخرل مقّدن هذا العامل ميّثأوهي  ،ة أخرىعلى نقط

 .من الفضيلة والسعادة يف هذا العامل سيجلب لصاحبه اطخري والفضيلة والسعادة أيضًا

ى الرهبان ـ وحّت، فتناالنزاع والتهميش. وكان متصّو وهذا الثاني هو الذي كان حمّل

من أن التسديد والسعادة  ،هذا املبدأ بالتحديدإىل عون يْدـ د األخالقي ْعكنموذج للُب

فهم يعتقدون أنه كلما  .قات هذه الدنياحبرمان النفس من متعّل األخروية تبقى مرهونًة

د آلخرتنا، وسنكون ًا يف التزوُّسنكون أوفر حّظ ،قنا بهاتعلُّ وقلَّ ،بضاعتنا فيها ْتقلَّ

 ني بعني اهلل. مرضّي
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وتأثريه على نيل  ،عن مدخلية النجاح يف هذا العامل هاًلمل يكن احلديث س

ك بهذا والتمسُّ ،على طرق هذا الباب فلم جيرؤ أحٌد .السعادة والنجاح يف العامل اآلخر

ليه إ ْتودَع ،دافعت عنه الربوتستانتية هذا ما لكّن .عنهيدافع  املوقف كمبدأ دييّن

قوا جناحات أكرب يف هذه الدنيا ولئك الذين حقَّألسيكون  :جوارحها. فقيل بكّل

شًا يف املأكل ْياًل وأوسع َعْخأكرب يف آخرتهم، أي أولئك الذين هم أكثر َد نصيٌب

دون  واملشرب واملسكن والنفوذ. وهذا بالتحديد ما كان ينبغي هلم اإلفصاح عنه جبرأٍة

يؤيد  ،همأو يالقي ترحيبًا من ،ننيحماباة، األمر الذي مل يكن ليدخل قناعة املتديِّ

نون ال هًا يف آخرته. فاملتديِّأن يكون مرفَّ دَّهًا يف عيشه ال ُبكان مرفَّ ْنَمأّن فكرة 

جاه. أطروحة يف هذا االّت وليس لديهم أّي ،هفيروا يقولون بهذا، بل مل يكونوا قد فكَّ

هناك قلة كانوا  ل منه مطلقًا. ولعّلَبْقما فلن ُي رح من أحٍدكان قد ُط ذاوحتى إ

ن أساس النظرية أالشيوع أبدًا. كما  إال أن األمر مل يبلغ حدَّ ،رون بهذه الطريقةيفكِّ

نني مل يكن يوحي بأن االنسان الناجح يف الدنيا سيكون الدينية وفهمها لدى املتديِّ

اتها قه بالدنيا وملّذزاد تعّل ْنبل كان االعتقاد السائد بأن َم ،خرةناجحًا أيضًا يف اآل

وإذا جتاوزنا رأي  .أو أجر فلن يكون له جزاٌء ،ب على غفلته هذهمل يعاَق ه إْناملادية فنّن

فنن الفكرة  نصيبه يف اآلخرة ما زاد نصيب املرء يف الدنيا قّلالغزالي القائل: كّل

إن التفكري باآلخرة ال يعين أن يكون  :نني تقولحال ـ بني املتديِّ أّيعلى ـ السائدة 

 .الشخص معتنيًا بالدنيا

ما عملنا على إحياء أي إننا كّل ،هذا املعنىدَعْت إىل أما الربوتستانتية فقد 

على هذا  على أن الربوتستانتية مل تنّص .كرب يف آخرتناأدنيانا وتطويرها سننال أجرًا 

يف شغل  نه ما من ضرورٍةأو ،ليمهاميكن استنتاجه من تعا املبدأ بالتصريح، لكْن

نا إذا علوم أّنمن املا أيضًا اآلخرة معها. وا الدنيا ضمّنفنذا ضمّن .بالنا بتفاصيل اآلخرة

مة منطقية وأخالقية إن الدنيا مقّد :وقلنا ،وجعلناها تابعة هلا ،ربطنا اآلخرة بالدنيا

 ذار فنننا إآلخرة أم مل نفكِّبافّكرنا  وعليه سواٌء .فنن أمر اآلخرة سيصلح تباعًا ،هلا

ضمان  ني بشأن الدنيا فهذا يعين يف صميمه التفكري باآلخرة أيضًا. إّنكنا مهتّم

لرفاهية وسعادة العامل اآلخر. إذًا ميكن  رفاهية وسعادة هذا العامل هو بنفسه ضماٌن
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 ،اآلخرةنا نطلب تفسري روح الربوتستانتية ومبادئها يف الدعوة إىل الدين الدنيوي بأّن

 لسعادة الدنيا وجناحاتها.  نا جنعلها تابعًةلكّن

من هذا املنطلق وصف ماكس ويرب ـ عامل االجتماع املعروف ـ الربوتستانتية و

 .رجوازيةوالعوامل يف تنامي الب بأنها من أهّم

وال كانت استنتاجاته  ،شريعيت يف املوضوع إىل هذا احلّد ْضبالطبع مل خُي

 أن تلميحاته واضحة الداللة يف كونه كان يعيش هذا اهلّم فصاح، إاّلبهذه اجلرأة واإل

بداًل من  ،يف هواجسه. ومعنى هذه الرؤية الداعية إىل توجيه الدين إىل البعد الدنيوي

بداًل من االحنطاط والرجعية والدروشة  ،ىل طابع االنتقاد واملؤاخذةإاألخروي، و

وهذا يكفي يف إحراز الفرد  .ام بأحواهلاهو التفكري يف الدنيا واالهتم ،العمياء

 ة يف حياته الدنيوية. كونها من لوازم طبيعة الفرد املنطقّي ؛سعادته األخروية

 

  ــــــ ةشريعيت وموقفه من العلمانّي 

ين الذي ال ينفع قبل املوت لن يكون دإن ال»ة: من النقضّي يقول شريعيت بنحٍو

أنه سينفع  دَّين الذي ينفعنا قبل املوت ال ُبدإن ال»ومفاده يف اإلثبات:  .«نافعًا بعده أيضًا

 جياب تنضوي الربوتستانتية بكّلويف حتويل العبارة هذه من السلب إىل اإل .«أيضًا بعده

ما بعد املوت، بل  كيانها يف نشاطات شريعيت وأفكاره، أي ال حاجة إىل التفكري يف

وكان  ،وهذا متامًا ما فعله شريعيت .ة ما قبل املوتني مبرحليكفينا أن نكون مهتّم

تها أو عدمها ـ النظر عن صّح وبغّض .ليهإ ْتَهجِّأيضًا وراء النقود الالذعة اليت ُو السّر

وظاهرة على  ،آخر ـ تبقى هذه الرؤية مستوحاة من حركة شريعيت فهو مبحٌث

طالقًا، فهي تنفي وجود اآلخرة إ ي العلمانية مبفهومها السليّبوهذا ال يعين تبّن .أفكاره

 .من الوجوه عي نفيها بوجٍهر ديين غريه فال يدَّمفّك فكر شريعيت وكّل اأساسًا، أّم

جتاهلنا هذا املبدأ أو  ذافن ،على مبدأ اآلخرة والعامل اآلخر ثم إن جوهر الدين قائٌم

أ االعتقاد نا سلبنا مبدّنأأنكرناه انتفت احلاجة إىل وجود الدين من األساس. ولو 

خذ من ر غري ديين يتَّله حينئٍذ إىل مفكِّباآلخرة من منظومة أفكار شريعيت سنحوِّ

شخصية شريعيت وفكره ال يوحي بهذا املوضوع  ب، لكّنْسرة وَحالدين وسيلة مؤّث
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ه الشديد وحّب ،نثبات عقيدته الدينيةبقاطع ـ  وبضرٍسـ وميكن احلكم  .طالقًاإ

حال يبقى فكر  عنصر اآلخرة من ذهنه مطلقًا. وعلى أّينه مل يستبعد أللدين، و

بعض  وهلذا فنّن ،ى اآلخرةمؤّديف  يصّبـ شريعيت الديين ـ تبعًا لتوجهاته الربوتستانتية 

بهام الذي قد يكتنف عباراته ميكن تفسريه من خالل نافذة األفكار اإل

 للوقوف على أصل الفكرة عنده.  ؛الربوتستانتية

 

 ــــــ وع عند شريعيتضوة املوحدوّي

وهنا  .نفهم من حركة شريعيت أنها كانت جتربة من جتارب تارخينا الديين 

 ؛حان الوقت لنقضي ـ منطقيًا ـ باستحالة اجلمع بني الدين الدنيوي والدين األخروي

حمور يدعو إىل  وهذا أهّم .بْسأو أخرويًا وَح ؛بْسفنما أن يكون الدين دنيويًا وَح

وهذه هي  .والتفكري. لقد كانت حركة شريعيت وحدوية الفكرة واملوضوعل التأمُّ

احلركات اليت تسعى إىل استيعاب كل  حيث إّن ؛نقطة القوة يف أفكاره وفاعليتها

ر التصويب حنو اهلدف الواحد بأكثر من ق أهدافها. فأنت حني تقرِّشيء لن حتقِّ

أكرب ال حمالة، حك ستكون جنافرص  فنّن ،مسبق بذلك دون قراٍر َتسهم، أو قْم

ل على صواب يف خطابك ـ ستقلِّ كنَت ى وإْنحّتـ ك أما لو أردت اجلمع بني املواضيع فنّن

 ة. من فرص جناحك هذه املّر

وهو أننا نريد  ،إن من أهم أسرار جناح حركة شريعيت وحدوية موضوع خطابه

أن  ، إاّلعلى هذا صراحًة هو مل ينّص ،نعم .ضمان حياتنا الدنيوية عن طريق الدين

ق ناجتًا عليه. ولو أن أحدًا أراد ضمان الدنيا واآلخرة معًا ملا حقَّ مجيع الدالئل تنّص

يف الواقع ـ ـ وكان  ،نوعًا ما ـ عن هذه الوحدويةـ  حركة  ْتيذكر. لقد ابتعَد

د حظيت وإذا كانت حركة شريعيت ق .واحد بصدد اجلمع بني الدنيا واآلخرة يف آٍن

وسائر حركات الفكر الديين يف السابق فنن ذلك  أكرب من حركة  بنضٍج

 ه غري معيّنإىل التزام شريعيت بوحدوية املوضوع يف التنظري والتطبيق معًا، وكأّن عائٌد

حمرزة وفقًا للمفاهيم  ،يف صميم أفكاره نها قابعٌةأمبوضوع اآلخرة إطالقًا، يف حني 

 الربوتستانتية. 
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 ،سالميويف العامل اإل ،وميكن تصنيف احلركات الفكرية يف جمتمعنا

 كالتالي: 

 ـ احلركات الفكرية الساعية إىل إحراز الدنيا واآلخرة معًا.

اآلخرة من لوازم الدنيا، وهلذا ينصب سعيها  ـ احلركات الفكرية اليت تعّد

 على بناء الدنيا فقط. 
اهلدف  وهو أحادّي ،الدين أو الربوتستانتية وهذا القسم الثاني هو املعين بدنيوية

فهذه  .صالحية السابقةالدينية اإلووخمتلف متامًا عن احلركات الفكرية  ،واملوضوع

احلركة حتمل شعار الربوتستانتية املسيحية. أما مطلب السعي وراء إحياء الدنيا 

 يزالون يدافعون وال ،واآلخرة معًا عرب قناة الدين فهو ما يعتقد به رجال الدين عندنا

متنا جتارب احلركات الدينية هذه فقد علَّ ؛وهذا األمر يف رأيي صعب املنال .عنه أيضًا

 .ق خارجًاهذا املطلب مستحيل التحقُّ ا ميكن أن نقدم إثباتاته بأّنوهو مّم ،النتيجة

استحالة  يوليس معنى ذلك أنه ال ميكن إحياء اآلخرة والدنيا عرب الدين، وإمنا ه

 ،جاه طوليهما يف اّتإذا جعلنا وال ميكن ذلك إاّل ،واحد إحياء االثنني يف عرٍض

وإذا كنا  ،خر، أي أن نقول: إذا عمرت دنيانا عمرت آخرتنا بالتبعأحدهما يلي اآل

هما يف ْينفكر باآلخرة سيصلح أمر دنيانا بنفسه. أما إذا قلنا بأن الدين والدنيا كَل

نا ننظر هلما معًا، ْرمة منطقية أو أخالقية لآلخر، وِصد منهما مقّدوال أح ،واحد عرٍض

 مصريها الفشل.  فننهما أطروحٌة

 

 ــــــ كلمة اخلتام

وإعطاء صورة عن  ،كانت هذه نبذة عن حركة شريعيت وقراءتها بواقعية

شة العالقة القائمة بني الدنيا واآلخرة، وبيان أن حركة اإلصالح الديين ستبقى مشّو

 .ق أهدافهالن حتقِّفوإال  ،اإلفصاح فيها عن طبيعة العالقة بني الدنيا واآلخرة مل يتّم ما

أب على د «ن الدين الذي ال ينفع قبل املوت لن ينفع بعدهأ»ىلإه شريعيت وحني تنبَّ

يف هذا  م حالًّحلركات اإلصالحية اليت مل تقدِّإىل اا بالنسبة أّم .حتقيق أهدافه

أّنه وشوشت أيضًا أفكار اآلخرين معها. علمًا  ،شةامتها املشّودّو ت يفالصدد فقد ظلَّ
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دها املفاهيم هل تؤيِّ د نظرية، لكْنال ينبغي أن ننسى أن الدين الدنيوي هو جمّر

 ،ودون املطالبة ببناء الدنيا ،الدينية أو ال؟ وهل ميكن فهم الدين بعيدًا عن الدنيوية

 .مستقلة حباجة إىل دراسٍة لٌةهذه أسئ فيكون للدين دور خمتلف؟ كلُّ

لبناء اآلخرة،  ٌمن بناء الدنيا مستلِزأحال كان فهم شريعيت للدين هو  على أّيو

 ن الدين إذا مل ينفع قبل املوت لن ينفع بعده.أو
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 إشكالّية التعبُّد بالنّص االنتماء احلداثوي و

 قراءٌة نقدّية يف آراء مصطفى َمَلكيان

 

 سروش دّباغد. 

 اقمحمد عبد الرّزترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

 واحد منهم حمّط منذ زمن وموضوع العالقة بني الدين واحلداثة وعناصر كّل

ر يندرج حتت عنوان املتنّو ْنفي هذه البالد. فراح البعض ـ ممَّري ومثّقاهتمام مفّك

بغية  ؛من الدين واحلداثة مات كلٍّق بني ما هو حتمي وغري حتمي يف مقّوالديين ـ يفرِّ

ر يندرج حتت عناوين املتنّو ْنممَّـ خلق حوار نقدي بني االثنني. بينما ذهب آخرون 

لديين ـ إىل القول بال جدوائية التحاور بني االثنني. إن النسبة القائمة العلماني أو غري ا

نقاط اشرتاك بينهما.  ال ميكن التماس أّيأّنه مبعنى  ،بني الدين واحلداثة هي التباين

 ،فريفض هذا النوع من التعامل مع القضية ،فًاَليقول بتنزيه الرتاث َس ْنوهناك أيضًا َم

 تها. برّم لرامية إىل حتقيق هذا احلوار النقدّيفحكم ببطالن احملاوالت ا

يان( عن وجود تباين بني الدين ْكَلم السيد )مصطفى َميف املضمار ذاته تكّل

ن يف الرتاث، كوِّمليس مبعنى احلكم بعقم الرتاث والدين كأكرب  لكْن ،واحلداثة

 . (1)بل حكم من خالل استعراض جوهر احلداثة وجوهر الدين بتنافر االثنني

ىل آخر مقابلة إاستنادًا  ان؛وسنسعى يف مقالنا هذا إىل نقد استدالل ملكي

وأيضًا بالرجوع إىل  .على هامش ندوة الدين واحلداثة ،أجرتها معه صحيفة )شرق(
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 . ]الرتاث والعلمانية[ (ريسمت وسكوالمقاالته يف كتاب )سّن

ة التباين بني يان يف مسألْكَلقد يكون من املمكن ترتيب استدالل السيد َم

وتنايف أجزاء مفهوم التنوير الديين ـ بوصفه مصداقًا هلذا املفهوم  ،الدين واحلداثة

 الكلي ـ على النحو التالي: 

 ن هو التعبد. : إن أساس التديُّمة األوىلاملقّد

 : إن أساس وقوام احلداثة هو النزعة االستداللية ونفي التعبد. املقدمة الثانية

 ن. احلداثة مع التديُّ: تباين النتيجة

مات إىل النتيجة االنتقال من املقّدأّن (، مبعنى Volidهذا االستدالل صحيح )

، متنيوصدق املقّد ،(soundness) أما من ناحية سالمة االستدالل .صحيح شكاًل

 فاألمر حباجٍة إىل وقفة وتأمُّل.

ق ما يتعّل شارة إىلمع اإلوسنسعى بدورنا إىل اختبار صدق كال املقّدمتني، 

 بقيمتها األبستمولوجية. 

 

  ــــــ )التعّبد أساس التدّين(  مة األوىلنقد املقّد

تنص املقدمة األوىل على أن أساس التدين هو التعبد. والتعبد عند هذا القائل 

بنى  ْنالتعبدي هو َم :بعبارة أخرىو .ألن )س( قال ذلك؛ «هو )ض( )ص(ن أ»يقضي بـ 

ما أو جمموعة من  ( على قدرة وهيمنة شخٍصsetofbeliefs) منظومة عقائده

وحيسب  ،واحد من تلك املعتقدات على ميزان العقل دون أن يعرض كّل ،األشخاص

ألنه تلقى معتقداته  ؛ن تعبديإنسان متديِّ كّل ب رأي ملكيان إّنْسقيمتها املعرفية. فَح

 .عليها دون إقامة دليٍل ،بشكل تعبدي

 ؛(deseriptive) وصفي :أحدهماعى من منظارين: املدَّوميكن مناقشة هذا 

 conceptual) اعتمادًا على طريقة التحليل املفهومي ،(normative) معياري :واآلخر

analysis .) 

يف هذا الصدد من إلقاء نظرة على تاريخ احلضارة  دَّال ُباالختبار الوصفي: 

نني الوسطى فنذا جتاوزنا طبقة املتديِّ .ة نشطاء هذه احلضارةودراسة سري ،سالميةاإل
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مني وطبقة الفالسفة مل يكونوا ر سروش ـ فنن طبقة املتكلِّكما يعبِّـ ني ّيأو املعيش

 . (0)ديني باملعنى املذكور يف نشاطاتهم الفكريةتعبُّ

كان شاغله األول هو  ،كالفخر الرازي وابن سينا ،م أو الفيلسوففاملتكلِّ

وقد بذل أرباب هذه الطبقة جهودهم يف تنقيح  .(arymentation) اجملادلة واالحتجاج

 :مون مبقولةكانوا يسلِّ :بعبارة أخرىو .معتقداتهم من املفاهيم اطخاطئة والكاذبة

كان البحث املنطقي واملعريف  وإْن ،بداعي صدورها عن )س( ال ،يساوي )ض()ص( 

 ،مطابقًا لرأي )س( نفسه. بل يبقى االستدالل واعتماد القواعد العقلية هو سيد املوقف

راء ونظريات غريبة آوهلذا جند لدى غالبية هؤالء املفكرين  .وليس الناتج واحملصلة

غها معظم ال يستسي ،بولوجياونرتوشاذة يف جماالت الفلسفة الوجودية وعلم املعرفة واأل

ثني من فنذا واجهتنا تعارضات بني أدلة القدماء واستنتاجات احملَد .أرباب التيار الديين

ن أفاملهم يف األمر  .ل أبدًا من شأن منطقية استدالالتهماجلانب املعريف فنن ذلك ال يقلِّ

 رين كانوا حيملون يف هواجسهم مسألة التعليل والبحث عن املسوغاتهؤالء املفكِّ

(justification)، األكرب من آرائهم تلك غري  كان الكّم ى وإْنحّت ،وإقامة األدلة

 أو غري صادق أساسًا.  ،ًاف به معرفّيمعرَت

وهو عبارة  ،عانا( مّدpكان ) ذاكما يلي: إ لسابقم االستدالل ادعونا هنا نقدِّ

ن متدّيى على ( استحالة العثور حّتpد أساس التدين، فسيكون شرط صدق )عن: التعبُّ

( إثبات بطالن p(. وبواسطة قاعدة رفع التالي يكفينا يف نقض )q) واحد ليس متعبدًا

(q). يف أقل تقدير، إذن  ولو واحٍد ،دن غري متعبِّه ميكن إثبات وجود متديِّومبا أّن

 (: pقاعدة )الميكن الطعن يف 

 

  ــــــ يانْكَلد عند َممفهوم عالقة الدين بالتعبُّ

الوقوف عند مدعى ملكيان يف جمال العالقة املفرتضة بني التدين جيدر بنا هنا 

وهو  ،جداًل. فهو يرى ضرورة فهم الدين من خالل جوهره هاوحتليل مفهوم ،والتعبد

ولن نعتين يف هذه الرؤية مبسرية تاريخ األديان واجملريات التارخيية لظهور حالة  .دالتعبُّ

لنحدد  ،املقومات الضرورية ملفهوم الديانة يف املقابل سنسلط قراءتنا علىوالتدين. 
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( idealtype) ب ملكيان حنن هنا بصدد مثاليةْسبذلك مرادنا من هذا املفهوم. وَح

ن ومنطيتها. ويكفي يف تفنيد تعريفه ملفهوم التدين نفي ارتباط الدين بالتعبد التديُّ

مل يكن  التدين وإْننسان إىل نه ميكن نسبة اإلأو ،(priori ـ aبنحو حتليلي مسبق )

د يف العامل املمكن فًا على التعدُّإذا مل يكن مفهوم التدين متوقِّ :بعبارة أخرىو .دًامتعبِّ

(possibleworld حينها ال ميكن احلديث عن عالقة حتمية بني التدين والتعبد على )

بعد،  ( يف العامل االفرتاضي مل يؤمن بديٍنs) صعيد املفهوم. افرضوا أن الشخص

( أيضًا، super mindع بعقلية جبارة )( هذا يتمتsَّوافرضوا يف الوقت نفسه أن )

 .ر فيه مجيع الشروط واملفاهيم املعقولة( تتوفrَّ) أخرى وجود دين مثل روا من جهٍةوتصوَّ

( عن مجيع تعاليم justifiedم بعقليته اجلبارة تقريرًا منطقيًا )( قدsَّ)ن افرتضوا أن واآل

فهل ميكن  ،وآمن به ،(r) ها من معتقداته، ومن ثم انتمى إىل الدينوعدَّ ،(rالدين )

ض يف هذا =  ألنه مل يؤمن بقاعدة ص ؛دًا؟ طبعًا ال( تعبrُّ( آمن بالدين )sالقول بأن )

وتوصل إىل  ،صادرة عن )س(، بل كان قد فحص يف أصوله العقلية الكونه ؛الدين

ما ال يشرتط فيه التعبد،  ن يف عامٍلاض تديُّيتها املعرفية بنفسه، أي ميكن افرتحّج

 على أن التعبد ليس شرطًا مفهومًا يف تكوين التدين.  وهذا يدّل

إذ ميكن القول بأن  ؛ = +  توضيحًا لذلك إليك هذه املعادلة الرياضية: و

ر عامٍل ما يكون هذه املعادلة صادقة يف مجيع العوامل املمكنة، أي ال ميكننا تصّو

ر وجود ما مضى من البحث فيمكننا تصّو . أما يفأو ال يساوي  ، = +  فيه 

يف مقام  وعليه ال يصّح ،ن وغري متعبد يف الوقت ذاته( يف عامل ما متدّيsشخص )

ولعل هذا هو  .التحليل احلديث عن عالقة حتمية بني التدين والتعبد وأنهما الزم وملزوم

د مكونات ر لنا تعدُّالذي يفسِّ ،حليل املفهوميالسبب والدليل املبتين على منهج الت

 الدين عند الفالسفة والعلماء يف مقام الثبوت. 

 ،خرآبينما يرى  ؛د هو جوهر وأساس الدينيان يرى التعبُّْكَلفشخص مثل َم

اهليام واحلرية هي أساس  تبعًا جلالل الدين الرومي ـ أّن ،كسروش ـ برؤية عرفانية

)فيتغشتاين( إىل أن الدين هو منط ما  يف حني يذهب فيلسوف حداثوي ؛الدين املتني

واليت ال تعين بالضرورة قبول األفكار  ،( اإلميانيةform of lifeأمناط احلياة )
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ن بولوجيا، بل التديُّوالكربى لدى األديان التارخيية يف جمال األنطولوجيا أو األنرت

وهي من قبيل . يواظب على تقوميها باستمرار ،ي رؤية دينية جتاه الوجودعبارة عن تبّن

مبعنى اشتماهلا على  ،نظرة حتمل يف طياتها مهابة الكون ،نظرة الشعراء إىل الكون

وهلذا السبب راح يهاجم ـ  .نسان تقاوم مطالبهاإلميان بوجود قدرة خارجية عن إرادة اإل

د االستعانة باملفاهيم الذي كان بصد ايف درس مقوالت يف االعتقاد الديين ـ األب أوهار

إذ يرى فتيغشتاين أن  ؛العلمية حبثًا عن خلق انسجام بني تعاليم الدين ونظريات العامل

 . (4)منيفهي شأن الفالسفة واملتكلِّ ،ن احلقيقي ال صلة له بالبحوث االستدالليةالتديُّ

ل من حمور الذات أن التحّو (هيكـ )الهوتي ك من جهة أخرى يرى فيلسوٌف

(self  ـcenterednessإىل حمور الواقع واحلقيقة ) (reality centeredness هو الركن )

ق هذا التحول يف الشخصية فهو يعتقد أنه أينما أمكن حتقُّ .األساس يف عملية التدين

 ن أيضًا. حتقق معه التديُّ

 

  ــــــ حوالرتجيح بال مرجِّ، ةة املثالّيالنمطّي

املذكورة يف أساس الدين وجوهره كانت رتض هنا أن مجيع التعاريف فلن

منبثقة عن النمطية املثالية يف املوضوع، إذًا كيف ميكن احلكم عليها وترجيح 

 فنختار أحدها ونرتك البقية؟  ،بعضها على بعض

ال ترتبط مبسرية األديان عرب التاريخ  ننه إذا كانت مكونات التديأالواقع 

 غري احلاصل فعاًل، فنّن ،بالدين التجريديدًا نا حمّدفحبيث يكون تعري ،وتبلورها

(. فلماذا ال يكون جوهر التدين هو arbitrary) الرتجيح هنا سيكون أمرًا اعتباطيًا

د؟ ملاذا ال يكون احلرية واهليام؟ وملاذا ال يكون وليس التعبُّ ،التحول يف الشخصية

مبنأى عن مرحلة ن عناصر التدين دام تكّو أيضًا يف الرؤية الكونية اطخاشعة؟ فما

ز بني األفكار ملعيار مييِّال وجود ق األديان وثبوتها ففي هذه الصورة يبدو أنه حتقُّ

 املطروحة حول جوهر الدين وقوامه. 

رنا هذا املوضوع بالنزاع الدائر بني الفالسفة حول العالقة اجلدلية بني يذكِّ

تان فيلسوف العلم مأن بافكانت املدرسة الوضعية تعتقد  .تاريخ العلم وفلسفة العلم
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فيطرح آراءه يف ترسيم حدود العلم ونظرياته من منطلق  ،جتاهل كتاب تاريخ العلم

ب. أما يف الوقت احلاضر فيبدو أن هناك إمجاعًا بني فالسفة ْسكونه فيلسوفًا وَح

 وعليه ال ميكن غّض .العلم يف قدرة فلسفة العلم على اهليكلية العقالنية لتاريخ العلم

ومنطيات بلورة النظريات  ،رف عن تاريخ العلوم احلديثة يف التنظريات العلميةالط

إن فلسفة العلم هي املنظومة اليت تشتمل على اجلانب الوصفي  :بعبارة أخرىو .العلمية

 :وهو من قبيل ،وعلى اجلانب االفرتاضي املعياري من جهة أخرى ،التجرييب من جهة

دق والتعليل. ولنستذكر هنا كالم )الكاتوس( حني والص ،البحث يف املعنى والواقعية

قال: إن فلسفة العلم ال شيء بدون تاريخ العلم، وتاريخ العلم أعمى بدون فلسفة العلم. 

مة على غري التجريبية وغري وحنن نعتقد بأن الرؤية التجريبية التارخيية البعدية مقّد

دين  ن أّيعيكون من الواضح ألنه يف غري ذلك لن  ؛التارخيية من الناحية املنهجية

وال موطن له سوى ذهن  ،ومل يبصر النور بعد ،غري واضح املعامل فهو ديٌن .ثنتحدَّ

قة وقراءتنا فما العالقة بني ما يصدق عليه األديان التارخيية املتحّق .املفرتض وخلده

اعتباطيًا ن ومقوماته إذ يف هذه احلالة سيكون مرادنا من التديُّ ؟ملفهوم الدين

 . (3)واجتهاديًا شخصيًا

 

  ــــــ )احلداثة ونفي التعّبد( مة الثانيةنقد املقّد

حيث يرى  .مة األوىل ننتقل إىل مناقشة املقدمة الثانيةبعد إكمال مناقشة املقّد

د. ومراده من يان أن أساس احلداثة هو العقالنية واالستدالل ورفض التعبُّْكَلالسيد َم

ض فذلك مل يكن بداعي =  الشخص احلداثوي إذا كان قبل مبقولة صن أالعقالنية 

لديه صحة هذا  ْتَدصدورها من )س( حتديدًا، وإمنا جاء ذلك نتيجة قياسات عقلية أيَّ

ض. وبهذا يكون =  وج ،ج=  ألن ص ؛ض صادقٌة=  إن ص :بعبارة أخرىو .املضمون

ساس احلداثة وقوامها. وما يلزم من د ـ هو أن لرفض التعبُّاالستدالل املذكور ـ املتضمِّ

نتاجية إد عدم نك لن جتد حداثويًا واحدًا يؤيِّأيان هذا هو ْكَلعى َمشرط يف مّد

د جدوائية ال يؤيِّ ْنفنذا وجد َم .ودعمه ملنظومتنا الفكرية ،م للمعرفةاالستدالل املتقّد

يف ـ عى عن طريق قاعدة رفع التالي. لذا سنستعني االستدالل سنرجع إىل تفنيد املدَّ
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ب فهمنا ْسهم حداثويني َحنسان احلداثوي ـ بآراء أولئك الذين نعّدإثبات وجود هذا اإل

. ولنأخذ يف عامل املعرفة التأصيليني (2)املتعارف للحداثة واحلداثوية والعامل احلديث

(foundationalists)، إذ يقولون بأن بناء املعرفة  ؛بالنتينجا()و ()ألستون: أمثال

غري املعتقدات  :اآلخرو؛ املعتقدات األساسية :أحدهمان من طابقني: نسانية يتكوَّاإل

أما األخري فهي املعتقدات اليت تستمد شرعيتها بطريقة استنتاجية  .األساسية

(inferentialمن املعتقدات األساسية )،  ،اليت هي بدورها منطقية وذات شرعية أيضًا

ر عن طريق بعض املصادر من معتقدات أخرى، بل إنها تتأّث إال أن شرعيتها مل تستمّد

( والشهود، وهي مصادر ليست intuition) ( أو احلدسperceptionي )كاإلدراك احلّس

 ،ون ـلّيسنقع يف التسلسل ـ كما يقول التأصي اّلإعلى شاكلة تلك املعتقدات، و

وحجية  ،م التشكيك على أفكارنا. وليس الكالم هنا حول أقسام التأصيليةوسيخيِّ

ه يف علم قسم بوصفها تنظريات تعليلية، فهذا املوضوع قد استوفى حّق املعرفة لكّل

انتفاء االستداللية يف الرؤية  عنما الكالم هو وإّن، (3)كامل نوعًا ما املعرفة بنحٍو

إن العملية االستداللية يف التأصيلية تقف  :بعبارة أخرىوالتأصيلية للموضوع املنظور، 

 ،ويتم حتصيل شرعية املعتقدات وعللها بواسطة سبل غري استداللية ،معني عند حدٍّ

 ؛اب املعرفةب هذا التقرير ـ نفي احلداثوية عن النظرية التأصيلية يف بْسفهل ميكن ـ َح

 نها تنحرف عن منحى االستداللية يف هذا املقام؟ ونظرًا لك

يف مبحث ـ ( حني رأوا intuitionists) كذلك موقف أرباب الشهود واحلدس

 ،عى األخالقي عرب نافذة الشهودل إىل صدق املّداألخالق ـ بأن فاعل األخالق يتوصَّ

يقارن )روس( بني حجية التصديقات  :وليس باالستنتاج واالستدالل. فعلى سبيل املثال

( form of inferenceية منط االستنتاج )األخالقية ـ كقاعدة الوفاء بالعهد واجب ـ وحّج

 بل تتحقق حجيته بطريقة غري استنتاجية.  ،ل على مقدمات أخرىالذي ال يعّو

د معرفية االستدالل يف يف الواقع يشهد الوسط املعريف احلداثوي مذاهب ال تؤّي

شرعيته من  ستهان به من جمموع معارفنا يستمّدملعنى املذكور، وترى أن قسمًا ال ُيا

البعض احلدس والشهود من منابع املعرفة، أو  قنوات غري استداللية. نعم، قد ال يعّد

ني نتماء الشهودّيالغي هذا ال ُي ني، لكّنهم ال يعرتفون باستدالالت التأصيلّيّنإ
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احلداثة هو أن ال ختذل املقابل إذا ما طالبك بالدليل، »فـ  ،ةوالتأصيليني إىل احلداثوي

=  ك»وصلنا إىل مرحلة عجزنا فيها عن تقديم الدليل فسنلتزم الصمت يف قضية  فنْن

دون دليل على ذلك فسنكون قد ابتعدنا  «ق=  ك»دنا ا إذا أيَّكنا حداثويني، إّم ذاإ «ق

 . (9)«نا متعبدينروص ،عن احلداثة

 «ق=  ل»و «ل=  ك» بهذا النحو: مبا أّن «ق=  ك»مت دلياًل على ين قدَّافرضوا أّن

 م»و «م=  ك»ألن  :ومن أين أتت؟ سأقول ،«ل=  ك»فنن سئلت عن حجية  .«ق=  ك»إذن 

 :بوصفي التأصيلي ،فسأقول «م=  ك»سئلت عن حجية ودليل  . ثم إْن«ل=  ك»إذن  «ل= 

ومل تستمد حجيتها من سائر املفاهيم  ،هي عقيدة غري مستنتجة «م=  ك»إن قاعدة 

ما هي نتاج احلدس والشهود بطريقة غري استداللية. فهنا يف الواقع مل واملعتقدات، وإّن

، «ق=  ك»ومن ثم جتاه  «م=  ك»ية قاعدة التأصيلي السكوت جتاه حّج األتزم أن

إذن هل يصح أن  .هو ليس تأصيليًا ْنم استدالاًل يقنع َممل أقّد اتهين يف الوقت ذلكّن

نظرًا ملطالبة غري التأصيليني بدليل  ؛إن هذا املوقف التأصيلي ليس حداثويًا :يقال

على ما يبدو ـ ليس كذلك ـ ورفضهم املعتقدات األساسية غري املستنتجة؟ األمر  ،إثبات

وعليه ميكن القول بوجود فالسفة وعرفيني حداثويني ال يشرتطون االستدالل  .إطالقًا

 .املذكور يف تبلور املعرفة املعنىب

باع القواعد والرباهني مسألة االستدالل يف اّتـ آخر على ذلك  كمثاٍلـ وأيضًا 

(rule  ـfollowing argument)،  حيث كان مغزى كالم )فيتغنشتاين( يف هذا الصدد ـ

بوصفه فيلسوفًا حداثويًا ـ يتمحور حول نفي إمكانية تقديم صورة منطقية لضرورة 

 ،دليل منطقي يستلزم دلياًل منطقيًا آخر ألن التعليل املعريف لكّل ؛باعنا للقواعداّت

من احلدود املنطقية. وهذه احملاولة يف التعليل املعريف  ف عند حدٍّوهكذا دون توّق

إذن فما حيصل عند فهم القاعدة  .دون إفادة معرفية تذكر ،تقودنا إىل التسلسل

 (non-tneoretical confrontation) النظرية رياملواجهة غواتباعها هو عبارة عن نوع من 

يف  دَّدون أن جتد لنفسها تفسريًا. وال ُب واحد، «آن»مع القاعدة، وهي مواجهة تقع يف 

ما واللجوء إىل املمارسة  شيء القيام بعمٍل ق هذه املواجهة قبل قول أّيحتقُّ

(practice)(8) . 
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 ومناقشة ما له وما عليه يف ،البحث الفلسفيصدد التفصيل يف هذا بسنا هنا لو

 وفرصة أكرب. لكّن ةب مساحة مستقّلباع القواعد، فهو يتطلَّاستدالل اّت ما خيّص

مواجهة  أهّم ّنأ يل قوام حبث القائلني بهذا االستدالل هاليت تشكِّ القضية األهّم

أوىل أفكارنا و أهّم باملعنى املذكور. فنّن ة لنا مع العامل ال تطالبنا بدليٍلمعرفّي

وميكن . (7)س على االستدالل واملمارسةوتعاملنا املعريف مع العامل من حولنا مل تؤّس

 .يصعب نفي احلداثوية عنهم رفض هذا القول وخمالفة أصحابه، لكْن

 .مفادها: ال عالقة بني احلداثوية واالستداللية الوصول إىل نتيجٍةميكن وعليه 

ته شكاًل ـ عرضة وعلى الرغم من صّحـ يبدو أن استدالل السيد ملكيان و

إىل إعادة تشكيل. فقد يكون صائبًا يف  متيه مضمونًا، وهو حباجٍةللطعن بكال مقّد

على ذلك ال ينهض بنثبات  مه من أدلٍةما قدَّ عاه حول عالقة الدين باحلداثة، لكّنمدَّ

 عى.املدَّ
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 يراني مع احلداثةف اإلأزمة املثقَّ

 ة املوقفيف ازدواجّي قراءٌة

 

 مهرزاد بروجرديد. 

 اقمحمد عبد الرّزترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

  زأش( أصدر الكاتب حسن مقدم كتابه )جعفر خان هـ.يف العام )

 ن هذا الكاتب الفطن كان يف سّنأومع  .من الغرب( ( )السيد جعفر عائدًا

ـ مي جتاه السيد جعفر ال أن عمله الروائي التهكُّإبعة والعشرين من عمره حينها االس

 يرانيني. ال يزال موضوع اهتمام مجيع اإلـ ذي النزعة الغربية 

لع ن رأى واّطأم بعد قامته القصرية يف الغرب إىل وطنه األإيعود جعفر خان من 

لثقافة التقليدية والتقاليد والعادات إىل اعلى نتاجات الغربيني املادية والعلمية، فينظر 

ن شخصية جعفر خان تبدو أر والرقي. ومع طّوللت وروبا مهدًاأفيجد  .وانتقاص اٍرحتقبا

نه يف أال إ ،(اآلباء واألبناء)يف  (Bazarov) وىل قريبة من شخصية )بازاروف(للوهلة األ

جيال النرجسية . وينتمي االثنان إىل موجة األ(ivan turgenev)الواقع خمتلف عن املمثل 

م األقران من أبناء تفهُّ فات اآلباء، ويصعب عليهاما تعرتض على تصرُّ اليت كثريًا

ويعودون  ،بسبب تطوره العلمي ؛دون الغربويتفهمون القيم احمللية، وميجِّ ،جلدتهم
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و جتاهلوا الغرب. أما جعفر خان فلم يكن يتمتع أذا خالفوا إباللوم على آبائهم 

د يرّد «دبله املقلِّاأل»عراف، فكان وروح التمرد على السنن واأل ،بعصامية )بازاروف(

. ويف هذا «الغرب»ن يكون على معرفة حقيقية مباهية أدون  ،ويقلد الغرب كالببغاء

فيسلط  ،لكتاب )تورغنيف( تعاطفه مع بازاروف القارئي دن يبأيكمن السبب يف 

 . ةنظرته احلاذقإىل الضوء على مزاعم الالجدوائية والتتفيه، ويوعزها 

دًا. وهنا نتساءل حقًا عن ا ال يطاق أبأما غرور ونرجسية جعفر خان فهي مّم

يف هذا  السّرهو فني بهذا الكتاب بعد مرور مثانني عامًا على تأليفه، وما شغف املثّق

 قبال الواسع؟ اإل

سطورية، فه األقد يكون من املمكن ربط جاذبية هذا الكتاب بشخصية مؤّل

ه ن تتجاوز سّنأوودع احلياة دون  ،فهو كاتب درس يف سويسرا يف عنفوان شبابه

يرانيني يف االستمتاع بالضحك والسخرية الثالثني من العمر. ولعله غازل بذلك سجية اإل

قد يكون من املمكن أيضًا أن حيسب طعن و ؛خفاق والعجز احلاصلمن الرزء واإل

الكاتب برؤية جعفر خان اهلازئة بالتقاليد والثقافة احمللية انعكاسًا ملا كان يدور من 

ه العائدون االوالي العثماني يف املاضي، حني وصف ما اقتن حاديث مسمومة على لسانأ

 . (1)األوروبية «احلضارة»وليس  ،«السفلس» ـمن الدراسة يف الغرب ب

ن هذا النص الروائي من وجهة نظرنا بات يستهوي قلوب اإليرانيني ألة واحملصِّ

يؤرق خاطر املثقف  الذي ما انفّك ،«الالانتماء»و «اهلوية»اذ عن ألمرين: حديثه األّخ

 . (4)وسبل تطبيقها ،(0)يراني جتاه احلداثةاإل

وسنستعرض الظاهرة  .ط الضوء على النقطة الثانيةأما مقالنا احلالي فسيسّل

هامة يف هذا  قبل التأكيد على مسألٍة ،(3)يرانإالسابقة التارخيية لظاهرة االغرتاب يف 

خالل القرن املاضي ـ كان قد مسح للحداثة ن املثقف اإليراني املتنور ـ أوهي  ،املضمار

أخرى على مسافة معينة من هذا  لكنه بقي من جهٍة ،فكاره من جهةأل إىل لُّبالتس

وصار ينظر هلا يف كل عصر مبا حيكمه من  ،، فبدأ بانتقادهاالضيف الثقيل الظّل

طخارجية بة لألوضاع الداخلية وايران. لقد فرضت الطبيعة املتقّلإأجواء السياسة يف 

السياسية ـ طيلة هذا القرن ـ على املثقفني اإليرانيني أن يبقى قبوهلم للحداثة مشروطًا 
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زون فيها ثم يرّك ،( وصفتهم اطخاصةutilitarianفيستقون منها بطريقة نفعية ) ،دائمًا

هم يتعاملون مع الثقافة الفلسفية والعلمية الغربية  :بعبارة أخرىو .بعلى صنفهم احملبَّ

ر اإليراني يرى يف املتاجرة إن املتنّو :ميكن القول بشكل عامو .يقة التاجر احلذربطر

خماوفه من  ِفْخومل ُي ،«faustian bargain»مع احلداثة الغربية جتارة مع الشيطان 

 مراجعة هذه الفكرة أكثر من ذي قبل.  ًاعواقب األمور. وهلذا جيدر بنا حّق

 

  ــــــ االغرتاب يف إيرانالسابقة التارخيية لظاهرة 

حكم الشاه عباس الصفوي يف يف يران بأوروبا إميكن البدء بتتبع عالقات 

جملتمع إىل اعتاب انضمامها أيران حينها على إإذ كانت  ؛القرن السادس عشر امليالدي

م( ـ  الدولي، على الرغم من انقطاع علمائها عن معطيات الثورات الفكرية )

أمثال: بيكون،  ،دت يف كتابات البعض منهموجتسَّ ،خاضها األوروبيوناليت 

ديكارت، غاليون، هوبز، هيوم، كانط، منتسكيف، نيوتن، باسكال، راسو، 

 فولرت. 

السابع والثامن عشر ينظرون إىل الغرب  نييران يف القرنإومل يكن علماء 

 ،يسافرون إىل مراتعها ،ةونها مبثابة ثقافة ثانيكفلسفة منافسة هلم، بل كانوا يعّد

ومل  ،ف اإليرانيويتجولون يف غاباتها يف بعض األحيان. إذن هكذا كان ديدن املثّق

 ،جنلوساكسونية بانسيابيةبدًا من استقبال الرباغماتية العلمية والواقعية اإلأن يتمّك

 بعيدًا عن اهلواجس والقلق، خالفًا لنظريه الرتكي. 

يف مطلع القرن التاسع ـ ما مع روسيا ال سيَّوـ يران العسكرية إكان هلزائم 

ري صورة ييف تغ دوٌر ،املقرتن بنفوذ االستعمار الغربي وتدخله بالشأن الداخلي ،عشر

ن التحقري واملعاداة أعقب تلك م فجاء قرٌن .يرانينيأذهان الكثري من اإل يفالغرب 

وخطر  ،ب بهجمهول إىل خصم سياسي ثقايف غري مرّح لينقل الغرب من وجوٍد ؛اهلزائم

لت نظرة االحرتام للغرب إىل شعور باملساس . وسرعان ما حتّو(2)يديولوجي حمدقأ

فوبيا ». وقد انتشرت (3)وجرح عميق ممتزج باستكراه األجنيب ،باحليثيات القومية

اقات االجتماعية خفواسع يف حماولة للتغطية على اإل بشكٍل «وفوبيا الروس» «اإلجنليز
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 واالنتكاسات الوطنية. 

يف هذه احلقبة وجدنا أن  (westernization)لقينا نظرة على ظاهرة الغربنة أوإذا 

متمسكًا بالتقاليد وهو ذاهب يف طريقه إىل اختيار منظومة  ف اإليراني ظّلاملثّق

حال فنن أبرز ما كان يشغل بال اجملتمع الكالسيكي  ومفردات حداثوية. وعلى أّي

وكما قال  .يف موقفه جتاه احلداثة هو رغبته اجلاحمة يف ترويض هذا الثور اهلائج

يران قد إ( فنن رواد الفكر واحلداثة يف Mangol Bayatر ماجنول بايات )خ املفّكاملؤّر

)احلركة  «املشروطة»م الغرب وقدرته حني اختاروا تقّد أصابوا يف حتليلهم سّر

منهم عن جذور أفكاره املوغلة يف  حٌدأ ه مل يتخلَّّنأال إ ،«العلم والفّن»الدستورية( و

مريزا تقي خان (، ـ  )زاده آخوند يمريزا فتح عل :أمثال ،يرانيةالثقافة اإل

 .(ـ  وحتى املريزا عبد الرحيم طالبوف) ،(ـ  )أمبري كبري

يرانيني يف مطلع مي بني اإللقد كان الفكر التقّد»يقول بايات يف هذا الصدد: 

وكالسيكي. فعلى الرغم من مطالبة  «تقليدي»القرن التاسع عشر ينبض فعاًل بقلب 

أن قلياًل منهم كان قد  اّلإليها، إوالدعوة  ،«الغربنة» بـريهم هذه اجملموعة من مفّك

 . «مطلق وجتاهل الرتاث اإليراني واإلسالمي دعا إىل تقليد الغرب يف عاداتهم بشكٍل

صالحيون يف القرن التاسع عشر لقد كان املثقفون واإل»ويضيف على ذلك: 

املضمرة أو الظاهرة ـ وعلى الرغم من رغبتهم  .بصدد البحث عن تعريف جديد للمجتمع

جهوا يف نهاية املطاف إىل الفكرة نهم اّتأ با االجتماعية والسياسية إاّلوارب أورـ يف جت

 ،اليت تركز على بناء املدينة السماوية على األرض ،فالطونية اجلديدةالتقليدية يف األ

نسان اإل»واملدينة الفاضلة لدى فالسفة القرون الوسطى، وهي املدينة اليت سيحكمها 

وال وجود هنا للمجتمع القائل باألكثرية واحلكم  .«الفيلسوف احلاكم»أو  «الكامل

على الرغم من جلوء العديد من املتنورين  :بعبارة أخرىو .(9)«س على إرادة الشعباملؤّس

 ؛االيرانيني إىل القيم احلداثوية يف نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

 ، والتقاليد الكالسيكيةاملوجودة يف التفكري هروبًا من التصادم مع اطخرافات

 ،ناةأحبذر و «احلداثة الصحيحة»لكنهم يف الوقت ذاته كانوا يذهبون وراء معامل 

نسانية النزعة اإل :من قبيل ،وكانوا يضعون شروطًا وتنقيحات عديدة يف قبول املفاهيم
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(humanin)،  ،وأن التاريخ هو مسار والدور احليوي لإلنسان، والتغلب على الطبيعة

 ر، واعتبار العقل وسيلة يف التقييم. البش تطور

اجملتمع  تراث يضًا مل تقدهم إىل هجرأجدلية العلم والدين فهي إىل أما بالنسبة 

 . (8) توجيه نقود جادة يف صميم الفقه والعرفان اإلسالميإىلالديين، وال 

إن عملية  :مفادها كًا بعقيدٍةوقد بقي املثقف الديين الرافض للعلمنة متمّس

والرجوع باجملتمع اإلسالمي إىل سابق عهده يف االزدهار  ،حياء املفاهيم اإلسالميةإ

ن شوائب موجتريده  ،«فهم املسلمني الصحيح لإلسالم األصيل»ـ ب رهنٌي ،والرقّي

حه لنا آراء )إدوارد شيلز( يف كيفية قضاء اطخرافات واألفكار املنحرفة. وهذا ما توضِّ

بداعي مفهوم  ؛(history actual) «التاريخ الفعلي»على  (7)رينهذه اجملموعة من املفّك

ال تزال  ـ اليت فهو يعتقد أن الدول غري النامية .(revelation betrayed) «الدين املنحرف»

وتعيش حتت وطأة  ،«ونتاجات أسالفهم املبهرة ،ر على ماضيها الزاهرتتحسَّ»شعوبها 

االندفاع » مًا يف ظّلستكون حياتها السياسية أكثر تقّد ـ الشعور بالنقص والعجز

 . (12)احلماسي حنو هيكلة وترميم املفاهيم األخالقية والدينية

يران إفني يف ه ال يزال من املمكن أيضًا نسبة هذا اجليل من املثّقمع هذا كّل

أجوبة موه من وليس هذا نتيجة ما قّد .ال إىل الكالسيكية ،إىل احلداثة والتجديد

حال ال يصح  موا تساؤالت جديدة. وعلى أّيهم قّدبل ألّن ؛وحلول على مشاكل اجملتمع

 .ية هذه اجملموعة يف إنعاش احلياة السياسية يف اجملتمعوال ميكن جتاهل دور وأهّم

 على رغم املّدـ يقول شيلز: إن ظهور واستمرار الدول اجلديدة يف آسيا وأفريقيا 

 . (11)رين يف تلك البلدانفني واملفّكواجلزر ـ يبقى مدينًا لنهضة املثّق

ًا قراءة وفهم مسارات احلداثة وظهور الدولة القومية عليه من الصعب جّد وبناًء

ف داخل كنيران دون تسليط الضوء على دور املثّق وتطبيقات العلمنة يف جمتمعاٍت

م محلة مفاهيم الثقافة والضمري بوصفهـ رون اجملتمع. لقد سعى هؤالء املفّك

ة االجتماعية والفكرية اليت جسور فوق اهلّو ـ إىل مّد ةالتارخيي، واحلداثة والقومي

 .(10)تقلياًل لوطأة اغرتاب الذات احلاصل ؛أحدثتها عمليات الغربنة أو األفكار الغربية

نظرًا ملا يتمتعون  ؛تثوير األفكاريف اع الرتابط ـ فون ـ صّنًا جنح هؤالء املثّقوحّق
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مع احلداثة الغربية من  وقد تعاملوا وتفاوضوا مبهارٍة .ه من نفوذ اجتماعي أو سياسيب

جهة، كما حرصوا أيضًا على منع قوى السياسة الغربية من اقتحام حدود بالدهم من 

ومن خالل متجيد وخلق الرموز الوطنية واألساطري القومية حافظوا على . (14)جهة أخرى

 . وكان أبرز هذه الشواهد التجارب احلاصلة بني األعوام(13)يرانيني القوميةإلهوية ا

حني أعلن  ،(Eric Hobsbawmبام( )يف عهد )إيرك هوبزحتديدًا و ،هـ.ش(ـ  )

 .يف مجيع أحناء العامل «عصر القومية»ن العصر أ

النواة األوىل جليل  «املغرتبون» يعّد»عليه كالم )شيلز( أيضًا:  وهذا ما يدّل

الرعيل األول من زعماء السياسة الدميقراطيني يف معظم الدول غري النامية، لكن 

فني حق من املثّقالالنزعة املعهودة يف مقارعة اجليل السابق هي اليت محلت اجليل ال

وهذا ما فسح اجملال أمام الثقافة  .«الثقافة الغربية» على مواقف أكثر معارضة مع

وهكذا تتنامى فكرة  .احمللية والتقليدية لالستيالء على أذهانهم أكثر من ذي قبل

 .(12)«فتقود الشعوب إىل النهضة والوعي ،الثقافة احمللية القدمية

يران إفي مع مرور السنوات األوىل من القرن العشرين بدا العديد من مثّق

دين يف تقييم احلوار القائم حول اجلارية والتجارب املختلفة مرتدِّرين باألحداث املتأّث

 ،روا االهتمام بالثقافة والتقاليد العريقةموضوعة التنوير األوروبي والرؤية العاملية، فقّر

 ،حيث شاهد وقائع مفجعة ،بني العامليتنيرما اجليل الذي عاش بني سنوات احلال سيَّو

كقيام األنظمة الفاشية، ومذابح احلرب، واحملرقة البشرية، والقنبلة الذرية، 

هكذا عانى وقاسى هذا اجليل تفاصيل ووطرد )رضا شاه(.  ،ومهامجة جيوش احللفاء

هت وقد وّج. (13)احلضارة الغربية على مجيع األبعاد والصعد خاطرمب فأحّس ،املأساة

إىل اإلطاحة حبكومة الدكتور حممد  دتأاليت ـ هـ.ش مرداد  أحداث شهر

. وكان تدخل (19)فني عقب احلرب العاملية الثانيةمصدق ـ صدمة أخرى جليل املثّق

الواليات املتحدة الفاضح يف هذه األحداث من جهة، ومواقف زعماء حزب )توده( 

تشكيك تشاؤم وحاد السوفياتي من جهة أخرى، عاماًل يف ة أمام االّت)الشيوعي( املذّل

مبصداقية عالقات هذه الدول العظمى، األمر الذي أذكى  ةالنخبة اإليراني وساطأ

 مضاعف.  جذوة القومية يف نفوسهم بشكٍل
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فتعززت  ،و إيران يف العقدين يف زاد يف الطني بلة األحداث الداخلية و

 .فني املزدوجة جتاه الغربنظرة املثّق

 ،على مصداقية احلداثة الغربية لقت بظالل الشّكأخرى أثم إن هناك عوامل 

أوامر الشاه غري املدروسة بتفعيل احلداثة، بروز الفجوة بني التعليم احلديث  :من قبيل

أخرى، وكذلك دور  وبني التقنية اجلديدة والقدمية من جهٍة ،والتعاليم الدينية من جهة

التشكيك واتساع االنتقادات و ،احلركات املناهضة لالستعمار يف العامل الثالث

 .(18)ري الغرب جتاه نتاجات احلداثةالصادرة عن مفّك

ف أن مجيع هذه العوامل واألحداث كانت ستحول دون مراجعة املثّق وال شّك

 . (17)يراني إلخفاقاته وأفهامه اطخاطئةاإل

 

  ــــــ من االغرتاب الذاتي مزيٌد

املثقفني العرب( أن ذكر الباحث املغربي )عبد اهلل العروي( يف كتابه )أزمة 

بل كان هو املنتج ألزمة املثقفني  ،بْسالغرب مل يكن مصدر األزمة الفكرية وَح

ة فعل املثقف العربي جتاه الغرب أيضًا. ورأى هذا الباحث أنه ال ميكن فهم مديات رّد

ر هو ربيب ثقافة أن املفّك ال شّك»دون النظر إىل مفهوم التخلف التارخيي والثقايف: 

أيضًا  انوالوعي. وهناك نوع ؛السياسة :ْيجمتمعه، وهي الثقافة املرتكزة على حموَر

واآلخر مضمر وغري معرتف  ؛فهو عرضة للنقد والتحليل ،أحدهما بارز :الغرتاب الذات

 ،«الغريية»األساس. ويف الواقع فنن الغربنة هي عبارة عن نوع من اغرتاب الذات ومن به 

رتبطة مصحة أو بطالن هذا التحول  تاق الداخلي ـ وإن كانوهي االجتاه حنو االنشق

مثة اغرتابًا آخر للذات مسترت يف اجملتمع  وجية الفرد نفسه ـ، لكّنيوليدأمتامًا ب

عداد يف من تصنيف هذا النوع  دَّيف االتساع والتنامي. وال ُب وهو آخٌذ ،العربي املعاصر

واالنبهار الفائق بالثقافة العربية  ،ميان بعظمة املاضيفرازات املبالغة يف اإلإ

 . (02)«الكالسيكية

د كال النوعيني املذكورين الغرتاب الذات يف مواجهة املثقف لقد جتسَّ

ر جلذوره منوذجًا للنوع األول من كان جعفر خان املتنكِّ ذافن .يراني مع الغرب أيضًااإل
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النوع الثاني سيكون رجل الدولة احملافظ )خمرب السلطنة  جمنوذ املثقف املغرتب فنّن

الذي عاصر النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف  ،(تمهدي قلي خان هداي

إذ كان كناقد متتبع للحداثة  ؛فخربته التجارب واألحداث ،األول من القرن العشرين

ة، وظهور املدن كنلغاء امللكية اطخاص ،واحلضارة الغربية يرفض بعض القرارات

الكربى، وتغيريات احلداثة يف احمليط العائلي، وظهور الطبقة الربوليتارية، وكذلك 

كان معارضًا أيضًا للحركات الثورية والنهضات النسوية. لقد كان لرؤى وأفكار 

ملانيا ـ والشاغل منصب رئيس الوزراء يف أواألديب الدارس يف  ،هذا السياسي احملافظ

تقارب وثيق من أفكار األملان املعارضني للتجديد  ،تجديدي ـحكم رضا شاه ال

. وكان خمرب السلطنة كثري املقارنة بني عصره املنكوب (01)واحلداثة يف ذلك العصر

واملاضي، ويلوم على إرباكات احلداثة ومعضالتها وما خلفته من انهيار لألخالق، 

، واالجنرار وراء الرؤى ماترلغاء الفردية، وهتك احليثيات واحلإوالتمايز الطبقي، و

هذا تكمن يف العودة اجلماعية إىل  املادية والنفعية الفردية، فرأى أن معاجلة كّل

 . (00)وتهذيب النفس واألخالق ،السجايا الطيبة

ـ الذي  ترين يف عصر خمرب السلطنة هدايشارة إىل وجود مفكِّهنا جتدر اإلو

( وتيودور Max Horkheimerماكس هورخامير ) :طالب بالعودة إىل املاضي ـ أمثال

 إىل العقلالتنوير ه نقودًا يف خضم دياليكتية وجَّ ْن( ممTheodor Adornoَّرنو )يأد

 . (04)النظر عن القيم األخالقية م أن الذات هي الغاية بغّضزعي العملي، الذي

املفكرين يرانيني على خالف مع فني اإلثّقرين واململ تكن الغالبية من املفّك

الذي وجه  ،(03)كمخرب السلطنة هدايت ،ية األخالقئاملعارضني واملؤمنني مببد

 ىانتقادات الذعة وجريئة للحداثة الغربية. وكان البعض منهم أيضًا ال يرى جدو

 ،الثنائية التليدة بني الشرق املعنوي والغرب املادي حقيقية يف هذه املعارضات. لكّن

آسيا، أو بني التقاليد يف أوروبا ونزعات اجلمال والعشق يف  وبني الرباغماتية العلمية

مل تفقد بريقها أبدًا. ولعله ميكن القول بأن خمرب السلطنة  ،ومبادئ الغرب الشمولية

نوا من فهم تعقيدات ماهية وأبعاد احلداثة الغربية من معاصريه مل يتمكَّ ًاوكثري

 . (02)وضعفهم يف جمال تاريخ الفلسفة الغربية ،نظرًا لقلة الوعي ؛صحيح بشكٍل
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امة طويلة بني الرفض والقبول، ت أفكار هذا اجليل جتاه الغرب يف دّووهلذا ظّل

 وبني الرغبة واطخوف، والتقاليد أو االجتناب. 

 

  ــــــ استمرار الشكوك وعوائد التجربة

ن مسار أيالي ـ وليس اطخ ،كر يبدو ـ بشهادة التاريخ الواقعيعلى ما ُذ وبناًء

قليل من  ففي الواقع كان عدٌد .يران مل يشهد العديد من أمثال جعفر خانإالغربنة يف 

شغفًا بالثقافة الغربية ودورها يف رفع  ؛ي عن تراثهم الثقايففني على استعداد للتخّلاملثّق

 . (03)التخلف االقتصادي أو االجتماعي والعلمي

د أكثرية يرانية مل يتجّراحلضارة اإلفحتى عقب الضمور التدرجيي لزهو 

أن ننظر إىل  ن هواجس وهموم الثقافة احمللية. وهنا من املناسبة مبكاٍنماملثقفني 

 .يران من هكذا نظرة مزدوجة جتاه احلداثةإ عائداتونقيم  ،نتيجة هذه الشكوك

تقليد املتهور الدروس هذه التجربة الطويلة هو الوعي بال جدوائية  ن أهّمأففي رأينا 

 يران وما فيها من جهة أخرى. إللغرب من جهة، والتمجيد األعمى لتاريخ 

ومناقشة العديد من املفاهيم والرؤى  ،د والتنوع يف عقد الندواتإن هذا التعدُّ

ودليل على أن العامل قائم على  هلو خري شاهٍد ،ري إيران املعاصريناملطروحة بني مفّك

في لوجية تكسو مثّقيويدأيص فيها. إن هذا العصر يروي لنا رواية دية اآلراء والتمحتعدُّ

ة االنسجام والتقارب. أما على صعيد مواجهتهم احلداثة الغربية فهناك أيضًا يران حّلإ

ل والتغيري. فال وفيها الشيء الكثري من التحوُّ ،رات كثرية تدعو إىل التفاؤلمؤّش

الغربية، وال عن مقاطعتها بدافع احلقد  يبحث عن استنساخ الثقافة ْنيوجد اليوم َم

إذعانًا منه بالواقع وما تشهده  ؛يراني صلحه مع احلداثةف اإلبرم املثّقأوالضغينة. لقد 

 . (09)فراحت ترتك بصمتها يف كل أرجاء املعمورة ،فلسفتها وضروراتها من أبعاد مشولية

احلداثة يف وقتنا احلاضر االندفاعات املثالية لدى العديد من  اتر نظريتسيِّ

 ،وهذا ما دعاهم إىل التفكري مبصداقية فصل الدين عن الدولة .يرانينيفني اإلثّقامل

دوا فأكَّ، وتصنيف مسألة اإلميان بالدين يف عداد القضايا الفردية اطخاصة باإلنسان

ملا قام به  ؛الذي يشجبون فيه العامل الغربييف الوقت ودية السياسية. على ضرورة التعدُّ
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يف الوقت نفسه رات الشعوب على عهد االستعمار، نراهم يات ونهب ملقّدمن تعّد

ه ميكن إيعاز هكذا ظاهرة إىل قضية يعارضون اطخطاب املناهض للحداثة. ولعّل

ءًا ال يرانيني ينظرون إىل الغرب بوصفه جزمني اإلن العديد من املتعلِّأوهي  ،واقعية

ر ن هويتهم الوليدة، وحلمة من وعيهم املتصاعد. وما أبلغ قول املفكِّميتجزأ 

لغرب فأزعمه إىل اإنين أنظر اليوم »)هشام شرابي( يف وصف هذه احلالة:  الفلسطيين

فهو  .بقالب ما حنٍي يف وحدة، وعبارة عن مقولة ذهنية أو ظاهرة تتقولب يف كّل كثرًة

مربيالية، والتقنية، والعنف وهو اإل .املسيحية وأوروبا احلديثة، واجملتمع الصناعي

أو  ،ثابت ددون أن يكون له حمور واح ،ويف كل مرة يكتسب هوية جديدة .أيضًا

حدة فقط يف نظر وحدة محيمية وداخلية. أما من الوجهة اطخارجية فهو ظاهرة مّت

ض إىل سطوة الغرب تعّر ْنواهلند واإلسالم ـ ممَّاجملتمعات غري الغربية ـ كالصني 

 . (08)ومواجهته العنيفة

أن مسألة تقديم صورة أحادية البعد عن الغرب لن تكون باألمر السهل  وال شّك

فهم يعرفون بأن احلداثة هي مبثابة ظاهرة ومقولة تارخيية  .فيهايران ومثّقإعلى كّتاب 

الوضع »و ،«املواطن»أو  «الفرد»بـ  «نساناإل»محلت معها ثورات عظيمة استبدل خالهلا 

 . «العقد االجتماعي»بـ  «الطبيعي

ـ مع هذا فنن اجملتمعات اليت غلب طابع التقنية والصناعة على فهمها للحداثة و

 .كنيران ـ تكاد تفتقد األرضية الثقافية واالجتماعية الالزمة يف خوض تلك الثورات

فادة من معطيات احلداثة املعنوية أو املادية خشية وريبة وهلذا ليس مستغربًا أن ترافق اإل

 ،وشكوك تكبح اجلماح. ففي الثقافة اليت ترتكز على امليتافيزيقيا، ل األيديتكبِّ

ص من خماوف أن احلداثة سيكون من الصعب التخلُّ ،وال تزال تعشق أجماد املاضي

تقاللية الفرد وانتمائه باس ني تقتحم عرينها، وستمّسحسترتك فجوة يف صميم احلياة 

نة يواحلياة اجلوفاء على املاك ،س عاملًا ال مهرب فيه من تهميش الدينى تؤّسحّت

آخر من  أولئك الذين يستبعدون احلصول على منٍطإىل بالنسبة  ىوحت .والروتني

ولو شكليًا. وميكن حتليل هذه  ،احلداثة تبقى حتمية جمابهة احلداثة قائمة

 ،يرانيني ما فتئوا يستذكرون أساليب العنفإلن اأوهي  ،مسألة واقعيةهات يف التوجُّ
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 ورغبة الغرب يف اهليمنة على اآلخرين. 

يرانيني املزدوج مع احلداثة ـ جتاهل يف رصد تعامل اإلـ مع هذا ال ينبغي و

وما هلا من مردودات سلبية، واالكتفاء بتسليط  ،القصور املوجود يف احلداثة نفسها

فني. كما ال ميكن اختصار معامل احلداثة يف بعض قصور رؤى املثّق الضوء على

كاحلرية واحلقوق الفردية، فهناك أيضًا البريوقراطية والنفعية وإعمال  ،فرازاتهاإ

 العنف. 

بسط هيمنتها على أبعد نقطة يف حياة  علىلقد منحت احلداثة للدولة القدرة 

 ،ستفيدة من خمتلف الوسائلم ،ساليب جديدة يف العنفأواختربت  ،نساناإل

شيء يف حياة املواطنني يسري حتت  س واسرتاق السمع واملراقبة. فجعلت كّلكالتجسُّ

هذا يدل  حدث وسائل التعذيب واإلبادة واحلروب العاملية. وكّلأوامتلكت  ،شرافهاإ

ش احلداثة وحبثها عن تطبيق نوع من النظام االجتماعي قائم على أساس على تعطُّ

ث البيئة ن نضيف على قائمة سلبيات احلداثة ظاهرة تلّوأ دَّوالثواب. وال ُب العقاب

على  علينا أن نذعن بأن احلداثة مل تقِض :بعبارة أخرىو. (07)م السكانيوالتضخُّ

ظاهرها  ريربِّ ،م لذلك أمناطًا جديدةنسان، بل راحت تقدِّمظاهر العنف يف حياة اإل

 دَّالوصول إىل األهداف وحتقيقها. ووفقًا جملريات األحداث العاملية يف القرن األخري ال ُب

من اإلقرار بأن ما أطلقته احلداثة من شعار يف توفري احللول واطخطط احلتمية وحلحلة 

نسان ومعاناته كان أمرًا يف غاية السذاجة واطخسران واملبالغة أيضًا. يقول أزمات اإل

م كاجلرب التارخيي والتقّدـ لقد باتت بعض نظريات القرن التاسع عشر »الباحثني:  أحد

غ ونه وعلى الرغم من بلأضاف إىل ذلك .  ُي(42)«نساني االمتدادي ـ كاملعابد املهجورةاإل

ه يبقى رهينًا بالظروف الزمانية ئحجم تألُل أن رجاء إاّلشعاع احلداثة مجيع األ

السكك احلديد إىل اهلند  فقد أصاب )ماركس( حني اعتقد بأن مّد .واملكانية

األجل مل ميهله كثريًا  سيكون مبثابة جواز عبور اهلنود إىل عصر احلداثة، لكّن

كالعديد من بلدان العامل النامية ـ مل ـ عينه أن احلداثة يف اهلند  لكي يرى بأّم

ق هذه املرة ما مل حتقِّ اكما أنه ،ن من اإلطاحة بالعادات والتقاليد احملليةتتمكَّ

 هنأوهي  ،أخرى إىل قضيٍة تهنا من االلتفا دَّ. وال ُب(41)قته من مكاسب يف الغربحقَّ
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اليوم تعيش يف كنف ورعاية اجلميع  فنّنها احلداثة رغم كون أوروبا هي مسقط رأس

 تدخله.  جمتمٍع وهلذا باتت تكتسب قالبًا خاصًا يف كّل .حول العامل

يرانيني اإلفادة من هذه النظرية عن طريق فني اإله بنمكان املثّقأّن ال شّك

املشاركة يف احلوار الدائر حاليًا حول فهم احلداثة وقراءتها. وكما بات استكمال 

ستتولد  فنّنهيرانيني الفكرية يدعوهم إىل الرتحيب بالوعي واملفاهيم اجلديدة حياة اإل

ام األمان دية املنبثقة عن تلك املفاهيم هي صّماهلوية التعدُّيراني بأن ف اإلالثقة لدى املثّق

هذه التعددية  ألّن ؛سات الدميقراطية داخل اجملتمعالثقايف يف تأسيس واستقرار املؤسَّ

األخالقية وجه استبداد وغطرسة النظم يف املنيع  والتكاثر االجتماعي هي مبثابة السّد

 حداثوية. ية كالسيكية أو جتديديةسواء كانت تقليد ،األحاديةأو القيمية 
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 اإلميان يف عصر خفاء اهلل
 

 

 أحمد النراقيد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

إن اإلميان عبارة عن حالة وجودية تتمثل باالرتباط اطخاص بني طرفني، ويتجلى 

نوع لق تحقُّكتب الوي .هذا االرتباط يف صلب األديان التوحيدية بني اإلنسان واإلله

. هذين الطرفني احلالة اإلميانية يف حياة املؤمنني طبقًا لنوع االرتباط القائم بني

 على أساس قاعدتني هاّمتني: ـ يف احلد األدنى ـ وميكن التمييز بني احلاالت اإلميانية 

أو اختالف املراتب من الناحية الكّمية. وقد بّين  ،قّوة أو ضعف االرتباط: األوىل

ه مجاعة من املسلمني إىل اعتناق ْتاملولوي هذا املعيار يف قصة ذلك الزرادشيت الذي دَع

د بايزيد البسطامي، فأجابهم مبا مضمونه: )ال طاقة لي على حتّمل اإلسالم يف عه

اإلميان الذي يتحلى به بايزيد البسطامي، فهو إميان أفرزته التضحيات اجلسام، وهو 

ى بنفسه، ال كاإلميان الذي ساقين إليه مزاجي ورغبيت. إن الذي تفصله إميان قد جتّل

زاء إميانكم(. ويبدو أن نإميانه ب محّلعن اإلميان مئات األميال مثلي ال حمالة يض

 االختالف بني إميان بايزيد وإميان املريدين هنا يكمن يف الدرجة. 

أو االختالف بني املراتب يف الكيفية. يبدو  ،: االختالف يف نوع االرتباطالثانية
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أن احلالة اإلميانية لدى اإلنسان املعاصر ختتلف عن احلالة اإلميانية إلنسان ما قبل 

 م من الناحية الكيفية.عصر التقّد

واالختالف القائم بينهما  ،ما يلي نشرح هذين النموذجني اإلميانيني ويف

 باختصار: 

 

 ــــــ منوذج اإلميان اإلبراهيمي

. وهو حيكي ـ «منوذج اإلميان اإلبراهيمي»ميكن لنا تسمية النموذج األول بـ 

إىل حدٍّ كبري ـ عن النموذج اإلمياني يف عامل ما قبل احلداثة. وخري جتلٍّ هلذا النوع من 

التجربة اإلميانية يف األديان التوحيدية نشاهده يف سرية إبراهيم. يطلق العهد القديم 

إن أهم  .«املؤمن»اه بـ ، كما يثين عليه القرآن واصفًا إّي«أبو اإلميان»على إبراهيم أنه 

مشهد يف سرية إبراهيم يكشف عن حقيقة إميانه هو مشهد تضحيته بولده. طبقًا ملا 

إبراهيم يرى يف املنام أنه يؤمر  وما نزل يف القرآن، جند النيّب ،(1)جاء يف العهد القديم

هلذا النداء يبادر إبراهيم إىل أخذ ولده إىل  وتلبيًة .(0)بذبح ولده على مذبح التضحية

موضع التضحية، ويضع السكني على رقبته، بيد أن السكني مل ترتك أثرًا يف رقبة 

 للتضحية به.  ؛الولد، وبداًل من ذلك فقد نزل كبٌش

 إن لألمر اإلهلي يف هذه القصة بعض اطخصائص البارزة، وهي: 

ع أعمق العواطف اإلنسانية لدى إبراهيم، : إن هذا األمر اإلهلي يتعارض مأواًل

 أال وهي العاطفة األبوية. 

فيه أحد،  : إن هذا األمر اإلهلي يتنافى مع األصل األخالقي الذي ال يشّكوثانيًا

 ة إذا كان هذا اإلنسان جمّرد طفل ال ذنب له(. أال وهو قتل اإلنسان الربيء )خاّص

هذا األمر بأقسى أنواع الطرق واألساليب ن على إبراهيم تنفيذ : كان يتعيَّوثالثًا

رقبة طفله بيده، وهو طفله األثري على قلبه، والذي رزقه اهلل  املمكنة، وذلك بأن حيّز

 به يف شيخوخته. 

مبعنى أنه أقدم بالفعل على وضع  ،: إن النيب إبراهيم قد امتثل األمرورابعًا

وكأنه بذلك قد ضّحى بهويته  ،السكني على رقبة ذلك الطفل، وشرع بعملية الذبح
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وليس ولده  ،اإلنسانية. فاحلقيقة أن الذي مّتت التضحية به يف هذه القصة هو إبراهيم

 ؛ر السائد ـجنزت ـ على خالف التصوُّالصغري. وإن مسار العملية يثبت أن التضحية قد ُأ

م قد حّز التضحية به فعاًل. فنن إبراهي ْتن الذي كان جيب التضحية به قد متَّإحيث 

 . «كينونته الذاتية»بتلك السكني رقبة 

 بعد انتهاء هذه القصة متامًا.  إاّل «املؤمن»: إن اهلل مل مينحه صفة وخامسًا

إن هذه القصة تعكس حقيقة اإلميان يف تعاليم األديان التوحيدية. وإن جوهر 

سانية إىل ونقله من الذات اإلن ،هذه التجربة يعّبر عن تغيري يف مركز ثقل الوجود

الذات اإلهلية. وهذا التحّول أو التبّدل يف املزاج هو الذي ُيطلق عليه العرفاء من املسلمني 

يات . وقالوا بأن أفضل جتّل«املوت قبل املوت»، أو «املوت اإلرادي»، أو «اإلماتة»تسمية 

 هذا النوع جتدها يف جتارب العشق اليت حتدث يف الدائرة البشرية. 

إن كنوز اإلميان خترج من حتت أنقاض النفس. وعليه فنن التجربة اإلميانية 

. يتعني على الشخص «التضحية بالنفس»أو  «التفويض»اإلبراهيمية تشتمل على نوع من 

وجوده إىل اآلخر. وبعبارة أخرى: عليه أن يبّدل  ى عن ذاته، وأن يهب كّلأن يتخّل

 إىل الوجود املنفتح باجتاه احملبوب األوحد.له الوجود املنغلق على الذات، وحيوِّ

 وإن هلذه التضحية بالذات عّدة خصائص: 

عميقة. فنن جمرد االعتقاد النظري باهلل ال ميكن  : إنه ينبثق عن ثقٍةاألوىل

إن اهلل »اعتباره إميانًا، فاملؤمن ليس هو الذي يعتقد جازمًا بصدق القضية القائلة: 

ول املؤمنني. وعليه ليس اإلميان صرف اعتقاد، بل هو نوع كان إبليس أ ، وإاّل«موجود

ويف خضوع اجلوارح يف حضرة  ،ى يف خشوع القلبمن الوثوق. إن إميان املؤمن يتجّل

 ى حدود االعتقاد بقضية، ليبلغ قلعة الثقة الوجودية احلصينة. اهلل، مبعنى أنه يتخّط

د، على تصّور إله ملموس وجمّس: إن هذا النوع من املرتبة اإلميانية يقوم الثانية

مبعنى اإلله الذي ميكن له أن يدخل طرفًا يف عالقة تقوم بني طرفني، عالقة من منط 

. إن هذا النوع من العالقة يتجاوز احلالة «م واملخاطباملتكلِّ»العالقة اليت تقوم بني 

 السطحية، وميتزج بروح الفرد، ويزدهر يف أعماق وجدانه وهويته. 

ـ ال  «م والغائباملتكلِّ»ـ خالفًا للعالقة بني  «م واملخاطباملتكلِّ»ة بني إن العالق
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ميكن أن تكون عالقة فاترة يشوبها الربود. إن ارتباط عامل الفيزياء باملادة الفيزيائية 

ويبقى مقتصرًا على سطح الظواهر، يف حني أن عالقة الفرد حتظى  ،يفتقر إىل العمق

بصدقية عالقة محيمة وذات معنى، ومفعمة بالتواصل الشخصي والوجودي. وبطبيعة 

فأحيانًا  ؛بدورها تكون على ضربني «م واملخاطباملتكلِّ»احلال فنن العالقة بني 

م ينظر إىل املخاطب عنى أن املتكلِّوثوقًا آليًا، مب «املخاطب»بـ  «ماملتكلِّ»يكون وثوق 

وتارة يكون وثوق  ؛وكفاءة بوصفه آلة وأداة ميكنها أن تليب بعض حوائجه جبدارٍة

وثوقًا ذاتيًا، مبعنى أن تكون لذات املخاطب مدخلية يف صلب  «املخاطب»بـ  «ماملتكلِّ»

ليست الغاية من وراء ذاته، ف م ال يريد املخاطب لشيٍءهذه العالقة، ومبعنى أن املتكلِّ

ى بوثوق آلي باهلل، ية يتجّلهذه العالقة غري املخاطب. إن املؤمن يف مراتبه اإلميانية املتدّن

. وأما يف املراتب العليا فنن «دعاء طلب احلاجة»خاص يف إطار  ى بشكٍلوهو وثوق يتجّل

وفًا، بل يريده ذاتية مطلقة باهلل، مبعنى أنه ال يريد اهلل طمعًا أو خ ى بثقٍةاملؤمن يتحّل

ى يف املراتب العليا من الدعاء، وهو دعاء احملّبة وإن هذا النوع من الوثوق يتجّل .لذاته

 الذي هو عني انعدام الدعاء.  ،ودعاء الفناء يف ذات اهلل

: طبقًا ملا تقّدم فنن حقيقة التجربة اإلميانية اليت هي من منط العالقة بني الثالثة

 تقوم بني خليلني، مبعنى أن جوهرها هو الثقة الذاتية باحملبوب.  «م واملخاطباملتكلِّ»

: إن العالقة اإلميانية عالقة محيمة ومفعمة باحلماسة والتضحية الرابعة

والتفاني. وإن النيب إبراهيم قد عمد إىل التضحية بأغلى ما ميلك من أجل اجتياز اهلّوة 

 السعادة واالزدهار الروحي واملعنوي. القائمة بينه وبني اهلل. إن هذا التفاني هو سّر

ورد يف سرية أبي سعيد أبي اطخري أنه مّر ذات يوم بلّمة من  :من باب املثالو

لون له، فسأهلم الشيخ: ويهتفون ويهلِّ ،الشباب حيملون رفيقًا هلم يافعًا على أكتافهم

ال له: كيف فاستدعاه الشيخ وق، «ه أمري املقامرينإّن»هذا الشاب؟ فقالوا له:  ْنَم

لقد حصلت عليها بصدق التضحية،  .،أيها الشيخ..»هذه اإلمرة؟ فقال:  َتْقاستحَق

 ْن، وُكِرْهبُط ، وافَنبصدٍق ضحِّ»ت عن الشيخ صيحة وقال: فند. «وطهر التفاني

 . «أمريًا!

عندما نضّم هذه العناصر إىل بعضها نصل إىل صورة عن احلالة اإلميانية 
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قائمة على أساس من  ،عالقة روحية عميقة بني موجودين ملموسنياإلبراهيمية، وهي 

 ،«املخاطب»إىل  «ماملتكلِّ»الثقة احلماسية املتفانية، وتنقل مركز ثقل الوجود من 

م مركزًا لثقل املخاطب. وهذه هي العالقة ومنذ تلك اللحظة يغدو مدار ثقل املتكلِّ

خاص من  ر اإلميان اإلبراهيمي هو نوٌع. وعليه فنن جوه«الوجد»اليت يطلق عليها مفهوم 

 التجربة العاطفية. 

إن من أهم التعاليم العرفانية التقليدية هي احلقيقة اليت تقول بأن اإلميان هو 

 ؛ل العرفاء يف خصوص اإلميان وعالقته بالوجد إىل حقيقتني هامتنيالوجد. وقد توصَّ

 واألخرى بشأن حقيقة السلوك املعنوي.  ؛إحداهما بشأن ماهية اهلل

 عندما تكون ماهية اهلل منظورة للعارف فننه يراه يف الدرجة األوىل وقبل كّل

ة األوىل أو ف نفسه عناء اطخوض يف تعقيدات العّلشيء كائنًا حمبوبًا، دون أن يكلِّ

رى مكمن ك األول أو واجب الوجود أو رّب األرباب وما إىل ذلك. إن العارف ياحملرِّ

دون أن » ،ية واملالكيةبعيدًا عن دائرة العّل ،العالقة بني اهلل واإلنسان يف إطار احلّب

 .«يقلل من شأن خالقية اهلل ومالكيته

 إلمكان حّب اهلل عند العارف مفهومني يف احلّد األدنى:  وإّن

طبقًا للمفهوم األول يكون اهلل معشوقًا. وقد ورد يف احلديث القدسي: قال 

أن  فأحببُت ،ًاكنزًا خمفّي كنُت»قال:  «اطخلق؟ َتملاذا خلْق ،يا ربِّ» :×ودودا

 . «لكي أعرف اطخلَق فخلقُت ،أعرف

كي يظهر  ؛من هنا كأن اهلل عندما خلق الكون قد أبدع مشهدًا من احلسن

ويف  .مجاله من خالله، ويستهوي قلوب عباده. وكأن العامل مرآة تعكس مجال اهلل

 هذا املقام تكون إمكانية حّب اهلل مبعنى كون اهلل معشوقًا. 

ميكن هلل أن يكون عاشقًا. وقد ورد يف  وطبقًا للمفهوم الثاني من العشق

 . وكأّن«لوالك ملا خلقت األفالك »: |ن اهلل قال لنبّيه األكرمأاحلديث القدسي 

: إن أعّم وبعبارٍة .نيبإظهار حسن اهلل هنا حيكي عن الرؤية الكامنة يف روح ال

اإلنسان يتجّلى بوصفه أمجل خملوقاته. ويبدو أن اهلل هنا قد خلق مجيع املشاهد من 

واالستمتاع بالنظر إليه. ومن هذه الزاوية تكون إمكانية حّب  ،أجل ظهور اإلنسان
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 اهلل مبعنى كونه عاشقًا.

ران عن شيء واحد، فهما وجهان لعملة وبطبيعة احلال فنن هذين املفهومني يعبِّ

ألن  ؛..رأيته عاشقًا فاعتربه معشوقًا. ْنكّل َم»واحدة. وكما يقول املولوي يف املثنوي: 

امئ يبحث عن املاء فنن املاء بدوره ظوإن كان ال .احملبوب هو شيء من هذا وذاك..

. .تزم الصمت... وحيث يكون اهلل هو العاشق فما عليك إال أن تل.امئنيظيبحث عن ال

  .(4)«ك أذنًاوإن هو شّد أذنك فكن كّل

واطخروج إىل مقام اإلميان  ،إىل أسلوب السلوك إن التعليم الثاني للعرفاء ناظٌر

املمارسة، ومن  اإلهلي. يرى العرفاء أن اإلميان من جنس العشق، غري أن العشق فّن

ر العرفاء عن تعليمهم الثاني يف خصوص خالل املمارسة يشتّد العشق. ومن هنا يعبِّ

ل جسرًا إىل ، مبعنى أن العشق اجملازي يشّك«اجملاز قنطرة احلقيقة»العشق قائلني: 

العشق احلقيقي أو السماوي. إن جتربة العشق املتعارف يف الدائرة البشرية تعلم العاشق 

ده املتناثر وغري دروسًا يف التضحية والفداء واإليثار، وتعمل على توحيد وتنسيق وجو

املنسجم حول حضور احملبوب، ويضفي شفافية على روحه، ويزيد من مجال عينيه 

ذلك مينح للعاشق هذه الشخصية والروح،  وحّدة رؤيتهما وإبصارهما، كّل ،وبريقهما

لكي جيعله أقدر على سلوك املراتب األعلى من عوامل املعنى. ومن زاوية التقليد 

غاية السلوك املعنوي هي إدراك حضور اهلل واالحتاد  وحيدي تعّدالسائد يف العرفان الت

ه ميتزج به، ويغيب عن إدراك وجوده، واالندكاك به، كالقطرة اليت متتزج بالبحر. إّن

حد معه باملعنى العميق. إن هذه ويستعيد العثور على نفسه من خالل العثور عليه، أي يّت

من التغيري اجلذري. من الزاوية  يف األصل بنوٍعالسالك  «أنا»التجربة من الفناء تلزمين 

لدى  «أنا»يتها من ناحية أنها تغّير هندسة الـ السلوكية تكتسب جتربة العشق أهّم

املتمحورة  «أنا»السالك للطريق. إن الفرد العاشق يشعر بهّزة يف جوهر الوجود أو الـ 

حورة ماملت «أنا»جدران الـ حول الذات. إن العشق يأتي هادرًا مثل السيل اجلارف ليحطم 

ل حول الذات، ويفتح كّوة يف جدار ذلك الوجود املنغلق على ذاته. إن هذا التحوُّ

الوجودي واجلذري الذي يأتي إثر جتربة العشق يعمل على تغيري نوع رؤية الفرد إىل 

نه من مشاهدة سطوح العامل، ومينحه عينًا جديدة، ويضعه يف حالة وجودية متكِّ
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ية جوهرية من ت من الوجود مل تكن ظاهرة له. وحتظى هذه التجربة بأهّمومستويا

ن والسري يف عامل املعنى من زاوية العارف جيب أن يؤدي الزاوية العرفانية. إن أصل التديُّ

يف نهاية املطاف إىل فتح بصرية روح السالك. ال ميكن رؤية اهلل بعني الباصرة، بل 

ال بعني  ،من رؤية اهلل بعني الروح دَّوبعبارة أخرى: ال ُبجيب أن نراه بعني البصرية. 

ال »إذ يقول:  ،«اإلبصار»اجلسد. ومن هنا جند عارفًا مثل املولوي ال يسأل اهلل غري نعمة 

إمنا »؛ (3)«كي ال تغطي البحار أعواد التنب والقّش ؛...نسألك بعد هذا غري نعمة البصر

  .(2)«ما تراه العني كان هو ذاته . فكّل.لدم.املرء البصر، وليس سواه غري اللحم وا

 

 ــــــ جتربة العشق مران للرؤية

إن حتليل قصة إبراهيم يثبت لنا أن اإلميان نوع حالة يقيم فيها الفرد ارتباطًا 

وثيقًا ومحاسيًا مع اهلل، ويكون هذا االرتباط من منط الوجد. فاإلميان عشق. 

 وحّدة الرؤية.  ،والوجدانية هي قّوة البصريةوحصيلة هذه التجربة العاطفية 

ن هذا اإلميان يقوم على أوهي  ،ةية هاّمبيد أن لتجربة اإلميان اإلبراهيمي خاّص

إميان إبراهيم وارتباطه احلماسي واملتفاني مع اهلل قائم على  جتربة احلضور. فنّن

َوَكَذِلَك ُنِري ﴿: سة. قال اهلل تعاىلجتربة حضور اهلل والتواصل بني الكائنات املقّد

(. وعليه فقد األنعام: ) ﴾اْلُموِقِننَي اِت َواأَلْرِض َوِلَيُكوَن ِمَنِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَو

قام اليقني اإلبراهيمي على مشاهدة ملكوت السماوات واألرض. وجاء يف القرآن أيضًا 

إبراهيم، وجلست على مائدة ت يف ضيافة حلَّ  بعذاب قوم لوٍطنيأن املالئكة املوّكل

وليكون من  ؛تسكينًا لفزعه ؛ه خائفًا منها كشفت له عن هويتهاْتطعامه، وعندما رَأ

روه وأهله بالولد ع واالضطراب(. وعندما بشََّلاملوقنني )ال أن جتلب له أسباب اهَل

ر عن بالغ اهلدوء والسكينة يف حضرة املالئكة. ومن ضحكت زوجه ضحكة تعبِّ

رى: عندما علم إبراهيم بفحوى املهمة اليت أرسل بها األنبياء وجد نفسه من ناحية أخ

وقد أصّر  .وأن يدافع عنهم ،القرب إىل اهلل، حبيث أباح لنفسه أن جيادله يف قوم لوٍط

وفوق ذلك فقد  .(3)ولني أن يعرض عن طلبه ى طلب منه اهلل برفٍقعلى موقفه هذا حّت

ستئناس بالكائنات إن هذا اال .(9)من حقيقة املعاد إلبراهيم عن جانٍب كشف اهلُل
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واالتصال املباشر مع اهلل )إىل مستوى احلوار واجملادلة(، وكذلك مشاهدة ، املقّدسة

 هو الذي حيكي عن أرضية احلياة اإلميانية إلبراهيم.  ،ملكوت السماوات واألرض

 ،يقة للغايةوعليه فنن اإلميان اإلبراهيمي يقوم على أساس جتارب دينية عم

تنظيمه على أساٍس متني من التواصل بني الكائنات  وقد مّت .واتصال مباشر مع اهلل

ز اإلميان اإلبراهيمي الزاخر القدسية. وعلى هذا األساس جيب العثور على ما مييِّ

والعشق يف اليقني وجتربة احلضور أو اليقني املنبثق عن جتربة احلضور. إن  باحلّب

إىل حصوله على اليقني  ْتحلضور اهلل والكائنات القدسية قد أفَض التجربة املباشرة

أن خيرتقه قد أعّد  هذا اليقني الذي ال ميكن للشّك القليب الصلب والراسخ، وإّن

 الذات طخوض جتربة التضحية والفناء من أجل احملبوب. 

 

 ــــــ سالك ما قبل احلداثة وحالة الغيبة

القائم على جتربة احلضور املباشرة كان هو  إن اإلميان اإلبراهيمي واليقني

م للسالكني يف طريق العرفان اإلسالمي. وقد كان السلوك الروحي ِهْلاهلدف امُل

واملعنوي يف عامل ما قبل احلداثة يقوم على فرضية أن احلضور اإلهلي ساطع يف مساء 

د أن جتربة ْيَباملفاهيم واملعاني. كان السالك جيد نفسه يف عصر ظهور األمر اإلهلي. 

ومن هنا كان السالك يف الغالب جيد  .حضور اهلل مباشرة مل تكن بالتجربة السهلة

ر نفسه يف حالة خمتلفة عن احلالة اإلبراهيمية. لقد كان يعرف جتربة غيبة اهلل وجتّذ

ظلمة الروح جيدًا. ويف احلقيقة فنن السلوك العرفاني يف أساسه كان قائمًا على 

وافتقاره إىل جتربة حضور اهلل. إن سلوك العارف يف  ،السالكفرضية حمجوبية 

منظم ومتواصل من أجل متزيق احلجب احلائلة بينه وبني اهلل، والوصول  احلقيقة جهٌد

إىل عامل ما وراء احلجاب، وخوض جتربة مباشرة حلضور األمر اإلهلي. وعلى هذا 

كانوا مدركني لتجربة الغيبة، األساس فنن العرفاء التقليديني يف األديان التوحيدية 

وكانوا ينظرون لتبني هذه التجربة وسبل اجتياز هذه الظلمات الروحية. ويف احلقيقة 

سوا لعلم ميكن بوا عليها، قد أسَّلكي يفهموا جتربة الغيبة هذه ويتغلَّ ؛فنن العرفاء

 . «معرفة احلجب»تسميته بـ 
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غيبة هي يف الغالب عبارة عن يرى العرفاء يف عامل ما قبل احلداثة أن حالة ال

بعبارة أخرى: إن مشس عامل املفهوم )اهلل( وحمجوبية البشر عن إدراك حضور اهلل. 

تسطع يف مساء عامل املعاني باستمرار، غري أن تقصري البشر أو قصوره يف املنهج 

إذا كانت هذه  واألسلوب حيجبه عن إدراك ومشاهدة هذا السطوع الباهر. ولكْن

ش إىل املعرفة عن إدراك الشمس ساطعة يف رابعة النهار فلماذا يعجز اإلنسان املتعطِّ

تهم بشأن ماهية هذه احلقيقة؟ يف معرض اإلجابة عن هذا السؤال يطرح العرفاء نظرّي

 وأنواع هذه احلجب اليت حتول بني اإلنسان وبني اهلل. 

من األركان  العرفاء على عدٍدتقوم نظرية معرفة احلجب اليت صدع بها 

 بيانها:  وهذاالرئيسة، 

: إن قلب اإلنسان هو موضع إدراك اهلل واحلقائق القدسية. فقد الركن األول

. «يف قلوب عباده املؤمنني»ئل رسول اهلل: أين اهلل؟ يف األرض أو يف السماء؟ فقال: ُس

 ؛يزيد البسطامي إىل احلّجوقد أعاد املولوي هذا املعنى يف سياق روايته لقصة مسري با

 ،شيخًا عارفًا كثري العيال صادف بايزيد البسطامي يف طريقه إىل احلّج»إذ يقول: 

فسأله الشيخ: كم  ،ه ينوي احلّجفسأله الشيخ عن وجهته وغايته؟ فأجابه بايزيد أّن

ين ِطفقال الشيخ: أْع، حتمل من النقود؟ فذكر له بايزيد مقدار األموال اليت معه

ذلك يغنيك عن الطواف حول الكعبة، وستكتب لك  حولي سبعًا فنّن ْفود وُطالنق

ن له فسأله بايزيد أن يبيِّ ،من الطواف حول الكعبة ة، بل إن هذا الطواف خرٌيحّج

حجارة الكعبة ال تعدو أن تكون  فأجابه الشيخ: إّن ،السّر الكامن يف هذه احلكمة

يف حني أن  ،يطأ هذا البيت شيئًا ماديًا، وإن اهلل الذي هو وراء األمور املادية مل ولْن

قلب هذا الشيخ العارف ال يزال عامرًا بذكر اهلل، فهو ال يفتأ يذكره على الدوام. 

ى الذي يتجّل ،وعليه فنن بيت اهلل احلقيقي هو هذا الفؤاد ـ يعين بذلك قلب العارف ـ

ة. وعليه فنن كان بايزيد يروم قصد الكعبة فيه حضور اهلل بعيدًا عن قيود املاّد

  .(8)ويرتك بيت الطني ،إىل بيت اهلل فعليه أن يقصد هذا البيت املكني احلقيقية واحلّج

فيها القلب.  «املرآة»ل نضيف إىل ذلك أن اللغة التمثيلية السائدة بني العرفاء متّث

  .(7)يشّبه املولوي قلب اإلنسان الذي ال يدرك حضور اهلل باملرآة الصدئة :باب املثالمن و
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لنظرية معرفة احلجاب لدى العرفاء هو أن اهلل من جنس النور،  الركن الثاني

على الدوام. وهو ال يغيب أبدًا، بل حنن  وهو يف حال سطوع وإشعاع مستمر. فهو حاضٌر

يف الكثري من مواطن القرآن  «النور»ورد التعبري عن اهلل بـ ب أحيانًا. وقد الذين نتغيَّ

(، أو قوله: )النور:  ﴾اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواأَلْرِض﴿الكريم، ومن ذلك قوله تعاىل: 

  .()النور:  ﴾َيْهِدي اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء﴿

لنظرية العرفاء يف هذا اطخصوص هو الفرضية القائلة بأن رؤية  الركن الثالث

إذا كان الفرد يف موقع  تلك الشمس ـ أي اهلل ـ وجتربة إدراك حضوره ال تكون إاّل

له ملثل هذه الرؤية. فلو احناز املرء إىل ذلك املوقع أمكن له رؤية ذلك النور. يؤهِّ مناسٍب

أو  «فتح العني»بـ  «الوقوف يف املوقع املناسب»ر عن ويف اللغة التمثيلية للعرفان يعّب

. فلو كانت الشمس ساطعة «اطخروج من جوف الكهف»أو  «إخراج الرأس من احلفرة»

رأسه يف الرتاب، أو  على إغالق عينيه، أو دّس الفرد أصرَّ يف رابعة النهار، ولكّن

 من نعمة رؤية النور. ه بطبيعة احلال سيحرم نفسه اختار العزلة يف جوف الكهف، فنّن

ن أن السالك اجملاهد والسعيد ميكنه أن ْووبطبيعة احلال فنن هؤالء العرفاء يَر

ه ليس كان صعب املنال ولكّن هذا التوفيق وإْن يضع نفسه يف موضع الرؤية. وإّن

فيمكن للمرء أن يزيل الغشاوة عن عينيه والنظر إىل الشمس، وبنمكانه  ،مستحياًل

ب والنظر يف السماء، كما ميكنه اطخروج من ظلمات ان الرتأن خيرج رأسه م

 الكهف واجللوس على قّمة اجلبل والنظر إىل الضياء. 

هلذه النظرية يف مقام التوضيح التفصيلي هلذه التجربة اهلامة  الركن الرابع

للسالكني يكمن يف اإلجابة عن السؤال القائل: ملاذا ال تنعكس مشس حضور اهلل 

 ؟على مرآة قلب اإلنسان

 ة اهلامة: عرض الغزالي يف مقام إيضاح هذا املعنى العديد من األدّلوقد 

من باب ووذلك لوجود نقص يف بنيتها.  ؛مسسع املرآة للش: أحيانًا ال تتَّاألول

سع للتجارب املعنوية الرفيعة، مبعنى أن بنيته العقلية املثال: إن قلب الطفل ال يتَّ

سع بعد طخوض مثل هذه التجارب. وعليه فنن احلجاب األول الذي مينع والنفسية ملا تّت

 من النقص يف بنية وتركيبة وجودنا.  الرؤية هو نوٌع
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 ،املرآة إمنا تستطيع أن تعكس ضوء الشمس إذا جلي عنها الصدأ: إن لثانيا

ى إذا تكامل من الناحية الوجودية لن تعبري املولوي. وعليه فنن قلب اإلنسان حّت على حّد

يستطيع أن يعكس نور الفضيلة إذا تراكم عليه الغبار والصدأ. إذن يشرتط يف خوض 

  .(12)تلك التجربة صفاء القلب ونقاؤه

ة الصينيني والروميني السياق روى املولوي هذا املعنى يف ذكره لقّص يف هذاو

املعّبرة. ويف احلقيقة فنن املغزى يف تلك القصة هو أن كشف احلقائق القدسية يتطلب 

 ،خالصة القصة أن الصينيني والروميني تنافسوا فيما بينهموقلبًا نقيًا ومرآة صافية. 

ألخرى بأنها هي األفضل يف فّن الرسم ح على اوأخذت كل جمموعة منهم تتبجَّ

واالحتكام إىل  ،حتى قّر القرار على إثبات ذلك على أرض الواقع ،واستخدام األلوان

ليبدع  ؛وأقاموا فيه ستارتني كبريتني متقابلتني ،فاختاروا مسرحًا .املمارسة الفعلية

على األخرى.  هما، ويبدع الروميون لوحتهم الفنيةاالصينيون لوحتهم الفنية على إحد

يزانية اإلمرباطورية الصينية بتوفري آالف األصباغ مفبادر الفنانون الصينيون إىل مطالبة 

ليبدعوا لوحة فنية زاهية مبختلف األلوان. أما الروميون فلم يفعلوا شيئًا سوى صقل 

ى ن أزاح الصينيون الستار عن لوحتهم حّتإما  لوحتهم وتلميعها طوال تلك الفرتة. ولكْن

 أبهى وأنصع. وهنا يعمد املولوي إىل بيان السّر انعكست على لوحة الروميني بشكٍل

واحلكمة من هذه القصة الرمزية، إذ يقول: إن الروميني هم الصوفيون الذين ال 

ميلكون من الرباعة غري صقل صفحة أنفسهم، وإزاحة أدران الطمع والبخل واحلسد 

  .(11)تنطبع عليها مجيع الفضائل ألن واألحقاد عن قلوبهم، فتكون قابلًة

ه صفحة القلب يف رؤية العرفاء ـ كما أشار املولوي إىل ذلك إن الصدأ الذي يشوِّ

. ويف السلوك «املعصية»ـ عبارة عن ذلك املفهوم الذي يتّم التعبري عنه يف اللغة الدينية بـ 

معصية يرتك  . إن ارتكاب كّل«معصية»ما يبعد العبد عن اهلل  املعنوي يعترب كّل

ي إىل تراكم تلك نقطة سوداء على صفحة القلب الصافية، وتكرار املعاصي يؤّد

 ،ل الربيقفال يعود قادرًا على تقبُّ ،ى ينتشر السواد ويستوعب القلبحّت ،النقط السوداء

 وانعكاس تأللؤ ومجال العامل. 

لتظهري بريق الشمس واحلقائق  ؛إزاحة الصدأ وصقل مرآة القلب : إنالثالث
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ه غري كاٍف. وحتى القلب الصايف يبقى يف بعض األحيان ولكّن ،ضروريٌّ ،القدسية

ما هو السبب يف حجب القلب الصايف؟  حمجوبًا عن انعكاس ضوء الشمس. ولكْن

جييب الغزالي بأن املرآة ال تعكس ضوء الشمس ـ مهما كانت صافية ومصقولة ـ إال 

هلا. إن املرآة اليت تستدبر الشمس ال تعكس ضوء الشمس بطبيعة  هًةإذا كانت مواج

من أهم الشروط لتحصيل هذه املواجهة  احلال مهما كانت صافية وغري مشوبة. إّن

الصحيحة هو أن يغدو الفرد قلبًا واحدًا، مبعنى أن جيعل قلبه ـ املشطور إىل آالف 

جهٍة من خالل تركيزه على  ،واحدة بسبب تنازع ألوف الطالبني عليه ـ كتلًة ؛القطع

ه إىل اهلل واحدة، وذلك بأن يتوجَّ ك جبهٍة. إن القلب املعنوي هو القلب الذي يتمّسواحدة

لقد أقض مضجع »تعاىل. وهذا ما يشري إليه املولوي يف بيانه لقصة جمنون ليلى والناقة: 

عًا إليها، ولكن ليجوب الفيايف مسر ؛قيس الشوق إىل رؤية ليلى، فاعتلى ظهر ناقته

إليه أبدًا، فلم تكن تبدي نشاطًا  فهي مشدودٌة ،تركته وراءها الناقة كان هلا فصيٌل

النوم كان يغلب  ها إىل اإلسراع بسوطه، ولكّنم، فكان جمنون ليلى حيّثإىل التقّد

عليه يف أثناء الطريق، فتغتنم الناقة فرصتها وتعود أدراجها إىل فصيلها، فيستيقظ 

على  يلريى نفسه عائدًا إىل مضارب قبيلته! يقول املولوي: إن جمنون ليلى بقاجملنون 

حًا طوياًل من ْدكه بناقته املشدودة إىل فصيلها َره لليلى ومتسُّهذا التنازع بني حّب

فانكسرت ساقه.  ،ى رمى بنفسه يف نهاية املطاف من على ظهر ناقتهالزمن، حّت

فًا على صدري، متحاماًل على جرحي، خرٌي ْحليلى َزه قال لنفسه: لئن أذهب إىل ّنولك

ال يوافق هواي هواها. إن املغزى الذي يرمي إليه املولوي من  لي من الركوب على ناقٍة

تتنازعه األهواء  هذه احلكاية هو أن السلوك املعنوي ال ميكن أن يكون بقلٍب

دة بالناقة إىل ْوليلى والَع إما من التضحية حبّب دَُّب املختلفة واملتعارضة أحيانًا. فال

  .(10)«ف األمرف إىل ليلى مهما كلَّْحفصيلها، أو ترك الناقة لفصيلها والزَّ

يكون بينها وبني  : قد تكون املرآة صافية ومواجهة للشمس، ولكْنالرابع

الشمس حائل وحجاب حيول دون انعكاس ضوء الشمس على صفحة املرآة. وبعبارة 

ضروري لتجربة الرؤية،  أخرى: إن صفاء املرآة وكونها يف مواجهة الشمس شرٌط

بني املرآة والشمس سيحول ذلك دون  كان هناك حجاٌب ْنه ليس كافيًا. فنولكّن
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ل حيول دون القلب الصايف املواجه هلل يكمن يف حائ خوض جتربة الرؤية. وإن أهّم

اإلله. إن الذين يشّدهم الشوق إىل اهلل تكون لديهم القابلية الصارخة على  «متوهُّ»

ر أمانيهم وأوهامهم على أنها أمور واقعية، واعتبار أوهامهم هي اهلل. إن هذا النوع تصوُّ

ميكنها إيقاف املرء وختديره رات يف عامل املعاني، ومن األوهام هو مبنزلة املخّد

ر املولوي من وإيهامه باملشاعر الزائفة حبيث تبعده عن إدراك اإلله احلقيقي. وقد حذَّ

رة: يف أواخر شهر الصيام كان املسلمون ينظرون قبيل هذه األوهام ضمن حكاية معبِّ

يعلن  من املسلمني دون جدوى، وإذا بفرٍد ،حبثًا عن اهلالل ؛الغروب يف صفحة السماء

عن رؤيته للهالل. فنظر اطخليفة الثاني عمر بن اطخطاب إىل املوضع الذي أشار له ذلك 

 أثرًا للهالل. ثم طلب عمر من ذلك الشخص أن يبّل ه مل يَرالشخص من السماء، ولكّن

ثانية، فامتثل ذلك الشخص  إصبعه وميّره على حاجبيه ويعيد النظر يف السماء كّرًة

 َتْمفلم يَر هالاًل! ثم قال له عمر: لقد توهَّ ،وأعاد النظر إىل السماء ،ألمر اطخليفة

ي باملرء إىل مثل سة تؤّدصغرية واحدة مقوَّ ك هالاًل. فنذا كانت شعرٌةْيشعرة من حاجَب

  .(14)؟!هذا الوهم فكيف يكون الشأن بالنسبة إىل الوجود املفعم باالحنرافات

اآلهلة  ق بهذه اآلهلة الوهمية واطخيالية؟ إّنعلُّولكن ما الذي يدعو اإلنسان إىل الت

نعكاس للحاجة املكبوتة واآلمال الضائعة. إن اإلله الزائف هو االوهمية يف حقيقتها 

الصورة املمسوخة للذات الكامنة يف ضمري السالك. يف احلقيقة إن اإلنسان هو الذي 

لنفسه. إن  ويهوي ساجدًا أو غري وعي، نًا يف أعماق روحه عن وعٍيَثخيلق من نفسه َو

ق باإلله الوهمي هو من أكثر أنواع عبادة األوثان الكامنة شيوعًا وانتشارًا. وإن التعلُّ

 اإلله الذي خيلقه اإلنسان هو من أبرز احلجب اليت حتول دون اإلنسان وخالقه. إن السّر

اإلنسان لإلله الوهمي يكمن يف أنه من صنعه، واإلنسان يبحث عن تأثريه  يف حّب

وإبداعه يف هذا اإلله. ولذلك يعتقد املولوي أن هذا هو السبب الذي جيعل الناس أشّد 

قها باإلله احلقيقي. وقد أشار إىل هذا املعنى يف قًا باآلهلة اطخيالية والوهمية من تعلُّتعلُّ

غوه بأيديهم بعد غياب النيب بين إسرائيل للعجل الذي صامعرض بيان سبب عبادة 

×موسى
(13).  

يعترب العرفاء اإلله احلقيقي كامنًا وراء أوهام البشر. ويف حكاية الصينيني 
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من  «اجلمال»والروميني يكمن سّر إخفاق الصينيني يف أنهم عمدوا إىل احلصول على 

ا إىل ْوخالل اصطياده بشباك اطخطوط واأللوان الزاهية، أما الروميون فقد سَع

دًا لذلك اجلمال. وعليه ْيبذكائهم من خالل جعل أنفسهم َص «اجلمال»اكتشاف هذا 

ب الذي َسيكون هناك نوعان من اآلهلة من وجهة نظر العرفاء، وهما: اإلله املكَت

مات الرباهني واملفاهيم الذهنية، ويكون على مستوى مقّديتناسب مع نظام املقوالت 

واإلله املكتشف الذي يهجم مثل عصا موسى ويلقف مجيع تلك احلبال،  ؛العقلية

ويزيلها من الوجود بفعل إشعاعات حضورها. إن اإلله املكتشف يستحوذ على النظام 

ب يقع َسله املكَتاملفهومي لذهن اإلنسان، وجيعل الذهن حائرًا أمام عظمته. إن اإل

ف هو الذي َشصيدًا سهاًل يف شباك الذهن والنفس البشرية، يف حني أن اإلله املكَت

يعمل على اصطياد األذهان واألنفس البشرية. وإن ذلك اإلله املخلوق هو الذي حيجب 

إله »و «إله السّر»هذا اإلله اطخالق دائمًا وأبدًا. ويعمد العرفاء إىل توظيف التعبري بـ 

شفرته.  ب على كنهه وفّكر لذهن اإلنسان، ويأمل بالتغّللغز حمّي . إن إله السّر«غنجال

ل مفعم بالتدلُّ»ج ـ معشوق تعبري احلاّل آخر. إنه ـ على حّد وأما إله العارفني فهو من نوٍع

للمرء يف مواجهة املعشوق  دَّ. وبطبيعة احلال ال ُب«وليس فيه أي سّر أو غموض ،والغنج

 ل وأن يرتك قيادة اجلسد والروح جلاذبية سحر احملبوب. أن يتذلَّ

هام يف عامل املعاني، وهو أن ماهية  ويف احلقيقة إن العرفاء قد كشفوا عن سرٍّ

الذي يزداد  من بني يديك، فهي مثل الظّل ْتاصطيادها أفلَت َتْمس كلما ُراألمر املقّد

س، فمن اصطياد األمر املقّدت منه قربًا. وعليه ال ميكن دعنك بعدًا كلما ازد

  .(12)األفضل أن تكون صيدًا له

ات وبعض االنكشافات املعنوية األصيلة دون إدراك وأحيانًا حتول بعض اللّذ

سة جتعل مبعنى أن التجارب األصيلة للكائنات املقّد ،املرء لبعض احلقائق األمسى

من باب املثال: و .أمسى منهايشغله عن االهتمام مبا هو  ث بها أحيانًا بشكٍلاملرء يتشبَّ

  .(13)قد ينشغل املرء بأنغام تغريد البالبل فيغفل عن شّم الرياحني

: يرشدنا الغزالي إىل أن كشف سطوح من احلقيقة القدسية حيتاج إىل اطخامس

. إن رأسه بالفرد الذي يريد النظر إىل قفا أكثر من مرآة واحدة. إن هذه احلالة شبيهٌة
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كانت لديه مرآة واحدة فقط لن يستطيع الوصول إىل غايته، فنن هو هذا الشخص إذا 

رة رأسه فيها، وإن وضع املرآة أمام عينيه استطاع رؤيتها دون أن تنعكس صورة مؤّخ

رة رأسه فيها دون أن يستطيع رؤيتها. وعليه لن هو وضعها خلف رأسه انعكست مؤّخ

إذا امتلك مرآتني.  ى له ذلك إاّلحتصل له هنا جتربة الرؤية اليت يرومها، ولن يتأّت

ويصدق هذا األمر بالنسبة إىل التجارب املعنوية أيضًا. فنن جتربة رؤية الالمتناهي ال 

ر مرآتني متقابلتني. ولكن ما هي املرآة الثانية؟ إن املولوي يعترب توّف يكون إال يف ظّل

  .(19)املعنوي «وجه املعشوق»ـ عبارة عن  «مرآة الروح»هذه املرآة ـ اليت هي 

 وعليه فنن من بني احلجب افتقار الفرد إىل احملبوب املعنوي يف حياته. 

واليت تؤدي إىل  ،: إن من أهم احلجب القائمة بني اإلنسان وبني اهللالسادس

هو اللسان. فالسالك يف أغلب املوارد يطلع على  ،جتربة الغيبة من وجهة نظر العرفاء

انطالقًا من علمه أو ؛ مبعنى أن شخصًا خيرب عن وجود اهلل ،«اإلخبار»اهلل من خالل 

لدى الفرد تضعه يف طريق املعنى. غري أن  ي هذا القول إىل خلق حالٍةجتربته، ويؤّد

فهو من ناحية يكشف عن احلقيقة،  ؛اللسان بطبيعته يشتمل على خصلة متناقضة

من ناحية أخرى ميثل و ؛«اإلخبار»مبعنى أنه يزيح الستار عن حضور اهلل من خالل 

فهو  .م لإلنسان دورًا ناقصًا عن اهللته يقدِّحجاب احلقيقة، مبعنى أنه بسبب حمدودّي

  .(18)من وجوه أنه حاجٌب إاّل ،كان كاشفًا من وجٍه وإْن

ية الكاشفة يف اللسان هي اليت تفضح قيوده وحمدوديته يف إن هذه اطخاّص

فالعارف يدرك أن الطريق الوحيد للكشف عن اهلل املراتب العليا للتجارب املعنوية. 

لآلخرين هو اللسان. بيد أن اللسان إمنا وضع على القاعدة لبيان التجارب اإلنسانية 

املتعارفة. ومن هنا عندما يقرتب من دائرة التجارب النادرة ال تكون له القدرة على 

وختتفي يف  ،الصياد البيان، وتغدو املفاهيم مثل السمكة الزلقة اليت تفّر من يد

ة أخرى، فما تفتأ تظهر وختتفي. وعليه فنن لتطلع برأسها مّر ،بهام والوهمضباب اإل

هذا اللسان الذي يكشف عن اهلل يف املستويات املتعارفة يغدو حجابًا مضروبًا دون 

  .(17)ات ظاللهوخيفي صورته يف طّي ،اإلنسان وإدراك اهلل

وتكون مجيع املوانع غائبة،  ة،رتكون متوّف ن مجيع العواملإ: السابع واألخري



 

 

ـه م ـ  4ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ  نصوص معاصرة  

11 

ومع ذلك يرى الفرد نفسه يف موقف الغيبة. وهنا يرشدنا العرفاء إىل أن أكرب حجاب 

دون اهلل هو اهلل نفسه. وإن أهم حجاب دون النور هو النور نفسه. فأحيانًا يكون النور 

وحيول دونه ودون الرؤية. وتكون شّدة حضور احلجاب  ،من الشّدة حبيث يبهر البصر

متضي الشمس متلفعة »هنا هي جتربة احلضور. وكما يقول املولوي يف املثنوي: 

ما هو احلجاب القائم دون »ويقول أيضًا:  .(02)«خذة من نورها نقابًا هلابشعاعها، مّت

  .(01)«ة السطوعالشمس غري شّدة اإلشعاع وحّد

كما جاء يف  ،رفاء فنن نور اهلل حيتوي على سبعمئة حجابطبقًا لتعاليم الع

  .(00)بعض أبيات املولوي يف املثنوي

يات احلضور. وهذه هي الظاهرة اليت إن جتربة الغيبة هنا تنبثق عن تراكم جتّل

. من باب «النور األسود»أو  «حجاب النور»التعبري عنها يف األدب الديين ـ العرفاني بـ  يتّم

ى خترق أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حّت ْروأِن»املثال ما ورد يف املناجاة الشعبانية: 

 . «أبصار القلوب حجب النور

يات ويطلق العرفاء أحيانًا على هذا النوع من التجربة الناشئة عن تراكم جتّل

لوجود معرفة حضور جتربة اهلل بوصفها أساس ا . وكأّن«العدم»احلضور جتربة 

مبعنى أن قّوة تشخيص العارف ال ميكنها  ،شديدة الشبه بتجربة الفناء أو العدم

ر العرفاء التمييز بني هذين املفهومني من حيث معرفة الظهور واحلضور. ومن هنا يعبِّ

. وهو ما نشاهده يف تعبري املولوي عن جتربة معراج النيب «العدم»أحيانًا عن اهلل بـ 

ر عن املنزلة حقيقته سلوك تكامل ومعراج نوع البشر، حيث يعبِّ الذي هو يف ،األكرم

  .(04)«العدم»الربوبية مبنزلة 

ل بعضها أو مجيعها ـ من كانت هذه هي جمموع األسباب والعناصر اليت يشكِّ

وجهة نظر العارف السابق لعصر احلداثة ـ مانعًا من جتربة رؤية اهلل، وتضع روح 

 السالك الواله يف موضع الغيبة. 

م على عصر احلداثة شبيهة حبالة وعليه فنن احلالة اإلميانية لدى السالك املتقّد

 واضحة ومستمرة يف اإلميان اإلبراهيمي اليت تقوم على فرضية أن مشس حضور اهلل

مساء املعاني. سوى أن الفارق بني احلالتني يكمن يف أن املؤمن اإلبراهيمي غالبًا ما 
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جيد نفسه يف موضع حضور األمر اإلهلي، بينما السالك جيد نفسه يف الغالب يف حالة 

الغيبة. وكان العارف يف عصر ما قبل احلداثة يرى أن هذه الغيبة نامجة عن حجاب 

ن نفسه، وهو حجاب ناشئ عن قصوره أو تقصريه. أما اهلل فهو حاضر وظاهر، اإلنسا

نه من الرؤية، وذلك بأن متكِّ ويكفي باإلنسان لكي يراه أن يضع نفسه يف زاويٍة

ن من رؤية الشمس الساطعة يف كبد خيرج من احلفرة اليت دفن نفسه فيها؛ ليتمكَّ

  .(03)السماء

 

 ــــــ اإلميان يف عصر الغيبة

مبعنى ، جيد إنسان ما بعد احلداثة نفسه خارج حالة اإلميان اإلبراهيمي أيضًا

العامل  ما ميّيز احلالة اإلميانية لديه هو االفتقار إىل جتربة احلضور. وكأّن أن من أهّم

موضعًا الختالف املالئكة والتعايش مع الكائنات املقدسة، وأن  ْداحلديث مل يُع

 مبتناول اإلنسان احلديث. ْدقد تالشى ومل يُعاليقني اإلبراهيمي الراسخ 

أن جتربة الغيبة بالنسبة إىل اإلنسان احلديث ختتلف عن جتربة الغيبة عند  إاّل

 :هامة السالك الذي كان يعيش فرتة ما قبل عصر احلداثة من جهاٍت

فنن االفتقار إىل جتربة احلضور بالنسبة إىل السالك يف فرتة ما قبل احلداثة 

عد اإلنسان عن اهلل. وبعبارة أخرى: إن السالك قبل عصر ينشأ يف الغالب عن ُبكان 

ولكنه يرى نفسه يف حالة الغيبة.  ،احلداثة كان يعيش يف عصر حضور األمر اإلهلي

يبدو أن بنية عامل املفاهيم يف العامل املعاصر قد طرأ عليها تغيري جذري، فال  ولكْن

اهوي على التجربة اإلميانية إلنسان ما بعد احلداثة. ر املو أن ينعكس هذا التغيُّْرَغ

فالسالك احلداثوي ال يعيش حالة الغيبة الناشئة عن بعد اإلنسان، بل إمنا ينشأ عن 

ال تكون حالة السالك احلداثوي كمثل حالة  :غياب األمر اإلهلي. ويف مقام التمثيل

ار، أو يطمر رأسه يف حفرة، السالك ما قبل احلداثوي الذي يغمض عينيه يف رابعة النه

أو يعتزل يف جوف كهف من الكهوف. إن السالك احلداثوي حتى إذا فتح عينيه، أو 

يبقى عاجزًا عن  ،ف كهفهْور من عزلته وخرج من َجأخرج رأسه من احلفرة، أو حترَّ

مساء  الشمس يف هذا العصر قد دخلت يف احملاق، أو كأّن رؤية الشمس. وكأّن
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يف حلكة الليل وظلمته. إن حالة غيبة اإلنسان احلديث قبل أن تكون  املعنى قد دخلت

 ناشئة عن غيبته إمنا تنشأ عن تواري اهلل عن اإلنسان خلف نقاب الغيبة. 

  :على معنيني «اختفاء األمر اإلهلي»ميكن محل مفهوم 

ـ خذ اهلل اّت . وطبقًا هلذا املعنى العاّم«املعنى العام»: ميكن تسميته بـ األول

 ؛وأن يسحب ذاته من دائرة جتربة اإلنسان احلديث ،بوصفه فاعاًل خمتارًا ـ أن حيتجب

ع روح اإلنسان احلديث أن ألسباب قد ال يعلمها اإلنسان بالضرورة. ومن هنا ال يَس

ل نوع من يف املعنى األّو «االختفاء»ترصد حضور اهلل يف أفق جتاربها. وعليه فنن 

. إن هذا النوع من االختفاء ميكن مجعه ـ طبق «لف احلجابالتواري خ»أو  «االختباء»

مبعنى أن اهلل كان  ،األصول ـ مع منط حياة السالك يف عصر ما قبل احلداثة

ل من ى يف عصر ما قبل احلداثة، بأن يقلِّخذ قرارًا بالغيبة واالختفاء حّتبنمكانه أن يتَّ

مؤقت. ولرمبا عاش  بشكٍل ولو ،ظهوره أو أن خيتفي من دائرة التجربة اإلنسانية

 السالكون يف عصر ما قبل احلداثة يف مراحل من حياتهم املعنوية مثل هذه التجارب.

ـ تكون بنية  «املعنى اطخاص»ـ الذي نطلق عليه تسمية  للمعنى الثانيوأما طبقًا 

عامل املعنى من التحّول حبيث يكون ظهور اهلل وحضوره يف أفق جتربة اإلنسان داخاًل 

مبعنى أن شيئًا من حياة ـ عامل اإلنسان احلداثوي قد حال بينه وبني جتربة  ،يف احملاق

، مبعنى «الكسوف»شيئًا من قبيل  «االختفاء»حضور األمر اإلهلي. وهنا جيب أن نعترب 

قت من خالل التحّول اجلذري اطخاص يف بنية حياة ـ دة اهلل على االختفاء قد حتقَّأن إرا

 ـ خاّص «كسوف اهلل»عامل اإلنسان احلديث. إن هذا املعنى الثاني من االختفاء ـ أي 

 بعصر احلداثة وما بعد احلداثة. 

ية وجيدر بنا هنا أن نبحث يف هذا املعنى الثاني الذي يرسم حدود احلياة املعنو

 ني: ما يلي نطرح سؤالني هاّم يف عصر احلداثة. ويف

والذي  ،ل اجلذري احلاصل يف حياة ـ عامل اإلنسان احلديث: ما هو التحوُّاألول

 ؟ «الكسوف اإلهلي»د األرضية لظاهرة مهَّ

: كيف وضعت تلك التحّوالت اجلذرية والبنيوية اإلنسان احلديث يف حالة الثاني

 كسوف األمر اإلهلي؟ 
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بل اإلجابة عن هذين السؤالني حيسن بنا التذكري بأن حضور األمر اإلهلي يف ق

مبعنى أن اهلل كان يظهر نفسه يف ، سنن األديان التوحيدية كان يتّم عرب ثالث نوافذ

 دائرة التجربة أو املدارك اإلنسانية من خالل ثالث وسائط، وهي: 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت ﴿: الطبيعة. قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم: األوىل

ِ أَلوِلي اأَلْلَباِب * الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلَل ِقَيامًا  َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلياٍت

اَواِت َواأَلْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّم َوُقُعودًا

َأَفاَل َيْنُظُروَن ِإَلى ﴿وقوله تعاىل:  (،ـ  )آل عمران:  ﴾ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر

َوِإَلى  اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت * اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت * َوِإَلى السََّماِء َكْيَف ُرِفَعْت * َوِإَلى

  .(ـ  )الغاشية:  ﴾اأَلْرِض َكْيَف ُسِطَحْت

كيف كتب آليات الطبيعة أن تهدي اإلنسان إىل اهلل؟ إن اآليات  ولكْن

 ة، وهي: الطبيعية كانت تربط روح اإلنسان باهلل من خالل عدة طرق هاّم

: إن اإلنسان من خالل تفكريه وتدّبره يف نظام اطخلق واالنبهار الطريق األول

 بنتقان الصنع يدرك وجود ناظم ومدّبر وراء هذا النظم والتدبري. 

: إن بعض الظواهر الطبيعية، من قبيل: أصل وجود احلركة، أو الطريق الثاني

 اهلل.  ل مقدمة للرباهني الفلسفية واملعرفية إلثبات وجودإمكان العامل، يشكِّ

: إن اإلنسان يف حلظات نادرة من االنبهار بآثار الصنع يشهد الطريق الثالث

مبعنى  ،مدّبر ناظٍم وحدة وراء تكثر العامل، ويرى فجأة خلف مجال أو نظم العامل يَد

أن جتربته كانت من نوع الكشف الشهودي دون الكسب العقلي. يعمد اإلنسان 

أحيانًا من خالل النظم واجلمال القائم يف مظاهر العامل إىل صياغة برهان عقلي 

. وأحيانًا يشاهد يد «برهان النظم»يستنتج منه وجود ناظم، وهو ما يصطلح عليه بـ 

ر مبجرد مشاهدة النظم واجلمال يف مظاهر دبِّالتدبري وأصل حضور ذلك الناظم امل

مقدمات برهانية واستنتاجية.  دون أّي ،ويف قلب نظم ومجال تلك املظاهر ،العامل

وهي تعترب يف  ،فاألوىل جتربة عقلية من شؤون الفيلسوف، والثانية جتربة شهودية

لطبيعة أو اكتشاف الوحدة من وراء الكثرة يف عامل ا الغالب من شؤون العارف. وإّن

 ل مدخاًل للعرفان اآلفاقي. جتربة وحدة الشهود تشكِّ
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: أن يعمد اهلل من خالل املعاجز ـ اليت تعّد نوعًا من التصّرف غري الطريق الرابع

 وروحه أحيانًا.  ،املتعارف يف نظم عامل الطبيعة ـ ليفرض حضوره على تفكري اإلنسان

يث كان أهم بناء للسلوك املعنوي ذات اإلنسان. ح «وجود»أو  «النفس»: الثانية

. طبقًا للتعاليم الدينية فقد «هعرف نفسه فقد عرف ربَّ ْنَم»هو احلديث الشهري القائل: 

ما قد أودع شيئًا من جنسه يف مبعنى أنه كأّن ،نفخ اهلل يف وجود اإلنسان من روحه

اكتشاف ذلك الشيء الكامن يف واقع اإلنسان يصل باإلنسان إىل  وجود اإلنسان، وإّن

اكتشاف ومعرفة اهلل. وقد جاء التعبري يف بعض الروايات مبا ورد يف العهد القديم: 

ف إىل حقيقة وجوده يكون مبعنى أن اإلنسان إذا تعرَّ ،(02)«خلق اهلل آدم على صورته»

ر يف عامله الداخلي إىل ن خالل التدبُّقد تعرف إىل حقيقة اهلل. وهنا يعمد اإلنسان م

قائم وراء نفسه.  ر اآليات األنفسية، تشري إىل شيٍءوراء تكثُّ ل الكتشاف وحدٍةالتوصُّ

ل مدخاًل إىل العرفان ر يف عامل النفس يشكِّإن اكتشاف الوحدة من وراء التكثُّ

 األنفسي. 

خالل الكلمة أيضًا. إن . إن اهلل ُيظهر نفسه من «الكلمة»: الثالثة واألخرية

إظهار اهلل لنفسه من وراء الكلمة من خصائص األديان التوحيدية. إن اهلل يف األديان 

، وإن املقّوم الذاتي ملفهوم التشخص ـ الذي ُيظهر ذاته يف «صوتشخُّ»وجود  ةالتوحيدي

إن  القابلية على إقامة االرتباط الشخصي املتبادل ـ هو الظهور يف صلب رابطة لغوية.

متكلم. وإن الوحي اللغوي ميثل جوهر األديان  اهلل يف األديان التوحيدية كائٌن

التوحيدية، وإن مركز التجربة املعنوية يف هذه السنة. ويف هذه السنة يعترب كالم اهلل 

ياته اليت يظهر من خالهلا لإلنسان على وجه س من أهم جتّلاملقّد يف إطار النّص

 التحديد. 

قوم الدعوى على أن هذه النوافذ الثالث قد فقدت بريقها ويف احلقيقة ت

 ْديف عصر احلداثة على ما كان حاله يف األزمنة املاضية، ومل يُع ْدالسابق، فلم يُع

النور اإلهلي يسطع على حنو ما كان يسطع من خالل هذه النوافذ الثالث يف عصر ما 

 قبل احلداثة. 

: ما لتحّوالت يف بنية العامل، أو بتعبري أدّقوعليه فنن السؤال األول يقول: ما هي ا
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فأحدث غشاوة يف تلك النوافذ  ،هو التغيري الذي حصل يف نوع رؤية الناس إىل العامل

 ؟ «الكسوف اإلهلي»الثالث، وأدخل اإلنسان يف حالة 

ر رؤية اإلنسان إىل عامل شيء أن نلقي نظرة على تغيُّ حيسن بنا قبل كّل

 : أركان معرفة الطبيعة الدينية ما يلي ميكن لنا أن نعترب أهّم الطبيعة. ببيان مبسٍط

: رمبا كان أهم ركن يف معرفة الطبيعة الدينية هو أن العامل الركن األول

يدار يف نهاية األمر عرب القوى املعنوية أو ما وراء الطبيعة. وطبقًا للمعرفة ما قبل 

الطبيعة املادية واحملسوسة، لتشمل ما ى مستوى احلداثوية جند دائرة الوجود تتخّط

وإن العامل  ،اطخمسة فنن عامل الوجود أوسع من أن يدرك باحلواّس ،أيضًا وراء احلّس

 ن من عامل الغيب والشهادة. احلقيقي يتكّو

إمنا هو نتيجة وتأثري  : إن كل ما حيدث يف عامل احلّسالركن الثاني

وتعود جذور هذا النموذج من بنية عامل  .وانعكاس ملا حيدث يف عامل ما وراء احلّس

ميكن اعتبار متثيل  :إىل آراء أفالطون. فمثاًل الطبيعة وارتباطه بعامل ما وراء احلّس

يف الكتاب السابع من مجهوريته بيانًا متثيليًا عن العالقة  «الكهف»أفالطون بـ 

باجلنني يف رحم األم  ة بني هذين العاملني. ويف أدبنا العرفاني مثاًل ورد التمثيلاطخاّص

آخر عن متثيل أفالطون بالكهف. يقول  على ما جاء يف املثنوي للمولوي، فهو تعبرٌي

لو أن شخصًا أخرب اجلنني بوجود عامل خارج الرحم الذي يعيش »املولوي ما معناه: 

وأن هذا العامل من السعة والعرض والطول واالشتمال على النعم والكثري من  .فيه..

واجلبال والبحار والبيد واحلدائق والبساتني والفلك والسماء املرتفعة واملضيئة اآلكلني 

يف حني أنه ال يعلم من هذا  .والشمس والقمر والعجائب اليت ال يسع اللسان أن يصفها..

العامل سوى هذه الظلمة الضيقة اليت هو فيها، ليس له من الزاد غري هذه الفضلة من 

من الطبيعي هلذا اجلنني أن جيحد  ..سًا بني النجاسات.ط حمبوالدماء، حيث يتخبَّ

. ونفس هذا الشيء الذي يقوله اجلنني .د وهم وغرور.وينكر هذه احلقيقة ويراها جمّر

فليس هذا العامل الذي  .عن هذا العامل يقوله عامة الناس عن عامل ما وراء الطبيعة

أن يدرك العامل القائم  ع القابع فيهانعيش فيه غري حفرة مظلمة وضّيقة، ال يَس

  .(03)«خارجها، وال يسمع به بعد أن ضرب احلجاب دونه ودون مسعه
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ف من دائرتني، وهما: دائرة يرى املولوي من خالل هذا التمثيل أن العامل يتألَّ

وُيرجع جذور وقائع الدائرة احلسية إىل دائرة ما وراء  .ودائرة ما وراء احلّس ؛احلّس

 مواضع أخرى إىل بيان العالقة بني عامل الظاهر أو الطبيعة احلس. وعمد املولوي يف

  .(09)وعامل الباطن أو الغيب من خالل التمثيل بالبحر والزبد أيضًا

ن من تفسري بعض ظواهر : يبدو يف إطار هذه الرؤية عدم التمكُّالركن الثالث

مبعنى أننا من هذه الزاوية ال نستطيع بيان ، عامل الطبيعة على أساس عقلي وطبيعي

بعض جوانب الطبيعة من خالل القوى والقوانني الطبيعية. إن النموذج البارز هلذه 

ظاهرة  «املعجزة»فنن ؛ «املعجزة»الظواهر هو ما نطلق عليه يف األدبيات الدينية مصطلح 

ة، بل جيب علينا خارقة للطبيعة، وعليه ال ميكن تفسريها طبقًا للقوانني الطبيعي

لتفسريها تفسريًا مقنعًا أن نلجأ إىل تأثري القوى ما وراء الطبيعية، من قبيل: اهلل أو 

م يد غيبية يف من أبرز الظواهر اليت تكشف الستار عن حتكُّ «املعجزة»املالئكة. إن 

ه م اهلل والكائنات املقدسة وتأثريها ـ طبقًا هلذهذا العامل. وبطبيعة احلال فنن حتّك

الرؤية ـ ال يقتصر على املعجزات، وإمنا ميكن اعتبار مجيع الظواهر القائمة يف هذا 

أو جتليًا حلضور اهلل وتصّرفه. وعلى هذا اإلساس  ،العامل معجزة مبعنى من املعاني

ل بسهولة حقيقة حتكم اهلل أو ن السابق لعصر احلداثة أن يتقبَّكان بنمكان املتديِّ

واقعة طبيعية  ع ظواهر هذا العامل. فمن وجهة نظره تعترب كّلالكائنات القدسية جبمي

على وجود وحضور اهلل، وإن عامل الطبيعة كانت له يف األساس بنية ُملغزة،  آية تدّل

 وكان العقل البشري يعجز عن فهم هذا العامل دون مساعدة من مصدر الوحي. 

دة لعامل الطبيعة، مع ظهور العلم احلديث بدأنا نشهد والدة معرفة جدي ولكْن

وسرعان ما استحوذت هذه املعرفة على ذهن وتفكري الناس. إن هذه الرؤية احلديثة 

اليت هي يف األساس وليدة العلوم النيوتنية )نسبة إىل نيوتن( كانت ترسم للعامل صورة 

حمل املعرفة األرسطية اليت كانت هي السائدة حتى ذلك احلني،  أخذت بالتدريج حتّل

 ما يتعلق مبعرفة الطبيعة. ى جانبًا من أهم عناصر الرؤية الدينية يفحّدوأخذت تت

 : كالتالي بعض عناصر هذه الرؤية اجلديدة إىل العامل ذكروميكن 

: لقد قام العلم احلديث على فرضية أن كتاب الطبيعة قد كتب العنصر األول
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املعادالت الرياضية الدقيقة. بلغة رياضية، مبعنى أن باإلمكان بيان عالقاته يف إطار 

ب على هذه الرؤية هو اعتبار بنية العامل أمرًا معقواًل، مبعنى أن وكان من أهم ما ترّت

العقل البشري ـ طبقًا لألصول ـ قادر على فهمها. وعلى أساس هذه الفرضية أخذ العلم 

يعية دون احلديث يباشر تفسري عامل الطبيعة برّمته على أساس القوى والقوانني الطب

اللجوء إىل القوى ما فوق الطبيعية. ويف إطار املعرفة الطبيعية احلديثة ميكن شرح 

مجيع حركات العامل طبقًا للقوانني الطبيعية وأصول علم امليكانيك. وإن هذه 

، كما ميكن «عامل ما فوق القمر»ر، وميكن إطالقها على القوانني ثابتة ال تتغيَّ

 . «القمر عامل ما حتت»إطالقها على 

نة هائلة مّت تركيب ي: طبقًا هلذا التصّور يتحول العامل إىل ماكالعنصر الثاني

متقنة الصنع، ولكن ميكن فهم  ة رياضية متناهية، فهو أشبه بساعٍةأجزائها بدّق

أدائها ـ على القاعدة ـ من قبل العقل البشري. إن القوانني اليت حتكم أجزاء العامل 

ن الفرد من التعّرف إىل القوانني اليت حتكم شاملة. فلو متكَّتابعة لقوانني عامة و

ة ف بدّقلع على الشرائط األولية اليت حتكم أجزائها، أمكنه التعرُّالطبيعة، وأن يّط

 زمان معّين من املستقبل.  ال تقبل اطخطأ على مستقبل هذه املنظومة يف كّل

كل  ر، وإّنة ال تتغيَّثابتة وعاّمته تابع لقوانني : إن هذا العامل برّمالعنصر الثالث

ف. وعليه لن يبقى يف ال يقبل التخّل حادثة فيه تتبع العلل واألسباب السابقة على حنٍو

 هذا العامل للمعجزة والتدخل من قبل الكائنات ما وراء الطبيعية موضع من اإلعراب. 

بعد أن كان مبنزلة : نتيجة هلذا املتغّيرات مّت إبعاد اهلل عن العامل العنصر الرابع

مبعنى أن العامل أضحى خاليًا من  ،الروح اليت كانت جارية وحاضرة يف عروق الطبيعة

وجوده. إن اهلل يف أحسن حاالته أصبح بالنسبة إىل العامل كصانع الساعة بالنسبة إىل 

 مستقّل د أن ينتهي الصانع من تنظيمها تبدأ عملها بشكٍلالساعة، فنن الساعة مبجّر

وإذا كان صانع الساعة حاذقًا يف عمله بالقدر الكايف ال تعود الساعة حباجة عنه، 

 له أبدًا. إىل تدخُّ

وجه من أوجه التمايز بني العلم احلديث وبني  : رمبا كان أهّمالعنصر اطخامس

املعرفة الطبيعية األرسطية يكمن يف أن العلم احلديث ـ خالفًا للمعرفة الطبيعية 
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ته يف بيان الظواهر الطبيعية انطالقًا من العلل الفاعلية دون العلل األرسطية ـ يرى مهم

عي أن ذلك من باب املثال: يف مقام بيان سقوط جسم كان العامل األرسطي يّدوالغائية. 

مبعنى أنه يشرح سلوك ذلك اجلسم  ،زه الطبيعياجلسم إمنا يسقط لكي يصل إىل حيِّ

يف حني أن عامل ما بعد عصر احلداثة يعمد  ؛على أساس الغاية املفرتضة لتلك احلركة

رة فيها واملسافة اليت تقطعها يف املقياس إىل تفسري ذلك السلوك على أساس القوى املؤثِّ

الزمين. وبعبارة أخرى: إن العامل الطبيعي األرسطي يف مقام بيان الظواهر يعمد إىل 

ن كيفيتها. إن استبدال السؤال عن أسبابها، يف حني يسأل العامل الطبيعي النيوتين ع

البيان الفاعلي بالبيان الغائي قد ترك تأثريات واسعة للغاية. من ذلك أنه أخذ بالتدريج 

باإلضافة إىل دورها يف بيان الطبيعة،  ـ اليت كانت تعّد «الغاية»خيرج االهتمام بـ 

إن إلغاء قاعدة للقيمة واملفهوم أيضًا ـ عن دائرة احلساسية النظرية لإلنسان احلديث. 

ى يف نهاية املطاف إىل التمايز احلاسم بني الواقعية والقيمة، وأخرج الرؤية الغائية أّد

 القيم مع اهلل عن دائرة الواقعية الطبيعية أيضًا. 

: وهنا وجد اإلنسان احلديث نفسه وجهًا لوجه أمام عامل العنصر السادس

حترير العامل من األلغاز أو ر من األلغاز. فمن وجهة نظر ماكس فيرب يعترب متحرِّ

( من أبرز خصائص العامل احلديث. تنظر النزعة العلمية disenchantmentالتقديس )

ن ألكل ظاهرة يف هذا العامل علة طبيعية، و احلديثة إىل العامل بنظرة مفادها أّن

باإلمكان بيان وتبيني السلوك احلاكم على تلك الظواهر طبقًا لألصول والقواعد 

تعبري البالس  هناك يف هذا املقام ـ على حّد ْدة يف إطار القوانني الطبيعية. ومل تُعالعلمي

لتفسري  ؛أو الكائنات الغيبية ،اهلل «فرضية»ك بـ ـ من حاجة لدى العلماء إىل التمسُّ

 السلوكيات الطبيعية. 

 ،قه العلم النيوتين يف مقام بيان الظواهر الطبيعيةإن النجاح الباهر الذي حقَّ

ابتداءًا من الذّرة إىل اجملّرة، وكذلك جناحه املذهل يف السيطرة على القوى الطبيعية 

 يف إطار التكنولوجيا، زاد من رصيد هذه النظرة إىل عامل الطبيعة. 

ر العامل من األلغاز أو التقديس من وعلى هذا األساس فنن العلم احلديث قد حرَّ

 طريقني: 
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وقائم على العناصر  ،تفسري عقلي متامًا: من خالل تقديم الطريق األول

 واستبدال البيان الفاعلي بالبيان الغائي.  ،والقوانني الطبيعية عن عامل الشهادة

ما ال ميكن مشاهدته أو  : من خالل إخراج عامل الغيب، أو كّلالطريق الثاني

مييل  الفهم الغالب كان من دائرة االهتمام وحساسية الذهنية احلديثة. وكأّن ،تعقله

إىل أن الرؤية العلمية تنفي وجود املساحات الغيبية وما وراء الطبيعية، ونتيجة لذلك 

ما يزوغ عن دائرة العقل العلمي  أخذت الذهنية العلمية تفقد إميانها بالنسبة إىل كّل

األدنى  أو يف احلّد ،بالتدريج. إن إلغاء عامل الغيب عن دائرة اهتمام الذهنية العلمية

وأخذ عامل  ،أخذ يصبح بالتدريج هو الوجه الغالب على الذهنية احلديثة ،بًاوضعه جان

 ت خصلته الداللية. الشهادة يفقد باطنه بالتدريج، وبذلك فقد اضمحلَّ

وأما النافذة الثانية لظهور اهلل يف العامل ـ أي وجود اإلنسان ـ فقد أخذت هي 

سلمني التقليدي لإلنسان ينبثق عن األخرى تفقد دالليتها بالتدريج أيضًا. إن فهم امل

ما يرتبط بالثقافة  والتعاليم القرآنية. ويف ؛مصدرين هامني، وهما: الثقافة اليونانية

ما بالرؤية  ر الفهم التقليدي يف الثقافة اإلسالمية لإلنسان إىل حدٍّاليونانية يتأّث

 الوجود، وإن البطليمية. وطبقًا هلذه الرؤية كان موطن اإلنسان يقع يف مركز عامل

هذه املركزية كانت حتكي عن منزلة اإلنسان املمتازة يف عامل اطخلق. ومن ناحية 

د بدورها على املنزلة املمتازة لإلنسان يف عامل اطخلق أخرى فنن التعاليم القرآنية تؤكِّ

أيضًا. فنن اإلنسان من حيث القيمة يعترب من أشرف املخلوقات. فهو الكائن الوحيد يف 

. ه اهلل بتعليمه من علمه اطخاّصمن روح اهلل، وخّص لعامل الذي كان له نصيٌبهذا ا

 :من باب املثالوبيد أن تصوير اإلنسان يف التعاليم الدينية كانت له جهة أخرى أيضًا. 

د القرآن على النواحي السلبية من طبيعة اإلنسان. وكان عرفاء املسلمني يعتربون يؤكِّ

ن وجوده يف قبال وجود اهلل أقرب إىل العدم. إن وجود أفقريًا، واإلنسان يف ذاته كائنًا 

ته كان يعترب قائمًا بوجود اهلل، وإن قيمته تابعة للنسبة اليت يقيمها مع اإلنسان برّم

 ومفتقر إىل القيمة باملّرة.  ،عتبارفاقد لال عن اهلل كائٌن اهلل. إن الفرد املستقّل

تغيريًا جذريًا يف رؤية اإلنسان وفهمه لذاته وأما العلم احلديث فقد أحدث 

 ونفسه.



 

 

ـه م ـ  4ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ  نصوص معاصرة  

231 

: عمدت الرؤية الفلكية لكوبرنيق ونيوتن إىل إنكار املركزية املكانية فأواًل

هي مركز العامل، بل أصبحت  ْدلإلنسان يف العامل. فاألرض ـ موطن اإلنسان ـ مل تُع

ات العمالقة. ّرد كوكب صغري يسبح هائمًا يف فضاء فسيح بني مليارات اجملجمّر

د نقطة صغرية ال وزن هلا يف ل موطن اإلنسان من مركز الوجود إىل جمّروبذلك تنّز

 حبر الفضاء الالمتناهي.

: عمدت نظرية التطور لدارون إىل التشكيك يف اعتبار اإلنسان أشرف وثانيًا

ونفخ فيه  ،اإلنسان هو ذلك الكائن الذي سّواه اهلل بيده ْداملخلوقات يف العامل، فلم يُع

ر من روحه، بل هو نتيجة طفرات عمياء حصلت من باب الصدفة اليت جنمت عن تطوُّ

يتسلل  يف أنواع متدنية من احلياة. طبقًا هلذا التصّور احلديث عن اإلنسان أخذ الشّك

إىل الرؤية التقليدية ـ الدينية اليت كانت تعترب من مجلة امتيازات اإلنسان على سائر 

د كائن ه من أشرف املخلوقات، وأنزلته من هذا العرش ليغدو جمّراملخلوقات أّن

تتقاذفه الصدف العمياء احلائرة يف هذا العامل الفسيح والبهيم، وليكون وجوده يف 

بالزوال والفناء. ولكن من ناحية أخرى فنن الرؤية احلديثة لإلنسان  ًادحلظة مهدَّ كّل

لتقليدية حتتقره. فاإلنسان يف قبال اهلل م اإلنسان من حيث كانت الرؤية اأخذت تكرِّ

 ية جوهرية. قيمة وأهّم وقائمًا بذاته قد استحّق قالًّوبوصفه كائنًا مست

يرجع بعض الباحثني جذور النزعة اإلنسانية اليت سادت املرحلة احلديثة إىل 

أفكار ديكارت. إن التصوير الديكارتي لإلنسان قد أعاد اإلنسان ثانية إىل مركزية 

الديكارتية شكلت يف  «رةاألنا املفكِّ»مبعنًى خمتلف متامًا. إن  ولكْن ،عاملال

مبا يف ذلك اهلل. وبعبارة أخرى:  ،شيء احلقيقة قاعدة معرفة اإلنسان بالنسبة إىل كّل

مجيع أنواع  ْتأضحى يف مركز الكون، وأضَح «املوضوع الديكارتي»أو  «األنا»إن 

مل  ،من أمثال هابز ،من وجهة نظر فالسفة «األنا»لة على وجوده. إن هذه املعرفة متطفِّ

نة. لقد كان جسم اإلنسان جزءًا من الطبيعة اليت كان يتم تصّورها يتكن سوى ماك

ة انفصلت عن بعدها أنة هائلة. لقد حتّول أفراد اإلنسانية إىل ذّرات جمّزيبوصفها ماك

موضوع دراسة وحبث خمتلف حقول  «األنا»ت يف حصار فردانيتها. وأصبحت واستقّر

من قبيل: علم النفس، وعلم االجتماع، والفسيولوجيا، وعلم التشريح  ،املعارف والعلوم
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مجيع أبعادها قابلة للفهم على األصول. يف هذه  ْتوما إىل ذلك من العلوم، وأضَح

 اهلل. وكانت كّل ر أو عالمة تدل على روحمؤشِّ دة ال نرى أّينة العظيمة واملعقَّياملاك

تعترب هي مركز عامل اطخلق. وجيب البحث عن والدة  تلحظ بشكل مستقّل «أنا»

 الفردانية احلديثة أحيانًا يف هذا املوطن. 

من باب ورات على مّر الزمان. أن هذه األنا قد طرأت عليها الكثري من املتغّي إاّل

أن األمر احلسن من الناحية األخالقية هو الذي  (بنتامـ )عي املذهب النفعي لاملثال: يّد

 «املنفعة»ف جون ستيورات ميل هذه جيلب أكرب منفعة ألكرب عدد من الناس. وقد عرَّ

األكثر من اللذة ألكرب عدد  . وعلى هذا األساس اعترب احلصول على احلّد«اللذة»بـ 

حلال فنن هذه النفعية احلديثة. وبطبيعة ا «األنا»واألنفس غاية مطمح لـ  «األنا»من 

د أن فالسفة من أمثال هيوم وماندويل قد ْيكانت تنظر يف الغالب إىل الصاحل العام. َب

أضافوا عنصرًا آخر على هذه األخالق النفعية. فمن وجهة نظر ماندويل اعتربت الرذائل 

مبعنى أن الناس لو عمدوا إىل السعي وراء احلصول  ،الفردية من الفضائل اجلماعية

ي يف نهاية املطاف إىل ضمان اطخري لى مصاحلهم ولذاتهم الفردية فنن ذلك سيؤّدع

اجلاه والسلطة واألثرة  من باب املثال: إن الطمع وحّبوللجميع على حنو أكثر تأثريًا. 

ميكنها  «الرذائل الفردية»أن هذه  كان يعترب رذيلة من ناحية األخالق الفردية، إاّل وإْن

التنافس على السعي والعمل واإلبداع، وبالتالي سينعكس ذلك الناس إىل  أن حتّث

وعودة نفعه لصاحل اجلميع. وعلى هذا األساس  ،نتاج وجودته وازدهارهعلى حتسني اإل

د احلصول على ـ أي األنا اليت تسعى جملرَّ «ةاألنا اليت تنشد اللّذ»فقد مّت حتسني صورة 

احلديثة إىل بلورة  «الفردانية»منافعها ولذاتها ـ من الناحية األخالقية. وبذلك ساعدت 

  .(08)(Solipsismأو ما يصطلح عليه بالـ ) ،«األنانية»نوع من 

لو أننا التزمنا وقبلنا باهليكل العام هلذه الصورة املتسّرعة ففي هذه احلالة 

صورة قد استعيدت حيثيتها من تلك األنا اليت اصطلح عليها  «األنا»وجب اعتبار هذه 

  .(42)((07)«األنا املنصورية»)يف قبال  «األنا الفرعونية»العرفاء بـ 

ما يتعلق  ة يفاإلنسانية احلديثة، وخاّص «األنا»ر الذي حصل يف يُّد أن التغْيَب

ن العرفاء إ، وحيث «أزمٍة»بتجربة العشق اإلنساني يف العصر احلديث، قد أدخلها يف 
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يعتربون العشق هو الطريق الرئيس الذي يوصل اإلنسان إىل اهلل فقد تأزم هذا الطريق 

انسداد جتربة العشق األرضي  الرابط بني اإلنسان وبني اهلل تبعًا لتلك األزمة. وكأّن

تقطع الطريق على جتربة العشق السماوي بالنسبة إىل السالك احلديث، أو يف احلّد 

 وجتعله مليئًا باملنعطفات والعقبات.  ،ى تضع العراقيل أمامه يف هذا الطريقاألدن

ى إىل تأزيم الوضع من الناحية املعنوية؟ ما هو ذلك الشيء الذي أّد ولكْن

احلديثة يف دائرة العشق تكمن يف حتّول  «األنا»تبعات والدة  مبسطة: إن أهّم وبعبارٍة

بني العشق األفالطوني  . وإن الفارق األهّم«ويديالعشق الفر»إىل  «العشق األفالطوني»

يف العالقات اإلنسانية. فقد  «اجلسد»والعشق الفرويدي يكمن يف الدور الذي يلعبه 

ر من سحر اجلسد وتأثريه، فكان على الفرد بالتحرُّ ًاكان العشق األفالطوني رهن

مبعنى  ،«املزّوقالعشق السطحي »م العشق ليتجاوز به مستوى العاشق أن يتسلق سّل

ل العشق الناظر إىل اجلمال اجلسدي، واالرتقاء به إىل مشاهدة اجلمال ـ الذي يشكِّ

هة عن مجيع أنواع الدنس املوضوع الرئيس يف مفهوم العشق ـ أعلى أشكاله املنّز

 بل هو خزٌي ،إن العشق اجلسدي ليس عشقًا»تعبري املولوي:  اجلسدي. وعلى حّد

  .(41)«وعار

هلذا الفهم كانت احلالة اجلسدية حتول دون إدراك احلقائق القدسية. وطبقًا 

وعلى هذا األساس كان على سالك الطريق أن يبذل جهده يف حترير نفسه من قيود 

حد معه يف من أجل أن يشهد اجلمال واحلسن يف أخلص وأنقى صوره، وأن يتَّ ؛اجلسد

 نهاية املطاف. 

يف العشق يرتبط يف نهاية  نن احلافز األهّموأما بالنسبة إىل العشق الفرويدي ف

عيا أن أهم احلوافز يف األمر باحلالة اجلنسية. وقد سبق لكانت وشوبنهاور أن ادَّ

مبعنى أن العشق الفرويدي ، ة والتناسلالعالقات اجلنسية هي احلصول على اللّذ

 ويستحيل االنفكاك عنه.  ،صال اجلسديباحلالة اجلسدية واالّت ممتزٌج

لعشق اجملازي الذي هو من نوع العشق ه كان لدو من وجهة نظر العرفاء أنويب

سلوكية، دون العشق اجملازي الذي هو من نوع العشق  األفالطوني ـ الرومنطيقي قيمٌة

ل جسرًا للسالك الفرويدي ـ اجلنسي. إن العشق األفالطوني ـ الرومنطيقي كان يشكِّ
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 أن العشق الفرويدي ـ اجلنسي كان يقطع يف حني ؛العاشق يوصله إىل العشق احلقيقي

وذلك ألن العشق الفرويدي ـ  ؛ويصّده عن الوصول إىل احلقيقة القدسية ،عليه الطريق

الفردية، وإن هذه الذاتية تنايف الغاية  «الذات»اجلنسي إمنا يأتي يف إطار خدمة 

ن الفردانية السلوكية العرفانية اليت تسعى إىل إلغاء الذاتية. ومن ناحية أخرى فن

ر من ، والتحرُّ«األنا»احلديثة حتول دون كسر قيود  «األنا»ل الذري يف املفرطة والتحّو

تعبري فالسفة من  الذات، وحتول مركز ثقل الوجود إىل ظاهرة مستحيلة )على حّد

تعبري احلركة النسوية الراديكالية(. إذا كان  أمثال سارتر(، أو مرضية )على حّد

العشق طريق اإلنسان إىل اهلل فنن األزمة يف جتربة العشق سوف تنتقل إىل التجربة 

 اإلميانية. 

. «الكلمة»ى لإلنسان من خالهلا فهي اليت كان اهلل يتجّل النافذة الثالثةوأما 

 ْدعصر احلديث أيضًا، فلم يُعويبدو أن هذه الكلمة هي األخرى قد طاهلا الغبش يف ال

بنمكان اإلنسان احلديث أن يرى النور الذي يسطع من ورائها بوضوح. وكأن 

أو  «الكالم اإلهلي». إن «نّص»يف العامل احلديث حتّول برّمته إىل  «الكالم اإلهلي»

الذي يوّجه اطخطاب إىل وجود اإلنسان برّمته، وتعرض أساس  س هو النّصاملقّد النّص

ته وكيفية حياته إىل التغيري. إن اإلنسان يعيش ضمن دائرة الكالم اإلهلي، كينون

س املقّد ويفهم نفسه والعامل احمليط به من خالل هذا الكالم. ومبجرد أن يفقد النّص

أن يكون إجنازًا وإبداعًا من  . ميكن للنّصد نّصهذا التأثري التغيريي يتحول إىل جمّر

ى وإن كان إجنازًا أدبيًا مفعمًا حّت ،أن النّص دْيناحية الشكل واملضمون، َب

 سًا. ًا مقّد، وليس كالمًا إهليًا أو نّصباحلكمة، يبقى جمّرد نّص

ل بالنسبة إىل اإلنسان ى بالكالم اإلهلي ألن يتحّوما هو التحّول الذي أّد ولكْن

؟ يبدو أن جذور هذا التحّول ظاهرة ميكن أن نطلق عليها د نّصاحلديث إىل جمّر

 :ن يف الواقع من عاملنيس يتكّواملقّد . إن النّص«املعضلة اهلرمنيوطيقية»مصطلح 

 ؛س الذي يعكس ثقافة القوم يف عصر تنزيل الوحياملقّد : ذلك اجلانب من النّصاألول

مراد اهلل أو رسالته الرئيسة  س الذي يشتمل علىاملقّد : ذلك اجلانب من النّصالثانيو

 اليت تعين إعادة جتربة اطخطاب. إن عامل املخاطبني ـ السابقني لعصر احلداثة ـ بالنّص
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 س يشبه إىل حّد بعيد عامل القوم يف عصر تنزيل الوحي )أي العامل األول للنّصاملقّد

ن العامل س(، ومن هنا كان بنمكان املخاطبني بالوحي العبور بسهولة نسبية ماملقّد

، ويباشروا جتربة اطخطاب لهس والدخول يف أعماق العامل الثاني املقّد األول للنّص

س وعامل املقّد كبري بني العامل األول للنّص واالنكشاف اإلهلي. بيد أنه قد حدث شرٌخ

 بنمكان اإلنسان احلديث بلوغ العامل األول للنّص ْدى مل يُعحّت ،املخاطب احلديث

دًا أيضًا. من س أمرًا معقَّاملقّد ا األمر قد جعل من دخوله إىل عامل النّصهذ وإّن .بيسٍر

هنا يتعني على اإلنسان احلديث يف اطخطوة األوىل أن جيسر اهلّوة القائمة بني عامله 

س للكالم كي يتمكن من العبور إىل العامل املقّد ؛ساملقّد والعامل األول للنّص

ويعيش أجواءه. إن الشرخ القائم بني عامل املخاطب احلديث والعامل األول  ،اإلهلي

س وإعادة جتربته س جيعل من عملية فهم جتربة اطخطاب يف املنت املقّداملقّد للنّص

 . «املعضلة اهلرمنيوطيقية»يه بـ عملية يف غاية التعقيد، وهذا التعقيد هو الذي نسّم

ما املتغّيرات اجلذرية اليت فاقمت من   حدٍّمة تبّين إىلإن املالحظات املتقّد

 يف حياة عامل اإلنسان احلديث.  «الكسوف اإلهلي»حدوث ظاهرة 

أما اآلن فعلينا اطخوض يف تفاصيل كيفية هذه املتغّيرات اجلذرية والبنيوية اليت 

ى ظهور الرؤية وضعت اإلنسان احلديث يف حالة كسوف األمر اإلهلي. فكيف أّد

 س إىل حصول الكسوف يف العامل املعنوي؟ املقّد الطبيعة واإلنسان والنّص احلديثة إىل

بني الرؤية العلمية والرؤية  يذهب إىل القول بوجود التعارض التاّم ْنهناك َم

الدينية، مبعنى أن الرؤية العلمية إذا كانت صائبة كانت الرؤية الدينية ال حمالة 

عمل يف احلقيقة على إثبات عدم صوابية  كاذبة. من هنا فنن ظهور الرؤية العلمية

أن الرؤية الدينية قد لعبت الكثري من األدوار  ورغمالفهم الديين لإلنسان والكون. 

هذا التأثري اإلجيابي هو من  فنّن اإلجيابية يف مسرية التكامل الفكري لدى البشر

كان بعض  :ب املثالمن باوقبيل تأثري األساطري على إثراء القّوة اطخيالية لدى األطفال. 

ما  كونت يرى أن العالقة بني العلم والدين تندرج إىل حدٍّ تالفالسفة من أمثال أوغس

حتت هذا النوع. فمن وجهة نظر كونت كان ملسار الفكر التكاملي ثالث مراحل، 

واملرحلة العلمية. ومن وجهة نظره فنن  ؛واملرحلة امليتافيزيقية ؛وهي: املرحلة الدينية
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 املرحلة العلمية هي ذروة التكامل الفكري لدى البشر، وأما املراحل األخرى فهي وإْن

مبجيء العلم ثبت  اء يف تكامل الفكر البشري، ولكْنرًا ونافعًا وبّنلعبت دورًا مؤثِّ

 زيفها. 

رؤية الدينية تنظران إىل وذهبت مجاعة أخرى إىل االعتقاد بأن الرؤية العلمية وال

مساحتني خمتلفتني متام االختالف، وتسعيان بأساليب خمتلفة متامًا إىل بيان الظواهر 

املختلفة اليت يكون فيما بينها متام االختالف. وعليه فنن أسلوب وموضوع وغايات 

 ،هذين احلقلني ختتلف عن بعضها متام االختالف، وال ربط هلاتني املساحتني ببعضهما

  يف السلب وال يف اإلجياب. ال

أن الرؤية العلمية والرؤية الدينية ال  تذهب إىلأخرى  ويف اطختام هناك مجاعٌة

تتعارضان متام التعارض، وال هما ينتميان إىل حقلني بينهما متام االختالف، بل هما 

أخرى: إن هاتني الرؤيتني تكشفان عن  يعمالن على تكميل بعضهما البعض. وبعبارٍة

من  واحدة منهما على الكشف عن وجٍه قات خمتلفة حلقيقة واحدة، وتعمل كّلطب

تا إىل بعضهما فننهما وجوه احلقيقة. وعليه فنن الرؤية العلمية والرؤية الدينية إذا انضّم

 أكثر جامعية عن مجيع أطراف الواقع واحلقيقة.  مان صورًةستقّد

ما املهم هو أن ات على غريها. إّنح إحدى هذه االجتاههنا أن نرجِّ ليس من املهّم

النظر عن  مجيع هذه االجتاهات متفقة على أن الرؤية العلمية والرؤية الدينية ـ بغّض

نوع العالقة القائمة بينهما ـ متخالفتان. وإن اإلذعان واالعرتاف بهذا االختالف هو 

 يف عصر احلداثة.  «الكسوف اإلهلي»الفرضية الوحيدة يف توضيح ظاهرة 

ولكن كيف ميكن لالختالف بني الرؤية العلمية والرؤية الدينية أن يعمل على 

إيضاح ظاهرة الكسوف اإلهلي؟ يبدو أن نفس دخول الرؤية العلمية إىل دائرة وعي 

اإلنسان احلديث قد أرشد الناس إىل إمكانية أن ينظروا إىل العامل وإىل اإلنسان 

بة على ذلك هو التشكيك بقوة وحجية ّتخمتلف. وكان من أهم التبعات املرت بشكٍل

ما سبق كانت تسود العامل رؤية صورة تتجلى يف الرؤية الدينية. ويف  الرؤية الدينية. يف

ااًل على مجيع املستويات. وبعبارة أخرى: كان اهلل هذه الرؤية كان اهلل حاضرًا وفّع

ا بعد غلبة العلم اإلنسان كان يعيش يف عصر ظهور األمر اإلهلي. وأم وكأّن، ظاهرًا
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آخر من النظر. مل  فقد أخذت الرؤية الدينية تواجه منافسًا شرسًا يرشد الناس إىل نوٍع

ها أدخلت حضور اهلل يف تكن الرؤية العلمية بالضرورة نافية لإلميان باهلل، ولكّن

أنها يف الوقت  احملاق. فقد كشفت الرؤية العلمية عن الكثري من األمور اجملهولة، إاّل

 بظالهلا على الكثري من الظواهر والوجوه األخرى من الوجود أيضًا.  ْتفسه ألَقن

فنن كل جمهود  ؛من الرؤية علينا أن ال ننسى أن العرفان يف احلقيقة هو نوٌع

من الرؤية اليت من شأنها أن توصل  خاّص السلوك الديين يرمي إىل احلصول على نوٍع

ويف ذلك يقول  .ص يف رؤيتهقة اإلنسان تتلّخاملؤمن أو السالك إىل غايته. وإن حقي

. .أنت أبصرت. عن اجلسم إْن . فتخلَّ.بل أنت رؤية. ،أنت لست هذا اجلسم»املولوي: 

وما يراه اإلنسان هو الذي يعّبر عن  .ليس لإلنسان بعد اإلبصار غري اللحم واجللد..

  .(40)«حقيقته

والعني ليست سوى رؤية احلبيب . .ما املرء عني، وما سواه جلود.إّن»وقال أيضًا: 

  .(44)«الودود

األدنى  وبطبيعة احلال فنن العرفاء قد انتبهوا إىل أن اإلنسان يرى العامل يف احلّد

والرؤية الباطنية. وقد أطلق املولوي على  ؛بنوعني من الرؤية، وهما: الرؤية الظاهرية

  .(43)«الروحعني »، وعلى النوع الثاني اسم «عني اجلسد»النوع األول اسم 

وقد عرب الشاعر والعارف الكبري حافظ الشريازي إىل هذا النوع من االختالف 

. فأين من ذلك .إن رؤيتك حتتاج إىل عني ترى الروح مبصرة.»بني هاتني الرؤيتني بقوله: 

 . «؟!ال ترى سوى ظاهر العامل ولست أملك غري عنٍي ،أنا

إن غاية السلوك الديين هو أن تستبدل عني اجلسد أو العني اليت ترى العامل 

إن هذا العامل املنظوم سوف يغدو »بعني الروح أو اليت ترى الروح، كما يقول املولوي: 

  .(42)«حملهما النور األنور استبدال هاتني الرؤيتني وحّل إذا مّت .حمشرًا..

والسعادة العميقة يف جمال النظر والعمل تعين ويف احلقيقة فنن الرؤية العلمية 

 من وجهة نظر العرفاء تقوية البصر الذي يشاهد العامل أو أسبابه، ومن هنا كان أهّم

 ع بنعمة البصرية. ما يدعو إليه العارف هو الرؤية الروحية، مبعنى التمتُّ

منافسًا لـ  )أو العني الباصرة( برزت بوصفها «النظر العلمي»وعليه فنن الرؤية أو 
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كبري.  )أو البصرية(، وأخذت تعمل على تهميش الرؤية الدينية إىل حدٍّ «الرؤية الدينية»

ى بالرؤية الدينية أو البصرية اإلنسانية إن ازدهار الرؤية العلمية أو تقوية البصر أّد

بوسع اإلنسان احلديث أن جيلس هادئ البال خلف  ْدم. فلم يُعلتواجه نوعًا من التأزُّ

لنافذة الدينية، ليكتفي بالنظر من خالهلا، متجاهاًل النافذة األخرى اليت فتحت أمام ا

رًا. يف عامل ما قبل احلداثة كانت الرؤية الدينية هي املسيطرة على عينيه مؤخَّ

الرؤية العلمية تلقي بظالهلا على  ْتد أنه مع حلول املرحلة احلديثة أخَذْياألذهان، َب

 ذ ما كان يف السابق يبدو واضحًا وبديهيًا طريقه حنو األفول. الرؤية الدينية، وأخ

: صورة تبدو يف الوهلة التاليوحيسن بنا لتوضيح هذه املسألة االستعانة باملثال 

قد يبدو للوهلة األوىل أنها و .بعد إرجاع البصر تبدو رأس أرنب األوىل رأس طري، ولكْن

ميكن هلذه  . ولكْن«حالة الطري»ولنطلق على هذه احلالة عنوان  ،ل رأس طريمتثِّ

. «حالة األرنب»ل رأس أرنب أيضًا، ولنطلق على هذه احلالة عنوان الصورة نفسها أن متثِّ

ى هذه اللحظة طائرًا أخذ يبدو على يبدو أن هذا الشكل الواحد الذي كان يبدو حّت

 ؛ح ال شعوريًا بني حالتني: احلالة األرنبيةشكل أرنب أيضًا. وهنا فنن العني سوف تتأرج

الناظر عندما يتوصل إىل احلالة األرنبية ختتفي حالة  أخرى: إّن وحالة الطائر. وبعبارٍة

 الطائر يف احملاق. 

ميكن تشبيه العامل يف املفهوم الديين حبالة الطائر. وعندما جاء العلم احلديث 

ملفهوم جديد يتمثل حبالة  واحد مصداقًاعلم الناس إمكانية اعتبار هذا العامل ال

د أن أدركت الذهنية اإلنسانية إمكانية إدراك هذا العامل الواحد األرنب. مبجّر

قادرة على البقاء ضمن حالة  ْدآخر، أي يف إطار احلالة األرنبية أيضًا، مل تُع بشكٍل

ام عن صورة وأخذ العامل الذي كان يرتاءى للناظر بوصفه طائرًا يكشف اللث ،الطائر

 خمتلفة متامًا، وهي الصورة اليت حتكي عن احلالة األرنبية. 

ن العقالني يرى نفسه يف وضع يبدو أن هذه احلالة احلديثة جعلت الفرد املتديِّ

ين، فال هو على شكل طائر ويأخذ العامل من زاويته شكاًل مبهمًا وذو حّد ،حرج

وأرنيب من جهة أخرى.  ،ري من جهةمتامًا، وال هو على شكل أرنب متامًا، فهو طائ

 ،بدأ يفقد وضوحه بعد ظهور احلالة األرنبية فما كان يف السابق يرتاءى طائرًا بوضوٍح
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 األرنب حيجب صورة الطائر.  وأخذ ظّل

عندما ينظر اإلنسان احلديث إىل مساء املعاني جيد نفسه وجهًا لوجه أمام غياب 

 هذه على ثالثة معان:  «فقدان احلضور»د أنه ميكن تفسري جتربة ْياحلضور. َب

طبقًا للرؤية اإلحلادية فنن فقدان جتربة حضور اهلل حتكي عن عدم وجود اهلل. 

. ففي العامل الذي يفقد اهلل تكون جتربة «العدم»هنا يعين  «الفقدان»ويف احلقيقة فنن 

 عًا. عدم حضوره أمرًا طبيعيًا متامًا، ومتوقَّ

السابقة على احلداثة يكون فقدان جتربة حضور اهلل  وطبقًا للرؤية العرفانية

اإلنسان هو  ، ولكّنفنن اهلل حاضٌر وإاّل، ناشئًا يف الغالب عن غياب اإلنسان

 احملتجب، فال ميكنه النظر إىل اهلل من الزاوية اليت حشر نفسه ضمن إطارها. 

نشأ يف وطبقًا لرؤية اإلنسان املتدين احلديث فنن فقدان جتربة حضور اهلل ي

خاص عن الظالل اليت يلقيها  الغالب عن خفاء اهلل. وإن هذا اطخفاء ينشأ بشكٍل

 التصوير احلديث عن اإلنسان والعامل على التصوير الديين للعامل. 

؛ ففي املعنى «االختفاء»هنا لفت االنتباه إىل االختالف بني نوعني من  ومن املهّم

ويف املعنى الثاني يكون االختفاء مبعنى  ؛«العدم»مبعنى  «االختفاء»األول يكون 

املثال: لنفرتض أنك كنت هذا . ولتوضيح هذا االختالف ميكن لنا االستعانة ب«الغيبة»

تبحث عن غرفة الستئجارها، فراجعت مسسارًا بهذا الشأن، وأخذك هذا السمسار 

لكي تلقي نظرة عليها،  ؛يف عمارة ميلكها، ثم فتح لك باب تلك الغرفة إىل غرفٍة

 «اختفاء»فيها. وهنا يكون معنى  وعندها ستشاهد غرفة خالية ال وجود لشخٍص

 ، وأما إذا كان لديك بيٌت«العدم»الشخص فيها هو املعنى األول من التجربة الذي هو 

إلكمال  ؛لولدك الذي كان يسكنها قبل أن يغادر البيت صت فيه غرفًةوقد خصَّ

يب، إنك عندما تفتح هذه الغرفة لن جتد فيها ولدك، وال يكون دراسته يف بلد أجن

د أن جتربتك العاطفية جتاه هذه الغرفة اطخالية ختتلف متام ْيَب ،هناك من أحد فيها

د االختالف عن تلك الغرفة اليت كنت تروم استئجارها. فتلك الغرفة اطخالية هي جمّر

والذي  ،ن ذلك املسافر األثري على قلبكر لك عغرفة خالية، يف حني أن هذه الغرفة تعبِّ

وأنت اآلن تنتظر عودته بفارغ الصرب، فيكون عدم وجود ولدك يف هذه  ،كان يشغلها
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 «الغيبة»واطخفاء مبعنى  «العدم». إن االختالف بني اطخفاء مبعنى «الغيبة»الغرفة يعين 

راك أن جتربة يعود جبذوره إىل التاريخ الكامن وراء تلك التجربة. من هنا ميكن إد

العارف لفقدان حضور اهلل ختتلف عن جتربة امللحد. فبالنسبة إىل امللحد تكون جتربة 

، يف حني أنها بالنسبة إىل العارف )مبا يف ذلك «العدم»مبثابة جتربة  «فقدان احلضور»

 . «الغيبة»العارف الذي يعيش يف العامل احلديث( مبثابة جتربة 

اجلذري يف نوع رؤية اإلنسان احلديث إىل اإلنسان من هنا يبدو أن التحّول 

، «كسوف اهلل»ميكن التعبري عنها بـ  والعامل من الناحية املعنوية قد أوجد حالًة

مبعنى احلالة اليت دخل فيها وضوح اهلل يف احملاق. وعلى الرغم من أن إنسان ما قبل 

أن جتربة الغيبة بالنسبة  ، إاّل«الغيبة»احلداثة يف الكثري من أوضاعه كان يعيش حالة 

خذت أبعادًا أكثر عمقًا، حيث أخذ اإلنسان ال يعيش حالة إىل اإلنسان احلديث قد اتَّ

 . «عصر الغيبة»ه يعيش يف ب، بل أخذ يرى نفسه وكأّنْسالغيبة فَح

ة جيب أن ال مينعنا من االلتفات إىل د أن التأكيد على هذا االختالفات اهلاّمْيَب

امة بني التجارب اإلميانية يف مجيع هذه احلاالت. فنن التجربة اإلميانية أوجه الشبه اهل

لإلنسان احلديث تشبه اإلميان اإلبراهيمي يف أنها نوع من التجربة احلماسية 

 كيف ميكن إبداء احلّب جتاه احملبوب الغائب؟  والعاطفية. ولكْن

ه، وحاضرًا يف طبقًا لتعاليم األديان التوحيدية يكون اهلل غائبًا يف حضور

مبعنى أن اإلنسان عندما يعيش جتربة حضور اهلل، عليه أن يدرك جيدًا أن  ،غيبته

فعلى العارف الذي خيوض مثل هذه  .حمتوى هذه التجربة قاصر عن إدراك ذات اهلل

التجربة أن ال يعترب مضمون جتربته عن اهلل مساوقًا حلقيقة ذات اهلل. ومن ناحية أخرى 

ل إليها ة اهلل أن تكون مصدرًا ملعرفة خاصة هلل ال ميكن التوصُّميكن لتجربة غيب

د طريق جمّر «الغيبة» ى لإلنسان من ألف طريق، وإّنفنن اهلل يتجّل ؛من الطرق األخرى

يه يف واحد من تلك الوجوه، ال يف جتّل حد مع أّيواحدة من تلك الطرق. وإن اهلل ال يتَّ

 يه يف جتربة الغيبة. جتربة احلضور، وال يف جتّل

ى يف غيبته أيضًا تعّين على اإلنسان يف هذه احلالة أن يعيش كان اهلل يتجّل ذاإ

طريق خاص إىل  «ي الغيبةجتّل»ن هي أن ْية يف الَب. واملسألة اهلاّم«غيبته»جتربة اهلل يف 
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ها معرفة اهلل، ولرمبا كانت املعرفة اليت حيصل عليها الفرد ال ميكن له احلصول علي

يه يف جتّل»ى من طريق طريق آخر، ولن يكون باإلمكان احلصول عليها حّت من أّي

: إن جانبًا من معرفتنا عن الشمس التاليح هذا املعنى من خالل املثال . ولنوّض«حضوره

أن هذه الرؤية املباشرة للشمس ليست هي  حيصل من خالل رؤيتنا املباشرة هلا، إاّل

عندما حيّل الليل وخترج الشمس عن  :من باب املثالوس. الطريق الوحيد ملعرفة الشم

مساء جتربتنا املباشرة سنواجه عاملًا خاليًا من الشمس، وميكن ملعرفة العامل اطخالي 

أي العامل الذي حيتوي على الشمس.  ،البديل خ من إدراكنا للشّقمن الشمس أن يرسِّ

الطرق اليت حصل اإلنسان بسببها على  كما أن جتربة كسوف الشمس تعترب من أهّم

 مة وفريدة أحيانًا حول الشمس.معلومات دقيقة قيِّ

حيانًا يكون حمبوبك إىل جوارك، وأنت تعيش معه جنبًا أولنذكر مثااًل آخر: 

من معرفتك عنه ناشئة عن معاشرتك وجمالستك  إىل جنب، وهنا يكون اجلزء اهلاّم

من  ذا احملبوب أن يسافر ويغيب عنك وعن عاملك لفرتٍةر هلدِّلو ُق املتواصلة له. ولكْن

متام االختالف. إن  الزمن فنن إدراكك حلضوره والدور الذي يلعبه يف حياتك خمتلٌف

األثر الذي سيرتكه يف قلبك ويف حياتك وعاملك سيجلي أبعاده وعمق حضوره يف 

ن قبل. م حياتك، وسوف حتصل من خالل ذلك على حقائق بشأنه مل تكن واضحًة

يف  ولكْن ،ن من إدراك وجود اهللحيث يتمّك ،وعلى هذا القياس اإلنسان املعاصر

ي، ويف شعور املرء غيبته، ويف معاني احلياة العميقة، ويف االضطراب الناشئ عن التخّل

حلظة من حلظات وجوده حنو  ر املالذ يف مواجهة الشرور اليت تسوق كّلبعدم توّف

 التالشي واالنهيار. 

شدنا العارف إىل أن العشق إمنا هو وليد املعرفة. وإن اإلميان اإلبراهيمي وير

د أن إميان املرء املعاصر إمنا هو نتيجة املعرفة ْيم بالعشق نتاج معرفة احلضور، َباملفَع

ه هذه املّرة عشق ، ولكّنإن إميانه عشٌق. الغيبية. إن اإلنسان املعاصر جيد اهلل يف غيبته

 الغائب.جتاه املعشوق 
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الهوامش
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 املعاصرة يرانإة يف سالمّيالفلسفة اإل
 

 شكوريمحمد فنائي اإلد. 

 علي آل دهر الجزائريترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

سالمية كانت على الدوام مهد احلكمة والتأمل اإليران إيشهد التاريخ أن 

 ،ىل ابن سينا واملولويإو ،العقلي. فقد ُعرف حكماء وعرفاء هذه الديار ـ من الفارابي

وحتى السهروردي وحيدر اآلملي وصدر الدين الشريازي ـ يف أصقاع املعمورة بأنهم 

ت أنظار طالب احلكمة واملعرفة من اجتهجنوم املعرفة واملعنوية. وهلذا السبب فقد 

يران إوميكن العثور على آثار علماء  . حكماء تلك الديارإىلأقصى بقاع الدنيا 

ويرتبط  ،باملاضي سالمية يف شرق األرض وغربها. فهل أن هذا االفتخار خيتّصاإل

 ؟اقًاأن مشعل احلكمة اليزال مشرقًا وبّر أم، بالتاريخ

ىل اضطراب إى أن مرور األيام أّد رغم :كن القولهذا السؤال مي عنجابة إليف ا

ىل اليوم تشّع إوهي باقية  ،مل تطفأ أبدًا أنها وحلسن احلّظ ج هذه الشعلة، إاّليف توّه

 ،رّوادهايران وإبنورها. وإّن االطالع على احلياة الفكرية والفلسفية املعاصرة يف 

مفيدة يف استمرار  خطوٌةهو يران وخارجها، إب احلقيقة يف داخل طالل اوالتعريف به

وحركة ضرورية النتهال اجليل اجلديد من هذا املرياث  ،هذا املنهج القويم والغين

ك تلقي نظرة على احلياة العلمية لبعض رّواد احلكمة ْيالقّيم. واملقالة اليت بني يَد

 يران املعاصرة. إسالمية يف واملعرفة اإل
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  ــــــ مةمقّد

يران إسالمية يف وضوع هذا البحث دراسة ألوضاع الفلسفة اإلسيكون م

مجالية على آثار وأفكار أكثر الفالسفة تأثريًا يف هذه الفرتة. إوفيها نظرة  ،املعاصرة

حال فكل  وال خيفى أنه ال ميكن الفصل بني الفرتات بشكل قطعي. وعلى أّي

سالمية قبل الثورة اإل نت أفكارهمرون تكوَّالشخصيات اليت سنرتجم هلا هم مفكِّ

أنهم كانوا أحياء بعد  ووقعت بعض نشاطاتهم أيضًا قبل الثورة؛ إاّل ،يرانيةاإل

وال زلنا ننعم بوجود البعض اآلخر.  ،ي بعضهم بعد انتصار الثورةانتصارها. وقد توّف

 ،سالميةوا نداء ربِّهم قبل انتصار اجلمهورية اإلث عن الفالسفة الذين لبُّوهلذا سنتحّد

 نتجوا بعد االنتصار. أوالذين برزوا و

 حممد حسنياطخميين،  روح اهللث عنهم عبارة عن: والفالسفة الذين سنتحّد

حممد  ،(1)الطباطبائي، مرتضى املطهري، مهدي احلائري اليزدي، حممد باقر الصدر

حممد و ،تقي اجلعفري، جالل الدين اآلشتياني، حسن زاده اآلملي، جوادي اآلملي

هؤالء من علماء الدين الذين درسوا يف احلوزات العلمية يف  مصباح اليزدي. فكّلتقي 

 اساتذة قد فارقوا احلياة الدنيا عند كتابة هذمن هؤالء األ قم والنجف. وكان سبعٌة

ىل إإضافة وة. زالوا يفيضون من علومهم يف حوزة قم العلمّي وآخر ثالثة منهم ال ،املقال

خيتلفان عن الفالسفة املذكورين من  ،رينيرانيني مؤّثإني هؤالء سنتكلم عن فيلسوف

ل واألّو .حسني نصرو ؛هما: أمحد فرديد ،حيث املشرب الفكري واطخلفية العلمية

 والثاني على قيد احلياة.  فًى،متو

رة، من الشخصيات البارزة واملؤّث وقد حاول الكاتب جاهدًا أن ال يغفل عن أحٍد

وضرورة اختيار  ،وضيق اجملال ،نظرًا لكثرة املشتغلني بالفلسفة يف هذه الفرتة لكْن

 ،مساءبذكر بعض األ . وقد اكتفيُتًامجيع همعن ديثن من احلمل يتمّك ،جمموعة

على أمل أن أتدارك هذا النقص يف  ،فًاَلورمبا غفلنا عن البعض اآلخر، لذلك أعتذر َس

 أخرى. مقالٍة

ن فنسالمي، لى استمرار الفكر الفلسفي يف العامل اإلنا هذا البحث عويدّل

ونشاط من أجل فتح  م حبماسٍةهذا املسلك يتقّد بل إّن ،سالمية مل ينتِهعهد الفلسفة اإل
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 آفاق جديدة يف الفكر الفلسفي. 

 

 ــــــ اخلميين ح اهللورـ 

ومن  ،وعارف هـ.ش( فقيٌهـ  مام السيد روح اهلل املوسوي اطخميين)اإل

ت منزلته يف القيادة السياسية والدينية الفالسفة البارزين يف الفرتة املعاصرة. وقد أدَّ

واحلال أن االمام  .ىل أن ال ُيعرف عنه اجلانب الفلسفي كما يستحّقإواملرجعية الفقهية 

سالمية، بل إن املقام سني البارزين للفلسفة واحلكمة اإلكان من املدرِّ &اطخميين

ة مؤلفات يف مام اطخميين ظهر أكثر من بعده الفلسفي؛ ألنه ترك عّدلإلالعرفاني 

وهو من العوامل  ،فات يف متناول اليدأما يف الفلسفة فليست له مؤلَّ ،سالميالعرفان اإل

 ىل الغفلة عن بعده الفلسفي. إت اليت أدَّ

ة يف احلوزات عالم عصره يف أربعة علوم مهّمألقد كان اإلمام اطخميين من 

الفقه واألصول والعرفان والفلسفة. وكان قد دّرس السطوح العالية للفقه  :هي ،لعلميةا

ه الكثري من اجملتهدين. وله الكثري ْيى على يَدوترّب ،قم والنجف ْيواألصول يف حوزَت

نها صول الفقه دوَّأحدى دوراته يف إفات وتقريرات دروسه يف هذا اجملال. ومن املؤلَّ

قون يف ليها احملقِّإيرجع و ،«تهذيب األصول»السبحاني بعنوان ونشرها الشيخ جعفر 

ستاذه البارز يف الفقه واألصول هو الشيخ عبد الكريم احلائري أهذا اجملال. و

 هـ(. ـ  اليزدي)

هـ.ش( كي التربيزي)َلمام اطخميين يف العرفان عند املريزا جواد امَلتتلمذ اإل

هـ(. فقد درس كتب شرح فصوص احلكم، ـ  آبادي)حممد علي الشاه و

هـ.ش عند ـ  بني  ،ومنازل السائرين ،الفتوحات املكيةومصباح األنس، و

 أستاذه الشاه آبادي.

شارة ميكن اإلو ،سالميولإلمام اطخميين الكثري من الكتابات يف العرفان اإل

سرار الصالة أنس وومصباح األ ،ىل تعليقة على شرح فصوص احلكم للقيصريإ

مه يف العرفان النظري وشرح دعاء السحر ومصباح اهلداية. وميكن مشاهدة تقّد

 اليت توازي الكتابات العرفانية من الطراز األول.  ،فاته املذكورةوالعملي يف مؤّل
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 حكمييف احلكمة واحلساب واهليئة عند املريزا علي أكرب  وتتلمذ لفرتٍة

أن أستاذه األساسي يف الفلسفة هو السيد أبو احلسن الرفيعي  إاّل، هـ.ش(اليزدي)

ة أربع سنوات يف هـ(. فقد استفاد من دروس هذا احلكيم ملّدـ  القزويين)

سفار عند قصرية يف درس األ هادي السبزواري. واشرتك لفرتٍة شرح منظومة املاّل

ىل االشرتاك إأنه ال حيتاج أنه وبسبب نباهته ورسوخه يف احلكمة شعر ب رفيعي، إاّل

ه والتباحث فيه مع املريزا خليل الكمر ،سفارفاكتفى مبطالعة األ ،يف درس األسفار

 وأصبح أستاذًا ماهرًا يف هذا احلقل العلمي.  ،يإ

ساسية حباث األودّرس األ ،ة دوراتشرح املنظومة لعّد &مام اطخمييندّرس اإل

. وقد نشرت تقريرات دروسه يف واحدة على األقّلة عشر سنوات لدورة سفار ملّدمن األ

رها أحد تالمذته اليت قرَّ ،صدرا وبعض أحباث األسفار ملاّل ،شرح منظومة السبزواري

ـ  لقيت تلك الدروس بني هـ.ش(. وقد ُأـ  وهو السيد عبد الغين األردبيلي)

 . (0)هـ.ش يف مدينة قم

 املؤلفات إىلها مفقودة. وباإلضافة لكّن ،سفارألعلى كتاب ا ولإلمام تعليقاٌت

 ،الفلسفية لإلمام ميكن العثور على آرائه الفلسفية يف اجملاالت املعرفية األخرى

كالفقه والعرفان والكالم واألخالق والسياسية وتفسري القرآن. وكذلك وردت 

 فاته يف أصول الفقه. يف دروسه أو مؤلَّ أحباث عقلية وفلسفية كثريٌة

مرتضى  يخمام اطخميين: السيد جالل الدين اآلشتياني، الشومن تالمذة اإل

مهدي احلائري اليزدي، السيد مصطفى  الشيخاملطهري، السيد عبد الغين األردبيلي، 

اطخميين، السيد رضا الصدر، السيد حممد علي القاضي الطباطبائي، الشيخ حسني 

 . (4)والسيد عز الدين الزجناني ،علي املنتظري

 ،هـ.ش بتدريس الفلسفة والعرفانبدأ االمام اطخميين يف حدود سنة 

 ،من هذه الدروس كانت خاصة واستمر على تلك احلال ما يناهز ثالثة عقود. وكثرٌي

ألن األجواء الغالبة يف تلك األزمنة تعارض الفلسفة  ؛وأحيانًا بعيدًا عن األنظار

بعض الفالسفة والعرفاء. ففي مثل تلك ىل احلكم بكفر إحتى وصل األمر  ،والعرفان

وتربية طالب بارزين يف هذا ، مام بذرة الفلسفة من خالل تدريسه هلااألجواء غرس اإل
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اجملال. وقد استطاع اإلمام من خالل موقعه الفقهي واملرجعي )وبعد ذلك القيادة 

ر البحث لتطّود األجواء وميهِّ ،هات املعارضةالسياسية( أن يصمد يف مقابل تلك التوجُّ

 الفلسفي. ولو مل يكن هذا الدور الفريد لإلمام اطخميين يف هذه الناحية مل يتأتَّ

 ع واالنتشار. للعالمة الطباطبائي وتالمذته ذلك التوسُّ

سالمية كان فريدًا. فبعد ساع الفلسفة اإلواّت إن دور اإلمام اطخميين يف منّو

د للفلسفة والدفاع عن الفكر مام املؤّياإل يران كان رأيإسالمية يف انتصار الثورة اإل

ىل إى فات الشهيد مرتضى املطهري، قد أّدومن ذلك الدفاع عن آراء ومؤّل ،الفلسفي

 ،ما يف احلوزات العلمية واجلامعاتوال سيَّ ،يرانإسالمية يف فرتة ذهبية للفلسفة اإل ءبد

ظة تأثري هذا املوج يف ما يران يقينًا. وميكن مالحإيف تاريخ  واليت مل يكن هلا نظرٌي

يران يف لفت انتباه الكثري من الطالب والباحثني املسلمني وغري املسلمني إوراء حدود 

 سالمية. ىل الفلسفة اإلإ

ة يف إذ قلَّما جتد عاملًا كما هو قّم ؛مام اطخميين بشمولية قّل نظريهاع اإليتمتَّ

الفلسفة يكون كذلك يف الفقه واألصول. يقول السيد جالل الدين اآلشتياني: 

ليس هلا نظري  &ةفات العرفانية إلمام األّممصباح اهلداية وشرح دعاء السحر من املؤلَّ»

الشتماهلما على الرموز والدقائق  ؛فات اطخالدةيف جماهلا... هاتان الرسالتان من املؤلَّ

مام هاتني الرسالتني يف عنفوان شبابه. إن مصباح اهلداية يشبه ف اإلوقد صنَّ .العرفانية

 .(3)«ففات القرن السابع والثامن اهلجري الذي كان فرتة نضج العرفان والتصوُّمؤلَّ

ومل  ،يدرِّس هذه العلوم الثالثة )الفلسفة والعرفان والفقه( &مام اطخميينكان اإل»

فمن وجهة نظر اآلشتياني يندر العثور على  .(2)«منها يف أيٍّ يكن يف تدريسه نقٌص

وحيد عصره يف العلوم العقلية » :مام بعبارات مثلهكذا فرد؛ وهلذا فننه يذكر اإل

 .(3)«وخامت العرفاء واحلكماء ،والنقلية والذوقية

 وقد طبعت جمموعة أشعاره العرفانية.  ،وكان اطخميين شاعرًا أيضًا

ائية، ية كبرية للفلسفة املّشأهّم ْرِعاطخميين مل ُييقول مهدي احلائري إّن االمام 

وكان يفسِّر احلكمة املتعالية  .شراقية للسهرورديلكنه كان حيب احلكمة اإل

بالطبيعيات القدمية وعلم الفلك احلديث، ويعترب  مام يهتّمعرفاني. كان اإل بذوٍق
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أنه كان  ائي إاّلاملّشمام مل ُيعجب باملشرب أن اإل ورغم. (9)الفلكيات القدمية أباطيل

ستاذنا الشهري ووحيد عصرنا يف أح صرَّ»جيّل ابن سينا. يقول اآلشتياني يف هذا الشأن: 

د ِرمام العارف، مساحة السيد اطخميين: َتالعلوم النقلية والعقلية والذوقية، اإل

ب ه بني أرباكثرية على الشيخ ]ابن سينا[ يف احلكمة اإلهلية، ومع ذلك فنّن شكاالٌتإ

 .( 8)«﴾َأَحٌد ُكُفوًا ُهَل َيُكْن َوَلْم﴿ ،النظر والتحقيق

وتفاوتها عن الفلسفة اليونانية  ،صدرا يقول اآلشتياني حول أصالة فلسفة ماّل

أن اعتبار بمام اطخميين قد صّرح خامت احلكماء والعرفاء اإل»مام: من وجهة نظر اإل

من اجلهل  يونانية نابٌع تباعه، فلسفًةأوأفكار تالميذه و ،صدرا احلكمة املتعالية ملاّل

إن احلكمة والفلسفة اليونانية أيضًا تعترب ذات ». وكان يقول كرارًا أيضًا: «اطخالص

 ،بتدريس احلكمة املتعالية وهلذا فقد أمضى سنني طوااًل .(7)«أهمية كربى يف ذاتها

، وقد شرح «تقريرات فلسفه»وكما جاء يف كتاب  ،صدرا وشرح أفكار وآراء ماّل

 ىل أحباث النفس واملعاد. إمسائل احلكمة املتعالية من مباحث الوجود 

مام تعترب والبعد الفكري اآلخر لإلمام هو فكره السياسي. فمن وجهة نظر اإل

سالم. ويف رأيه ال ميكن القبول ساسية يف اإلالسياسة وإدارة اجملتمع من التعاليم األ

سالمية دين. ومنذ نصف قرن ونظرية احلكومة اإلبال  سياسٍةأو  ،سياسة الب بديٍن

يران إمام اطخميين لفتت أنظار الباحثني يف احملافل العلمية يف ووالية الفقيه لإل

وأطاح بها. وقد  ،السلطة البهلوية مام ضّدوخارجها. وعلى أساس هذا الفكر ناضل اإل

 ،مام اطخميينلإليران على ضوء الفكر السياسي إسالمية يف ست اجلمهورية اإلتأسَّ

مام ميتدح الشهيد السيد حسن ساسي على أساس نظرياته. وكان اإلوِّن القانون األوُد

مام اطخميين هـ.ش( . وهناك الكثري من البحوث حول اآلراء السياسية لإلس)املدرِّ

 شامل لفلسفته السياسية.  اآلن حتليٌل حّتى ْجِره مل َيلكّن

مام اطخميين ليست علومًا والسياسة يف فكر اإلالفقه والفلسفة والعرفان 

ليها تبعًا للمزاج والذوق، بل إنها مجيعًا أجزاء إجه اّت ،فكارًا منفصلة عن بعضهاأو

وفلسفة حياة  ،ورؤية كونية ،فات ضرورية جملموعة فكرية واحدةومؤلِّ ،متماسكة

 فردية واجتماعية مبنية على التعاليم اإلسالمية. 
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 ــــــ لطباطبائيا ـ حممد حسني

هـ يف مدينة ة سنة ذي احلّج ولد السيد حممد حسني الطباطبائي يف 

فدرس اللغة  ،ه يف فرتة الصغر. وعند التاسعة التحق بالكتاتيبْيتربيز. وفقد والَد

ه بعد توّجوة مثاني سنوات يف مسقط رأسه. العربية وعلم الكالم والفقه واألصول ملّد

سالمية املختلفة عند وتتلمذ يف الدراسات العليا للعلوم اإل ،األشرفىل النجف إذلك 

ىل درجة االجتهاد عن النائيين، إبارزين يف تلك الفرتة. فدرس الفقه واألصول  أساتذٍة

صفهاني، والرياضيات عند أبي القاسم وحممد حسني األ ،احلسن األصفهاني يأب

وهو  ـ (ـ  البادكوبي) اطخوانساري. واستفاد من فيلسوف عصره أبي حسني

ويف  ،س الزنوزيعلي املدرِّو ،احلسن جلوه ي، أبـ شكوريمن تالمذة املريزا هاشم اإل

 املريزا علي القاضي.  :ساتذة أمثالأالعرفان والسلوك املعنوي انتهل من 

ة وأقام هناك ملّد ،من العلوم واملعارف ىل موطنه بكنٍزإهـ.ش عاد ويف سنة 

 ،الت ومراقبةكانت له تأمُّ ،لتأمني املعيشة ؛وضمن العمل بالزراعة .نيعشر سن

لالضطرابات وعدم االستقرار الذي  ونتيجًة ؛وتأليف لبعض الرسائل. ويف سنة 

وبدأ  ،ىل احلوزة العلمية يف مدينة قمإه توجَّ ،ذربيجانأ يفبته احلرب العاملية الثانية سبَّ

 ،بالتدريس والتحقيق والتأليفـ كانت صعبة  جديدة مثمرة من حياته ـ وإْن مرحلًة

يف مدينة  هـحمرم  ي العالمة الطباطبائي يف ىل آخر عمره. وقد توّفإت واستمرَّ

صالحات، واإل، فات، اطخدماتمرياثه عبارة عن: املؤّل وأهّم .مًاتاركًا مرياثًا قيِّ ،قم

 والتالميذ. ، األفكارو

كالفلسفة  ،سالميةكتب العالمة الطباطبائي يف خمتلف العلوم واملعارف اإل

فاته وأكثرها تأثريًا مؤلَّ إال أن أهّم ،والكالم والتفسري والعرفان والفقه واحلديث

ف للعالمة مصنَّ أن أهّم سالمية. وال شّكتفسري القرآن والفلسفة اإل ْيكانت يف حقَل

ف للشيعة يف القرن الرابع مصنَّ أهّمهو العلماء وحبسب اعتقاد بعض  ،الطباطبائي

الذي يعترب كنزًا  ،بأجزائه العشرين «امليزان يف تفسري القرآن»عشر اهلجري، كتاب 

من البحث عن األفكار  دَّمن العلوم واملعارف املختلفة العقلية والنقلية واملعنوية. وال ُب

 .ويف حمتواه ،يف أسلوبه يزان بديٌعمة يف هذا الكتاب. فاملالفلسفية والكالمية للعاّل
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مة الطباطبائي: فات الفلسفية للعاّلاملؤلَّ بداع. ومن أهّممن اإل ويف آرائه التفسريية كثرٌي

أصول الفلسفة واملنهج الواقعي، بداية ، ربعة ملال صدرااحلواشي على األسفار األ

ئل الفلسفية ىل رسائله الكثرية يف املساإباإلضافة  ،ونهاية احلكمة ،احلكمة

 واألخرى بالعربية.  ،واليت كتب بعضها بالفارسية ،واملنطقية والعرفانية والكالمية

ىل احلوزة العلمية يف قم نقطة إوميكن اعتبار جميء العالمة الطباطبائي 

ت احلياة والنشاط يف حوزة قم العلمية. يف احلوزة العلمية الشيعية. فبجهوده دبَّ فاصلة

هًا جديدًا يف وأوجد توجُّ ،وألف كتبًا بديعة ،نوبارز يديه تالمذٌةوقد تتلمذ على 

ر العالمة الطباطبائي على ميزات يوم. ونظرًا لتواّفبعد ثريه يومًا أسع تاحلوزة العلمية اتَّ

ثريها الزمان أواليت جتاوز نطاق ت ،رة جدًامن الشخصيات املؤثِّ كانعلمية وعملية 

 ،بتالمذته وال ختتّص ،ما. وبعض تأثرياته خالدة وعامةذين كان يعيش فيهلواملكان ال

ليد قائمة. يقول أحد تالمذة العالمة يف هذا اىل تقإـ ما  ىل حدٍّإـ لت لت وحتوَّبل تأصَّ

أبعاده الوجودية بشكل  ى تعرف كّلأن متضي سنوات بل قرون حّت دَّال ُب»الشأن: 

 .(12)«أن تدرس تأثرياته العظيمة الكبرية يف جمتمعنا دَّوال ُب ،كامل

ىل مدينة قم مل تكن الفلسفة حتظى مبكانة إعند جميء العالمة الطباطبائي 

وما عدا بعض احللقات  .جيابيةإ والنظرة السائدة للفلسفة مل تكن نظرًة .مناسبة

لعالمة يف الظهور. فعمل ا الدرسية الصغرية واملنزوية مل يكن للفلسفة جماٌل

 ،الطباطبائي، بالرغم من املعارضة واملضايقات الكثرية، على إحياء الدرس الفلسفي

وتعريف فضالء احلوزة العلمية بالفلسفة. واستطاع خالل سنوات من العمل املتواصل أن 

ىل إنظار اجليل اجلديد يف احلوزة أويلفت  ،رينمجاعة من الفالسفة املفكِّ ييرّب

ساتذة حد األأمام اطخميين ىل قم كان اإلإجميء الطباطبائي الدرس الفلسفي. وقبل 

وكان الكثري من الطالب الذين يشرتكون يف  ،البارزين للفلسفة والعرفان يف قم

 . &مام اطخميينون من تالمذة اإلدَُّعدرس العالمة الطباطبائي ُي

ومن أوائل الفالسفة املسلمني  ،اد البحث الفلسفي املقارنوكان العالمة من رّو

وقام بتحليلها ونقدها. ففي القرن الرابع  ،وا للفلسفات الغربية اجلديدةالذين تصّد

الفلسفة املاركسية يف  ْتيف العقد الثالث، انتشَر وباألخّص ،عشر اهلجري الشمسي
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اجملال.  يف هذا «رانيأتقي »فات مؤلَّ خّصوعلى األ ،ما من قبل حزب تودةوال سيَّ ،يرانإ

 ،ديكارت وكانت :أمثال ،وشيئًا فشيئًا أخذت أفكار الفالسفة الغربيني التقليديني

فعل من العالمة  ل رّدفني. وتبلور أّويف احملافل اجلامعية وبني املثقَّأيضًا تطرح 

ف على هذه األفكار من خالل الرتمجات الفارسية والعربية، الطباطبائي، الذي تعرَّ

. ويف هذا «أصول الفلسفة»ض عنها تأليف كتاب درسية متخَّ بتشكيل حلقاٍت

سالمية بأسلوب عرض الفلسفة اإل ،مة للفلسفة املاركسيةوضمن نقد العاّل ،الكتاب

من حيث أسلوب عرض البحث  ،جديد. وقد احتوى هذا الكتاب على آراء جديدة

الرائدة. وتلك هي بداعية وومن حيث األدبيات الفلسفية اإل ،وتبويب األحباث الفلسفية

جديد  بنحٍو «نظرية املعرفة»سالمي يف حبث إم فيها فيلسوف يتكلَّاليت ة األوىل املّر

احلركة والزمان واإلهليات  ،ويطرح مسائل ما بعد الطبيعة يف حبث الوجود ،ومبتكر

 ىل األسئلة الفلسفية املعاصرة. إجديد وناظر  يف قالٍب، الفلسفية

 

  ــــــ ـ مرتضى املطهري

هـ.ش يف فرميان التابعة طخراسان. ويف بهمن  ولد مرتضى املطهري يف 

سالمية. ويف لدراسة العلوم اإل ؛الثانية عشرة من عمره التحق باحلوزة العلمية يف مشهد

وهناك حضر دروس الفقه  .كمال دراستهإل ؛ مدينة قمإىلهـ.ش انتقل سنة 

كمري، السيد صدر ت الكوهحّج الشيخ :أمثال ،تذة عصرهاسأواألصول عند أبرز 

والسيد حسني  ،الدين الصدر، السيد أمحد اطخوانساري، السيد حممد الداماد

هـ.ش اشرتك أعلى مراحل االجتهاد. ويف حدود سنة وصل إىل ى حّت ،الربوجردي

 يتثنة اواستفاد منه ملّد ،مام اطخميينيف دروس شرح املنظومة ودروس األسفار عند اإل

ف على خالق والفلسفة والفقه واألصول. وبعد أن تعرَّسنة أيضًا يف دروس األ ةعشر

حبيث أوكل  ،زينوكان من تالمذته املتميِّ ،العالمة الطباطبائي التحق حبلقة درسه

. وتتلمذ عنده أيضًا يف فلسفة ابن سينا «أصول الفلسفة» مة شرح مؤلَّفه املهّمليه العاّلإ

ة دروس املريزا احلكمة املتعالية. كذلك حضر الشهيد املطهري ملّدوبعض أحباث 

 ولفرتة أيضًا عند املريزا علي الشريازي.  ،هـ(ـ  مهدي اآلشتياني)
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وبدأ نشاطاته يف ثالث جماالت:  ،ىل طهرانإهـ.ش وهاجر املطهري سنة 

ع سياسية واجتماعية. واجملتمع. وكانت له عالقات ودواف ؛واجلامعة ؛احلوزة العلمية

من  ًاالنظام امللكي( جزء وهلذا السبب فقد كانت نشاطاته السياسية )النضال ضّد

واستمرت  ،هـ.شخرداد سنة  حياته. وازداد نضال املطهري منذ وقوع حوادث 

باإلضافة  ،رًا إسالميًاهـ.ش. وكان املطهري مفكِّرديبهشت أ ى شهادته يف حّت

سالمية ومنو مهم يف الصحوة اإل شطًا سياسيًا واجتماعيًا. وكان له دوٌرىل كونه ناإ

يراني من خالل تدريسه يف اجلامعة واطخطب يف احملافل الوعي الديين يف اجملتمع اإل

ت ونشر الكتب واملقاالت الكثرية. أدَّ ،رشاد يف طهرانحسينية اإل :ومنها ،املختلفة

رًا للثورة عرف بوصفه منظِّأن ُيإىل وقدرة البيان وتأثري قلم املطهري  ةأصالة الفكر

مام اطخميين سنة فه اإل. وقد كلَّاواملساند الفكري والفلسفي هل ،سالميةاإل

 ،أرديبهشت سنة  وكانت شهادته ليلة  .«شورى الثورة»هـ.ش بتشكيل 

 ،بلغ بها أمنيته ،رهابيةالفرقان اإل غادرة من قبل مجاعة طلقٍةب ،ىل منزلهإعند عودته 

 وهي الشهادة يف سبيل اهلل. 

فات وكتابة املؤلَّ ،سالمية يف احلوزة واجلامعةكان تدريس الفلسفة اإل

رغباته ونشاطاته الدائمة. وقد كان شرحه على أصول الفلسفة  من أهّم ،الفلسفية

من أكثر الكتب الفلسفية  ،فات فرتة شبابهوهو من أوائل مؤلَّ ،للعالمة الطباطبائي

نت ومقاالت يف مسائل فلسفية خمتلفة. وقد دوِّ يران. وله كتٌبإاملعاصرة قراءة يف 

 :ونشرت، مثل ،الكثري من كتبه بعد شهادته باالستفادة من الدروس الصوتية

ه ْيوشرَح ،ربعة ]ملال صدرا[سفار األواأل ،شروحه على إهليات الشفاء ]البن سينا[

فات هادي السبزواري. وترك املطهري أيضًا مؤلَّ ع على منظومة املاّلوسَّاملختصر وامل

موعة اجملو ،كتاب العدل اإلهلي :أمثال ،كتبت بذوق فلسفّي ،كالمية كثرية

أجزاء. ومن آثاره األخرى  ةفة من سبعسالمية( املؤّلمة على الرؤية الكونية اإل)مقّد

فات أخرى يف تفسري القرآن والفقه مؤلَّتصحيح وحتقيق كتاب التحصيل لبهمنيار. وله 

 والعرفان والتاريخ والسياسة والتعليم والرتبية. 

سالمية. ويف كان املطهري ماهرًا يف تدريس املتون التقليدية يف الفلسفة اإل
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بداع واستيعاب وحتليل ونقد للفلسفات األخرى. وميكن اعتباره نقطة حتول إتأليفاته 

يران. فاملؤلفات الفلسفية قبله كانت ختصصية إلفلسفية يف مهمة يف الفكر والثقافة ا

وتهتم بها ثلة قليلة. طبعًا كانت ظروف الفرتة الزمانية للمطهري خمتلفة عن  ،جدًا

مكانات أكثر مناسبة لالهتمام العام ففي زمانه كانت األجواء واإل ،الفرتات السابقة

 ال جدًا. وفّع إال أن أسلوبه يف طرح املباحث الفلسفية ممتاٌز ،بالفلسفة

ع والسعة يف املوضوعات اليت حبثها وكتب من خصائص الشهيد املطهري التنوُّو

موضوع  ع مشهود يف املوضوعات الفلسفية وغري الفلسفية أيضًا. وكّلفيها. وهذا التنوُّ

به ويبحث فيه. فمن املوضوعات اليت كتب أو حتدث  يشعر بضرورة البحث حوله يهّم

خالق، نسان، علم النفس، األعنها املطهري: الوجود، نظرية املعرفة، الدين، اإل

 سالمية[. إلالفقه، احلقوق، التاريخ، االقتصاد، االجتماع، والثورة ]ا

جدت ُو ولئن .ومن خصائص املطهري يف جمال الفلسفة هو الكتابة بالفارسية

أن اللغة العلمية السائدة يف  الفارسية، إاّلاملؤلَّفات الفلسفّية باللغة نًا بعض أحيا

والتقليد الغالب يف  ،هي اللغة العربية ،يرانإومنها  ،سالميةاحلوزات العلمية اإل

سالمية منذ فات الفلسفية اإلالكتابة الفلسفية أنها بتلك اللغة. وقد كتبت أهم املصنَّ

ابها كانوا من الفرس، وهلذا مل رغم أن أغلب كّت ،اللغة العربيةاليوم ب إىلالنشأة و

 فئة قليلة.  فات إاّلبتلك املصنَّ يهتّم

مكان بالصعوبة والتعقيد. والفالسفة الذين كتبوا يف  عرفت الفلسفة يف كّل

لوا من صعوبتها. ومن خصائص املطهري األخرى وضوح املاضي باللغة الفارسية مل يذلِّ

وجتربة تدريس  ،شرح املطالب الفلسفية. وقد مسحت له قابليته الذاتيةبيانه يف 

القدرة االستثنائية على بيان بيف احلوزة واجلامعة وغريها،  ،الفلسفة يف حمافل خمتلفة

سلسة  واضح لألحباث الفلسفية. وكان يطرح األحباث الفلسفية الغامضة بصورٍة

 تقانها. إة املطالب ور على دّقبدون أن يؤّث ،ة الناسى يف خطبه بني عاّمميكن فهمها حّت

ألن اطالعه  ؛من اطخصائص األخرى للمطهري تناوله لألحباث الفلسفية املقارنة

ل ونقد اد يف طرح األحباث املقارنة. فقد حلَّعلى بعض الفلسفات الغربية جعله من الرّو

ديالكتيكية واملادية من املادية ال ،عة األبعاد املختلفة للمذهب املاركسيبأحباث موسَّ
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وقارن قضاياها املختلفة بالنظريات  ،وحتى االقتصاد والسياسة املاركسية ،التارخيية

 ،قة باملعرفةيف األحباث املتعلِّ وباألخّص ،«أصول الفلسفة»سالمية. ويف كتاب اإل

عرض ونقد املطهري آراء بعض الفالسفة الغربيني واملدارس العقلية والتجريبية الغربية. 

واليت  ،تذة ومرتمجي الفلسفة الغربيةاسألقاها لبعض أوكذلك يف بعض دروسه اليت 

تعرض آلراء بعض  ،«ع للمنظومةشرح املوسَّال»ونشرت حتت عنوان  ،طبعت بعد شهادته

فاته املختلفة أفكار هيوم وكانت وهيغل. وقد حبث يف مؤلَّ :أمثال ،الفالسفة الغربيني

 ىل الفالسفة املعاصرين. إمن اليونان القدمية  ،الفالسفة الغربيني

ومن اطخصائص األخرى يف الفكر الفلسفي للمطهري هو االهتمام بتاريخ 

 .ىل أهمية تاريخ الفلسفةإسالمي أشار إل فيلسوف األحباث الفلسفية. ورمبا كان أّو

من  «يرانإسالم واطخدمات املتبادلة بني اإل»وله خطوات يف هذا اجملال. ويعترب كتابه 

 . (11)سالميةل اطخطوات يف التأريخ للفلسفة اإلأّو

وغريها من الفلسفات الغربية  ،إن شرح الفلسفة الصدرائية، نقد املاركسية

والعرض اجلديد ألحباث املعرفة، الفطرة، فلسفة التاريخ، وطرح اإلهليات  ،املعاصرة

الشهيد املطهري للفكر  مهامن اطخدمات اليت قدَّ ،معاصرة أو الكالم اجلديد بنظرٍة

من الكتب والرسائل واملقاالت حول أفكار  سالمي املعاصر. وقد ُألِّفت كثرٌيإلا

 فكره الفلسفي.  شامل لكّل اآلن حتليٌل حّتى ْجِره مل َيالشهيد املطهري. لكّن

رين تأثريًا يف جمال البحث والفكر الديين أن املطهري من أكثر املفكِّ ال شّك

ودراسة يف املوضوعات  نه قلما يوجد حبٌثإ :وميكن القول جبرأة .املعاصرةيران إيف 

فرد  الدينية ال جتد فيه أثرًا ألفكار وأدبيات املطهري. وهذا الكالم ال يصدق على أّي

 آخر. 

وكان  .أن له االستقالل يف الرأي إاّل ،أن املطهري فيلسوف صدرائي ورغم

وهو  ،لديه ًاى أكثر أساتذته حمبة واحرتامحّت منهجه نقد اآلراء. وقد نقد بعض آراء

 ،انتقد رأي العالمة الطباطبائي يف حبث االعتباريات :العالمة الطباطبائي أيضًا. فمثاًل

 وطرح آراًء خمتلفة عن آراء العالمة الطباطبائي. 

االعتقادات الدينية والدفاع  بيانال يرى املطهري الكالم التقليدي قادرًا على 
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ه يعترب الفلسفة اإلهلية لإلسالم أكثر قدرة على ذلك. ويرى امتياز بعض ّن؛ لكعنها

يف فكرهم الفلسفي. ويسعى لتأسيس  ،نصري الدين الطوسي :أمثال ،منياملتكلِّ

 سالمي والعلوم املعاصرة. كالم عقالني باالستعانة باملرياث اإل

ثة ـ خالفًا استعمل املطهري الفلسفة بهدف حلحلة القضايا الفكرية املستحَد

واستفاد  .ـالذين قصروا الفلسفة على النصوص التقليدية  ،لبعض الفالسفة التقليديني

القضايا الفكرية يف اجملاالت املختلفة. وقد  من املنهج الفلسفي بصفته منهجًا حلّل

ونقد آرائه والدفاع عنها،  بيانواستفاد منها ل ،عميق سالمية بشكٍلبالفلسفة اإل اهتّم

 األفكار املختلفة. 

 

  ــــــ ـ مهدي احلائري

س احلوزة مهدي احلائري اليزدي، ابن الشيخ عبد الكريم احلائري، مؤسِّ

نهاء دراسته إهـ.ش يف مدينة قم. وبعد العلمية يف قم. وكانت والدته سنة 

أحد  مقارنًا لدراسته الفقه واألصول. ،للمقدمات يف العلوم الدينية درس الفلسفة

سالمية عند ساتذته يف الفقه هو السيد الربوجردي. وتتلمذ احلائري يف الفلسفة اإلأ

 ،يسيسيد أمحد اطخوانساري وسيف اهلل اإلالاملريزا مهدي اآلشتياني و :من كلٍّ

سفار أمام اطخميين. فقد تتلمذ عنده يف شرح منظومة السبزواري وواألكثر عند اإل

فاته أنه أصبح أستاذًا مقبواًل يف الفلسفة وتشهد مؤلَّ .سنواتة تفوق عشر ال صدرا ملّدامل

 ،ة عشرين سنةمام اطخميين ملّدسالمية. يقول: إنه كان لديه ارتباط علمي مع اإلاإل

 . (10)كاتبةوكان يستفهم منه يف مشكالت النصوص العرفانية عن طريق امل

مريكا ليدرس أ ىلإوبعد أن أنهى دروسه التقليدية يف احلوزة انتقل احلائري 

وكتب رسالته للدكتوراه  .وتورنتو ،الفلسفة الغربية يف جامعات جورج تاون، مشيغان

 ,M. Haeri Yazdiسالمية: العلم احلضوري )حتت عنوان )أصول املعرفة يف الفلسفة اإل

The Principle of Epistemology in Islamic Philosophy: knowledge by 

presence)،  مريكا وكندا. ويف سنة أة جامعات يف الفلسفة لسنوات يف عّدودرس

 هـ.ش. سالمية واملقارنة. وتويف سنة ودّرس الفلسفة اإل ،يرانإىل إهـ.ش عاد 
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كاوش » ،(14)«كاوش هاي عقل نظري»، «علم كلي»فاته الفلسفية: من مؤّل

، (19)«ميتافيزيك» ،(13)«» ،(12)«هرم هسيت» ،(13)«هاي عقل عملي

اليت  ،. ونشرت بعض آثاره«حكمت وحكومت»و ،«التعليقات على حتفة احلكيم»

كانت دروسه يف طهران، بعد وفاته أيضًا. ومن هذه اآلثار: فلسفه حتليلي )الفلسفة 

سالمية( ونظريه شناخت )نظرية املعرفة يف الفلسفة اإل ،وسفر النفس ،التحليلية(

 فلسفية(. وجستارهاي فلسفي )مقاالت 

وكانت له مباحثات أيضًا مع العالمة الطباطبائي وجوادي اآلملي يف جماالت ما 

 بشكل مكاتبات نشرت يف بعض اجملالت.  ،سالم السياسيةبعد الطبيعة وفلسفة اإل

وأهم نشاطاته  .ومن أبرز خصائص املباحث الفلسفية للحائري هو طابعها املقارن

 .صيختصُّ هو طرح األحباث الفلسفية املقارنة بشكٍلسالمية املعاصرة يف الفلسفة اإل

ّن فنيران بعض األحباث املقارنة أيضًا إن كانت لبعض الفالسفة املعاصرين يف لئو

ىل إباإلضافة  ،ما احلائري فألنهأ ،كثريًا منهم مل يتناولوا الفلسفة الغربية عن قرب

جنليزية نًا من اللغة اإلسالمية وعلم األصول، كان متمكِّصه يف الفلسفة اإلختصُّ

س للفلسفة املقارنة سالمي أسَّإل فيلسوف والفلسفة الغربية احلديثة، لذلك كان أّو

ه مل جيد الفرصة الكافية لبسطها والتوسع فيها. وكان كادميي، وكأّنمبعناها األ

سالمية ك بالفلسفة اإلبالرغم من متكنه من الفلسفة الغربية، شديد التمّس ،احلائري

ما الفلسفة وال سيَّ ،ال صدرا. والفلسفة الغربيةاملوباألخص فلسفة  ،فاع عنهاوالد

سالمية، أما من يف املنهج من الفلسفة اإلـ من وجهة نظره ـ كثر تطورًا أ ،التحليلية

سالمية أكثر تكاماًل املشكالت الفلسفية املهمة فنن الفلسفة اإل حيث احملتوى وحّل

 . (18)يف تعاملها

سالمية يف رأي احلائري عدم القطيعة يف تارخيها. الفلسفة اإلومن مزايا 

ليت سالمية متثل طريقًا واحدًا متكاماًل؛ خالفًا للفلسفة الغربية اليت ابُتفالفلسفة اإل

ت اآلراء وفيها الكثري من تشتُّ ،وفلسفة حديثة ؛فلسفة تقليدية :ىلإوانقسمت  ،بذلك

 . (17)واالحنرافات الفكرية

بداعات، شارحًا للفلسفة كانت لديه بعض اإل احلائري، وإْنويعّد مهدي 



 

 

ـه م ـ  والثالثون ــ ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس  نصوص معاصرة  

212 

 ،وبلغة معاصرة ،ال فيلسوفًا جمددًا. ولكن الشرح الذي يطرحه اجتهادي ،سالميةاإل

سالمية على ومقارنًا بالفلسفة الغربية. ومع ذلك كان يرجح املنهج التقليدي للفلسفة اإل

 ،ف لدى مهدي احلائري رحبةكثري من املناهج األخرى. لقد كانت آفاق التفلس

 ،نظرية املعرفة والنفس، تشمل جماالت أخرىوىل ما بعد الطبيعة، إفباإلضافة 

 والفلسفة السياسية أيضًا.  ،كفلسفة األخالق واحلقوق

شكال املنطقية. وهلذا ومن خصائص حبثه الفلسفي أنه كان ملتزمًا باأل

يالحظ املنطق والرباهني واالصطالحات املنطقية كثريًا يف كتاباته. وكان تابعًا 

وكان يستعني أيضًا باملنطق  ،ويعتربه رصينًا ومتقنًا ،السينويـ للمنطق األرسطي 

والفلسفة التحليلية املعاصرة من جهة  ،نوي من جهةياجلديد. وكان تأثري املنطق الس

نه من كال املنهجني الفلسفيني فقد لحوظًا يف أسلوب تفكريه. ونظرًا لتمكُّم ،أخرى

وبالصور املنطقية لالستدالل أيضًا.  ،ية بتحليل املفاهيم والنظرياتجبّد كان يهتّم

أن كتاباته تشري اىل أنه  يف علم املنطق، إاّل مل نعثر له على مؤلَّف مستقّل وحنن وإْن

ت تلك ة باالصطالحات والدقائق املنطقية. وقد أدَّومؤلفاته مليئ ،منطقي ماهر

ىل انعدام النصوص النقلية والصوفية يف أحباثه الفلسفية. ويرى احلائري إاطخصوصية 

عن طريق الفلسفة. فاملعرفة العرفانية من سنخ العلم  أن طريق العرفان مستقّل

 . (02)به طخاّصمنهما منهجه ا والفلسفة من سنخ العلم احلصولي؛ ولكلٍّ ،احلضوري

  

  ــــــ جالل الدين اآلشتيانيـ 

م يف هـ.ش يف مدينة آشتيان. وبعد التعلُّولد جالل الدين اآلشتياني يف سنة 

 ،هـ.شم اطخط. ويف سنة ة يف تعلُّنهاء املرحلة االبتدائية، قضى مّدإو ،الكتاتيب

واشتغل بتحصيل  ،سالميةىل مدينة قم لدراسة العلوم اإلإذهب  ،وبتشجيع من والدته

اللغة العربية والفقه واألصول والكالم. تتلمذ يف بعض الدروس العليا يف العربية والفقه 

عند الشهيد صدوق. واستفاد من دروس الشيخ مهدي املازندراني األمريكالهي يف 

صول عند السيد حسني الطباطبائي وحضر يف الفقه واأل ،سالميةالفلسفة اإل

 ،ىل النجفإسافر  و سيد حممد تقي اطخوانساري. يف سنة الربوجردي وال
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واشرتك يف دروس السيد حمسن احلكيم والسيد عبد اهلادي الشريازي واملريزا حسن 

واشرتك يف حلقة التفسري والفلسفة للعالمة السيد إىل قم، البجنوردي. عاد بعدها 

سيد مصطفى اطخميين ـ من حممد حسني الطباطبائي. واستفاد يف قزوين ـ مبعية ال

احلسن الرفيعي. ونظرًا لصداقته القدمية مع السيد  يسفار للسيد أبدروس األ

فاد منه تواس ،مام اطخميين طوال فرتة درسهمصطفى اطخميين كان على ارتباط باإل

ز منظر فلسفه أهسيت »وبكتابة رسالة  ،هـ.شدة. ويف سنة يف جماالت متعّد

واشتغل هناك بتدريس الفلسفة  ،مشهديف التحق جبامعة فردوسي  ،(01)«وعرفان

هـ.ش بتدريس املتون العرفانية يف احلوزة العلمية يف والعرفان. وشرع منذ سنة 

 هـ.ش. . تويف اآلشتياني يف مشهد سنة (00)هـ.شىل سنة إواستمر  ،مشهد

أن دوره األساسي يف  رغم أن اآلشتياني كان مدرسًا للفلسفة والعرفان، إاّلو

فات يف ى يف آثاره املكتوبة، فقد ترك الكثري من املؤّلتطوير الفلسفة والعرفان جتّل

سالمي. وإحدى خدماته البارزة يف هذا الباب إحياء الكثري من الفلسفة والعرفان اإل

فات القدماء. فقد صحح ونشر الكثري من الكتب والرسائل احلكمية والعرفانية. مؤلَّ

زء األكرب من حتقيقاته وآرائه يف مقدماته على املصنفات اليت يصححها واجل

وتشكل بذاتها كتابًا مستقالًّ. وهذا األسلوب  ،وينشرها. وبعض تلك املقدمات قيمة

يف ذلك. وكل  وحتى بعده أيضًا ال يوازيه شخٌص ،بني علماء الدين ال سابق له تقريبًا

 سالمي مدينون جلهوده من هذه الناحية. الباحثني يف الفلسفة والعرفان اإل

 ،وكتب مقدمات حتقيقية عليها ،ومن املصنفات اليت حقَّقها السيد اآلشتياني

أصول  ؛مال صدرالل ،زاد املسافر ؛مال صدرالل ،وشرح بعضها: الشواهد الربوبية

شرح  ؛ملؤيد الدين اجلندي ،شرح فصوص احلكم ؛للفيض الكاشاني ،املعارف

مشارق  ؛للقونوي ،تفسري سورة احلمد ؛رسائل القيصري ؛للقيصري ،فصوص احلكم

 البن تركة.  ،متهيد القواعد ؛للفرغاني ،الدراري

بل كانت له اليد  ،اآلشتياني بنحياء الكثري من آثار السابقنيمل يكتِف 

 ،سالميةالطوىل يف التعريف بالفالسفة املسلمني أيضًا. إن معرفته بتاريخ الفلسفة اإل

من  ًاال نظري له. وقد أخرج كثري، رينما املتأخِّوال سيَّ ،ه على أحوال احلكماءواطالع
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كن من تدوين دورة شاملة ممل يت وعّرفهم لآلخرين. وهو وإْن ،احلكماء من اجملهولية

ووفر املادة  ،خطوات كبرية يف هذا اجملال اأنه خط سالمية إاّللتاريخ الفلسفة اإل

مؤرخ يف الفلسفة والعرفان  وال يستغين أّي .(03)(04)األساسية املهمة لتدوين هكذا تاريخ

سالمي عن مؤلفات السيد جالل الدين اآلشتياني. إن كثريًا من معلوماته التارخيية اإل

ومن خالل معرفته املباشرة بهؤالء  ،ما خيص الفالسفة املعاصرين معلومات جديدة يف

وكثري من  ،ما عن القرون األربعة األخريةوال سيَّ ،ة. واملعلومات التارخييةالفالسف

فاته. وكان لآلشتياني وهذا ما يعطي قيمة حصرية ملؤلَّ ،شفاهًا مأخوذٌة ،معلوماته

 يران. إبها أيضًا حول تاريخ  معرفة يعتّد

سالمية كتاب أحد املؤلفات املهمة لآلشتياني يف جمال تاريخ الفلسفة اإل

الفلسفة والعرفان منذ  والذي يعرض مسرية ،(02)«ز آثار حكماي إهلي إيرانأمنتخباتي »

وحتى عصر علي احلكيم وحممد رضا قمشه إي.  ،داماد واملري فندرسكيعصر املري

 ( 03)مة هلذا الكتاب. وقد كتب الباحث الفرنسي املعروف هنري كوربان مقّد

وحتليل  ،سالميفة والعرفان اإلومل يكن اآلشتياني ماهرًا يف تاريخ الفلس 

له آراءه اطخاصة يف بعض  بل إّن ،بْسفَح ،وشرح املسائل الفلسفية ومناقشة اآلراء

 . (09)املسائل الفلسفية

ومل يبحث فيها، لكنه يرى ضرورة  ،اآلشتياني بالفلسفة الغربية مل يهتّم

ويعتقد بضرورة االهتمام بالعلوم احلديثة يف  ،سالميةالتجديد والتحول يف الفلسفة اإل

 حباث الفلسفية املرتبطة بتلك العلوم. األ

سالمية والعرفان أيضًا، وكان كان اآلشتياني صاحب نظر يف الفلسفة اإل

ما يف حقل اإلهليات. سيَّوال  ،متمكنًا بال منازع يف املرياث الفلسفي والعرفاني لإلسالم

. وأكثر آثار اآلشتياني ختتص (08)له على الفلسفةيفّضو ،قه بالعرفانتعلُّكان و

ال »بالعرفان. فهو أحد الشارحني البارزين للعرفان النظري البن عربي. ويعتقد أنه 

فبالعقل  ،(07)«ىل ميدان فتحه أرباب الواليةإميكن بالعقل النظري الصرف الدخول 

ألن  ؛ال على حقيقتها ،الع فقط على خواص األشياء ولوازمهاالنظري ميكن االّط

وال يوجد أي مفهوم ميكنه احلكاية عن متام هوية  ،تعامل العقل النظري مع املفاهيم
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 ال املفاهيم، وإْن ،واجب الوجود؛ أما متعلق املعرفة العرفانية فهو احلقائق اطخارجية

 أحد.  رًا لكّلكان سلوك طريق العرفان ليس ميسَّ

م عرفان ابن عربي وهلذا فهو يقيِّ ،ظرة شيعيةىل العرفان نإإن نظرة اآلشتياني 

والعرفان املطلوب بالنسبة  .ف الدراويش واطخانقاهاتد تصوُّمن هذه الزاوية. وهو ال يؤيِّ

 ؛مبين على تعاليم مذهب أهل البيت. وهو يعتقد أن للعرفان دعامتني: التوحيد إليه

يف مذهب أهل البيت. وهلذا  والوالية. وهذان الركنان مل يؤصال بشكلهما الكامل إاّل

ويرى أنه  ،د على االتصال الوثيق بني العرفان والتشيعيؤّكـ مثل هنري كوربان ـ فهو 

 . (42)العرفان مع االعتقاد بالفكر املعتزلي واألشعري ال ميكن أداء حّق

 

  ــــــ حممد باقر الصدرـ 

ول الرديف األهـ( من علماء ـ  كان الشهيد السيد حممد باقر الصدر)

نوادر يف الوهو من  .ومن املفكرين البارزين يف العصر احلالي ،يف احلوزة النجفية

 ،بداعات باهرةإوله  ،مًا يف الفقه واألصولبداع بني معاصريه. كان مقّدالنبوغ واإل

وكان  ،وفريدًا يف فهمه للعامل اجلديد ،وكان رائدًا ومبدعًا يف الفكر الفلسفي

وهلذا فقد استشهد مظلومًا  .سالمية املقدسةن اجلهاد لتحقيق أهدافه اإلسّباقًا يف ميدا

 مع أخته العلوية الفاضلة بنت اهلدى.  ،حتت التعذيب الوحشي للزمرة الصدامية

أن نسرب  دَّم عرضًا وحتلياًل لألفكار الفلسفية للشهيد الصدر ال ُبولكي نقّد

أصول الفقه. وميكن العثور على اجلزء فاته يف علم ومنها مصّن ،فاتهمؤلَّ ونتتبع كّل

اآلخر من أفكاره الفلسفية يف كتاباته حول الدين والسياسة واحلكومة واالجتماع 

 واالقتصاد. 

 ،يرانإأن الشهيد الصدر كان على معرفة مبوجة الفكر اجلديد يف  وال شّك

ين رما مؤلفات العالمة الطباطبائي والشهيد مطهري وغريهم من املفّكوال سيَّ

 ،مع الفكر الغربي يف مواجهٍةـ رين يرانيني املعاصرين. وقد كان ـ كهؤالء املفّكاإل

وقد حلل وناقش األبعاد املختلفة هلذا املذهب. وكان نقده  ،ما املاركسيوال سيَّ

والذي  ،فاته الفلسفية كتاب )فلسفتنا(للماركسية أصياًل ومتينًا ومبتكرًا. وأول مؤّل
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للعالمة الطباطبائي  ،ال خيلو من شبه بكتاب أصول الفلسفة واملذهب الواقعي

اء كثريون يف العامل من حيث نقده للماركسية. وهلذا الكتاب قّر ،ومرتضى املطهري

كبري. وقد اختري هذا  وكان له تأثرٌي أيضًا، من غري املسلمني بل ،سالميالعربي واإل

 ،اركسية والفلسفات اجلديدة يف بعض املدارس الدينيةالكتاب كمنت درسي لنقد امل

ومنها احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة. وقد حبث الشهيد الصدر فيه قضايا 

واهلل من وجهة  ،واملادة ،والعلية ،دراكواإل ،مسألة املعرفة :من قبيل ،فلسفية خمتلفة

د الشهيد الصدر املاركسية نظر املذاهب الفكرية املختلفة. ويف كتابه )اقتصادنا( نق

سالمي ألول مرة. وكتب وأّصل للنظام االقتصادي اإل ،( بعمقCapitalismوالرأمسالية )

وعرض فيها رؤيته  ،يرانإيف  سالميةيف األيام األوىل النتصار الثورة اإلعدة رسائل 

هذا سع . وال يّت(41)داريةللقضايا السياسية واحلقوقية واالقتصادية واالجتماعية واإل

لكّنا سنلقي نظرة  ،املقال لعرض حتليل مفصل لآلراء السياسية للشهيد الصدر

 مجالية على أحد مؤلفاته الفلسفية. إ

هود الفلسفية للشهيد الصدر تتجلى يف تقديم نظرية جديدة اجلال شّك أن أهم 

. ويف ذلك الكتاب يوضح «األسس املنطقية لالستقراء»يف كتابه  ،حول االستقراء

عرض وقد  .قة بهاحباث املنطقية واملعرفية املتعّلواأل ،الشهيد الصدر نظرية االحتمال

ثم قّدم نظامًا منطقيًا ومعرفيًا  ،وناقشها ،نظريات الفالسفة الغربيني يف هذا اجملال

 ى يف الفقه أيضًا. وحّت ،بل يف اإلهليات ،عام منه يف املعرفة بشكٍل ْدجديدًا مل يستِف

 

  ــــــ اجلعفري ـ حممد تقي

سالمية يف هـ.ش( مقدمات العلوم اإلـ  درس حممد تقي اجلعفري)

سالمية يف مدرسة مسقط رأسه تربيز. ثم اطلع ملدة على السطوح املتوسطة للعلوم اإل

ولفرتة يف مدينة قم أيضًا. ودرس شرح منظومة السبزواري وبعض  ،مروي )طهران(

ىل احلوزة إهـ.ش انتقل ا مهدي اآلشتياني. ويف سنة سفار يف طهران عند املريزاأل

سنة السطوح العالية للعلوم  ةعشر ىحدإودرس هناك ملدة  ،العلمية يف النجف األشرف

 ،القاسم اطخوئي يبأالسيد  :أمثال ،ساتذة بارزين يف تلك الفرتةأسالمية عند اإل
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ة أيضًا يف دروس ملّد. واشرتك والسيد مجال  ،والسيد حمسن احلكيم

 .ىل مشهدإة الفلسفة للشيخ صدرا القفقازي والشيخ مرتضى الطالقاني. وعاد بعد مّد

 ،سالمية يف املدارس العلميةواشتغل بتدريس العلوم اإل ،قامةوأخريًا اختار طهران لإل

واطخطابة يف اجملالس الدينية. وكان من نشاطاته الدائمة اطخطابة يف اجلامعات 

 واللقاءات واحلوارات مع ذوي االختصاص واجملالت العلمية.  ،ل العلميةواحملاف

سالمية عة من الفلسفة والعلوم اإلللجعفري دراسات واسعة يف اجملاالت املتنّو

ى أواخر حياته. واستمر عليها حّت ،بدأها منذ دراسته يف النجف ،نسانيةوالعلوم اإل

مطالعات واسعة يف  ،سالميالرتاث اإلىل مطالعاته يف إباإلضافة  ،له أيضًا وكان

نسانية كالفلسفة والعلوم اإل ،مؤلفات املفكرين الغربيني يف اجملاالت املختلفة

ًا يف مناقشتها. ومن هؤالء واآلداب. وضمن استفادته من آراء املفكرين كان جاّد

والفرد  ،وبرتراند رسل ،وديفيد هيوم ،وتوماس هوبز ،ىل ميكافيليإشارة ميكن اإل

 نورت وايتهد. 

وأول مؤلف فلسفي  .ستاذ اجلعفري ما يقارب مائة ومخسني مؤلفًا علميًاترك األ

جلالل  ،ومن أهم مؤلفاته شرحه للمثنوي .(40)«جهانـ نسان إارتباط »له هو كتاب 

ف من سبعة وعشرين وشرحه املؤّل ،(44)يف مخسة عشر جملدًا ،الدين الرومي )مولوي(

ومل يكتمل. وقد ناقش يف كتابه األخري الكثري من املسائل  ،جملدًا على نهج البالغة

ث يف كتبه ىل فلسفة التاريخ واالجتماع. وحتّدإصواًل و ،الفلسفية واملعرفية واإلهليات

 :نسانية من قبيلويف العلوم اإل ،متنوعةفلسفية ودينية ورسائله املختلفة عن موضوعات 

، ية، الفّنالعلم، احلياة، العدالة، احلّر نسان،اهلل، اجلرب واالختيار، الوجدان، اإل

 نسان، والعرفان. حقوق اإل

ع األحباث التقليدية للفلسفة فات اجلعفري رغبة يف تتبُّال تلحظ يف مؤّل

شراقية أو وشرح وتفسري احلكمة املشائية واإل ،مباحث الوجود :من قبيل ،سالميةاإل

بابن سينا أكثر من غريه بني فالسفة  نه يهتّمإ :احلكمة املتعالية. وميكن القول

من  ،«حكمت بو علي سينا»مته على اجمللد الثالث من كتاب املسلمني. ومن مقّد

وتوافقه مع املؤلف يف بعض  ،تأليف الشيخ حممد صاحل احلائري املازندراني
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 ،الوجود أيضًا ةما يف حبث أصالة الوجود ووحدسيَّوال  ،ال صدرااملاعرتاضاته على 

وقد كان يف يف بداياته ـ كانت له هكذا نزعة.  على األقّلـ استنباط أنه ميكن 

ومن  .وأحيانًا نظرياته ،وأسلوب حبثه أيضًا ،يف اختياره للموضوعات الغالب مستقالًّ

السبب يف ذلك أنه مل يتتلمذ  حد املسالك الفلسفية الرائجة. ولعّلأالصعوبة تصنيفه يف 

ه. وكانت الدورات الفلسفية الرمسية اليت حضرها عند طويلة عند فيلسوف بعين لفرتٍة

فات الفالسفة وفكره الفلسفي يف الغالب حصيلة مطالعته ملؤّل ،تذة قصرية نسبيًااساأل

 ما يف املسائل الفلسفية املعاصرة. وال سيَّ ،الشرقيني والغربيني

سالمي من ىل العرفان اإلإفرغم ميله  .أيضًا ويف العرفان كان له مسلك مستقّل

سالمي. دراجه ضمن أحد التيارات أو الشخصيات املعروفة يف العرفان اإلإالصعب 

 ة وأفكار العرفاء املسلمني. وكان يستهويه العرفان الذي يستفيده من القرآن والسّن

نسان املعاصر من خالل أسئلة اإل نواجلعفري عامل شيعي يسعى لإلجابة ع

كأغلب الفالسفة ـ ثقافة واألدبيات املعاصرة. وهو مستعينًا بال ،سالميةالتعاليم اإل

ويرى توافق الفلسفة  ،يعتقد بتوافق العقل والوحي والكشفـ املسلمني املعاصرين 

العقلية والنقلية  ،والعلم والعرفان والدين. وهلذا فهو يستفيد من املناهج املختلفة

فاته أنه قلما . وتشهد مؤّلأن منهجه األساسي عقلي وفلسفي والتجريبية والعرفانية، إاّل

ما الشعر وال سيَّ ،األدب الفارسي حييد يف أحباثه عن التحليل العقلي. واجلعفري حيّب

فاته ختتص بشرح وتوضيح آثار شعراء الفرس احلكمي والعرفاني. وكثري من مؤّل

الكبار. ويف شرحه على املثنوي املعنوي حاول استخراج الرؤية الكونية للمولوي من 

فاته األخرى شرح وناقش أفكار اطخيام واجلامي ونقدها أحيانًا. ويف مؤّل ،رهشعاأ

ويف أحباثه  ،ة مؤلفاته تقريبًايف كاّف &وسعدي الشريازي. ويستشهد اجلعفري

 واملولوي على اطخصوص.  ،بأقوال الشعراء الفرس ،املختلفة

 

  ــــــ ـ حسن زاده اآلملي

نهى دراسته أهـ.ش يف مدينة آمل. وولد الشيخ حسن حسن زاده سنة 

ىل إهـ.ش انتقل مات العلوم الدينية يف مسقط رأسه. ويف سنة االبتدائية ودرس مقّد
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احلسن  يبأوتتلمذ عند  ،«مروي»ثم مدرسة  ،«بو الفتحأاحلاج »ودخل مدرسة  ،طهران

لفاضل محد اآلشتياني، اأي، حممد تقي اآلملي، ه إالدين إهلي قمش يالشعراني، حمي

كالفقه واألصول  ،يف الفروع العلمية املختلفة ،احلسن الرفيعي القزويين يأبو ،التوني

هـ.ش توجه . ويف سنة والتفسري والفلسفة والعرفان والرياضيات والنجوم والطّب

السيد حممد حسني الطباطبائي، حممد حسن  :أمثال ،عالمأوحضر عند  ،ىل قمإ

يف التفسري والفلسفة والعرفان والعلوم الغريبة.  ،والسيد مهدي القاضي ،هلي قمشه إيإ

وكانت له عالقات  ،ساتذة كبارأوكما نرى فنن العالمة حسن زاده قد استفاد من 

ما من دروسه كانت خصوصية، وهذا قلَّ وكثرٌي .ساتذةمن هؤالء األ قريبة بكثرٍي

 م. حيظى به متعلِّ

وآخر  ،سالميةووارث العلوم اإل ،مع للعلوم التقليديةالعالمة حسن زاده اآلملي جا

دة. فهو يف األدب ومن ذوي الفنون املتعدِّ ،احلكماء الذين مجعوا املعقول واملنقول

العربي والفارسي، الفقه، احلديث، التفسري، املنطق، الفلسفة، العرفان، 

وقد دّرس  .ف فيهاوله مؤلَّ .صاحب نظر ،والعلوم الغريبة ،الرياضيات، اهليئة، الطّب

أكثر هذه العلوم املذكورة. ومن هنا فهو الوارث العلمي واملعنوي ألستاذه ذي الفنون 

هذه العلوم املذكورة  رًا يف كّلالذي كان متبحِّ ،«احلسن الشعراني يأب»لعالمة ا

 ،وله قرحية شعرية ،ستاذ حسن زاده ما يقارب مائيت كتاب ورسالةوغريها. أّلف األ

وله  .«ْلدفرت ِد»فهو يكتب الشعر العربي والفارسي. وعنوان ديوان شعره الفارسي 

وأكثر  .ىل الفلسفة والعرفانإكثر ميله أ. و«ينبوع احلياة»بالعربية عنوانها  قصيدٌة

كتاباته وتدريسه يف هذا اجملال. وأكثر مؤلَّفاته إما عرفانية خالصة أو ذات طابع 

 وأكثرها بالفارسية.  ،لعربيةفاته باعرفاني. بعض مؤلَّ

 ،من خدماته للعلم واملعرفة تصحيحه لكثري من املتون الفلسفية والعرفانية

 ،وبعض شروح فصوص احلكم ،ربعةاألسفار األ :ومنها ،وتعليقاته وحواشيه عليها

 ،ومن نشاطاته األخرى هلذه العلوم أنه على دراية بالنسخ اطخطية .شرح اطخوارزمي :مثل

وباألخص الكتب  ،نه من املتون اإلسالميةة شخصية عامرة. ومتّكوله مكتب

كالشفاء  ،الفلسفية والعرفانية ال نظري له. فقد دّرس املتون التقليدية يف الفلسفة
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وال  ،سالميةس ماهر يف العلوم اإلأنه مدرِّ ة مرات. وال شّكسفار لعّدشارات واألواإل

عه الواسع ملؤلفات فاته تتبُّهو مشهود يف مؤّلما املتون الفلسفية والعرفانية. وما سيَّ

 ،عق متضّلويظهر من دروسه أنه حمقِّ .وتوضيحها ،ونقل بعض أقواهلم ،السابقني

 سالمية. وشارح ماهر للفلسفة اإل

جابة وقدرتها على اإل، سالميةلألستاذ حسن زاده ثقة كبرية مبتانة الفلسفة اإل

بالفلسفة  أنه مل يهتّم ستاذ باللغة الفرنسية إاّلورغم معرفة األ .عن التساؤالت الفلسفية

ه يف اإلهليات واملعارف أّن إاّل ،تقدم يف العلوم التجريبية وإْنـ الغربية. والغرب ـ يف رأيه 

 . (43)سالميطالق باحلكمة املتعالية والعرفان اإلن على اإلالباطنية والسلوكية ال يقاَر

احلكمة املتعالية، ويرى عدم االنفصال والعالمة حسن زاده من املدافعني عن 

ر يف مؤلفاته التأكيد على توافق وانسجام ويتكرَّ .بني الفلسفة والعرفان والدين

الربهان والعرفان والقرآن. ومن وجهة نظره فنن الفلسفة والعرفان ال جدوى منها بدون 

إلهلي، والفلسفة احلقيقية هي القرآن والدين ا ،وهو الذي يصنع اإلنسان ،الوحي

. ومن جهة أخرى فالدين والعرفان مبين على والدين اإلهلي والفلسفة اإلهلية واحٌد

وهذه هي مهمة الفلسفة.  ،شيء م على كّلثبات العقائد الدينية مقّدإالربهان؛ ألن 

د له، وحتى املعايري املنطقية ميكن استخراجها على الربهان ومؤّي والقرآن بذاته مبيّن

بل ال ميكن  ،بْسفليس بني الفلسفة والعرفان والدين انسجام فَح من القرآن. وعليه

 . (42)ال أساس له ر انفصاهلا وعدم انسجامها ظنٌّوتصوُّ ،انفصاهلا عن بعض

 ،ورمبا كان هذا هو السبب يف امتزاج األحباث الفلسفية والكالمية والعرفانية

حاديث الشريفة نية واألعرفاء والشعراء واآليات القرآالوجتد فيها أقوال احلكماء و

 ىل جنب. إجنبًا 

متهيد القواعد، فصوص  :مثل ،طويلة الكتب العرفانية وقد دّرس لسنواٍت

اهلمم در شرح فصوص  ممّد»وعّلق عليها وشرحها. كتاب  ،ومصباح األنس ،احلكم

بداعاته يف هذا اجملال إالبن عربي. ومن  ،هو شرحه على فصوص احلكم «احلكم

حكمة عصمتية يف  فّص»هو:  وعنوان هذا الفّص ،فصوص احلكم ىلإأضافة فصٍّ 

 . (43)د مستقّليف جمّل وقد شرح بنفسه هذا الفّص .«كلمة فاطمية
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  ــــــ جوادي اآلمليعبد اهلل ـ 

م[ يف مدينة آمل. وبعد إنهاء هـ.ش ]ولد عبد اهلل جوادي اآلملي سنة 

ى وحّت ،مات وسطوح العلوم الدينيةدرس املقّددراسته االبتدائية يف املدارس الرمسية 

وسكن يف  ،ىل طهرانإه يف مدرسة للعلوم الدينية يف آمل. ثم توّج ،هـ.شسنة 

ساتذة بارزين يف تلك الفرتة ملرحلة السطوح أوتتلمذ يف طهران عند  ،«مروي»مدرسة 

بو أساتذته هم: أالعالية للعلوم الدينية )الفقه، األصول، الفلسفة والعرفان(. وبعض 

وحممد حسني  ،الدين إهلي قمشه إي، حممد تقي اآلملي ياحلسن الشعراني، حمي

 الفاضل التوني. 

وحضر دروس  ،تيةوأقام يف املدرسة احلّج ،ىل قمإهـ.ش انتقل يف سنة 

الربوجردي، السيد ق الداماد، احملّق :أمثال ،ساتذة تلك الفرتةأالفقه واألصول عند 

ة طويلة من دروس العالمة واإلمام اطخميين. واستفاد ملّد ،هاشم اآلملياملريزا 

 الطباطبائي يف الفلسفة والعرفان والتفسري. 

سالمية وبعدها ية قبل الثورة اإلمام اطخميين فقد اشرتك جبّدره مبنهج اإلولتأثُّ

اآلملي ن جوادي أدير بالذكر ومن اجليف النشاطات االجتماعية والسياسية والتبليغية. 

آخر الرؤساء  ،ىل غورباتشوفإكان حامل الرسالة التارخيية لإلمام اطخميين 

 تي. احاد السوفيالشيوعيني لالّت

من بداية احلكمة للعالمة ، ومن نشاطاته األخرى تدريس املتون الفلسفية

واملتون  ؛مال صدرالسفار األربعة لواأل ،ىل كتاب الشفاء البن سيناإ ،الطباطبائي

ىل فصوص احلكم البن عربي. وجلوادي إ ،من متهيد القواعد البن تركة ،يةالعرفان

هو  «رحيق خمتوم»سالمي. وفات املنشورة يف الفلسفة والعرفان اإلاآلملي كثري من املؤّل

ه على هو شرُح «حترير متهيد القواعد»مال صدرا، ولسفار لعنوان شرحه على األ

  .متهيد القواعد

خاص بتفسري القرآن  بشكٍلـ بأستاذه العالمة الطباطبائي  أسوًةـ جوادي  هتّما

لدرس تفسري القرآن يف احلوزة العلمية. ويف هذا الدرس  وله أكرب حلقٍة ،الكريم

وحتى  ،من حديث وفقه وعلوم قرآن ،الته العلميةمؤّه ستاذ جوادي بكّليستعني األ
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فهم الكالم اإلهلي.  ىل خماطبهإب لكي يقرِّ ؛األدب والكالم والعرفان والفلسفة

 . «تفسري تسنيم»دات حتت عنوان جمّليف ستاذ جوادي وتنشر دروس تفسري األ

بتوافق الفلسفة والقرآن  ملتزٌمـ كغريه من فالسفة احلكمة املتعالية ـ وهو 

 ،يف العرفان ٌقحمقِّ ،للفلسفة ٌسوهو مدرِّ .والعرفان، أو العقل والنقل والكشف

والعام.  ع ودراية يف هذه احلقول الثالثة باعرتاف اطخاّصوله تضلُّ ،للقرآن ٌرومفسِّ

 بية كبرية. اذجبع درسه ال صدرا يتمّتاملولتقريره املتني واملتوافق مع ابن عربي و

ه يف مسائل احلكمة املتعالية والعرفان ل هذا احلكيم املتألِّومل يثِن توّغ

تساؤالت وقضايا العامل املعاصر، بل  ىلإالنظري وتفسري القرآن الكريم من االلتفات 

لعنا أحباثه مبقاالت اوهلذا تط .بعض تلك املسائل استفاد من تلك املباني ملناقشة وحّل

والعالقة  ،سالم حول البيئة، قضايا املرأة، واألخالق السياسيةمن قبيل وجهة نظر اإل

 والعلم والدين.  ،بني العقل والوحي

والسعي للتوفيق بني  ،فلسفة والعرفان والتفسريستاذ جوادي بالإن اهتمام األ

مال لالربهان والعرفان والقرآن، له مبناه املعريف وامليتافيزيقي. فاحلكمة املتعالية ل

من هذه  واحٍد الثالثة من املعرفة. وكّلاألنواع صدرا ليست سوى اجلمع بني هذه 

أن كمال املعرفة باجلمع بينها. وطبعًا ال  ىل احلقيقة؛ إاّلإن للوصول املناهج طريق متَق

هذه الثالثة هلا نفس القيمة املعرفية، بل إن املعرفة الصافية  يعين هذا أن كّل

أما الفكر الفلسفي والرياضات العرفانية  ،ما تطلب من الوحياملعصومة من اطخطأ إّن

ت مصانة من اطخطأ. نها يف غري املعصومني ليسفنـ ىل احلقيقة يف اجلملة إأوصلت  وإْنـ 

 يف النهاية أن تعرض على القرآن.  دَّوهلذا فالربهان والعرفان ال ُب

الع على جمموع هذه املعارف املختلفة. د االّطواحلكمة املتعالية ليست جمّر

ف على الفلسفة والكالم والعرفان وغريها من املعارف أن الذي يتعّر يس صحيحًاول

بل احلكمة املتعالية معرفة واحدة بسيطة  ،ليةيكون قد وقف على احلكمة املتعا

كما أن املطلق يف عني وحدته يشتمل على  ،أكمل حتوي املعارف األخرى بنحٍو

 . (49)الكثرات املقيدة

ب، بل إن ْسيف رأيه ـ من مجع هذه الثالثة فَحـ وال حتصل احلكمة املتعالية 
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النورانية الثالثة. ل يف ضوء هذه املصادر وجود وشخصية احلكيم أيضًا تتشّك

 ،والطريق لكسب تلك احلكمة أيضًا أن يستعني احلكيم بالفكر النظري الربهاني

وعرضها على الوحي القرآني ـ وتفسريه يف كالم  ،والرياضات العرفانية املشروعة

ل اجلوهري والتحّو ،ىل املعرفة األصيلةإل ِصَيوالعيش مع الوحي، َف ،ـاملعصوم 

 . (48)ىل احلكمة املتعاليةإم والعمل، وهنا يكون قد وصل الوجودي اجلامع للعل

 ،وأحد آثار تلك احلكمة هو أن معطياتها مقبولة وحجة للفيلسوف املنطقي

د بالوحي عامل الدين املتعّهإىل و، لعارف املكاشفإىل اكما أنها كذلك بالنسبة 

 . (47)اإلهلي

 

 ــــــ مصباح اليزديـ حممد تقي 

حممد نهاء دراسة املقدمات والسطوح يف العلوم الدينية يف مدينة يزد سافر إبعد 

لدراسة العلوم  ؛هـ.شىل النجف سنة م[ إهـ.ش( ]تقي مصباح اليزدي)

فتتلمذ يف الفقه واألصول عند عبد الكريم احلائري  ،ىل قمإوبعد سنة عاد  .الدينية

كما أنه استفاد  .وحممد تقي بهجت ،اطخميينروح اهلل اليزدي، حسني الربوجردي، 

خالقية واملعنوية لبهجت أيضًا. وتتلمذ يف الفلسفة وتفسري القرآن من التعاليم األ

 عند السيد حممد حسني الطباطبائي. ، ألكثر من عقدين ،واألخالق واملعنويات

 جعل األستاذ مصباح األحباث القرآنية والفلسفية اليت استفادها من العالمة

 ،يف هذين اجملالني ل باستقالٍلوشرع بالبحث والتأّم ،الطباطبائي حمور مطالعاته

معارف »ىل آراء بديعة يف هذين احلقلني املعرفيني. وكان لدروسه املعنونة بـ إوتوصل 

بعت ثم ُط ،سالمي تدريسًا، اليت تناول فيها موضوعات خمتلفة يف الفكر اإل«القرآن

ثم  ،سالمي املعاصر يف احلوزات العلميةين الفكر اإلونشرت، تأثري ملحوظ يف تكو

 سالمي. يف اجملتمع اإل

املنطق، ما بعد الطبيعة،  :وقد دّرس يف الفروع الفلسفية املختلفة، من قبيل

لديه وله مؤلفات عديدة و .وفلسفة الدين ،نظرية املعرفة، السياسة، فلسفة األخالق

هليات الشفاء، إشرت شرح نهاية احلكمة، وُنرت آراؤه اطخاصة. ومن دروسه اليت ُحرِّ
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وكانت موضع اهتمام ومطالعة كثري من الباحثني  .جزاء من األسفارأبرهان الشفاء، و

 سالمية. يف الفلسفة اإل

مصباح اليزدي حتليله الدقيق للمفاهيم لألستاذ ومن مميزات الفكر الفلسفي 

ته األخرى ـ يف األقوال والكتابات واالجتهاد لتحرير حمل النزاع. ومن مميزا ،واأللفاظ

 خرى. وعدم مزجها باملعارف األ ،ـ االجتهاد يف تنقية الفكر واللغة الفلسفية

العه على الفلسفة والفكر الغربي اجلديد فقد طرح بعض األحباث ونظرًا الّط

سالميني إلمقارن. ويعترب نقده آلراء الفالسفة ا وناقشها بشكٍل ،الفلسفية والكالمية

تعليقة على نهاية »هم من امليزات املهمة اليت تلحظ يف أفكاره. وحيتوي كتابه وغري

وباألخص آراء أستاذه العالمة  ،على نقده آلراء الفالسفة املسلمني «احلكمة

ز أ الطباطبائي. كذلك قام بنقد الفكر املاركسي. ويعترب كتابه )

أصول الديالكتيك  فات يف رّداملؤّل ولوجيك( يف وقت نشره من أدّقييدإ 

 وقد استأثر باهتمام املتنورين يف احلوزات واجلامعات.  ،املاركسي

وقام  ،وقد قام بنقد وحتليل منظم يف اجملاالت املختلفة آلراء الفالسفة الغربيني

سالمية. وهذه اجملاالت عبارة عن: نظرية املعرفة، بتأسيس وتقرير النظريات اإل

 وفلسفة السياسة.  ،الدين، فلسفة األخالق، فلسفة احلقوقاإلهليات، فلسفة 

بداعات يف األحباث الفلسفية املختلفة. ففي ولألستاذ مصباح كثري من اإل

الذي يعّد من املتون الدراسية ملادة الفلسفة يف ، كتابه )املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة(

 وعميق يف نفس الوقت. واضح  رحت النظريات الفلسفية ببياٍناحلوزة العلمية، ُط

ستاذ مصباح يف بداعات األإسالمية أن ويرى بعض ذوي اطخربة يف الفلسفة اإل

طرح بعض اآلراء اجلديدة يف و ،سالمية تفوق نقد بعض نظريات الفالسفةالفلسفة اإل

 فلسفة املشائيةالناهج مإنه باالستفادة من  :أن يقال دَّبعض املسائل الفلسفية؛ بل ال ُب

نسانية عند تجربة الفلسفة والعلوم اإلبوباالستعانة  ،واحلكمة املتعالية ،شراقيةاإلو

 . (32)فلسفي خاص س لنظاٍمالغرب، فقد أسَّ

 

  ــــــ ـ أمحد فرديد

ـ  )يران هو السيد أمحد فرديدإرين يف أحد الفالسفة املعاصرين املؤّث
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مسه احلقيقي أمحد مهيين يزدي. وبعد دراسته مقدمات العلوم يف مسقط ا .هـ.ش(

ثم حصل على  ،«دار الفنون»ودرس يف  ،ىل طهرانإش هـ.انتقل سنة رأسه يزد 

لوريوس من قسم الفلسفة يف جامعة طهران. واشرتك لفرتة يف دروس االبك

اللغات العربية . ودرس فرديد وشريعة  ،كاظم العصاروالتنكابين، 

ببعض اللغات الشرقية والغربية القدمية.  إملاٍموكان على  ،ملانية أيضًاوالفرنسية واأل

وكان له  ،ملانيا وفرنساأاحلرب العاملية درس الفلسفة يف  ْتويف السنوات اليت تَل

ة يف املعهد العالي تباع هيدغر. ودّرس الفلسفة ملّدأبعض الفالسفة من  مع تواصٌل

ىل التقاعد طرح آراءه الفلسفية من خالل خطاباته إحيل طهران. وبعد أن ُأ وجامعة

 وكلماته. 

فيلسوف » ترك فرديد مؤلفات مكتوبة قليلة؛ وبهذا االعتبار لقبه بعضهم بـ

حتكي عن معرفة عميقة بالفلسفة  «سخن»نشرت له بعض املقاالت يف جملة  .«شفهي

( ـ  )ملاني هيدغرا عن الفيلسوف األالغربية. وهو أوائل الذين عّرفوا وحتدثو

Martin Heidegger ( ـ  )وهوسرلEdmund Husserl.  وقد نشرت بعض

ديدار »وكذلك بعض املذكرات عن دروسه، جبهود تالمذته. كتاب  ،الكتابات عنه

، شرت بواسطة حممد مدد هي دروس فرديد اليت ُن «توحات آخر الزمانف»و «فرهي

مساء التارخيي: نسي وعلم األإحكمت »بعنوان  ع ملحق مفّصل أضافه مدد م

رة بأفكار ة كتب أخرى مستلهمة ومتأّثعّد . وقد أّلف مدد «مجالإز أتفصيل بعد 

آراء ». ونشر السيد مصطفى الديباج كتاب وآراء فرديد يف جمال تاريخ الفكر والفّن

ن طخطابات فرديد مرتبة املتضمِّ ،«رديديمفردات ف»أو  ،«وعقايد سيد أمحد فرديد

شهيد الترتيبًا ألفبائيًا. وميكن العثور على بعض آراء وأفكار فرديد يف كتابات 

فات رضا داوري ميكن أيضًا العثور على بعض األفكار سيد مرتضى آويين. ويف مؤّلال

أهم كتاب نشر يتناول عرضًا ودفاعًا عن أفكار فرديد هو للسيد  الفرديدية. لكّن

ستاذ األ» :والذي يذكر فرديد بعناوين من قبيل ،هـ.ش(ـ  عباس معارف)

معلم احلكمة »، و«نسي الكبري املعاصراحلكيم اإل»، و«الكبري للحكمة املشرقية

شخص لعرض وتوضيح . ورمبا كان معارف أنسب «مساء التارخيينسية وعلم األاإل
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دو باره به  »جل مل ميهله ليقوم بهذه املهمة. وكتابه األ ّنلك ،أفكار فرديد

ومل ينشر  ،ثالث جملداتيف الذي كان من املفرتض أن يطبع  ،«نسيإمبادي حكمت 

 ل جتليًا ألفكار فرديد الفلسفية والعرفانية. لد واحد، ميثِّجممنه سوى 

ما جتد أثر مفاهيمه وأدبياته يف وإّن ،بْسبتالمذته فَحومل ينحصر تأثري فرديد 

أنه بالرغم من التأثري  رض له؛ إاّلاد واملعاملؤيِّ ،رين واملستنريينآثار كثري من املفكِّ

أن  للدراسة والنقاش. وال شّك ًاموضع كانتما الواسع ألفكار وآراء فرديد فننها قّل

من العوامل اليت  ،بهام والتعقيد يف لغتهواإل ،ة املصادر املكتوبة حول أفكارهقّل

 ساعدت على ذلك. 

رين والفالسفة، سواء ة جهات عن غريه من املفكِّخيتلف فرديد من عّد

م فرديد يف وكانت آراؤه موضع نقاش دائم. تكّل .التقليديني منهم واحملدثني

عرفة إال أن حمور أفكاره هو السؤال حول الوجود والتاريخ. ومل ،موضوعات خمتلفة

 ىل أربع ركائز مهمة: إمن االلتفات  دَّفكر فرديد ال ُب

  .بن عربياالدين  ينظريات حمي وباألخّص ،سالميـ العرفان اإل

  .ـ فلسفة مارتن هيدغر

  .(etimologyمساء )ـ مبادئ علم األ

 ـ القرآن الكريم. 

ألن  ؛أساسي يف فكر فرديد دوٌر ،واحلديث الشريف تبعًا له ،وللقرآن الكريم

عند فرديد ال ميكن فهمها بدون  ،وكذلك فلسفة التاريخ ،مساءاإلهليات، علم األ

هذا املصدر. وكثري من املفاهيم واأللفاظ األساسية يف فكره مأخوذة من القرآن. 

 . (31)«إن كالم اهلل اجمليد هو منبع احلكمة» :وحبسب تعبري له

ـ  )رسطوأ ،(ـ  )فالطونإ :من الفالسفة أمثال ر بكثرٍيوقد تأّث

باإلضافة  (،ـ  )هونيتش ،(ـ  )ماركس ،(ـ  )هيغل ،(

من  ،سالمي بشعراء عارفنييف العرفان اإل ويستشهد كثريًاىل احلكماء املسلمني. إ

جالل الدين املولوي، فخر الدين العراقي، حممود الشبسرتي، عبد الرمحن  :قبيل

 خاصة يف نظر وقلب فرديد.  وحافظ الشريازي. وحلافظ من بني هؤالء منزلٌة ،اجلامي
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  ــــــ حسني نصر 

م[. ويف الثالثة عشر  هـ.ش ]سنة ولد السيد حسني نصر يف طهران سنة 

نهاء دراسته الثانوية دخل معهد ماساجوست إوبعد  ،مريكاأىل إمن عمره سافر 

(M.I.Tَّوجامعة هارفارد يف جماالت الفيزياء والتاريخ وفلسفة العلوم. ثم تعل )فكار أق ب

( رينيه Rene Guenon[ )الفيلسوف الفرنسي] :أمثال ،(Traditionalism) تقليديني

 Titus(، تيتوس بوركهارت )Fritjof Schoun)شوان  فريتهوفو ،(ـ  غينون)

Burkhart)(  كومارا سوامي ـ )Coomaraswamy Ananda Kentish(  ـ

ف على العرفان العملي على ، وتعرَّ(ـ  )Martin Lingsز ومارتني لينج ،(

 يد الصويف اجلزائري أمحد العلوي. 

الفلسفة يف جامعة طهران. واستفاد يران اشتغل نصر بتدريس إىل إوبعد عودته 

سالمي من ثالثة من الفالسفة البارزين يف يف تلك الفرتة يف جمال الفلسفة والعرفان اإل

سيد حممد كاظم السيد أبو احلسن الرفيعي القزويين، الهم:  ،سالميةالفلسفة اإل

 سيد حسني نصر لسنوات يفالس دّروالسيد حممد حسني الطباطبائي. وقد  ،العصار

مريكية يف بريوت، برينستون، يوتا، متبل اجلامعة األ :منها ،جامعات العامل املختلفة

لويس  :أمثال ،وجورج واشنطن. وكان لبعض املستشرقني تأثريه على حسني نصر

وبسبب مطالعاته الواسعة  ،وأكثر منه هنري كوربان. وبهذه اطخلفية ،ماسينون

 ،ق والغرب يف موضوعات مهمةرري الشكِّوأسفاره الكثرية ولقاءاته العديدة مع مف

من  ًال وأبدع كثريكالفلسفة، العرفان، الدين، العلم، والثقافة البشرية، فقد تأّم

سيد لة لغات. وكان لىل عّدإفاته املؤلفات يف تلك اجملاالت. وقد ترمجت كثري من مؤلَّ

خص الفالسفة وباأل ،سالميةيف تعريف الغربيني بالفلسفة اإل مهمٌّ حسني نصر دوٌر

سالمية يف اد مؤرخي الفلسفة والعلوم اإلال صدرا. ويعّد من رّواملما وال سيَّ ،ريناملتأخِّ

 الفرتة املعاصرة. 

تباع أونصر من أقطاب التيار التقليدي. وهلذا التيار أتباع يف الغرب والشرق من 

التوجه اجلديد  واهلندوسية. وقد ظهر ،املسيحية :من قبيل ،ديان واملذاهب املختلفةاأل

حسني  وبلغ قمته مع )شوان(، ويعّد ،(نونسالم التقليدي )الرتاثي( مع )رينيه غيواإل
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 . (30)ني الشيعةنصر من التقليدّي

)احلكمة اطخالدة( أكثر املفاهيم ول مفهوما )التقليد( / )الرتاث( ويشكِّ

عراف )التقليد( / الرتاث األية يف هذا التيار. وليس مراد التقليديني )الرتاثيني( من أهّم

وسنة اهلل  ،(34)بل املراد بالتقليد )سنة األولني القرآنية( ،ق باملاضيوالتقاليد والتعلُّ

 ،(universal)صول التقليدية عاملية . واأل(33)ر والتبدلزلية واألبدية اليت ال تقبل التغيُّاأل

األزلي واحلقيقة الباطنية وال حتّدها جغرافية أو قومية معينة. )التقليد( هو األصل 

وأيضًا  ،ن الوحي الذي ُكشف للبشرجلميع األديان اإلهلية. والتقليد )الرتاث( يتضّم

 . (32)بسطه وانتشاره على طول التاريخ

ال حيصر الفلسفة بالناحية املنطقية ـ كبقية التقليديني ـ والسيد نصر 

فضاًل عن العقل ـ ـ اق والوحي شراإل والربهانية، بل يدافع عن رؤية كونية واسعة حيتّل

 perennialجاه فننه يرى أن احلكمة اطخالدة )جمااًل واسعًا فيها. ويف هذا االّت

philosophy /perennis Sophia  / perennis philosophia ) اليت كانت موجودة يف هي

بصورة  ْتوجتلَّ ،سالميىل العهد اإلإواستمرت  ،يران القدمية واليونانإاهلند والصني و

يران الشيعية. وأن منشأ ومنطلق هذه إمكان آخر يف  واضحة وحّية أكثر من أّي

 سواء مبعناه اجلغرايف أو مبعناه الفلسفي والصويف.  ،احلكمة هو الشرق

 

  ــــــ يرانإشارة مقتضبة اىل سائر الفالسفة املعاصرين يف إ

سالمية املعاصرة أن عدد الفالسفة واملدرسني واملؤلفني يف الفلسفة اإل ال شّك

ا أوردنا يف هذه املقالة. وبعض هؤالء عبارة عن: حسني علي راشد، مؤلف أكثر مّم

باحث يف الفلسفة  ،جالل الدين همايي ؛(33)كتاب )دو فيلسوف شرق وغرب(

 ،سيد حممد احلسيين البهشيتالالشهيد  ؛(39)ف كتاب )مولوي نامه(ومؤلِّ ،سالميةاإل

مؤلف كتاب )رهرب  ،حممد شهابي ؛فات يف اإلهلياتوله مؤلَّ ،مدرس الفلسفة املقارنة

 ،فالطوريعبد اجلواد حكيمي األ ؛ورسالة يف وحدة الوجود ،يف املنطق( 38)خرد(

له كتاب يف شرح  ،حييى األنصاري ؛سالميةصاحب آراء ومؤلفات يف الفلسفة اإل

ال املف كتب يف شرح فلسفة مؤلِّ ،جعفر السبحاني ؛هادي السبزواري منظومة املاّل
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له تعليقات على بعض الكتب  ،سيد مصطفى اطخميينال ؛خالقصدرا وفلسفة األ

س الفلسفة مدرِّ ،براهيمي الدينانيإغالم حسني  ؛وتفسري للقرآن الكريم ،الفلسفية

كتاب القواعد العامة يف الفلسفة  :منها، ة كتب فلسفيةومؤلف عّد ،سالميةاإل

م بعض الكتب املهمة عن ومرتِج ،ستاذ الفلسفة املقارنةأ ،وأمحد أمحدي ؛سالميةاإل

 الفلسفة الغربية و.... 

سالمية التقليدية أن موضوع هذه املقالة هو مسار الفلسفة اإلبر أن نذكِّ دَّوال ُب

ا بآرائهم ْووقد أدَل ،هذا العنوان رون ال يدخلون حتتيران املعاصرة. وهناك مفكِّإيف 

علي شريعيت، مهدي  :من أبرز هؤالءورين مبوجة التجديد املعاصرة. سالم متأثِّحول اإل

ما على الفكر الديين  بنحٍو ولكل واحد تأثرٌي .وعبد الكريم سروش 

 دة يف فلسفة العلم وفلسفةفات متعّدولعبد الكريم سروش مؤّليران. إاملعاصر يف 

 من االنتقادات واملناقشات.  أثارت موجًة ،الدين

وأحيانًا يف  ،وكتب فيها ،دّرس الفلسفة الغربية ْنساتذة ممَّويوجد كثري من األ

، رضا حييى مهدوي، كريم جمتهدي، حمسن جهان :أمثال ،الفلسفة املقارنة

 وغالم علي حداد عادل.  ،داوري

هناك تنوعًا ملفتًا يف املواقف والتوجهات الفلسفية. ويعترب  وكما الحظنا فنّن

الفالسفة  :من قبيلـ يران املعاصرة إوجود التيارات واالجتاهات الفلسفية املختلفة يف 

ة تيارات خمتلفة، والفالسفة واليت تشتمل على عّد ،املدافعني عن املدرسة الصدرائية

تباع أأصحاب فرديد، ووتقليدي لنصر، املنتقدين للفلسفة الصدرائية، والتيار ال

واملخالفني للفلسفة الذين يدخلون أحيانًا يف النزاعات  ،املذاهب الفلسفية الغربية

 حيوية وحركة الفكر الفلسفي يف هذا البلد. على  ًارؤشِّمالفلسفية ـ 

ضنا له يف هذه املقالة إمنا يقتصر على آراء الفالسفة املعاصرين من وما تعّر

وهناك جيل جديد من  ،يران لن تتوقفإألن قصة الفكر الفلسفي يف  ؛ماملتقّداجليل 

 م. والتقّد رين يف احلوزات الدينية واجلامعات يف طور النمّوالفالسفة واملفكِّ

سالميني الت يف نوع التفلسف للفالسفة اإلومن املناسب هنا أن نذكر بعض حتّو

لفلسفة، دراسة الفلسفة الغربية، الدراسات شارة: االهتمام بتاريخ ااملعاصرين بنحو اإل
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ال فلسفة ما بعد الطبيعة وحدها،  ،املقارنة يف الفلسفة، االهتمام بالفروع املختلفة

ب على ل يف تعليم الفلسفة، عمومية الفلسفة، كتابة الفلسفة بالفارسية، التغّلالتحّو

غلبة للفلسفة ودوام ال ،معارضي الفلسفة، حمورية احلوزة الفلسفية ملدينة قم

 مميزات الفكر الفلسفي املعاصر يف إيران. فهذه أهّم ،الصدرائية

 

 

الهوامش
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 رو الفكر الدييّنمتنوِّ

 بني اإلسالم واحلداثة برزٌخ

 
 

 مسعود إماميالشيخ 

 الشيخ علي محسنترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

تعّد ظاهرة احلداثة والتنوير الفكرّي اليت نشأت وبرزت يف البلدان اإلسالمّية 

 خصوصًا، والشرقّية عمومًا، وليدة االرتباط والتأّثر باحلضارة الغربّية اجلديدة. 

مبقدورها أن تؤّثر صبح يو زدهار،االرشد ومرحلة القبل أن تبلغ هذه احلضارة 

فون يف عداد العلماء خرى، كان عاّمة املثّقفني يف اجملتمع ُيصنَّيف سائر احلضارات األ

يف فرتٍة الحقة أخذ طيف التنوير  والباحثني، وأحيانًا يف عداد املصلحني، ولكْن

منافٍس ل شيئًا فشيئًا، ثّم ما لبث أن تطّور واّتسع حّتى حتّول إىل الفكرّي بالتشكُّ

 لكاّفة احلكماء والعلماء يف العامل. 

يف البلدان  اليت نشأت ولكن مع ذلك يبدو أّن حركة التنوير الفكرّي

الشرقّية، وبالرغم من كّل عناصر الشبه القائمة بينها وبني حركة التنوير الفكرّي 

 على مستوى الدور والرسالةختتلف عنها يف الغرب من ناحية أصل القيام والنشأة، 

ـ  ّن ظاهرة التنوير الفكرّي يف الغرب ُتعّد ـ من ناحيٍةإذ إواألهداف اختالفًا جوهرّيًا؛ 

 ؛خرىومن ناحيٍة أوليدة عامل احلداثة والتجّدد، وواحدًة من أهّم مثار العصر احلديث. 
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حيتّلها الفكر والتنظري يف  واملساحة الشاسعة اليت ،وبسبب الدور الريادّي الكبري

يف الغرب ُتعّد مبثابة الصانع لتلك ( 1)احلضارة الغربّية، فنّن ظاهرة التنوير الفكرّي

احلضارة والعامل الرئيس واملباشر يف إجيادها. هذا التفاعل املتبادل بني هاتني 

ذي الظاهرتني يف الغرب )ظاهرة التنوير الفكرّي، وظاهرة احلضارة والتمّدن(، وال

ميكن مالحظة قيامه عادًة بني ظواهر اجتماعّية مماثلة، أّدى إىل استحكام العالقة 

 والرتابط والصلة بينهما. 

وقد استطاع متنّورو الفكر يف الغرب، من خالل قدرتهم على االبتكار 

واليت طالت خمتلف مكّونات حضارتهم  ،والتجديد يف طرح اآلراء والنظرّيات املتنّوعة

الكربى، وكذلك من خالل نقدهم وتقييمهم املنطقّي والعقالنّي للنظرّيات واآلراء 

دوا السبيل أمام حضارتهم تلك للوصول إىل ساحتهم، استطاعوا أن ميهِّ يفاملطروحة 

القيادة وهذا ما أتاح هلم فعاًل أن يأخذوا على عاتقهم مهّمة  .مستقبٍل واعٍد وباهر

 الفكرّية هلذه احلضارة. 

يف الشرق فهم ـ وقبل كّل شيء ـ وضعوا أنفسهم يف فون واملثقَّرون وأّما املتنوِّ

مقابل التجربّيات واإلجنازات الكثرية اليت استطاعت أن حتّققها احلضارة الغربّية 

ضارة الكربى، األمر الذي دفع بهم، وبطبيعة احلال، إىل االنشغال بنقل وترمجة احل

واعتبار ذلك جزءًا من الواجب ومن  ،الغربّية، وأحيانًا إىل االنشغال بنقدها وتقييمها

ا أنفسهم ملزمني بالعمل على تنمية وتعميق ْوالرسالة امللقاة على عواتقهم، بدل أن يَر

 ثقافتهم الذاتّية وحضارتهم األصيلة. 

صًا أو عيبًا بالنسبة إىل ل نقغري أّن هذه املزية ـ مبجّردها ـ ال ميكن أن ُتشكِّ

؛ ألّن العقل يقضي حبسن االستفادة من جتارب الشرقّيني من أهل التنوير الفكرّي

 اآلخرين، وميتدح الرجوع إىل آراٍء ونظرّيات وقعت على مدار سنواٍت متطاولة حمالًّ

امتداد للنقد والتقييم واالختبار، العلمّي منه والعملّي. وقد استطاع العامل الغربّي، على 

خرى، د فيها صعودًا تارًة واحندارًا أقروٍن متمادية، وبعد أن مّر مبحّطاٍت متنّوعة، شه

ر نفسه من قيود حضارته القدمية وثقافته التقليدّية، وأن خيرج ليشّيد استطاع أن ُيحرِّ

األسس اليت أقام عليها أركان حضارٍة جديدة، وال زال إىل اآلن يف طور احلركة 
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عها أو التنّبؤ بها. ومّما ال شّك فيه فضاءاٍت مستقبلّية جمهولة ال ميكن توقُّ واملضّي حنو

 ،وال ُيستهان به ،أّن هذه التجربة القّيمة والثمينة تشّكل مرياثًا ضخمًا ال ُيستغنى عنه

 ينشد جملتمعه الكمال والتقّدم واالزدهار.  ربالنسبة إىل كّل عامٍل أو مفكِّ

ل يف ر التنوير الفكرّي يف الشرق مل ينعقد ومل يتشكَّفنّن تّيا وعلى أّي حال

 ميكن لنا أن نطلق عليها اسم )ترمجة احلداثة(.  ،على رسالٍة حمّددة بداية أمره إاّل

هذه الرتمجة إّنما تكون موردًا للذّم فيما لو ُأريد هلا أن تبقى مبنأًى عن النقد 

و نسيان ما فيها من اطخصائص والتقييم العقالنّيني، وكذلك فيما لو مّت جتاهل أ

 واملكّونات احلضارّية الدينّية أو التقليدّية. 

دوٍر فاعل يف تنشيط حركة  هلم أيُّ  يكنرغم أّن أصحاب االّتجاه التقليدّي ملو

ظواهر احلداثة والعصرنة غري املرغوب بها من ِقبلهم، واليت  أّن إاّلاحلداثة والعصرنة، 

 ِقْبُتمل بواب واجملاالت من حياتهم الفردّية واالجتماعّية، تغزوهم يف خمتلف األ ْتباَت

خيارًا وحيدًا، وهو التعّرف على تلك الظواهر والتعّرض هلا  أمامهم إزاء ذلك إاّل

 بالدراسة والتقييم. 

ويبدو أّن أهّم العناصر اليت تدخل يف تكوين شخصّية احلداثوّيني أو املتنّورين 

 ،لتنوير( يف البلدان الشرقّية، أو يف إيران على األقّل)باملعنى األعّم للحداثة وا

 ؛حازم يف قباله ـ إجيابًا أو سلبًا ـ واّتخاذ موقٍف جذرّي ،التعّرف على العامل اجلديد» هو

 «. لغرض الوصول باجملتمع إىل الرقّي والنجاح

 ومن هنا فنّن طيفًا واسعًا من املفّكرين يندرجون حتت املتنّورين بهذا املعنى

العاّم والوسيع. ونستطيع أن نعثر يف جانٍب من هذا الطيف الواسع على بعض 

أو  ،(4)من الدعاة إىل التعّرف على الغرب، من أمثال: السّيد حسني نصر( 0))التقليدّيني(

ويف جانٍب آخر منه على بعض   .(3)كالسّيد أمحد فرديد ،من املناهضني للغرب

وشخصّياٍت أخرى متّثل مثال: املريزا ملكم خان، املنبهرين باحلضارة الغربّية، من أ

 له.  نسخًا معاصرة

وبني هذين النمطني من املفّكرين ميكن العثور على عدٍد من احلداثوّيني 

م عليهم نوع من واملتنّورين الذين انشغلوا بأداء رسالتهم احلداثوّية والتنويرّية يف وقٍت خيَّ
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 ديد. التبعّية الفكرّية للعامل القديم واجل

وبالرغم من اّطالع كاتب هذا املقال على التعاريف والتفسريات املتنّوعة ملفهوم 

أّننا نصّر على تبّني  إاّلوالغربّي،  ؛ه: الشرقّياحلداثة والتنّور الفكرّي، بكال معنَيْي

ونرى أّن االقتصار على النموذج الذي يقّدمه مفهوم  .تعريٍف له مبعناه الوسيع واألعّم

والتنّور الفكرّي يف الغرب، وتعميم هذا النموذج وتسريته ـ كما هو، ودون احلداثة 

إّنما ُيعّد ضربًا من ضروب اهلروب من  ،أّي تصّرف ـ إىل تّيار التنّور الفكرّي يف الشرق

كّنا ال نرى مانعًا يف أصل حتديد معنًى أخّص  وإْن ،واالختباء خلف املصطلح ،الواقع

للتنّور الفكرّي، أو يف اختيار جمموعٍة من اطخصائص واملواصفات اليت حتّدد ظاهرة 

التنّور الفكرّي يف مفهومها املثالّي. وعلى أّي حال فنّن هذا النحو من االختالفات ما 

 علمّية مهّمة.  يه مثرٌةب علدام حمصورًا يف نطاق األلفاظ واملصطلحات فال ترتتَّ

ري الفكر يف العامل احلداثوّيني الشرقّيني، وباألخّص: متنوِّبني ومن 

اإلسالمّي، تربز املسؤولّيات اجلسام امللقاة على عاتق متنّوري الفكر الدييّن على وجه 

ألّن هؤالء  ؛اطخصوص، وتبدو مالمح الطريق الوعرة اليت يتوّجب عليهم أن يسلكوها

له الدين من أهّم مرياٍث حّي تركه العامل هٍة ـ مرتبطون بالدين، مبا ميثِّهم ـ من ج

بالعامل  ن أنفسهم على ارتباٍط وصلةْوالقديم يف العصور احلاضرة، فهم لذلك يَر

خرى ال يسعهم أمام ضرورات التعّرف على مقتضيات العامل ومن جهٍة أالقديم. 

يل وغري املرغوب به ملختلف بلدان العامل احلديث، واالقتحام القسرّي هلذا الضيف الثق

متوّسطة  أنفسهم أيضًا يف منطقٍة حدودّية اْوأن يَر ال يسعهم إاّلالشرقّي واإلسالمّي، 

 بني العاملني القديم واحلديث. 

ا إىل املصاحلة والتوفيق بني ْوسَع ْنرين ممَّويف هذا السياق برز مجٌع من املفكِّ

ملتغّير، والتقليدّي واملتجّدد، والدين والعلم، فقّدموا املاضي واحلاضر، والثابت وا

 نظرّياٍت عديدًة يف هذا اجملال. 

ا فيه ْوالذي رَأ ،سعى إىل استخراج املصداق األمثل ْنوكان من هؤالء َم

ا ْوُيحتذى به من جتربة حتّوالت احلياة الدينّية يف الغرب، وسَع كياألمنوذج الصاحل 

وتعميمه إىل كاّفة بلدان العامل  ،الغربّي يف جمتمعاتهمإىل تطبيق هذا األمنوذج 
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وإّما بندخال شيٍء من التعديل ؛ إّما بشكٍل دقيق ومتطابق متامًا معه؛ الشرقّي

 والتصّرف عليه. 

ذهب مجٌع آخرون إىل دعوى وجود تضادٍّ وتنافر بني األسس واملرتكزات اليت و

اطخلفّيات واملنطلقات اليت يقوم عليها الفكر تقوم عليها احلضارة واملدنّية الغربّية وبني 

الدييّن، معتربين أّن إيقاع الصلح واملواءمة بني الدين واحلضارة الغربّية على مستوى 

 وغري ممكن على اإلطالق.  ،غري معقول اطخلفّيات واملرتكزات واألسس هلو أمٌر

كما يف سائر وأّما الغالبّية العظمى من حداثوّيي الفكر الدييّن، يف بالدنا 

خذوها بلدان العامل اإلسالمّي، فنّنهم ـ وبصرف النظر عن مواقفهم واآلراء اليت اتَّ

بالنسبة إىل إجنازات ومكتسبات احلضارة اجلديدة ـ وقفوا موقف الناقد واملخالف 

وللنظرة التقليدّية إىل الدين. وبالرغم من كثرة االختالفات والفروقات  ،للعامل القديم

حدوا حول أّنهم بأسرهم اتَّ إاّلالعثور عليها يف آراء هؤالء ونظرّياتهم،  اليت ميكن

 هلا مكاٌن ْدومل يُع ،باإلمكان الدفاع عنها ْدفكرة أّن القراءة التقليدّية للدين مل يُع

 أصاًل يف عاملنا املعاصر. 

واألمر الذي ال جمال للشّك فيه هنا هو أّنه ال يسعنا أن نتغاضى عن حقيقة أّن 

مصري الدين وسري حتّوالته يف الغرب كان له )وال يزال( ـ وبصورٍة مباشرة ـ أكرب األثر 

ل كثرٍي من نظرّيات هذا الطيف من املتنّورين وحداثوّيي الفكر املذهيّب يف تشكُّ

تطبيقّية بني أفكار ودراسات احلداثوّيني  وإّن إجراء مطالعٍة ومقارنةوالدييّن. 

واستناد احلداثوّيني الشرقّيني كثريًا إىل آراء ونظرّيات الشرقّيني والغربّيني، 

 واضح وجلّي على هذا التأثري والتأّثر.  احلداثوّيني الغربّيني، هلو شاهٌد

لت إىل ماّدٍة اليوم فنّن مقاطع خمتلفة من القراءة التقليدّية لإلسالم قد حتوَّأّما و

د. وإّن حيمله اإلنسان املتجدِّ للجدل والنزاع يف العامل احلديث، وحبسب الفكر الذي

، ويف العديد من اجملاالت، موائمًا ومالئمًا لفكر ْدالفهم التقليدّي لإلسالم مل يُع

 إنسان احلضارة واحلداثة. 

رو الفكر الدييّن من واقع هذا التصادم بني الفهم التقليدّي ومن هنا ينطلق متنوِّ

وظيفتهم األساسّية تكمن يف رفع هذا صوا أّن وبني مقتضيات العامل احلديث ليشخِّ
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التمّسك وااللتزام  وهكذا يتابعون أداء رسالتهم التنويرّية يف ظلِّ .التصادم اجلوهرّي

 بالدين. 

وكما أسلفنا فنّن غالبّية املتنّورين يف الفكر الدييّن احنازوا يف الصراع بني 

هوا سهام انتقاداتهم وجَّالعامل القديم والعامل احلديث إىل جانب الفكر احلداثوّي، ف

 ،للنصوص الدينّية ا إىل قراءٍة مبتكرةْوإىل الفكر والفهم التقليدّي لإلسالم، ودَع

أن تكون تلك  جلأل ؛وإىل إعادة النظر يف الفهم التقليدّي الذي كان سائدًا هلا

 النصوص متالئمًة ومنسجمًة مع األفكار والنظرّيات احلديثة. 

ّفة تعاليم اإلسالم، يف مجيع اجملاالت، عرضًة ويف هذا اإلطار وقعت كا

للهجمات واالنتقادات املتالحقة من ِقَبل احلداثوّيني واملتنّورين املذهبّيني. وإّن مطالعة 

وقراءة مؤّلفات املعاصرين من املتنّورين املذهبّيني وغري املذهبّيني يف إيران تكشف لنا 

ت ـ وأحيانًا اهلجمات ـ اليت طالت خمتلف عن احلقيقة التالية، وهي أّن سيل االنتقادا

الفقهّية منها، إّنما بلغت أوجها وذروتها عقيب  وخباّصةأبواب املعارف اإلسالمّية، 

خذ بعني االعتبار أّن هذا النظام استقرار نظام اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران، مع األ

 وسلطته. ل الرمز حلاكمّية الفقه الذي يقوم على والية الفقيه ميثِّ

وال شّك يف أّن ظهور الفقه وتطبيقه يف خمتلف الساحات االجتماعّية والسياسّية 

أوساط املتنّورين واحلداثوّيني ـ،  يفه الذهنّية العاّمة ـ وخباّصٍة يف إيران كان سببًا لتوجُّ

 كما أّنه ساعد على توفري األجواء املناسبة النتقاده وتقييمه. 

هو أّن األفكار  ،ويف سائر البلدان اإلسالمّية ،نوما جنده اليوم يف إيرا

للدين باتت موضع  واالنتقادات اليت يوّجهها احلداثوّيون واملتنّورون إىل الفهم التقليدّي

عها، قسٍم كبري من طبقات اجملتمع، على اختالفها وتنوُّ عندكبريين  واهتمام عنايٍة

وقّلة  ،الشاّبة. وإّن جتاهل هذا التحّول الثقايّفما منهم طبقة املثّقفني واألجيال وال سيَّ

بل ب، ْسال حيول دون احلّد من تسارع وتريته فَح ،االعتناء به من ِقَبل العلماء التقليدّيني

دون أن يصطدم بأّي وسهولة، و فسح يف اجملال أمام اّتساع دائرته بيسرٍٍإّنه أيضًا ي

 يعيق مسريته.  إشكاٍل أو نقد

علماء  أصحاب الفقه التقليدّي ـ وخباّصةعلى دعاة اإلسالم و ومن هنا يتوّجب
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بعد االّطالع واإلشراف على آخر األفكار واالنتقادات ، احلوزات العلمّية وباحثيها ـ

احلديثة اليت توجَّه إليهم حالّيًا، أن تكون هلم الشجاعة الكافية لالعرتاف بصوابّية 

موا أجوبتهم وردودهم على شبهات ن يقدِّنه صائبًا من هذه االنتقادات، وأْوما يَر

ا يف إجاباتهم تلك منتهى احلكمة والروّية واحللم ْواملتنّورين واحنرافاتهم، على أن يتحرَّ

 واملوضوعّية. 

هذا احلوار العلمّي واملوضوعّي من شأنه أن جيعل األسس العقالنّية اليت تقوم 

مًة يف عيون املفّكرين، كما أّن من عليها هذه الشريعة اإلهلّية أكثر إحكامًا واستقا

 شأنه أيضًا أن جيعل اإلميان الدييّن أكثر عمقًا ورسوخًا يف نفوس عاّمة املتدّينني. 

ومن  ،ف من الوقتويف هذا املقال نسعى قدر اإلمكان ـ وبقدر ما ُأتيح للمؤلِّ

الذي االستطاعة العلمّية ـ إىل معاجلة هذه املسألة بشكٍل منضبط ومتني، األمر 

وعدم اطخوض يف كثرٍي من التفاصيل اليت قد توجب انفالت  ،يضطّرنا إىل اإلجياز

 زمام البحث. 

ومن أجل ذلك اخرتنا من احلداثوّيني واملتنّورين خصوص احلداثوّيني واملتنّورين 

لون طيفًا واسعًا ممتّدًا يف أرجاء املتنّورين الدينّيني الذين يشكِّبني ومن  .الدينّيني

يران نفسها مًا أّن إْلان اإلسالمّية اخرتنا ثالثًة من املتنّورين الدينّيني اإليرانّيني، ِعالبلد

الذين اخرتناهم هم األشهر بينهم يف ( 2)منهم. هؤالء الثالثة حتوي جمموعًة متنّوعة

منهم(. وقد بنينا  مًا وفضيلةْلمل يكونوا بالضرورة هم األكثر ِع القرنني األخريين )وإْن

يف نقل وتقييم آراء وأفكار هؤالء الثالثة على ما أمكننا الوصول إليه من مؤّلفاتهم 

لتكون نتيجة البحث يف هذا املقال املوجز مقبولًة وصاحلًة لالعتماد والبناء  ؛املكتوبة

 عليها. 

اء ويستطيع كاتب هذا املقال، باالعتماد على ما لديه من معرفٍة تفصيلّية بآر

ـ نسبّيًا ـ على آراء وأفكار غريهم من  واّطالٍع جّيدوأفكار هؤالء احلداثوّيني الثالثة، 

عي أّنه باستثناء ما ورد يف هذه متنّوري الفكر الدييّن يف إيران، يستطيع أن يدَّ

 ما ميكن العثور على آراء وأفكار مهّمةالسلسلة من املقاالت من املواضيع املطروحة قلَّ

ري الفكر الدييّن يف إيران. هذا مع اعرتافنا بأّن لدى متنّوري دى سائر متنوِّومبتكرة ل
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ما بينها إىل حدٍّ  ومقوالٍت متفاوتة وخمتلفة يف الفكر الدييّن يف البلدان العربّية آراًء

 كبري، وهو ما يستدعي إجراء دراسٍة مستقّلة بشأنها. 

هؤالء األشخاص الثالثة وألجل هذا السبب ميكن لنا أن نّدعي أّن آراء 

م لنا ـ وإىل حدٍّ بعيد ـ تصويرًا تفصيلّيًا وأفكارهم حول هوّية اإلسالم وحقيقته تقدِّ

 جامعًا لعاّمة األفكار التنويرّية واحلداثوّية الرائجة يف إيران حول اإلسالم. 

ل ـ ومن خالل النظرة الشاملة القارئ الكريم يتكفَّ ْيهذا املقال الذي بني يَد

مها جملموعة اآلراء والتصّورات اليت يتبّناها املتنّورون الدينّيون حول اإلسالم، ليت يقدِّا

إضافًة إىل حتليل هذا النمط من اآلراء والتصّورات ـ بنثبات أّن هذه احلركة العلمّية 

واقعة، وبشّدة، حتت التأثري املباشر لثقافة الغرب وحضارته، شأنها يف ذلك شأن سائر 

لفكرّية اليت عادًة ما تربز لدى احلداثوّيني واملتنّورين من الشرقّيني، حيث إّن النزعات ا

املالحظ يف غالبّية ـ بل رمبا يف مجيع ـ تصرحيات هذا الطيف من احلداثوّيني املذهبّيني 

 بشأن اإلسالم أّنها تتالقى وتنسجم متامًا مع األفكار الغربّية بهذا الصدد. 

ن لوحدها موجبًة لورود إشكاٍل علميٍّ ومنطقّي على مل تك هذه املالحظة وإْن

نضمام بعض املالحظات والنقاط أّنه با إاّلظاهرة التنوير يف الفكر الدييّن يف إيران، 

ف وجود نوٍع من االضطراب والتهافت يف فكر خرى إليها ميكن أن ُيستكَشاأل

 املتنّورين الدينّيني يف إيران. 

اذ خاّت بهؤالء املتنّورين يف كثرٍي من األحيان إىلهذا االضطراب الذي دفع 

متناقضة ومتكاذبة، حّتى أّنه طال اجلوانب الشخصّية  مواقف علمّيٍة أو عملّية

واطخاّصة من حياة البعض منهم، إّنما نشأ يف احلقيقة من اهلدف املستحيل وغري 

وا بعد أن رُض ّن هؤالءإ حيثب أعينهم؛ ْصاملمكن الذي وضعه هؤالء ـ مسبقًا ـ َن

وأعلنوا موافقتهم على هذا القدوم القسرّي للحداثة الغربّية إىل عامل اإلسالم صاروا 

بصدد التوفيق بني خلفّيات هذه احلداثة ومبانيها الفكرّية وبني اإلسالم وتعاليمه، 

 ب الصدام والصراع القائم بني احلداثة والتقاليد. بوا أّنهم بذلك جنحوا يف جتنُِّسفَح

كما مييل إىل  ،مييل إىل الدين ويتعّلق به الذيهو ذلك الشخص ملتنّور الدييّن فا

الفكر احلديث ويتعّلق به، ويقرتب من السّنة والتقاليد بقدر ما يقرتب من احلداثة 
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ليجمع بني أعّز املوروثات  ؛والعصرنة، ويتحّرك يف احلّد الفاصل بني القديم واحلديث

ل يف الدين، وبني أعّز املعروضات اليت تقّدمها احلداثة، القدمية والتقليدّية، واليت تتمثَّ

بعبارٍة و. هماهي عبارة عن العقل احلديث، ويسعى دائمًا إىل التوفيق وإيقاع الصلح بينو

يف إبراز أّنه كيف  إّن أكرب التحّديات اليت يواجهها املتنّور الدييّن يتمّثل :أوضح

نًا )من الناحيتني العملّية والنظرّية(. فالدين ميكن إلنسان عامل احلداثة أن يكون متديِّ

يف ذاته يرتبط بعامٍل مليء باطخفايا واألسرار، وما نعيش فيه حالّيًا هو عامل يسعى إىل 

باألسرار وبني األسرار، فيبقى اجلمع بني العامل املليء ور والتقليل من اطخفايا التحرُّ

  .(3)العامل املتحّرر منها واحدًا من أهّم التحّديات اليت يواجهها أّي متنّور دييّن

رين اختارت ـ عن سابق وعٍي وعمد ـ اّتباع منهٍج هو بنظر هذه الفئة من املتنوِّ

 ىل حتريف مفاهيم الدين ـ وخباّصةكثرٍي من أتباع الفكر التقليدّي منهج يهدف إ

مّي ـ وتزويرها وإبطاهلا وتغيريها، بال فرٍق يف ذلك بني متنّوري الفكر الدين اإلسال

 الدييّن وغريهم من املتنّورين واملثّقفني. 

غري أّن التحقيق يف هذه املسألة والوصول إىل نتيجٍة فيها يتطّلب حبثًا مفّصاًل 

ل يف هذا سع له اجملاعن حقيقة كلٍّ من اإلسالم والتّيار التجديدّي، وهو ما ال يتَّ

 املقال. 

وإّنما نكتفي هنا باإلشارة إىل تناقٍض وقعت فيه هذه الفئة من املتنّورين، حيث 

ن عن ْوخرى ال يتواَنومن جهٍة أإّنهم ـ من جهٍة ـ يعملون على عصرنة اإلسالم وعلمنته، 

الن يف من اّتجاهي احلداثة والعلمنة ميثِّ حقيقة أّن كالًّالتصريح بهذه احلقيقة املّرة، 

 الواقع حركتني منافرتني للدين، بل ومعاديتني له. 

مثل هذا النموذج من التناقضات واإلرباكات الواضحة اليت وقع فيها هذا 

 ري الفكر الدييّن هو ما ُتعنى مقالتنا هذه باحلديث والبحث عنه. الطيف من متنوِّ

 

 ــــــ ـ مكّونات احلداثة والعصرنة يف نظر متنّوري الفكر الدييّن

ر نظرته إىل العامل وقبل أن تتغيَّ .يف عصر احلداثة القى اإلنسان حتّواًل باهرًا

الذي يعيش فيه حبيث يصبح قادرًا على التحّكم به كيف شاء تغّيرت نظرته إىل 
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ها. وكان هذا التحّول الداخلّي والفكرّي هو الذي قاده ـ ءنفسه، وإىل الطبيعة وما ورا

 التحّوالت اطخارجّية.  منذ البدء ـ حنو سائر

وقد أجرى الباحثون دراساٍت عّدة حاولوا فيها الكشف والتعّرف على 

املكّونات واطخصائص الرئيسة اليت حتّدد شخصّية اإلنسان املتجّدد، وحقيقة النزعة 

وتوّصلوا من خالل هذه الدراسات إىل نتائج متباينة. هذا التنّوع الواسع  .التجديدّية

الفالسفة الغربّية حول تعريف واقع وحقيقة ظاهرة احلداثة والعصرنة ـ  النطاق يف آراء

ككثرٍي غريها من الظواهر واملفاهيم والوقائع املطروحة يف عاملنا املعاصر ـ حّول هذه 

الظاهرة إىل ما يشبه األحجية املستعصية، إىل درجة أّن تعيني احلدود املفهومّية هلذه 

يف الوقت نفسه  ت الصعبة والبعيدة املنال. ولكْنالظاهرة بات اليوم من األمنيا

دقيق وحتليل كامل حلقيقة هذه  بنمكاننا هنا أن نغمض قلياًل عن إعطاء تعريٍف

الظاهرة، ونكتفي يف املقابل باحلديث عن بعض املكّونات واطخصائص املهّمة 

 رين الدينّيني. لظاهرة احلداثة والعصرنة، استنادًا إىل ما ورد على ألسنة عدٍد من املتنّو

ومن الضرورّي بدايًة اإللفات إىل نقطٍة مهّمة، وهي أّن خصائص احلداثة 

والعصرنة ال تظهر بنفس املستوى والدرجة يف كّل فرٍد أو جمتمع حديث، بل احلداثة 

وعلى هذا  .ّنها ذات درجاٍت ومراتبإكة، أي والعصرنة من املفاهيم واحلقائق املشكِّ

 األساس فاجملتمع الذي نال حّظًا أكرب من خصائص احلداثة والعصرنة هو جمتمٌع

 من غريه.  أكثر حداثًة وعصرنة

ها املثّقفون إليـ أهّم مكّونات احلداثة اليت تطّرق  ما يلي نستعرض ـ بنجياٍز ويف

 وتعّرضوا هلا أحيانًا بالنقد والتقييم.  ،(9)واملتنّورون الدينّيون

 

  ــــــ (8)ـ العقالنّية، أو النزعة العقلّيةأ

العقالنّية هي أهّم اطخصائص واملكّونات اليت ال تستغين احلداثة عنها، بل هي 

وبرأي  ،(12)وهي ـ يف الواقع ـ خليفة اهلل يف العصور احلديثة ،(7)حقيقتها أصلها وجوهر

مكّونات احلداثة ئه سائر ْيّن العقالنّية هي السقف الذي تستظّل بَفإبعضهم 

  .(11)وخصائصها
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والعقالنّية اليت هي شرط يف احلداثة ُينظر إليها تارًة بوصفها مظهرًا من مظاهر 

الفكر واالستدالل، ويف هذه احلالة يتعامل معها املتنّورون الدينّيون بكّل تبجيٍل 

  .ن فيها ـ إذ ذاك ـ ما يستحّق النقد واالعرتاضْوواحرتام، وال يَر

م اطخصائص اليت تقوم عليها النزعة التجديدّية، وأكثر ما متّس لعّل أعظ

احلاجة إليه، هو حّرّية الفكر، واملطالبة بالدليل، والنزوع إىل االستدالل، وعدم 

اطخضوع لشيٍء سوى الدليل والربهان. هذه النزعة االستداللّية متّثل نوعًا من املطالبة 

التعامل معها جبّدّية لن يعود بنمكان أّي إنساٍن  باملساواة الفكرّية والثقافّية، وإذا مّت

مبقدار دّقة ما يقّدمه  ، إاّلأو أن يكسب أّي امتياٍز له عليهم ،أن يتفّوق على اآلخرين

شكٍل من أشكال اطخديعة  من الدليل والربهان، ونتيجة ذلك أن ينسّد الباب أمام أيِّ

وكذلك أّي شكٍل من أشكال العنف واالحتيال اليت ُتماَرس عادًة على عاّمة الناس، 

  .(10)واإلرعاب والرتويع هلم ،عليهم

نعترب السعي وراء الدليل والنزعة االستداللّية مبثابة السمة  غري أّننا ومبجّرد أن

ٍم مفاده أّن د، فنّننا بذلك نساهم يف والدة توهُّالبارزة اليت يتمّيز بها عصر التجدُّ

واحلداثة والعصرنة كان فاقدًا للعقالنّية، ومليئًا الفكر البشرّي قبل قرون النهضة 

 باطخشونة والتعّصب، وبعيدًا كّل البعد عن الدالئل العقالنّية واملنطقّية. 

هذا التصوير املظلم لتاريخ الفكر البشرّي ال ُيعّد إهانًة ـ من الناحية األخالقّية ـ 

ى من الناحية النظرّية ـ هناك ب، بل ـ حّتْسلرّواد العلم والفلسفة يف الشرق والغرب فَح

حيث إّن اآلثار واملؤّلفات اليت وصلتنا  ؛العديد من الشواهد التارخيّية اليت تبطله وتنفيه

من عصور احلضارات القدمية الكربى، ومن علماء وفالسفة ما قبل عصر التجّدد 

بالعقالنّية،  سمونوالنهضة، كّلها تشري إىل حقيقة أّن العلماء املاضني أيضًا كانوا يتَّ

ويقيمون على دعاواهم من األدّلة واحلجج ما هو بزعمهم كاٍف إلقناع العقل 

ضون بشكٍل منطقّي آلراء خصومهم واألدّلة اليت وخماطبته، كما كانوا يتعرَّ

 يقيمونها على دعاواهم بالنقد واملناقشة. 

 جمال العلم ما ميكن اعتباره حّدًا فاصاًل بني العامل القديم والعامل احلديث يف

والفكر واملعرفة إّنما هو زوال بعض األصول املوضوعة واملسّلمات املسبقة اليت كانت 
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ما مضى حاكمًة ومهيمنًة على الفكر البشرّي، أعين األصول اليت كانت ُتعّد يف  يف

ن أنفسهم يف غنًى ْووألّنها كذلك كانوا يَر .ع عليها ـ تقريبًا ـالسابق من األصول امُلجَم

يف العامل احلديث باتت هذه األصول موردًا للشّك  إقامة الدليل عليها، ولكْن عن

 وباتت حباجٍة إىل مراجعة وإعادة قراءة.  ،والرتديد

أن  س لتقعيد حضارته إاّلمع ذلك ال خيار أمام العامل احلديث إذا أراد أن يؤسِّو

يع األصول األّولّية ّن إلغاء مجإذ إ ؛يعتمد مجلًة من األصول املوضوعة اطخاّصة به

د بينها من شأنه أن يعيق تقّدم احلركة التكاملّية يف واالفرتاضات املسبقة والرتدُّ

ل هذه احلركة إىل السكون والركود، بل إىل مسرية العلم والتنمية، حيث تتحوَّ

الرتاجع والتأّخر واالحنراف. ويف الواقع فنّن مكّونات احلداثة والعصرنة ـ واليت 

 بنجياٍز عن مجلٍة منها ـ ليست سوى بعض هذه األصول املوضوعة. سنتحّدث 

للتأّمل  ميكن أن تكون حمالًّكما أّن هذه األصول املوضوعة ـ هي نفسها ـ 

واملناقشة وإعادة النظر يف القرون أو حّتى العقود اآلتية، بل ميكن أن حيّل مكانها 

جلديدة قاعدًة تقوم عليها حبيث تشّكل هذه األسس ا ،خرىوافرتاضات أ أيضًا أسٌس

ئق أن ترمي األجيال اآلتية علماء أّنه ليس من املناسب والال كماوحضارة مغايرة متامًا. 

ومفّكري هذا العصر بتهمة تعطيل العقول أو االحتيال والغوغائّية كذلك ال يليق 

بعلماء عصرنا هذا أن يعمدوا إىل رمي علماء العصور املاضية مبثل هذه التهم 

 فرتاءات. واال

ومن الواضح أّن هذا الكالم ال يعين نفي وجود أّي مظهٍر من مظاهر العنف 

على صعيد العامل والتعّصب والتفتيش عن عقائد الناس يف تاريخ الفكر واملعرفة 

 تاريخ املسيحّية يف القرون الوسطى ـ، وإّنما نرمي إىل االبتعاد عن بأسره ـ وخباّصة

 من احلاضر واملاضي صورًة خيالّية ال واقعّية هلا.  عطي كالًّالتعميمات الفارغة اليت ت

ومن جهٍة ثانية فنّن مسرية العقالنّية يف الغرب مل تكن بدورها بهذا املستوى من 

ر من كثري من االفرتاضات املسبقة السهولة، بل إّن حّرّية الفكر والتحرُّواإلجياز 

امل القديم قرونًا عديدة من الزمن مّرت واملباني الفكرّية اليت كانت مهيمنًة على الع

ويف طول  .خرىقت فيها صعودًا تارًة؛ وهبوطًا أاليت ال ،بالكثري من احملّطات الصعبة
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واليت شّكلت فيما بعد املرتكزات  ،ديدةاجلذلك كّله مّت بناء األسس واالفرتاضات 

 الفكرّية اليت قامت عليها هذه احلضارة اجلديدة بكّل ما فيها من رونٍق يبهر األنظار. 

 مقابل يف قامت إّنما الغرب يف نشأت اليت الفكرّي والتحّرر التنوير حركة

 كانت الوسطى، واليت القرون أواخر يف سائدًة كانت اليت املتوّترة الفكرّية األجواء

 الوصاية دور ميّثلون كانوا الذين وبسرية ،املسيحّي بالدين ـ بعيد حدٍّ وإىل ـ متأّثرًة

 هلا كان إليها املشار األجواء هذه أّن يف شكَّ وال. العصر ذلك يف الدين على والقيمومة

 اليت الغرب، وهي يف الفكرّي والتحّرر العقالنّية حركة تفّجر على أّولّية تأثريات

 واملكّونات اطخصائص سائر إىل االلتفات وإّن. عليه ْتمَش الذي مسارها يف وّجهتها

 احلداثة عصر إنسان أّن عن ـ وبوضوٍح ـ يكشف احلديث العامل بها سميتَّ اليت املهّمة

 يف سار كّلما القديم بالعامل تربطه اليت العالقات أواصر قطع يف أكثر مضى كّلما

 عنه يزداد متّر حلظٍة كّل مع القديم، وهو العامل مسار ـ احلال بطبيعة ـ خيالف اّتجاٍه

 احملور عن بعيدًا املركزّي طردها قّوة تدفعها ٍةَرُك حال ذلك يف وافرتاقًا، حاله دًاُبْع

 .(14)عليه كانت الذي السابق

 يف العقالنّية وتشّكل نشوء أّن نفرتض أن القول فْخُس األساس من هذا وعلى

 حضارٍة بناء حنو اّتجهوا احلداثة عصر مفّكري حيادّي، وأّن وجّو خالٍء يف مّت الغرب

 نفور أو ميٍل من ينطلقوا أن مسبقة، ودون وخلفّيات آراء هلم تكون أن دون جديدة

 سنخ غري من املفّكرين هؤالء جيعل االفرتاض هذا ّنإذ إ ؛معّين وروحانّي نفسانّي

 املخلوقات أو السماوّية بالكائنات أشبه وهمنعرفها،  اليت األرضّية والكائنات البشر

 هذه فنذن!! األرضّية لكرتنا غزوها عن واطخرافات األساطري يف نسمع اليت الفضائّية

 قد تكون أن إاّل ميكن ال بطابعها اجلديدة الغربّية احلضارة تطبع اليت العقالنّية

 أخذت البداية قد منذ إليها، وهي ناْرأَش اليت األجواء كتلك وأجواء بيئٍة يف نشأت

 . ميّيزها الذي اطخاّص املنحى ذلك

 املبادئ رئسا عن أجنبّية وال غريبًة ليست العقالنّية هذه ذلك أّن إىل ْفأِض

. يلي ما يف بعضها إىل سنشري احلداثة، واليت إنسان بها ويّتسم يؤمن اليت واملعايري

 املتجّدد اإلنسان شخصّية تكوين يف تدخل اليت العناصر جمموعة إّن: خرىأ وبعبارٍة
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 ومن .بعضًا بعضها ريفسِّ بعض، حبيث إىل بعضها اجتماع عند معنًى هلا يصبح إّنما

 . واحلداثة العصرنة لتتشكَّ مزجيها

 والضوابط القيود من املزيد من التحّرر حنو امليُل املتجّدد اإلنسان خصائص فمن

 . واألخالقّية الدينّية

 على عقالنّية، بل حضارة ليست الغربّية احلضارة أّن يف تكمن ال هنا املشكلة

 غدت رفيعًا، حّتى منزاًل ُأعطيت احلضارة قد هذه يف العقالنّية العكس من ذلك، فنّن

 العقل أّن احلضارة هذه يف املشكلة وإّنما. شيء كّل حتته ينضوي الذي السقف هي

. والشهوة والطمع والغضب ،الذات وحّب( 13)األنانّية رأْس يف واقع هو حّرًا، بل ليس فيها

. حّرًا يكون بأن مشروٌط العقل هذا نُحْس أّن ومطلوب، إاّل حسن أمٌر مبجّرده العقل

 فعدمه الشخصّية وأغراضه وأطماعه لشهواته أسريًا اإلنسان عقل كان لو وأّما

  .(12)وجوده أفضل من إليه بالنسبة

 العناصر سائر تكون أن الطبيعّي فمن (13)لنفسه تابعًا اإلنسان عقل كان وإذا

 اإلطار تشّكل هذا ويف. أيضًا معه منسجمًة العصرّي اإلنسان تصنع اليت واملكّونات

(، والّليربالّية Secularism(، والعلمانّية )Egoism(، واألنانّية )Humanismاإلنسانّية )

(Liberalism ،)يبقى ال دونها من واليت ،احلديث للعامل األساسّية الركائز من جزءًا 

 . معنى للعقالنّية

 إىل أفضى واألخالقّية الدينّية القيم عن الغربّية احلضارة ابتعاد أّن كما

 العقل هذا قيمة مدى حول وتساؤالت شكوكًا أثار الشهودّي، بل العقل من حرمانها

االستداللّي،  العقل بنجنازات منبهرًة احلضارة هذه باتت حّتى... واعتباره، وهكذا

ولعّلها كانت بصدد بناء رؤيٍة كونّية  .الطبيعة وراء ما مباحث وعمق ثقل من متعبًة

قوا دائرة العقالنّية بنخراج جديدة أكثر تقييدًا وحمدودّية، حيث إّن هؤالء مل يضيِّ

ب، بل هم أيضًا أفقدوا العقل النظرّي ـ الذي حيكي عن ْسالعقل الشهودّي منها فَح

ونه ك عنارجّي ـ قيمته واعتباره، وما تبّقى يف النهاية من العقالنّية ال يزيد الواقع اطخ

  .(19)«العبودّية احلديثة»إىل ما ميكن أن نطلق عليه اسم  أداًة ال يؤّدي استخدامها إاّل

إذا كان املراد من العقل هو العقل الشهودّي والنظرّي، مبعنى أن نعمد إىل ما 
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ًء ونه ال ُيعّد بنامضافًا إىل ك ،بتحديثه وتغريبه، فنّن هذاعمله القدماء فنقوم 

للعقالنّية، ميّثل ختريبًا للعقالنّية ومعاداًة هلا... هذه العقالنّية التجديدّية هي عقالنّية 

توضيح ذلك أّنه يف هذه وآلّية، وهي ـ على هذا األساس ـ ُتعّد من نوع العقل العملّي. 

ّية اليت يصل إليها اإلنسان عن طريق املشاهدة والتجربة العقالنّية املكتسبات البشر

د القواعد املنطقّية لتعيني الصورة يف تلك َمواالختبار ُتجعل مبثابة املاّدة لألدّلة، فيما ُتعَت

األدّلة. وأّما النتيجة احلاصلة من مثل هذه األدّلة فهي الوصول إىل سلسلٍة من 

ى فيها املوضوعّية االستنتاجات أن ُيتحرَّ والواجب يف هذه .االستنتاجات اجلديدة

(، أي أن تكون قادرًة على اكتساب نوٍع من التعميم والتوفيق Objectivityالكاملة )

ب اإلنسان القدرة على أن يتوّقع بالفعل َهبني األذهان، وأن تكون قادرًة على أن َت

ع والتنّبؤ أو ما ليس مبشهوٍد له. هذه القدرة على التوقُّ ،حدوث ما ليس مبوجود أمامه

األحداث املستقبلّية والتحّكم بها، وهو ما ( Controlجتعل اإلنسان قادرًا على ضبط )

التخطيط والربجمة ملواجهة تلك األحداث أمرًا ممكنًا ومتاحًا. فهذا ـ بدوره ـ جيعل 

نّية التجديدّية. ومن هنا فنّن العقالنّية التخطيط والربجمة ميّثل الغاية واهلدف للعقال

وجنعله على الشكل الذي  ،ر بها العاملالتجديدّية ال تزيد على كونها آلًة وأداًة نصوِّ

م طلبًا نريده ونشتهيه. وهذا خبالف العقل التقليدّي، فنّنه ـ قبل كّل شيء ـ إّنما ُيستخَد

ال يرّكز على الغايات واألغراض : أّواًلفالعقل التقليدّي هو  .للكشف عن احلقيقة

: ميكن أن يتعّلق مبعرفة كّل ما يف عامل الوجود، وال خيتّص وثانيًاالعملّية الصرفة. 

: ليس شأنه هو التنظيم املنطقّي وثالثًافقط مبا هو من كائنات عامل الطبيعة. 

هو يف نفسه للمعلومات اليت يناهلا اإلنسان من طريق املشاهدة أو االختبار والتجربة، بل 

مل يكن باستطاعة اإلنسان أبدًا أن  ،يضع بني يدي اإلنسان معلوماٍت عن عامل الواقع

  .(18)ليها عن طريق احلواّس الظاهرّيةإيصل 

 إّن غري أّن تراجيديا العقالنّية يف الغرب ال تقف وال تنتهي عند هذا احلّد، بل

 العقالنّية هذه بالنقد طال قد ـ والتجربة املشاهدة على القائم ـ احلاّد النقد سيف

 للنقد مورٍد إىل شيء كلُّ بها ُيقاس أداٍة من العقالنّية حتّولت وبذلك. نفسها

 الشّك معرض يف السابقة وإجنازاته نتائجه كلَّ جعل الذي والتشكيك، األمر
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 . والتساؤل

 اإلشكالّية بهذه املسدود، وابُتِليت النفق هذا إىل احلداثة وصلت وهكذا

 الذي االّتجاه احملضة، وهو النسبّية اّتجاه يف العاملّي الفكر سلك املستعصية، ومعها

 الفكر هذا وليد سيكون الذي العامل أّن بديهّيمن الو. احلداثة بعد ما فكر به ريبشِّ

 غمرات يف تتيه البشرّية تاركًا ،له اهلل جعله الذي املوضع عن العقل فيه لِزُأْن عامٌل هو

  .(17)أضاعته الذي اليقني على واألسى رةْساحَل

 الركون عن عاجزًة معه ْتباَت حّدًا بلغت واملوبوءة املريضة العقالنّية واليوم هذه

 مخس من أكثر عليها انقضى قد يكن مل لو السابقة، حّتى احلوادث إىل واالطمئنان

  .نوالتديُّ الدين حول الشكوك ُأثريت نفسها الذريعة هذه وحتت!! دقائق

 هيوم ديفيد زمن منذ احلداثة، وخباّصة إنسان عند سائدًا بات الذي االعتقاد

 واحلوادث املسائل من بشيٍء واليقني اجلزم حصول ميكن ال أّنه هذا، هو يومنا وإىل

 أّن مع. قطعّي احتمالّي، ال علٌم التاريخ أّن يعين التاريخ على االعتماد عدم إّن. التارخيّية

 إىل بالنسبة تارخيّي، حّتى مقطٍع كّل على وتنطبق تصدق القطعّية غري احلالة هذه

 املوقع نفس يف دقائق مخس منذ للشخص تقع قريبًا، كحادثٍة ْتوقَع اليت احلوادث

 حادثٍة إىل بالنسبة حّتى ممكنًا ْديُع مل ، حيثاآلن فيه متواجٌد هو الذي واملكان

 بل«.  = +  » قضّية مثل يف لدينا حيصل الذي كاليقني يقنٍي إىل الوصول كهذه

 من الدرجة هذه إىل الوصول إمكان عدم على يقتصر ال التارخيّية احلوادث يف األمر

 يف حيصل الذي كذاك يقنٍي إىل حّتى أيضًا الوصول ميكن ال الرياضّي، بل اليقني

  حرارته تبلغ عندما الغليان إىل يصل املاء أّن مبسألة التجربّية، كاليقني العلوم

 . مئوّية درجة

 الدين الدين؛ لكون مع واضح بشكٍل تتنافى هذه والالقطعّية الشّك خاّصّية

 بعدٍد القبول من دَُّب ال ديٍن كّل ففي .التارخيّية احلوادث ببعض التصديق على يتوّقف

 التدّين حالة املتدّين اإلنسان يعيش فكما .مًاْتَح وقعت اليت التارخيّية احلوادث من

  .(02)احلوادث هذه بوقوع والقبول االعتقاد حالة يعيش كذلك فهو بالدين واالعتقاد

 التشكيكات إطار يف إاّل يندرج ال (01)العقالنّية أفرزته ما معظم أّن من وبالرغم
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 اليت اإلجنازات خانة يف العقالنّية هذه ُندرج أن إاّل يسعنا ال ذلك مع هّنفناحملضة، 

 وجود ودعوى ،احلديث اإلنسان إىل العقالنّية نسبة أّن غري. احلديثة احلضارة خّلفتها

 لفالسفة الشمولّي الفكر نتائج من واحدًة ّدُتَع حبيث ـ احلداثة وبني بينها مالزمة

 التوّجه هذا. الغرب يف والفلسفة العلم تاريخ وقائع عن متامًا بعيٌد هلو، ـ دالتجدُّ عصر

 أن أبدًا يستطع مل واهلبوط، لكّنه الصعود من جوالٍت خاض الغرب يف الفلسفّي

 والعلمانّية اإلنسانّية للحداثة، من العاّمة املكّونات كسائر وعاّمًا شاماًل يكون

 . وغريهما

 متنّوري من املثّقفني أّن هي العرض هذا خالل من إليها خنلص اليت النتيجةو

 لرغبات آلّيًا، علمانّيًا، أسريًا عقاًل بوصفه احلديث العقل عن ثونيتحدَّ الدييّن الفكر

 ومن. التاريخ حبقائق يرتبط ما يف الشهودّي، شّكاكًا العقل عن النفس، غريبًا

 األديان وتعاليم معتقدات وبني بينها انسجاٌم يوجد ال شأنها هذا عقالنّيًة أّن الواضح

 ،فارغة دعوٌة بينهما الصلح إيقاع إىل فالدعوة .ـ اإلسالمّي الدين وخباّصة ـ اإلبراهيمّية

 . وإبطاله الدين وْحَم سوى نتيجتها تكون لن هلا، وسوف قيمة وال

 

 ــــــ (22)ب ـ العلمانّية

 ميكن املتجّدد، بل اإلنسان بها مّر اليت التحّوالت أهّم من واحدًة العلمانّية ُتعّد

 العصر مكّونات سائر عليه تقوم الذي النفسانّي األصل هي العلمانّية بأّن االّدعاء

 . احلديث

 مراتب عن العني املاّدة، وإغماض عامل على واالنكباب التوّجه تعين العلمانّية

 . الضّيقة املاّدّية احلياة هذه وراء تقع اليت والعوامل املراتب خرى، تلكاأل الوجود وعوامل

: واآلخر ؛أفكارنا يف: أحدهما: مستويني على يتحّقق والتجاهل اإلغماض هذا

 يف ومشاهدته قراءته له ُيتاح مبا وأفكاره معارفه حيصر احلداثة فننسان. دوافعنا يف

 فهي الدوافع علمنة وأّما. األفكار مستوى على العلمانّية هي هذا، وهذه املاّدة عامل

 سبيل يف إاّل جهٍد من يبذل وال يسعى هذه، فال لدنياه إاّل اإلنسان يعيش ال أن مبعنى

 آخر، وال شيٍء أّي يف يفّكر ذلك، وال سوى همٌّ له يكون والفيها،  معاشه تأمني
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 عمله يف وال حياته يف حسابًا حيسب آخر، وال عامل أو مكاٍن أّي أجل من عماًل يعمل

 .للعلمانّية الدقيق املعنى هو ـ احلقيقة يف ـ هذا. حدودها خارج شيٍء ألّي ذهنه يف وال

 هلذا تاّم بشكٍل مسّخرًا اإلنسان الشاكلة، وصار هذه على اإلنسان حياة صارت فنذا

 هذا بتصّرف متامًا للعلمنة، ووضعها ودوافعه أفكاره العلمانّي، وعّرض الفكر

 يف نعرفه الذي اإلنسان ذلك خمتلف، وسيصري إنساٍن إىل آنذاك سيتحّول النهج، فنّنه

 حجمه من بكثرٍي أصغر اإلنسانّي العامل حجم احلالة سيصبح هذه ويف. اليوم عامل

... وتوفيقًا جناحًا أكثر األصغر العامل هذا يف اإلنسان يبدو أن الطبيعّي ومن .احلقيقّي

 هو جناحًا أكثر ـ اجلهات بعض من ـ يبدو اجلديد العامل هذا يف اإلنسان أّن يف السّر

 كان مّما وأقصر أضيق بات قد العامل هذا يف ـ عملّيًا ـ فهوتصرُّ اإلنسان نفوذ نطاق أّن

  .(04)عليه

 ببعض، ويفّسر بعضها يتأّثر ومساتها احلداثة خصائص قّدمنا فنّن وكما

 احلديث العصر عقالنّية على بالغًا تأثريًا تركت العلمانّية النظرة هذه. بعضًا بعضها

  .حمض علمانّي عقٍل إىل إّياها حمّولًة

 على العثور نستطيع أّننا ذلك ؛خرىأ قّصة أيضًا فللعلمانّية األفكار جهة يف وأّما

 التفكري، وعلمنة علمنة ْتجَر وقد. النظرّية العقالنّية قلب يف األفكار علمنة

 احلوادث على احلكم العامل، وعلمنة هذا وقائع إىل النظرة االعتقاد، وعلمنة

مستقّل مكتٍف  العامل الذي نعيش فيه وكأّنه عامٌل هذا نرى بتنا اجلارية، حبيث

خرى. وحنن اليوم يف حتليل احلوادث عن العوامل األ منفصٌل ،على نفسه وٍٍطمن ،بذاته

الواقعة حولنا، كما يف حتليل الظواهر الطبيعّية اليت حتصل، ال نستند أبدًا إىل أّي 

شيٍء يكون خارجًا عن الطبيعة. وهذا هو معنى العقل العلمانّي، والعلم العلمانّي، أن 

الًة من االكتفاء الذاتّي على صعيد ما هو مطلوب نفرتض أّن الطبيعة نفسها تعيش ح

من أجل احلفاظ عليها، أو التحّكم بها، أو إدارة حتّوالتها، أو إنتاجها، أو صناعة 

  .(03)وغري حمتاجٍة إىل كّل ما هو خارج عنها أحداثها، وهي يف كّل ذلك مستغنيٌة

م، وهي السبب وراء َيهذه النظرة إىل عامل الوجود أّثرت بشّدٍة يف األخالق والِق

 .تدّني القيم األخالقّية وتراجع مستواها
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لعّل أهّم ما طرأ على األخالق والقيم اليت كانت سائدًة قبل النهضة احلداثوّية و

من التحّوالت اليت استطاعت أن تساهم يف انتشار احلداثة والبورجوازّية، وحتّررها من 

األخالق. هذه العلمنة كان هلا مستان القيود اليت كانت حتّد من حركتها، هو علمنة 

إحداهما مباينة لأُلخرى. هاتان السمتان ُوجدتا وحتّققتا بشكٍل تدرجيّي،  ،بارزتان

 ومبا يتناسب مع رشد ومنّو ظاهرة احلداثة نفسها. 

: اعتناء األخالق بالسعادة والراحة الدنيوّية )ال السعادة والراحة إحداهما

 ب(. ْسال النفس فَحب، وال كمْساأُلخروّية فَح

هي التعّرف ـ رمسّيًا ـ على اجلوانب واألبعاد املظلمة واملذمومة يف  خرىمة األوالس

  .(02)وجود اإلنسان، وتطبيق هذه اجلوانب واألبعاد واستغالهلا يف بناء العامل اجلديد

 ؛وكان الفهم الدييّن واحدًا من األمور اليت كانت عرضًة للتحّول والتغّير أيضًا

خرى للدين تكون حماذيًة ومنسجمًة مع علمنة آخر وقراءٍة أ رغبًة يف استبداله بفهٍم

  .الدوافع واألفكار

اًل يف إقصاء اإلصالح الدييّن مل يكن متمثِّوما جرى حقيقًة يف حركة التهذيب 

الدين احلّق، أو حّتى معاداته، بل كان عبارًة عن علمنة الدين بهذا املعنى الدقيق 

نظري ما شاهدناه يف حركة اإلصالح  .حبيث تصبح اآلخرة تابعًة للدنيا للكلمة،

الربوتستانتّية، حيث مل ُينكر أصحاب هذه احلركة وجود اآلخرة. ما عارضته نهضة 

الربوتستانت يف ظاهر األمر هو الكنيسة وإجراءاتها وبروتوكوالتها، وسلطة البابا 

تكن سوى غطاء ظاهرّي للباطن واملراد  غري أّن هذه االعرتاضات مل .وصالحّياته و..

احلقيقّي الذي أرادت هذه النهضة الوصول إليه واقعًا، والذي أخذ ـ هذا الباطن ـ يربز 

إىل العلن شيئًا فشيئًا بعد استقرار هذه النهضة واستحكامها. ما أراده أصحاب هذه 

عن وجود دنيا وآخرة، النهضة واقعًا هو القول بأّننا نؤمن مبا جاء به الدين من احلديث 

لكّن اآلخرة اليت نريدها ونؤمن بها هي اآلخرة اليت تكون تابعًة للدنيا، مبعنى أّن 

اإلنسان الذي يكون سعيدًا يف اآلخرة ليس سوى ذلك اإلنسان الذي كان ناجحًا يف 

 كان سعيدًا يف ْنهذه احلياة الدنيا. هذا هو املغزى احلقيقّي للنهضة الربوتستانتية. فَم

ذلك ـ سيكون دنياه هذه فنّن هذا معناه أّن اهلل تعاىل قد أحّبه، ولذا، فهو ـ بتبع 
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  .(03)خرى أيضًاسعيدًا يف حياته األ

 الوجود قضايا يف يفّكروا ال أن الناس اجلديد يفّضل العامل هذا ويف

 من األسئلة هذه عن اإلجابة أّن يعتربون ّنهمحيث إ ؛اجلّدّية أسئلته األساسّية، ويف

 أن شأنها من ّنإذ إاطخطر؛  إىل الدنيا هذه يف باهلم وراحة سعادتهم تعّرض أن املمكن

 بعض من حرمانهم نتيجته تكون ،الدنيا هذه يف معّين طريٍق سلوك على جتربهم

 . الدنيوّية ّذاتالل

 مشغوفًة الناس قلوب آخر، وباتت معنًى للحياة أيضًا بات اجلديد العامل هذا يف

 .الناس أذهان يف وتزرعها اإلعالم وسائل هلا جتروِّ اليت الغايات خرى، هيأ بغاياٍت

 يتّم غاياٌت وهي. والرفاهية الرخاء وطلب ّذاتالل إشباع حول الغايات هذه وتتمحور

 يشرتي مرتاحًا، أن اإلنسان يكون اإلنسانّية، أن للحياة اهلدف بوصفها هلا الرتويج

 يف فأكثر أكثر ينهمك الثياب، وأن من األحسن أكثر، ويرتدي أكثر، ويستهلك

 . وحقيقة الغاية ،النفس حقيقة عن الغفلة يوجب مّما ،وحنوها األمور هذه

 من صارت مباالةوالال الغفلة أّن اجلديد العامل هذا عجائب من الواقع فنّن ويف

 حياة يف األساسّية احملاور أبرز من واحدًا اليوم متّثل الغفلة هذه. وأصوهلا احلياة أسس

 أن يستطيع اجلديد العامل يف برزت اليت التسلية مظاهر عاّمة يراقب ْنوَم .اإلنسان

 عن ـ للحظٍة ولو ـ واهتمامه ذهنه وصرف ،اإلنسان إلهلاء هةموجَّ ـ بأسرها ـ أّنها يالحظ

 اجلديد صارت العامل هذا يف. آخر شيٍء باّتجاه احلياة هلذه والعبوس اجلّدي الوجه

 جمال يف األساسّية العناصر أهّم من واحٍد إىل حياة، وحتّولت ومنهج مسلكًا الغفلة

  .(09)احلياة هذه يف واهلدف الغاية واختيار حتديد

 التجّدد عصر يف العلمانّية الدينّيني فنّن واملثّقفني املتنّورين نظر وجهة من وأّما

 فالدوافع. واالجتماعّية الفردّية حياتهم من واجملاالت اجلوانب كاّفة لتطال امتّدت قد

 ال أيضًا والعلم .الدنيوّية واملصاحل املنافع أساس على إاّل تتحّدد وال تتشّكل ال والغايات

 وتعيينها رمسها يتّم األخالقّية واملعايري مَيوالِق .املاّدّي العامل هذا وأعتاب حدود يتخّطى

 ماّدّيًا تفسريًا يكتسب أيضًا الدين نّنف وبالتالي .ومضاّرها الدنيا منافع أساس على

 . وناسوتّيًا
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 يّتسم ميزٍة إىل لتتحوَّ مل الدنيا هذه وراء عّما الغفلة ذكرناه فنّن ما ضوء وعلى

 اطخلفّية أصبحت كذلك هي ب، بلْسفَح احلداثة عامل يف الناس وأفراد آحاد بها

 . الفلسفّية واآلراء املدارس من الكثري منها تنطلق اليت املفرتضة العلمّية

 

  ــــــ (28)اإلنسانّي االّتجاه أو اإلنسانّية ج ـ

 من واهلروب الفرار يف الرغبة بفعل لتتشكَّ اليت واملباني األسس مجلة من

 اإلهلّية النزعة مقابل يف اإلنسان حمورّية أو اإلنسانّية النزعة وضُع القديم العامل

 التحّكم صالحّية له ْنَم الناهي، وهو اآلمر هو اجلديد فاإلنسان. اهلل وحمورّية

  .(07)باألمور

 عقيدٍة كّل على مقّدمًة اإلنسانّية تكون النزعة أن هذه نتائج أبرز ومن

 احلقوق من لشيٍء يتعّرض أن ـ وجلَّ عزَّ اهلل ذلك يف مبا ـ ألحٍد حيّق ال ومعتقد، وأّنه

 ـ نفسه يعترب إنساٍن إىل الغرب يف اإلنسان ذلك حتّول وبفعل .(42)لإلنسان الثابتة

 ويطلب يريد فهو(، وتكليف واجٍب صاحب ليس أي) حقٍّ وصاحب دائنًا ـ بالكامل

  .(41)مسؤولّية أيِّ على يتعّرف ، والواجٍب كّل من ليتحلَّ شيء، ولكّنه كّل لنفسه

 اإلنسان حلقوق العاملّي اإلعالن جيّسد اليت النظرة هي اإلنسان إىل النظرة هذه

 : رئيستان مشكلتان األقّل على تواجهه العاملّي اإلعالن هذا .هلا مظهرًا

 . ووظائفه اإلنسان تكاليف عن ـ الغفلة

 اجملتمعات موافقة عدم يف السّر هو وهذا .اإلهلّية احلقوق ـ جتاهل

  .(40)اإلعالن هذا على الدينّية واحلكومات

صريح،  بشكٍل اهلل وجود إنكار إىل ُيصار اجلديد، ال العامل هذا واليوم، يف

 بني تالزٍم وجود من وبالرغم .لإلنكار حمالًّ وقعت اليت هي العباد عبودّية وإّنما

 .الثاني األمر هذا على يصّر احلديث الفكر األمرين فنّن

 أن فباإلمكان البشر عند والكالمّية العقالنّية احلياة عصور منقسِّ أن أردنا إذا

 :مرحلتني إىل نقّسمها

 قائمًة كانت ّنهاإ دينّيًا، أي جمتمعًا أوروبا التنوير كانت قرون أوائل فنىل
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 . عدمه أو اطخالق وجود مسألة يف احلديث على مباشر بشكٍل

 ال أو الكون هلذا إله يوجد هل أّنه عن والبحث احلديث الحقة انتهى فرتٍة يف ثّم

 مسألة منه بداًل جانبّيًا، وُطرحت حبثًا البحث، وصار بهذا االهتمام قلَّ أّنه يوجد، أو

 جانب إىل يبقى هل اإلنسان أّن مسألة أكرب، وهي جبّدّيٍة معها التعامل مّت ُأخرى

 كهذا، بل إلٍه جنب يف البقاء له بُيكَت ال اإلنسان إّن: ُيقال كان ال؟ وقد أم اطخالق

 عليه إنسانّيته فنّن يف يستمّر أن لإلنسان ُأريد هنا إذا ومن .والزوال بالفناء حمكوٌم هو

 . ووجوده اهلل عن حديٍث كّل جانبًا يضع أن

 نفي على اإلحلادّي الفكر فالسفة املشكلة، أقدم هذه حلِّ أجل ومن ؛ولذا

 اليت القيود من تالتفلُّ من للمزيد الناس أمام اجملال يف إفساحًا وذلك ؛تعاىل اهلل وجود

 ضروب من ضرٍب سوى ليس ـ الواقع يف ـ هذا أّن مع. احلياة هذه يف حركتهم تعيق قد

 لتكريس اجملال من املزيد إفساح بضرورة القول إّن أنواعه؛ إذ من ونوع ،الشرك

 اجملال إفساح إىل الدعوة عن آخر تعبري إاّل األمر حقيقة يف هو ما اإلنسان إنسانّية

 جنب يف واحلال أّنه. فيه العبودّية حالة تكريس من اإلنسان، بداًل ألوهّية لتكريس

 ومن. األلوهّية أمام متامًا موَصٌد العبودّية، وهو أمام إاّل مفتوحًا ليس الباب تعاىل اهلل

 يقوم أن ـ حمالة ال ـ عليه فنّن لنفسه التأليه بوهم وسًامهُو كان شخصًا أّن هنا فلو

 جوهر هو هذا .مكانه ويف منه بداًل حيّل أن له ليتسّنى ؛مجيعًا األديان إله بطرد

  .(44)حمتواها ولّب القضّية

 هو يقوم اليت باألمور قلبه وتعّلق ،لنفسه اإلنسان حّب هو ذلك عقيب يأتي وما

 اليت صنعه، كاألصنام من هو ما يعشق اإلنسان أّن األمر هذا سرُّ ...وإنتاجها بصنعها

 هو بل الناس، صنع من ليس تعاىل واهلل. أحّبوها ذلك أنفسهم، وألجل الناس صنعها

 فيه التصّرف على القدرة له تكون أن الناس من أحٍد على يستحيل الذي املوجود ذلك

 وأّما. عنه ويبتعدون منه يفّرون فهم السبب وهلذا .والتخّيل رالتصوُّ عامل يف بشيٍء، حّتى

 ـ وهذه... أيديهم صنيعة األلوهّية؛ ألّنه مصاّف إىل يرفعونه أيديهم فذلك صنع من هو ما

 احلديث العصر يف عليه ُيطلق الذي االّتجاه ذلك عليها قام اليت الفكرة هي ـ حتديدًا

 اهلل عن غافاًل اإلنسان يكون اإلنسانّية، حبيث النزعة اإلحلادّية، أو اإلنسانّية اسم
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 . عنه بوجهه ومعرضًا ،تعاىل

 كّل جتاه مباالتهم ال ُيظهرون ألنفسهم، ولكّنهم القوانني يضعون الناس هؤالء

األنبياء،  على املنزل الشريعة، واملقّدسات، والوحي الدين، من عنوان حتت يندرج ما

 ـ منها بداًل ـ كّله، ويعملون ذلك عن ضونُيعِر وغريها، فهم كالكنيسة ،العبادة ودور

 أّن فلو .واخرتاعها بوضعها قاموا ْنَم هم ألّنهم ؛أنفسهم وضع من هي اليت بالقوانني

 بقوانني جاءهم قد ، وأّنهوجلَّ عزَّ اهلل ِقَبل من ومنصوب نمعيَّ أّنه خمربًا جاءهم شخصًا

 الّتباع استعداٍد على كانوا ينتخبوه، ملا أن منهم منتظرًا اهلل، وليس عند من وتشريعاٍت

 األسباب أحد... أنفسهم صنع من ليست ـ ببساطٍة ـ بها؛ ألّنها العمل أو القوانني هذه

 فيه ما يرى اآلخرون، وال يصنعه ما يستملح ال عادًة اإلنسان أّن هو احلالة هلذه النفسّية

 يف بعيدًا يذهب يداه، وقد تصنعه مبا وعشقًا إعجابًا يهيم هومجالّية، لكنَّ ُحسٍن من

 أّنه ألجل فقط وذلك ؛واقعًا عليه هو يستحّقه، ومّما مّما بكثرٍي أكثر وتعظيمه وصفه

 تستبطنه عظيم احنراٍف عن ـ حمالة ال ـ يكشف األمر هذايف  واإلفراط. يديه صنع من

  .(43)الذات وحّب األنانّية عن ينشأ إّنما أّنه اإلنسان؛ ذلك نفس

 عليه يقوم الذي واألساس األصل الدييّن فنّن واملتنّور املثّقف هذا نظر وجهة من

 مثل. للنفس العبودّية فّخ يف والوقوعهلل،  العبودّية من الفرار هو داملتجدِّ اإلنسان فكر

 وتدّينه إميانه لكّن نًامتديِّ أو مؤمنًا نفسه يعّد األمر ظاهر يف كان وإْن اإلنسان هذا

 . واإلحلاد بالشرك ـ والباطن احلقيقة يف ـ ممزوٌج هذا

 

 ــــــ (35)احلّرّية طلب أو يربالّيةالل د ـ

 إليه تدعو ما. الغربّية الثقافة بها تتمّيز اليت العاّمة املظاهر حدأ يربالّيةالل ُتعّد

. والعملّية منها والقيود، النظرّية الضوابط كاّفة من اإلنسان رحترُّ هو النظرّية هذه

 املوجود ذلك سوى ليس املدرسة هذه تقّدمه الذي التعريف حبسب اإلنسان أّن غري

  .(43)والشهوات والعواطف الغرائز حتّركه الذي املاّدي

 األمور من هي اليت ـ ّذةالل تصّنف الفرد، وهي بأصالة النظرّية هذه تنادي

 النزعة حنو السعادة يف متيل يربالّيةفالل. لإلنسان والغاية اهلدف هي أّنها على ـ الفردّية
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 ومطلوب حسن العمل أّن وترى ،(48)النفعّي املذهب من تستمّد ذلك يف وهي ،(49)الفردّية

 تفسرياتها رغم ـ للمنفعة النهائّي التعريف وأّما. واملنفعة السعادة من جيلبه ما بقدر

 ما اجلماعة، أو أو لألفراد ّذةالل من قهحتقِّ ما مدار يدور فهو ـ املدرسة هذه يف املختلفة

 . واملشّقة األمل من عنهم تدفعه

 لتحصيل سعيه يساوي سعادته وراء اإلنسان سعي يربالّية فنّنالل املدرسة وحبسب

 النزعة لتتشكَّ حتديدًا هنا ومن .اآلخرين لّذات ينايف ال الذي احلّد إىل لّذته، ولكْن

  .(47)ـ ّذةالل وراء للسعي مالزمٌة هي واليت ـ الفردّية

 لكسر جاءت إّنما يربالّيةوالل .اإلنسان يقّيد الذي والقيد احلّد هو القانون ُيعّد

 أّن غري. والواجبات القوانني من يفّر إنساٌن يربالّيالل واإلنسان .عقاهلا من توالتفلُّ القيود

وقانون  نظاٍم وفق إاّل تنتظم أن هلا ممكنًا يكن مل مّلا وجمتمع مجاعٍة داخل يف احلياة

 حركة من حتّد اليت واملقّررات الضوابط من األدنى احلّد إاّل تقبل ال الّليربالّية فنّن

 فالنزعة .حياتهم إلدارة البشر يضعه الذي القانون ذاك هو منها األدنى واحلّد .اإلنسان

 أيضًا يربالّيةفاللاألساس  هذا وعلى. وصميمها يربالّيةالل قلب يف مستبطنة اإلنسانّية

 ليس البشر، وبالتالي حياة عن الغريب الكائن ذلك بوصفه تعاىل اهلل وجود مع تتعامل

  .(32)هلم القوانني تشريع يف احلّق له

 فالشعار .السياسّية احلّرّيات نطاق خارج إىل ومشول امتداٌد هلا يربالّيةوالل

 ،واملقّدسات التقديس أشكال مجيع حتطيم هو االّتجاه هذا يطرحه الذي الرئيس

االّتجاه  هذا ويف .(31)لإلنسان األديان تهاأقرَّ اليت القدمية احلقوق كاّفة وتعطيل وإلغاء

 بعض يف بأّنه العلم مع هذا. فيه يرغب ما كّل وخيترب يعاين أن يف احلّق لإلنسان

 منها لينتفع ؛احلياة قيد على واالختبارات التجارب هذه بعد اإلنسان يبقى ال األحيان قد

 نتائج التجارب تلك وراء للسري يكون خرى قدأ أحياٍن نتائجها، ويف من يستفيد أو

 العودة على القدرة لنفسه جيد وال ،منها ويعاني ،بها اإلنسان يبتلى ،وخيمة وعواقب

  .(30)منها صيتخلَّ أن أجل من الوراء إىل

يربالّية يف جمال معرفة اإلنسان، الضعف الكبري الذي تعاني منه اللوبسبب هذا 

إىل جانب غفلتها أو إغفاهلا لألبعاد واجلوانب احلقيقّية يف وجوده وكيانه، فنّن االّتجاه 
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ومكّبلًة بالرغبات املاّدّية واألهواء والشهوات يربالّي جعل حقيقة اإلنسان مغلولًة الل

يربالّية من احلرص على أن بالرغم من كّل ما تنادي به اللاّتجاٍه آخر،  أكثر من أيِّ

إّن أتباع هذه الثقافة الغربّية  :خرىوبعبارٍة أينال اإلنسان حّرّيته كاملًة غري منقوصة. 

لإلنسان، ولذلك ال جند يف قاموسهم  يعيشون غفلًة تاّمًة عن اطخصم والعدّو الداخلّي

أّي حديٍث عن ضرورة جماهدة النفس وحتريرها من آفات الرذائل األخالقّية وشرور 

  .(34)الشهوة والغضب

هذا العامل احلديث رفع شعار احلّرّية عاليًا، ولكّنه اكتفى باحلّرّيات 

  .(33)اإلهمال والنسيان اطخارجّية لإلنسان، قاذفًا حّرّياته الداخلّية بعيدًا يف زوايا

 

 ــــــ ري الفكر الدييّنـ فرار العامل احلديث من الدين يف نظر متنوِّ

هذا التعارض الواضح بني مكّونات العامل اجلديد وبني الدين والتدّين يدفع 

ّد منفصاًل باملثّقف واملتنّور الدييّن إىل االستنتاج التالي، وهو أّن هذا العامل اجلديد ُيَع

  .وبعيدًا عن الدين، ال بل هاربًا وفاّرًا منه

إذا كان املقصود من التدّين هو االعتقاد وااللتزام بالدين بشكله املؤّسس له 

تارخيّيًا فال شّك يف أّنه سوف لن يستقيم تعبري )التدّين احلديث(؛ ألّن هذا التعبري ـ 

تنوير الدييّن( سيكون بدوره حينئٍذ ـ ال خيلو من التهافت والتناقض، كما أّن تعبري )ال

على ذلك حنن ميكن أن يكون لدينا فكر دييّن  تعبريًا متهافتًا ومتناقضًا. وبناًء

ذلك أّن التنوير  ؛جديد، ولكن ال ميكن أن يكون لدينا تنوير دييّن أو حداثة دينّية

د. الفكرّي يدفع اإلنسان املتنّور واحلداثوّي حنو أن يتخّلص من مجيع أشكال التعّب

هو أن ال يتعّبد اإلنسان بشيٍء ( enlightenment)وأساسًا فنّن معنى التنوير الفكرّي 

ده سوى العقل، علمًا بأّن تعّبد اإلنسان بالعقل ليس يف الواقع شيئًا آخر سوى تعبُّ

  .(32)بنفسه

يربالّية على احلالة اليت كّنا عليها يف اجملتمع قبل اختيارنا لعقيدٍة ما حتافظ الل

ّنها تفرتض إـ جبميع ما هلا من لوازم سياسّية أو اقتصادّية أو حكومّية أو تربوّية ـ، أي 

ز احلّق والباطل يف جمال العقائد، أو أّن متييز أحدهما من اآلخر اآلن مل يتميَّ حّتىأّنه 
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لآلراء. ومن هنا فهي يف جمال احلكومة واالقتصاد  دراسة وتباداًلحبثًا ويتطّلب 

إّنما تستند إىل العقل والتشاور ووالرتبية والتعليم ال متيل وال تنحاز إىل ديٍن بعينه، 

(، وتستعري السياسة واالقتصاد والرتبية واألخالق من العلم rationalismالعقالنّي )

ة والوحي. ومن هذا املنطلق فنّن كّل جمتمع احلديث، ومن اإلنسان، ال من العقيد

غري منسجم مع شيٍء من أصول  متدّين وملتزم بشريعٍة معّينة هو ـ بطبيعة احلال ـ جمتمٌع

يربالّية ال جتتمع مع التدّين، وأّن املتدّين ال ميكن الل مبعنى أّن ،يربالّية أو فروعها...الل

  .(33)أن يكون ليربالّيًا

علينا أن نفهم هذا  ة ليست ضّد الدين واملذهب، ولكْنأّن العلمانّي صحيٌح

هي ليست ضّد الدين واملذهب، ولكّنها أسوأ مّما هو ضّد الدين  .الكالم جّيدًا

وتكون  ،وتسعى إىل أن ختلفه وحتّل مكانه ،ألّنها تنافس الدين واملذهب ؛واملذهب

العلمانّية ليست عدّوًا  هي البديل عنه. الضّد هنا ليس مبعنى العدّو؛ إذ قد ذكرنا أّن

والتضاّد ليس دائمًا مبعنى  .لقضاء عليه أو اإلطاحة بهلوهي ال تسعى  ،للمذهب والدين

وافرتضنا أّنه ميكن أن نستبدل به شيئًا آخر،  ،ما لو أتينا بشيٍء العداوة، ففي حالٍة

ن أكثر م بدياًل عنه، فهل هناك تضادٌّ فأخذ ذلك الشيء مكانه، وأخرجه، وحلَّ

 .(39)هذا؟!

واستهالكها،  الطبيعة على االعتماد يف إفراطها وبسبب ؛الغربّية احلضارة هذه

 فّخ يف ـ خرىأ جهٍة من ـ ر، ووقعتومدمِّ شديد ٍمَهَن من ـ جهٍة من ـ تعاني اليوم باتت

 والكره اإلفراط هذا واليوم فنّن. املعنوّية املسائل عن والبعد ،وجمافاته للدين الكره

 للمواقف حّدًا يضعوا أن هؤالء استطاع نعم، لقد. والقاسية السلبّية مفاعيله دترتدَّ بدأت

 عن غفلوا أّنهم الدين، غري رجال بعض عن تصدر كانت اليت املسؤولة غري والكلمات

 فعٍل من الدين رجال عن يصدر ما يف بأسرها منحصرًة ليست الدين حقيقة أّن مسألة

 بها، واإلحساس الشعور اليوم الناس يعيش ملّحًة وحاجًة ضرورًة لميثِّ هو قول، وإّنما أو

 أن جزافًا وليس. ويشغله ميأله أن الدين سوى شيء يستطيع ال حياتهم يف فراغًا مّثة بأّن

 رةْسَح العصر هذا يف الناس يعيش حيث(، رةْساحَل عصر) اسم هذا عصرنا على ُيطلق

  .(38)وافتقاده اإلميان غياب
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 املنشأ هو ُيعّد كان وإْن الغرب أّن مهّمة، وهي مسألٍة إىل االلتفات هنا وجيدر

 الفكر هذا أّن نفرتض أن لنا يصّح ذلك ال مع أّنه إاّلوالعلمنة،  احلداثة لفكر الرئيس

 عند واالجتماعّية الفردّية احلياة جماالت كاّفة لصاحله يسّخر أن من نمتكَّ قد

 مساعي برزت أن فمنذ. وحتّديات وأزمات عقبات تواجهه أن دون من ،الغربّي اإلنسان

 مستمّرة والتقاليد للدين العداء وحالة( النهضة عصر بداية مع) الغرب يف التجّدد

 وقتنا حّتى ومتواصاًل مستمّرًا زال ال األمد الطويل واجلدال النزاع وهذا .ومتواصلة

 اطخّط طول على بالرتاجع آخذًة ظّلت املسيحّية والديانة التقاليد أّن من هذا، بالرغم

 اإلمرباطورّية من واسعٍة مناطق عن دودالل طخصمها بذلك النزاع، متخّليًة هلذا الزميّن

ذلك  ومع. الوسطى القرون حقبة خالل هلا لتتشكَّ قد كانت اليت والقوّية العظيمة

 بالكامل والتقاليد الدين إخراج يف ـ اآلن إىل ـ ينجح مل الغرب يف التجديدّي التّيار فنّن

 القضاء عن وحتريفها، فضاًل مسخها يف حّتى الغربّي، وال اإلنسان حياة مشهد من

 اليت والعالمات املؤّشرات السطح على تطفو هنا ومن. ونهائّي كامل بشكٍل عليها

 التدّين موجات اإلحصائّيات فنّن بعض بَسوحَب .الغربّي العامل يف التدّين وجود تؤّكد

 املختلفة وأسبابها عواملها هلا احلالة هذه كانت واالزدياد، وإْن بالتصاعد آخذٌة هناك

 . وأوضاعها الغربّية البلدان باختالف

 نزعة داخله يف يستبطن ال ـ مًاْتَح ـ فهو للكلمة الدقيق باملعنى التجّدد أخذنا لو

 ـ ماهّيته وحقيقة جوهره يف ـ هو واطخرافات، وإّنما األسطورة حنو امليل التعّبد، وال

 جند ماالثالث، قلَّ السؤال عن اجلواب يف ذكرنا ، وكماولكْن. هلما ومعارض مناٍف

 الوارد األساس من هذا وعلى. والكامل الدقيق مبعناه التجّدد مفهوم جيّسد إنسانًا

دّية التجدُّ النزعة مالمح شخصّيتهم على تغلب الذين األشخاص لدى جند أن جّدًا

 أذهانهم على ومهيمنًة باقيًة تزال ال ،التقليدّي الفكر أمناط من وبقايا باٍتترسُّ

 األساطري من كثري وجود هؤالء أمثال لدى نشهد أن السبب ميكن وهلذا. وضمائرهم

 احلداثة روح مع انسجامها عدم من وبالرغم التعّبدّية، اليت واألمور واطخرافات

 نفسه يعّد جمتمٍع يف حّتى وتربز تظهر أن ميكن ـ حال أّي على ـ أّنها والتجّدد، إاّل

 . ومتجّددًا عصرّيًا جمتمعًا
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 أن ـ األقّل على هذا وقتنا حّتى ـ يستطع مل الغربّي احلداثوّي اجملتمع وبرأينا فنّن

 دّل إْن دّيات، وهذاوالتعبُّ واألساطري اطخرافات بْوَش من خالصًا نقّيًا جمتمعًا يصبح

 من املطلوب املستوى ذلك بعد يبلغ مل اجملتمع هذا أّن على يدّل فنّنما شيٍء على

  .(37)واحلداثة العصرنة

 دلياًل وال إثباتًا ليس الغرب يف الدينّية احلياة استمرار إّن: نقول ذلك ضوء وعلى

 شاهد وه والعصرنة، وإّنما احلداثة مقولة وبني الدين بني املنطقّي اجلمع إمكان على

 الفردّية الصعد مجيع على املقولتني هاتني بني الدائر القديم لَداجَل استمرار على

 . الغربّي اإلنسان لدى واجلماعّية

 الفكر ومتنّوري املثّقفني من الطيف هذا به يعرتف الذي ـ اجلوهرّي النزاع هذا

 واملواءمة الصلح إيقاع ميكن هل أّنه وجّدّيًا، وهو هاّمًا تساؤاًل أمامنا يطرح ـ الدييّن

 غري ذلك أّن أم ـ منهما لكلٍّ األصلّية اهلوّية على احلفاظ مع ـ هذين النزاع طريف بني

 ؛والتنازع الصراع دائرة عن متامًا وإبعاده الطرفني أحد إقصاء أن يتّم إّما ممكن، بل

 اآلخر؟  الطرف لصاحل وحقيقته ماهّيته يف جوهرّي تغيرٍي أن جيري وإّما

واملتنّورين الدينّيني وقعوا أحيانًا يف  املثّقفنيومن هنا فنّن هذا الطيف من 

تناقضاٍت علمّية حمّيرة للغاية وهم يعملون يف سبيل أداء املسؤولّيات اليت أخذوها على 

عاتقهم، حيث إّن هؤالء رفعوا لواء اجلمع بني الثابت واملتغّير، وإجياد الصلح بني 

يّن، وهم بذلك وردوا جمال العامل القديم والعامل احلديث، وعصرنة الفهم الدي

حبيث ال  ،األفكار املتصارعة، وكانوا يف كثرٍي من األحيان ُيصابون بالعجز واحلرية

  .واجلهل بالعجز االعرتاف سوى من خياٍر يبقى أمامهم

 يف نهائّي حكٍم إىل الوصول عن عاجز عقلي بأّن أقول أن إاّل يسعين وهنا ال

 هو القديم العامل أّن القديم، أم العامل من أفضل هو هل اجلديد العامل أّن مسألة

 باب بانسداد القول اإلنصاف أّن أرى الشأن هذا يف اجلديد؟ وإّنين العامل من أفضل

 من لإلنسان ُيتاح واحدة نقطة كّله التاريخ امتداد على يوجد ال واملعرفة، وأّنه العلم

 هاجس لدينا يكون أن ينبغي وال ؟اآلخر من أفضل العاملني أّي يستشرف أن خالهلا

 أّنه حصوله، كما ميكن ال أمٌر ـ الظاهر حبسب ـ ذلك القديم؛ ألّن العامل إىل العودة
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 أن اإلطالق على أحٍد مبقدور وليس. العودة هذه مثل وحتّقق حصول على دليٌل يوجد ال

 العامل من أفضل ـ بالضرورة ـ كانت األقدمني من فَلالسَّ وحياة القديم العامل أّن ُيثبت

 دليٍل على العثور من أنا أمتّكن مل األقّل على. الراهنة األجيال هذه حياة ومن ،اجلديد

 قد كنُت اليت قةاملعمَّ والدراسات الكثرية األحباث من كهذا، بالرغم ومستنٍد

 . اجملال هذا يف أجريتها

 ؛التّنني نوقظ أن أّواًل علينا :(22)يقول ْنَم حال هو هنا فحالكم أنتم وأّما 

 : عديدة أسئلة توجد هنا ولكن .(21)ذلك بعد قتله من نلنتمكَّ

 على القدرة لكم ستكون بعد فيما أّنكم تتأّكدوا أن لكم أين من: فأّواًل

املصادفة  باب ومن!.. التّنني ذلك يقتلكم أن ـ اهلل مسح ال ـ املمكن التّنني؟ من هذا قتل

إىل  التّنني عاد ذلك فعندما. موالنا الشاعر يرويها اليت القّصة حتكيه ما هو هذا فنّن

 . الساحر هو بقتله قام ْنَم أّول احلياة كان

 التّنني، ينبغي ذلك رأس قطع يف وُوّفقتم ،النجاح لكم ُكتب لو حّتى: وثانيًا

 التّنني لقتل تؤّهلنا هل قّوتنا أّن مسألة حول زيرتكَّ أن جيب ال البحث أّن إىل االلتفات

وتتبّدل،  رستتغيَّ فصاعدًا اآلن من حياتنا أّن حول البحث وإّنما ؟لذلك تؤّهلنا ال أم

 إىل بالدخول للتّنني تسمحوا أن ومبجّرد .التّنني ذلك مع خنوضها معركٍة إىل وستتحّول

 انتهت قد ستكون وهادئة هانئة كانت اليت السابقة حياتكم حياتكم فنّن

  .(20)فتوتوقَّ

 من ومعاديًا سلبّيًا موقفًا نأخذ أن اجلائز من هل :سؤال عن جنيب أن أردنا إذا

 ال؟ إذا أم أيضًا مطلوب هو فهل وصحيحًا جائزًا ذلك كان والتقاليد؟ وإذا العادات

وحقيقته،  اإلنسان طبيعة على أكثر التعّرف من لنا دَُّب ذلك فال عن جنيب أن أردنا

 من واحدًة دفعًة نفسه يقتلع أن على قادر هو هل وجبّلته خلقته أصل يف اإلنسان أّن لنرى

 عالقاته ليقطع مفطوٌر اإلنسان باإلجياب فهل اجلواب كان ال؟ وإذا أم وتقاليده عاداته

 يف أّنها أم ومكتملة مصنوعة اإلنسان ذات هل والتقاليد؟ وأساسًا السنن مع بالكامل

 أم وستبقى وموجودة ثابتة واحدة نوعّية ماهّية إلنسانل هل واالكتمال؟ أي الصنع طور

 ال؟ 
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 ال مقنع، وبالتالي استدالليٍّ بشكٍل األسئلة هذه عن اإلجابة أستطيع ال هنا أنا

 والرفض املعاداة مطلوبّية أو إمكان عن أو ،اإلنسان مستقبل عن احلديث أستطيع

 أّن غري. عمومًا اإلنسانّي اجملتمع أو ،خاّصًة الفرد ِقَبل من والتقاليد للسنن الكامل

 والتقاليد السنن معاداة بأّن نقول بأن إاّل لنا يسمح ال نعاينه الذي الراهن الوضع

 غري هو أمٌر الواقع أرض على فعاًل قهاحتقُّ فنّن مطلوبًة كانت لو حّتى كامل بشكٍل

  .(24)ممكن البّتة

 يف صميم ـ يرى الدييّن واملتنّور املثّقف أّن واالستغراب للدهشة املثري األمر 

 يدعو أن له املنشود هدفه إىل للوصول عليه أّن ـ عاتقه على حيملها اليت الرسالة

 العاملني بني القائم واالختالف النزاع حّل) هو يتبّناه الذي الفكر اّتباع إىل اجملتمع

والعجز،  عليه أمارات اجلهل ْتسرعان ما جنده وقد بَد ولكْن(، واجلديد القديم

  .(23)األمل رة وخيبةْسالطريق أسرى للَحتاركًا أتباعه يف بداية 

إّن مقارنة هذه العبارات اليت نقلناها، مع ما كّنا قد نقلناه عنهم يف بداية هذا 

ـ واالّدعاءات اليت يصّرون على تبّنيها ـ تعطينا مستندًا واضحًا يظهر من خالله ( 22)املقال

 إقرار هؤالء بعجزهم عن الوفاء واالضطالع باملسؤولّيات اليت أخذوها على عاتقهم. 

ونتيجة الكالم أّن املتنّور واملثّقف الدييّن يعمل ـ من جهٍة ـ إلجياد الصلح بني 

خرى ـ يتحّدث عن التباين والتناقض القائم بني من جهٍة أولكّنه ـ السنن والتجّدد، 

الدين والتجّدد على مستوى األسس واملرتكزات. هذا التناقض الواضح يضطّره إىل 

إبراز عجزه وجهله يف مقام الرتجيح واملفاضلة بني العامل القديم والعامل اجلديد، أو 

 بني احلداثة والتقليد.

 ـ يتبع ـ

 

الهوامش
                                                      

Intellectual

Intellect
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Enlightened

Enlightenment

 
(2) Traditionalists.  
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)8) Rationalism.  

(14) Egoism.  

(21) Stranj Rationalism. 

(22) Secularism. 

)28  ( Humanism. 
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(35) Liberalism. 

(37) Individualism. 

(38) Utilitarianism.  
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 بني املاضي واحلاضرالقرآن حتريف ة نظرّي

 ةيف املواقف التارخيّي قراءٌة

 

 طباطبائيالرحمتي د. 

 طباطبائيالمدرسي د. السيد حسين 

 اقعبد الرّزمحمد ترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

ومكانته  ،هذا املقال حماولة للكشف عن حقيقة موضوع حتريف القرآن يعّد

ويرى كاتب هذه السطور أن جذور القول  .وكيفية تبلوره نظريًا، بني الشيعة اإلمامية

بالتحريف متتد إىل مرحلة التجاذبات بني الشيعة وأهل السنة. وكانت أبرز اطخالفات 

واليت قادت إىل تصعيدات واسعة بني  ،الكالمية هي مسألة اإلمامة لدى الشيعة

البداية  يف .الطرفني. ويف إطار هذه النقاشات أخذت قضية التحريف تتبلور شيئًا فشيئًا

مون الشيعة قضية جدلية على مستوى النزاعات الكالمية بني أهل اختذها املتكلِّ

ًا لرأي أهل السنة يف هذا رّد ،مسألة شرعية خالفة اطخلفاء ما خيّص السنة والشيعة يف

فوقعوا يف اطخطأ يف  ،املاهية للقضية اجلدلية اثم جاء كّتاب اإلمامية فلم يتبّنو .اجملال

فأخذت تنتشر يف مصنفات  ،ص الروائية عندما عّدوها من عقائد الشيعةفهم النصو

أي تسليط الضوء بنظرة  ،به املقال احلالي ىوهذا ما يعن .اإلمامية بشكل ملحوظ
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 جديدة ملالبسات املوضوع. 

 

 مقّدمة ــــــ

خلفية اجلداالت السنية الشيعية  يفسنسعى من خالل البحث إىل إجياز القول 

تطور املوضوع من حيث ق خبصوص الزيادة أو النقصان يف القرآن الكريم. ما يتعّل يف

ومع وجود  .خالل املساجالت الطائفية بني سائر الفرق اإلسالمية واملذاهب الكالمية

وأخرى كانت العملية أسهل يف إثارة اجلداالت  املتزايد واملتبادل بني فرقٍة سوء الظّن

وأبرز تلك العوامل املساعدة على ذلك هو حضور جمموعة من  .ية بني املذاهبمالعل

قني فرقة بأحاديث وروايات وما وجد عن لعمل على ت ْنممَّ ،رواة املتنقلني بني الفرقال

أن اطخطأ يف نقل الروايات من فرقة إىل أخرى كان سيؤدي إىل  ومعلوٌم .فرقة أخرى

الذي ينطبق على ما حصل للتشيع األمر  ،ما خطأ أيضًا نسبة بعض اآلراء إىل فرقٍة

 ،يأتون للسماع عند مشايخ السنة أو الشيعة ْنمتامًا؛ إْذ كان العديد من الرواة ممَّ

 . (1)من الفرقتني هفينسبون احلديث خطأ إىل غري قائل

حيث  ،أوائل متكلمي الشيعة ونقاشاتهم مع أهل السنةإىل وهكذا بالنسبة 

إلزام اطخصم مبا »عليهم؛ من باب  ة يف الرّدل السّنكانوا ينقلون روايات من مصادر أه

 «. نفسه بهألزم 

ون تلك الروايات لكن ومنذ أواسط القرن الثالث صار رجال احلديث يعّد

واألحاديث شيعيًة؛ لذا مل يعد من املعلوم ما إذا كان العديد من اآلراء والعقائد ـ اليت 

أو أنها كانت  ،ل العقيدة لديهمالشيعة ـ هي يف الواقع متّث ونسبت فيما بعد إىل السنة أ

واكتساب كل مذهب  ،وقبل تبلور الفرق ،املراحل األوىل لإلسالم يفمطروحة 

أن قضية القول بعدم نقصان وزيادة  أم مل تكن مطروحة؟ وال شكَّ ،كيانه املستقّل

ز هلذا النوع من الظواهر. املصحف العثماني وما دار حوهلا من نقاشات هي النموذج األبر

على مجيع أجزاء  ن هذا املصحف مشتمٌلأال هو هل جمليف هذا ا فكان املوضوع األهّم

 ؟ذفت منهالقرآن الكريم أم أن هناك أجزاًء ُح

 ة والشيعة يف هذا الصدد. ط الضوء على املطارحات اليت دارت بني السّنوسنسلِّ
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د أن الرسول ث الشريف تؤّيمثة أدلة وشواهد يف القرآن الكريم واحلدي

ـ  كان قد دّون يف حياته ـ يف بدايات تواجده يف املدينة يف أغلب الظّن |األكرم

كان قد واصل مهمة تدوين القرآن حتى  |ويبدو أنه .(0)ن كتاب اهلل اجمليدم ًةنسخ

إليه  ىيضعون ما يوح إىل حيثوكان يوّجه كّتاب الوحي  ،أواخر عمره الشريف

  .(4)تباعًا

ففي  .كما توجد شواهد على إلغاء قسم من بواكري وحي القرآن الكريم

كذلك هناك آية  ؛(3)د انعدام بعض الوحي بداعي النسخ أو النسيانالقرآن آية تؤّي

ويبدو أن  .(2)غريها قد استبدل بعض اآليات بآياٍت وجلَّ الباري عزَّأن أخرى تنص على 

وليس هلا وجود يف  ،ي من الوحي يف السابقرون آيات هاملسلمني األوائل كانوا يتذّك

ألنهم  ؛ما حذفها لغايٍة ْنهو َم |كانوا على علم بأن الرسول املصحف العثماني، وإْن

 . (3)«ُرفع، ُأنسي، ُسقط...» :رون عنها بعباراتكانوا يعبِّ

لها على هذه اآليات اليت مل يسّج النسخ يف بداية األمر داالًّ كان مفهوم

بينما اكتسب النسخ يف فكر أهل السنة  ؛(9)ضمن القرآن الكريم |الرسول

ليشمل عددًا من املذاهب واآلراء معظمها يذعن بوجود النسخ  ،مفهومًا أوسع فيما بعد

  .(8)منسوخة يف القرآن وجود آيٍةيف شّكك  يف املصحف العثماني، باستثناء رأي شاّذ

ذكره  القرآن ختتلف متامًا عما مّرخصوص مجع يف علمًا أن رواية أهل السنة 

ن قبل وفاة الرسول يف السنة فهي تدعي بأن القرآن الكريم مل يدوَّ .يف هذا الصدد

اب الوحي يسارعون إىل تدوين إْذ كان كّت ؛(7)واحد احلادية عشرة للهجرة يف كتاٍب

خر من حيفظ جانبًا آ ْنفيتلوه عليهم، ومن املؤمنني َم من وحٍي |ى الرسولما يتلّق

ووفقًا هلذه النظرية فنن القول بأن القرآن  .ما صلح للكتابة نونه على كّلالوحي أو يدوِّ

متامًا؛ ألنه مع وجود  منطقّي |مل يدّون على هيئة كتاب قبل وفاة الرسول

ع نسخ بعض اآليات على قيد احلياة ال يزال الوحي يتنزل عليه، كما يتوّق |الرسول

  .(12)موضع يكون هو القرآن الكامليف حي النازل وال ميكن مجع الو ،أيضًا

 ،وه يف صلواتهمأوقر ،حفظوا الوحي ْنكان هناك العديد من املسلمني ممَّ

ة ومرجعها زعيمًا لألّم ،حاضرًا |وما دام الرسول .وا قراءته لآلخرين أيضًاموعلَّ
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فقهي، بل كل هذه املتغريات  ة حاجة إىل مراجعة كتاب أو نّصليس مّثف ،األوحد

 .ه، فبات من الضروري مجع القرآنإىل جوار رّب |طرأت عقب رحيله

 هذا الشأن: يف مصادر أهل السنة  يفوي ُر ليك ماإو

مع اجملتمع  داميةني دخل املسلمون حروبًا تبسن |كرمبعد وفاة الرسول األ

القرآن يستشهدون يف احلرب ظة َفيف الصحراء العربية، وهنا بدأ َح« اليمامة»الغريم 

ر خماوفًا بشأن ضياع قسم كبري من نصوص القرآن ااألمر الذي أث .(11)واحدًا تلو اآلخر

ل ـ إىل األّوالرسول وهذا ما دعا أبا بكر ـ خليفة  .ظةَفالكريم مع موت العديد من احَل

جبميع  ظة القرآن اإلتيانَفوَح |حابة النيّبصإصدار أوامره جبمع القرآن، فطلب من 

فأوعز أبو بكر إىل عمر ـ اطخليفة من  .ما حفظوا أو كتبوا من آيات الذكر احلكيم

يف زمن الرسول ـ باجللوس على مدخل  بعده ـ وزيد بن ثابت ـ كاتب الوحي الشاّب

 ،وهذا ما قاما به فعاًل .ه إىل الوحي بشهادتنيد نسبُتمسجد املدينة وكتابة ما تؤيَّ

وهكذا مت تدوين مجيع أجزاء القرآن  .(10)بلت بشهادة واحدةباستثناء حالة واحدة ُق

جلد الغزال، لكن مل يتم حتى اآلن مجع  أو (14)وإثباتها على األوراق ،بالطريقة ذاتها

متناول مجيع يف تني، ثم إن هذه األجزاء اجملموعة مل تكن بني دّف اآليات يف كتاٍب

نات هذه وبقيت املدوَّ .اآليات متفرقة غري جمموعة يف موضع واحد دّونوااملسلمني الذين 

ثم انتقلت إىل حفصة بنت عمر عقب وفاة أبيها. فجاء دور عثمان  ،عند أبي بكر وعمر

ونشر منه نسخًا  ،واحد ومجعه يف كتاٍب ،تب من حفصةفأخذ ما ُك ،خالفتهيف 

ينسب إىل  نّص أمر حبرق أّي دة أرسلها إىل خمتلف أحناء العامل اإلسالمي، ثممتعّد

مة يف تدوين القرآن لقد أخذ القوم هذه احلكاية كقضية مسلَّ .(13)القرآن بعد ذلك

وزعمهم بأن القرآن  ،رينبنا ـ أساسًا لرأي املتأخِّ حتى باتت ـ كما سيمّر ،الكريم

 . املوجود ليس كامل النّص

من الوحي قبل أن  على فقدان جانٍب ة تدّلمثة روايات عديدة لدى أهل السّن

 .يشرع أبو بكر جبمع القرآن

عن آية معينة حيفظ منها  مّرةفمثاًل يروى أن اطخليفة عمر كان يبحث ذات 

زن كثريًا على مقتل حافظها الوحيد يف حرها بشكل كامل، وقد وال يتذّك ،جزءًا
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ويبدو أن اطخليفة الثاني كان  .(12)اآلية يف عداد املفقودات تحرب اليمامة، وبالتالي بات

ن من لكنه مل يتمكَّ ،(13)الرجم لكبار السّن أخرى خبصوص حّد آيًة يتحّدث عن

 ،(19)رأيه هذا ؤيِّدأحدًا ي ْدنضافتها إىل القرآن الكريم؛ ألنه مل جِيب هإقناع أصحاب

وإّن بعض  .القرآن ه مننّص يث كان يتوجب عليه اإلتيان بشاهدين كي يعّدح

 .(18)ذكروا اآلية ذاتها فيما بعد، أصغر زوجات النيّب ،ى السيدة عائشةوحّت ،الصحابة

 ؛لديها صحيفة كتب عليه آيتان من القرآن : إّنوقد نسب إىل عائشة أنها قالت

ما كان اجلميع منشغاًل بتجهيز وعند ،تضعها حتت سريرها ،إحداهما آية الرجم

 .(17)اجن فأكلهاددخل حيوان  |جثمان رسول اهلل

أو  من النّص (02)أنها أسقطت ىآيات أخرى رأبكذلك كان عمر حيتفظ 

وبعضها اآلخر خبصوص  ؛(01)ما ورد يف واجب التعامل مع الوالدين :فقدت، منها

زيد بن  :وهم ،ثالثة من كبار املختصني بالشأن القرآني د مقولة عمروقد أيَّ .(00)اجلهاد

  .(04)بن كعب اس وأبّيثابت وعبداهلل بن عّب

نزلت أثناء احلرب ومقتل مجع من املسلمني  ر آيًةوكان أنس بن مالك يتذّك

 .(03)وحذفت فيما بعد

 ْنـ وغريه من الفقهاء ممَّ (02)اهلل بن عمر ـ وهو من علماء عصرهعى عبدوقد اّد

 جمع القرآن. أن هناك من اآليات ما ضاع وُفقَد قبل أن ُي (03)جاء من بعده

مفادها  ،خصوص املصحف العثمانييف ما ال سيَّو ،مشابهة ويت أيضًا أخباٌرُرو

نصوصًا من الوحي على لسان  وامسع قدأن هناك العديد من الصحابة األوائل 

ومل جيدوها ضمن نصوص املصحف  ،مباشرة أو بصورة غري مباشرة |الرسول

 .العثماني

عى مساعه عن نة على حنو ما اّدبن كعب يتلو سورة البيِّ كان ُأبّي :فمثاًل

 .(09)يف املصحف العثماني اذكرهم ْدنت زيادة آيتني مل يِرمَّوقد تض ،|الرسول

سورة األحزاب يف واقعه أطول مما هي عليه يف  كما كان يرى أيضًا أن نّص

من  ده يف ذلك كلٌّوقد أيَّ .(08)األصلي املصحف، فيذكر آية الرجم احملذوفة من النّص

إن هذه السورة كانت ثالثة أضعاف على عهد  :اليت قالت، وعائشة (07)زيد بن ثابت
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على  مجعه للقرآن إاّل كان عثمان مل يعثر يف عملية رسول اهلل من السورة احلالية ـ وإْن

 .ـ (42)ن يف مصحفههذا القسم املدوَّ

وهي  ،يمان ـ الذي عثر على سبعني آية سقطت من مصحف عثمانالوحذيفة بن 

|آيات كان يتلوها على عهد رسول اهلل
رباءة ـ أيضًا كان يقول بأن سورة ال (41)

يف زمن رسول عليه مما كانت  (44)أو ثلثًا (40)ربعًا إاّل تاملوجودة يف املصحف ليس

س املذهب ومؤسِّ، أبرز فقهاء القرن الثاني ،وقد أيده يف ذلك مالك بن أنس .|اهلل

  .(43)املالكي

  .(42)اختالف يف حجم سورتي احلجر والنور إىل يأيضًا مثة روايات تنهو

ر منها لتني ـ وال يتذكَّوكان أبو موسى األشعري يستذكر السورتني املطوَّ

وهذه هي  .(43)ومل يعثر عليهما يف املصحف العثماني ،واحدة ـ واحدة لكّل سوى آيٍة

وي عن وقد ُر«. ليهما واديًا ثالثًاإالبتغى  لو أن البن آدم واديني من ذهٍب»إحدى اآليتني: 

تأييدهم لآلية  ،(47)وابن عباس (48)وابن مسعود (49)أبي بن كعب :أمثال ،آخرين صحابٍة

 .املذكورة

 .(32)سقطتا من املصحف أيضًاخملد األنصاري آيتني أخريني ُأ وأضاف مسلمة بن

فذكرت آية ثالثة  ،أما السيدة عائشة فقد ذهبت إىل ما هو أبعد من ذلك

 .(31)أيضًا

 (34)اس وأبي موسى األشعريوابن عّب (30)وقد ورد يف مصاحف أبي بن كعب

وسائر  (33)اطخليفة عمرويبدو أن  (.اطخلع)و (دْفاحَلـ )رفتا بالقصار ُعالسور سورتني من 

 .املصحف صفحاتال وجود هلما بني  لكْن ،بالسورتني كانوا على علٍم (32)الصحابة

كما مل يشتمل مصحف ابن مسعود على سورة احلمد وسورتي الفلق 

 ْدوعبارات إضافية مل يِر كان هذا املصحف يشتمل على كلماٍت وإْن ،(33)نشقاقواال

وقد أثبت ابن مسعود وغريه من الصحابة آيات أخرى  .(39)ذكرها يف املصحف العثماني

  .(38)يف مصاحفهم ختتلف عما كانت عليه يف املصحف العثماني

ومجعه القرآن عقب وفاة الرسول  ×األخبار عن علّي توهكذا ورد

فعاد به إىل  ،ثم عرضه على الصحابة فرفضوه ،(37)جزائهأًا جبميع تاّم |األكرم
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ة مفادها وجود اختالف شاسع بني سائر هاّم على مسألٍة خباروتدل هذه األ .(22)داره

 املصاحف آنذاك. 

ته ـ القائمة على ذاكرة حال فقد درج اجملتمع اإلسالمي على سّن على أّيو

التوافق على أن املصحف الرمسي  على روايات بعينها ـ فتّم رواالقتصا ،املسلمني األوائل

وأمر مبنع قراءات القرآن  ،يف عهدهللقرآن الكريم هو ما نشره اطخليفة عثمان 

يف وجود اختالف بني املصحف العثماني وسائر املصاحف األخرى  األخرى. وال شكَّ

النظر عن القضايا  وبغّض .كما هو احلال بني املصاحف القدمية نفسها ،القدمية

فاق واّت ،األخرى فنن هذا االختالف هو الذي فرض ضرورة تدوين املصحف العثماني

 اجلميع عليه. 

حيفظ  ْنمن الصحابة األوائل َم |الرسولمع نه كان إ :ميكن القولو

 ،ة من اجليل الطليعي ـلتحقوا به يف مّكاما أولئك الذين ال سيَّونصوصًا من الوحي ـ 

كما يتوقع أن يكون مصحف  .قد نفى أن يكون ما حفظوا قرآنًا |ن الرسولأ إاّل

رمسي  ها ـ قد طرح على عثمان كمصحٍفوأمّت ـ وهو من أكمل املصاحف ×علي

ع سائر قة من جديد عرب تتبُّففضل مجع األجزاء املتفرِّ ،بقبوله َظومل حْي ،للمسلمني

ن عرض مصحفه عإىل اإلعراض  ×ًااألمر الذي قد يدعو علّي ،املصاحف املوجودة

مسعود أنه اهلل بن  وي أيضًا عن الصحابي عبدعلى كّتاب املصحف العثماني. وقد ُر

ويبدو أن  .(21)ورفض تقديم مصحفه أيضًا ،بنفسه عن عملية التدوين ىاعتزل ونأ

زوايا من  ضل مصحف يكتنفها الكثري من الغموالرواية املذكورة آنفًا حول تدوين أّو

من كتب فقهاء القرن  مل تذكر يف أيٍّ ،يتهاوعلى الرغم من أهّم ،فننها ؛(20)أخرى

يبدو أن بعض تفاصيلها تبلورت بعد مرحلة أمر عثمان و .(24)ثالثالثاني وبدايات القرن ال

حماولة للتدوين قبل عصر  د انعدام أّيكثرية تؤّك فهناك أخباٌر .(23)بالتدوين

على مبادرة عثمان يف التدوين  د من جهة أخرى األخبار اليت تنّصوهذا ما يؤّي .(22)عثمان

ناقض أحيانًا يف تمن ال دة نوٌعصيغها املتعّدكما يعرتي الرواية املذكورة يف  .(23)أيضًا

 ،(29)سم الصحابي الذي قبلت شهادته منفردةا :من قبيل، ةتناوهلا لبعض تفاصيل القّص

ضاف إىل ذلك أن هذه الروايات ُي .(28)واالختالف احلاصل يف بعض اآليات اطخاصة
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زيادة فقرة شهادة إن  .(27)املتناقضة قد نسبت إىل زيد بن ثابت دورًا يف عملية التدوين

 ،ة املعروفة عن خزمية ذي الشهادتنيمع االستشهاد حبادثة القّص ،أحد األشخاص

من الشرعية  واضحة يف إضفاء نوٍع هلي حماولٌة ،شهادته املنفردة |وقبول الرسول

  .(32)على جممل الرواية

جمهول من  آخر للرواية أن اطخليفة عمر قبل بشهادة شخٍص كما جاء يف نصٍّ

عمر نفسه؛ ألنه وصف  ُلْبقاله من َق ة حمتوى مانصار على أساس تأييد صّحاأل

 . (31)تصدق عليه فعاًل بأموٍر |الرسول

 (33)أو زيدًا (34)أو عثمان (30)وي أيضًا قبول آيات أخرى بداعي أن عمروهكذا ُر

 .|أّيد مساعها عن الرسول

ما  شخص شريطة أداء القسم بأّن وكان اطخليفة قد أمر بقبول شهادة كّل

 .(32)فعاًل |يطلب تدوينه كان قد مسعه من لسان الرسول

بأن  (33)عليه فنن هذه احلكاية تتعارض مع العديد من األخبار اليت تقول بناًءو

بن كعب ـ كانوا  وعبد اهلل بن مسعود وأبّي ما اإلمام علّيال سيَّومجلة من الصحابة ـ 

ثم إن وضع هذه القصة هي حماولة جلّية ومشكوكة يف دعم  .(39)نوا القرآنقد دوَّ

 ،موقف اطخلفاء الثالثة من خالل فرضية تدوين كتاب اهلل )كتاب املسلمني الرمسي(

ألن هذه القضية األخرية إذا ما قورنت بالروايات  ؛عن خضم األحداث ×وإبعاد علي

فننها قد  ×م عليمن قبل اإلما |املذكورة حول تدوين القرآن عقب وفاة النيّب

بعض احليثيات السياسية يف صدر  ةالحظمبة بأكملها. وات القّصتكشف عن خلفّي

اإلسالم واملواضيع اجلدلية اطخالفية املتالحقة اليت طرأت على اجملتمع اإلسالمي 

ويبدو أن القرن األول  .لتبلور الكالم املذكور ميكن القول بوجود تسلسل مرحلّي

ف عن االجتماع الذي اختري ختلَّ ×كان قد شهد انتشار شائعة تفيد بأن اإلمام علي

هذا  ×ر أتباع علّيومبرور األيام فسَّ .الحق يف وقٍت ثم بايعه ،أبو بكر للخالفة هخالل

لى العمل ع مّتو ،بكر يعلى اختيار أب ×ر يف البيعة دلياًل على اعرتاض اإلمامالتأخُّ

مزاعم الفريق املقابل بدعوى  بغية أن يكون أساسًا يف رّد ؛اج مثل هذا التأويلتاستن

أن هذا الرأي كان قد ظهر يف  وأغلب الظّن .ق إمجاع القوم على خالفة أبي بكرحتقُّ
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أي على أعتاب القرن  ،ًا، قد يكون قبل سقوط الدولة األمويةمة جّدعصور متقّد

عقب سقوط األمويني  لكْنو .(38)الفرق واملذاهب اإلسالميةاع بني الثاني وظهور الصر

من إعداد العدة  دَُّب ، وصار ال×ة أطول عن موقف علّياضي ملّدغباإلمكان الت ْدمل يُع

عن  ×لت غياب اإلمام عليهناك العديد من الروايات كانت قد علَّو .تبعاته ةملواجه

وعليه فنن  .(37)رآن الكريملغرض تدوين الق ؛بيعة أبي بكر باعتكافه يف منزله

مة يف الدفاع ن تكون هذه الروايات جاءت كمقّدأد فرضية يؤيِّ (92)االحتمال األكرب

مل يكن بداعي  ×تأّخر علي ة على أّنليستدل أهل السّن ؛(91)عن مثل هذا املوقف

قد فه يف البيعة قال له: عن ختلُّ ×ًاوهنا يروى أن أبا بكر حني سأل علّي .املعارضة

  .(90)لقرآناى أمجع للصالة حّت ميينًا أن ال أرتدي إاّل ليتآ

خبلق مشاكل أخرى تواجه املدافعني  ومع هذا فنن هذه القصة كانت كفيلًة

د موقف الشيعة مما يعض ،×ىل فضائل عليإأخرى  عن اطخلفاء؛ ألنها تضيف فضيلًة

هو الشخص  ×ىل مجيع فضائله كان علّيإ باإلضافةف .ته باطخالفةعاء أولوّييف اّد

|ىل تدوين القرآن عقب وفاة الرسول األكرمإالوحيد الذي بادر 
كانت هذه و .(94)

عند املنازالت املذهبية مع  ×القضية مبثابة سالح موقوت بأيدي أتباع اإلمام علّي

عاهم بكون مّد وجه أتباع عثمان يف رّديف خذوها دلياًل فمن املمكن أن يّت .اآلخرين

األمر الذي خلق هلم إشكالية جديدة جتربهم ـ  ،ةل مّرمجع القرآن ألّو ْنعثمان هو َم

 ×ك يف أفضلية علّية الشيعة بوضع روايات تشكِّمواجهلى عمرة ـ  كما يف كّل

 : (93)وإليك أمثلة على ذلك .|وأهل بيت الرسول

بني  (92)ما كان خيتار يف املؤاخاة ًانه كثريأ |ـ جاء يف أخبار الرسول

 .(99)منه الفضيلة إىل أبي بكر سلبت فجاءت يف املقابل رواياٌت .(93)ًا أخًا لهأصحابه علّي

 .(98)بني أبي بكر وعمر كان قد عقد مؤاخاًة |فق عليه أن الرسولتَّمما ُي لكْن

ل يف اختيار خليل له أن يكون أبا كان يفضِّ |وجاء يف روايات أخرى أن الرسول

على روايات املؤاخاة  من أجل الرّد موضوعٌة أن هذه األخبار ٌحوواض .(97)بكر حتديدًا

 . ×وعلّي |احلاصلة بني الرسول

 وذلك ملا تنّص ؛|أنه كان أفضل صحابة رسول اهلل ×ـ يعتقد أتباع علّي
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يف اجلهة املقابلة  لكْن .|عليه العديد من األخبار واألحداث على عهد الرسول

د الروايات العثمانية على أن أفضل الصحابة هم أبو بكر وعمر وعثمان حصرًا، تؤكِّ

  .(82)سائر الصحابة فال تفاوت بينهم إطالقًاإىل أما بالنسبة 

ه احلسن واحلسني هما ْيأن سبَط |ـ جاء يف احلديث املتواتر عن الرسول

. (80)أيضًا ×اإلمام علّي حبّق كما هناك رواية مشابهٌة .(81)سيدا شباب أهل اجلنة

دا كهول أهل املقابل جاء احلديث بوصف أبي بكر وعمر على أنهما سّي يف لكْن

  .(84)اجلنة

وهنا  .(83)بابها أنه قال: أنا مدينة العلم وعليٌّ |ـ يف اطخرب املتواتر عن الرسول

وعثمان  ،وعمر جدارها ،آخر يقول بأن أبا بكر قوام تلك املدينة يظهر كالٌم

  .(82)سقفها

يف املدينة أن الصحابة عمدوا إىل  |وي يف السنوات األوىل إلقامة النيبـ ُر

حرصًا على صالة اجلماعة خلفه، ففتحوا هلم  ؛|بناء منازهلم قريبة من مسجد النيّب

مجيع  قفالووفقًا للخرب املتواتر أمر الرسول فيما بعد بن .صل باملسجد مباشرةأبوابًا تّت

. (83)÷ىل بيت ابنة الرسول فاطمةإ وهو يف الواقع باٌب ،×باب بيت علي اب إاّلاألبو

لكننا نسمع  ×صدد بيان فضيلة لعلّييف وعلى الرغم من أن هذا االستثناء مل يكن 

  .(89)يقول بأن املستثنى باب بيت أبي بكر ًاخربًا قادم

بينه  |الرسولـ أمجع الرواة على أن حادثة املباهلة اليت وقعت أواخر أيام 

وفاطمة واحلسن  من علّي كان قد اصطحب خالهلا كالًّ (88)صارى جنراننوبني 

رف السائد لدى العرب يف عملية عوبهذا يكون الرسول قد سار على ال ،(87)واحلسني

 ئلهم. مع ذلك جند رواية يف املقابل تنّصاب حضور الطرفني مع عوواليت تتطّل ،املباهلة

باإلضافة إىل  ،على أن الرسول كان قد خرج للمباهلة بصحبة أبي بكر وعمر وعثمان

  .(72)عوائلهم

ًا واحلسن واحلسني وصف فاطمة وعلّي |ـ جاء يف اطخرب املتواتر أن الرسول

لكن  .(70)فق عليه مجيع رجال احلديث األوائل. وهو الوصف الذي يتَّ(71)بأنهم أهل بييت

وفاطمة واحلسن واحلسني أهل بيت  ىل كون علّيإمثة رواية عثمانية النزعة أضافت 
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  .(74)أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة أهل بيت اهلل رسول اهلل أّن

بعًا يف وضع الروايات يف ميكن القطع باحتمال أن يكون هذا األسلوب متَّ

ن القصة املذكورة ـ تدوين إ .يضًاأ ×ة تدوين القرآن الكريم على يد اإلمام عليقضّي

ويبدو أن عملية  .ما حيكت يف إطار مقابلة الشيعة باملثلالقرآن يف عهد عثمان ـ إّن

عاء كون عثمان هو الشخص الوحيد الذي مجع القرآن من بني سائر الوضع بدأت باّد

|صحابة رسول اهلل
عى أن فاّد ،بعد من ذلكأىل إ. يف حني ذهب البعض اآلخر (73)

بل  ،بْسمل يدرك التدوين وَح ×هواحلقيقة أّن ،(72)تويف قبل مجع القرآن ×ًاعلّي

 طويلة أيضًا.  عاصره لسنواٍت

وأنه  ،ـ غالم أبي حذيفة ـ مجع القرآن هو سامل ْنل َمأخرى أن أّو جاء يف روايٍةو

 .(73)رداءه قبل الفراغ من مجع كتاب اهلل يأن ال يرتد |أقسم عقب وفاة الرسول

 .(79)وذكروا عن سامل أنه قتل يف حرب اليمامة .× علّيإىلوهي القصة ذاتها املنسوبة 

 .(78)مجع القرآن ْنل َمأبا بكر هو أّو ّنأكذلك من الروايات ما يذكر و

لقد نتج عن توظيف االعتقاد السائد حول تدوين املصحف الرمسي يف عهد 

هذا  صيتأن ذاع  ،العمليةسم أبي بكر يف اوإقحام ، ثابت عثمان حبضور زيد بن

 .ويصل به املطاف إىل ما ذكرناه ،مكانة مرموقة اطخرب ليحتّل

 يضًا لعمر يف هذا السياق. أ ًاص دوروقد خّص

 

 ــــــ غري مرغوب فيها نتيجٌة

ة على أن الصحابة كانوا حيفظون حيتمل أن تكون الشائعات القدمية الداّل

الرتكيز  ومّت ،حيت من ذاكرة الناسد ُمآيات من الوحي مل ترد يف مصحف عثمان ق

ذلك قبل أن حتاك القصة املذكورة.  وقد يكون مّت .على املصحف العثماني حصرًا

ة يباتت مصداق |كامل للقرآن عند وفاة الرسول نّص ومع ترسيخ القول بانعدام أّي

 حتدٍّ مأمام به من قبل سائر الفرق واملذاهب ـ س واملسّلالقرآن ـ كتاب املسلمني املقّد

هل أكان من إفرازات هذه التحديات انتشار بعض القصص واألفكار بني و .كبري

اليت رواها العديد من الثقات، وقد أخذت األحاديث حول النقصان و ،(77)ةالسّن
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ة اليت كتب فيها ى باتت من املواضيع املستقّلحّت ،سع مبرور األياموالتبديل يف القرآن تّت

  .(122)فاتالعديد من املؤلَّ

بيعية ملفاد رواية وضعها أهل طإن مسألة القول بنقصان املصحف العثماني نتيجة 

وعليه  .ـ على غرار املساعي الطائفية يف مواجهة الفرقة األخرى السنة ـ يف أغلب الظّن

بعض  َظْحومل َت .(121)يف بادئ األمر غري املرغوبةفنن هذا الرأي كان من املفاهيم 

 عاء اإلضافة على نّصّدا :من قبيل ،من الفرق اإلسالمية يٍّأأييد ي بتأمبتنيات هذا الر

مة ن مقّدآوكان القول بزيادة ما ليس هو بقر ،(120)اهلل بن مسعود مصحف عبد

وهو نفي  ،عي ما هو أعظم من ذلكّدلت ،ارجةجملاميع الصغرية اطختها بعض ااستغّل

  .(124)نسبة سورة يوسف إىل القرآن

األمر  ،من املشاكل اجلهود لتخلف ألهل السنة مجلًةافرت هذه ضبالتالي ت

مفاده التالعب يف كتابة املصحف  ،همّدجديد ض الذي أوصل خصومهم إىل استدالٍل

ك يف مالبسات وظروف يضًا على موقف الشيعة املشكِّأوهذا ما ينطبق  .العثماني

لتدوين قد ذعان بفرضية أن يكون القائمون على اانتشار املصحف العثماني، مع اإل

ة وعلماؤهم ذا احملذور أخذ فقهاء أهل السّنهلًا القرآني. ورّد يف تدوين النّص اتالعبو

دين يف املقابل على نفي التحريف عن القرآن مؤّك ،بون نقل هذا النوع من األخباريتجنَّ

واالستشهاد ، مجلة وتفصياًل، ثم عمدوا فيما بعد إىل منع تداول هذه الروايات القدمية

  .(123)ى لو كان يف رواتها ثقاتحّت ،هاب

 

 ــــــ مآل احلكاية

وفقًا هلذه اجملريات حتول القول بالتحريف ـ الذي انطلق من الوسط السين ـ 

لكن مع هذا مل يكن بنمكانهم  .عى مرفوض لدى أهل السنةشيئًا فشيئًا إىل مّد

الطرف عن مجيع األخبار والروايات احلاضرة يف مصادرهم يف هذا الصدد؛ ألن  ّضغ

ثقات معرتف بهم. هنا جلأ أهل السنة إىل تقديم تصنيف جديد  إىل رواٍة بمعظمها ينتس

على أنه وبالرغم  وهذا يدّل .ذف من املصحف العثمانيتعلياًل لغياب ما ُح ؛ملفهوم النسخ

اإلشارة إىل أن  رجتدو. (122)رونهاأن الناس كانوا ال يزالون يتذّك اّلإمن حذف اآلية 
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  .(123)عصرنا احلالي إىلهذه النظرية ال تزال حاضرة 

 

 ــــــ الفكر الشيعي يف القرآن

 سب املعتقد الشيعي فنن أساس اإلميان قائم على والية األئمة وأهل بيت النيّبح

. وكان الشيعة (129)وتعد الوالية العنصر األهم واألبرز يف الشريعة .)العرتة أو أهل البيت(

اليت ال مثيل هلا، وأنه األفضل يف خالفة رسول  ×األوائل يؤمنون بتقوى علّي

 ،ن يف عصورهمووهم احلّكام احلقيقي ،أئمة من صلبه ه، وأنه يأتي من بعد|اهلل

وهذا ما دعا أعداء الشيعة يف  .اتًا من هذه املفردّيأالقرآن مل يذكر أّن على الرغم من 

وبناؤه بهذا املستوى من األهمية  إىل االعرتاض والتساؤل: إذا كان علّي ةبدايال

وقد ذكرنا يف موضوع تدوين القرآن  .(128)؟مساؤهم يف القرآنأ ْدِرواملكانة فلماذا مل َت

عبارات ة أن رواية املصحف القدمية كانت تشتمل على أنه جاء يف روايات أهل السّن

وقد حذفت من نصوص  ،|وتبّين مكانة أهل بيت الرسول ،×سم علياحتمل 

 املصحف العثماني. وإليك أمثلة على ذلك: 

ْم َل َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإْن﴿من سورة املائدة:  ـ اآلية 

 .﴾ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلَلَواهلُلَتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه 

والشيعة على أن هذه اآلية نزلت يف حجة وداع رسول اهلل  (127)د روايات أهل السنةتؤكِّ

وأن  ،×وهي يف بيان فضل علي .ة املكرمةللسنة العاشرة للهجرة يف مّك

كان مدلول املوىل حمل خالف  ْنإموىل للمسلمني ـ وًا أعلن بعد ذلك علّي |الرسول

يف اآلية الشريفة أو يف سائر  سم علّيمع هذا ال ترى ذكرًا ال لكْن .بني الفريقني ـ

ورد يف اآلية حسب  ×سم علياعلى أن  وهنا رواية تنّص .آيات الكتاب اجمليد

الرسول بلغ ما  يهاأيا »مصحف ابن مسعود، فهو كان يتلو اآلية على النحو التالي: 

  .(112)«ًا موىل املؤمننيعلّي ك أّنأنزل إليك من ربِّ

َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل  ِإنَّ اهلَل اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا﴿: اآلية  ،ـ سورة آل عمران

ومتتد القائمة يف مصحف ابن مسعود لتشمل أهل البيت  .﴾ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي

  .(111)أيضًا
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َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن * ُأْوَلِئَك اْلُمَقرَُّبوَن * ﴿: ـ  ـ سورة الواقعة، اآليات 

َوالَِّذيَن ُهْم أَلَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم ﴿: ـ  ؛ سورة املؤمنون، اآليات ﴾ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم

* ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن * الَِّذيَن َيِرُثوَن  َراُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن

بن كعب وربيع بن  وكان يف مصحف ابن مسعود وأبّي .﴾اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

هم علي  ميان بالنيّبما السابقون إىل اإلأ»خمتلفة تربط بني اآليتني:  خثيم عباراٌت

 ،هلم الغلبة ،هم على الناسوواّل ،وأوالده، أولئك الذين اصطفاهم اهلل من الصحابة

  .(110)«وهم الوارثون

َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ﴿: ـ سورة الفرقان، اآلية 

تبارك الذي »يف مصحف أبّي بن كعب على هذا النحو:  ٌةولآلية تتّم .﴾ًاِلْلَعاَلِمنَي َنِذيَر

نزل الفرقان على الرسول وأهل بيته الذين ورثوا علم الكتاب، ليكونوا منذرين أ

  .(114)«للعاملني

اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ﴿: ـ سورة النور، اآلية 

ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَكٍة ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح 

اهلُل  َزْيُتوِنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي

 . ﴾ْمَثاَل ِللنَّاِس َواهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌماأَل ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب اهلُل

وا آمن به وأحّب ْننور َم»خمتلف:  ووردت اآلية يف مصحف ابن مسعود على حنٍو

  .(113)«...مثل نوره أهل بيت النيّب

فمن  .وأهل البيت كان ورد يف املصاحف القدمية روى أن ذكر علّيوهكذا ُي

 ، اآلية (112)من سورة األحزاب أمثلة ذلك ما جاء يف مصحف ابن مسعود يف اآلية 

واآليات  ،ـ (119)ـ وهذه اآلية واردة أيضًا يف مصحف معاذ بن جبل (113)من سورة األحزاب

من سورة الصف ـ  ؛ اآلية (117)من سورة احلشر اآلية  ؛(118)من سورة الشورى و 

من سورة  اآلية ؛ (101)من سورة املدثر  اآليةـ؛  (102)وفقًا لقراءة ربيع بن خثيم

مي الشيعة األوائل يف لقد كانت هذه األخبار مبثابة السالح النافذ بيد متكلِّ

تغيري النص القرآني لكان بوسع  واالستدالل على أنه إذا مل يتّم ،الرد على املخالفني

وكثريًا ما يأتي احلديث  .(104)ية أهل البيتعامة الناس الوصول إىل دليل وبرهان أحّق
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عي رواياتهم د القراءات عند أهل السنة يف احملاججات الشيعية السنية. وتّدعن تعدُّ

حية أو كان ض ،ظةَفقد مبوت بعض احَلخبصوص تدوين القرآن أن قسمًا من القرآن ُف

عاء أهل ّداكما ورد  ،داجن اعتاد أكل األوراق املكتوب عليها بعض اآليات حليواٍن

م بن قيس ـ وهو يف األصل ْيَلالسنة خبصوص احلجم الواقعي لبعض السور يف كتاب ُس

  .(103)اطخلفاء الثالثة القرن الثاني ـ خالل النقاشات اجلدلية ضّد إّبانمن مصادر الشيعة 

مي الشيعة ـ أواخر القرن الثاني ـ كانا قد كبار متكلِّيبدو أن اثنني من 

 :وهما ،برأي أهل السنة يف التحريف خالل مساجالتهم مع أرباب الفرق األخرى استداّل

ـ  /هـ)اققال أن أبا عيسى الوّروُي .(103)وهشام بن سامل ؛(102)هشام بن احلكم

كتابًا شيعي النزعة بعنوان مني اجلدليني ـ كان قد أّلف م( ـ وهو من املتكلِّ

ًا على أهل ويتضح من العنوان هذا أنه جاء رّد ،(109)«احلكم على سورة مل يكن»

 .نة، وذلك باالعتماد على رواياتهمخبصوص احلذف احلاصل يف سورة البيِّ (108)السنة

  .(107)ويرى البعض أن نصها كان يشتمل على أخبار مناهضة لبعض وجهاء قريش

وإثبات أن هذه  ،انت مادًة الحتجاج بعض علماء الشيعةحلل هذه األخبار ك

السورة كانت تشتمل على ذكر بعض الصحابة أيضًا. يذكر أن الفضل بن شاذان 

على احلشوية  للرّد (اإليضاح)م( كان قد أفرد بابًا من كتابه /هـالنيشابوري)

وذلك بسبب نقل هذا النوع من الروايات القادحة  ؛ة)أهل احلديث( من أهل السّن

على استدالالت احلشوية على ما زعموه سنة  كما رّد .(142)القرآني مبصداقية النّص

م جزءًا كبريًا من كم فقدُتحمرج يقول: هل يعين هذا أّن بتساؤٍل |رسول اهلل

 ؟! (141)[ة ]روايات الرسولالقرآن يف مقابل حفاظكم على السّن

رة إىل أن اآلراء والروايات اليت كان يتداوهلا رواة أهل السنة مل اإلشا رجتد

ى النصف األول من القرن الثالث، وهذا من قبيل ما جاء يف تدخل منظومة التشيع حّت

حيث ذكر بأن الشيعة  ،زمانه يفم( خبصوص الشيعة ـ  /هـكتاب احملاسيب)

  .(140)املصحف الذي دّونه على عهده إاّل ،حرق املصاحف وبعض آياتهعلى المت عثمان 

 سيب فنن الشيعة كانت معرتضة على عمل عثمان من منطٍقاووفقًا لرواية احمل

مسيء حلرمة  هم لظاهرة إحراق كتاب اهلل وابتداعها، وهو أمٌرضفقهي، وهو رف
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، فكان األجدر ـ من وجهة نظرة العقيدة الشيعية ـ أن يدفن ما ال  (144)القرآن وقداسته

غسل باملاء فيمحى، وال حيرق. ومن الواضح أن هذا املوقف يستبطن وُي ،ضرورة فيه

ن إأي  ،اء هذا الفعلوجهة نظر مفادها التالزم بني حرق القرآن والذنب احلاصل جّر

من إبعاد القرآن عن النار  دَُّب ان، والحمّرم ال جيوز فعله مهما ك حرق كتاب اهلل عمٌل

 .  (143)واحلرق دائمًا

ق أبدًا إىل قول الشيعة باحلذف والتغيري فنن احملاسيب مل يتطرَّ وكما هو ظاهٌر

هم الذي اّت ،مف موقف اجلاحظ املتكلِّصوِّتالقرآني. ويشبه رواية احملاسيب امل يف النّص

لة هامة أهذه الروايات على مس وتدّل .(142)الشيعة يف عصره مبيلهم إىل هذا القول

لة التحريف كقضية جدلية أسإىل ممفادها أن مصادر القرن الثالث ما زالت تنظر 

كان اجلاحظ  ْنممَّ ،الشيعة، وأن بعض الشيعة يمحاضرة على طاولة نقاش متكلِّ

مة للمجادلة ناولون املوضوع يف سجاالتهم مع املعتزلة كمقّدتكانوا ي ،قريبًا منهم

ى سّنتكي ي ؛فة الشيعيةئواالحتجاج، ومل يكن هذا الرأي عقيدًة جلميع فئات الطا

 للمحاسيب ذكر ذلك. 

 

  ــــــ حقيقة املوقف الشيعي

ة الشيعة وفقهاؤهم يف القرن الثاني فكرة أن يكون قد طرأ على ئّمأيرفض 

ائمة العريضة وهذا ما يتجلى أكثر عرب االستدالل بالق .القرآني تغيري أو تبديل النّص

بل  ،(143)هموهم بتحريف القرآن أبدًاالحتجاجاتهم على اطخلفاء الثالثة، حيث مل يّت

كان جهد و .(149)وحّرفوا يف تفسريه ،دون على أن اطخلفاء حفظوا القرآنكانوا يؤكِّ

ة اليت مر ًا على تفادي املشاكل اليت قد تفرزها لنا روايات أهل السّناألئمة منصّب

 .ذكرها

يدعم مصداقية  ٍوحرون بعض الروايات بنكانوا يفسِّ :سبيل املثالفعلى 

والبعض  ،أن بعض القرآن نزل يف أهل البيت ×وي عن عليفقد ُر .املصحف العثماني

. وكان هلذا التقسيم الثنائي أن يوهم البعض حبدوث حذف يف (148)عدائهمأنزل يف 

ة خمالفًا هلذا ئّمقبل األ يأتي التأويل من املصحف العثماني لدواٍع سياسية، لكْن
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ألهل البيت، وكل آية  يتتحدث عن املكارم فه آيٍة ومفاده أن كّل ،املنحى متامًا

 ^أخرى عن األئمة ٌتاروايت كما ورد .(147)فهي ألعدائهم هتتحدث عن الشر وذّم

سم علي وأهل اة من أن تقّدمية املتتناقله بعض الروايات السّنما ترفض رفضًا قاطعًا 

دًة يف الوقت نفسه ثم حذف منها الحقًا، مؤكِّ ،كان موجودًا يف اآليات القرآنيةالبيت 

  .(132)وأهل البيت كانوا سببًا يف نزول بعض اآليات الشريفة ×على أن عليًا

اليت تتعارض مع ما ورد يف مصحف  (131)قراءة ابن مسعود ^ةكما رفض األئّم

يف إثبات  حيث إن الروايات العديدة الواردة يف هذا اجملال ال تبقي جمااًل للشّك ؛عثمان

نون أتباعهم بأن وكثريًا ما كانوا يلقِّ .عقيدتهم الراسخة بقبول املصحف العثماني

وأنه املعيار األوحد يف  ،(134)واملصدر األعلى للدين ،(130)القرآن هو كلمة اهلل العليا

خطأ أو حتريف يف كتاب اهلل.  وأنه ال يوجد أّي ،(133)متحيص كذب بعض الروايات

مكان وزمان،  ّلدون على أن القرآن هو حبل اهلل املتني الصاحل لكيؤكِّ ^وكانوا

  .(132)واحلقيقة اجلامعة جلميع البشر ،وهو الربهان األزلّي

ا ورد يف املصحف ّمع ^أما النقطة الوحيدة اليت اختلف فيها رأي األئمة

ـ  (133)ةوقريش والفيل؛ حيث يرى األئّم ،ق بسور الضحى واالنشراحما يتعلَّالعثماني فهو 

 ،واحدة ن سورتي الفيل وقريش هما سورٌةـ أ (139)يومنا هذا إىلوتبعهم فقهاء الشيعة 

حاد سورتي الضحى دون أيضًا باّتقكما يعت ،(138)بن كعب بّيكما يثبته مصحف ُأ

 ؛عمر بن العزيز :أمثال ،ةمن أهل السّن وهذا هو رأي قسٍم .واحدة واالنشراح يف سورٍة

  .(137)وطاووس بن كيسان التابعي

 

 ــــــ التحريف إىل الشيعة ةبنسمالبسات 

ءات والروايات واألفكار السنية اما قيل وثبت كانت العديد من القر رغم كّل

أن الكثري من تلك الروايات  ومعلوٌم .فنسبت إليهم خطأ ،قد تغلغلت إىل روايات الشيعة

وورد  ،الشيعية إمنا هي صورة طبق األصل ملا ذكر يف أدبيات احلديث عند أهل السنة

اليت تقول بنضافة أهل البيت إىل  ،بقراءة ابن مسعود من ذلك القوُلو .يف كتبهم أيضًا

لقول إىل اوهكذا بالنسبة  .(122)من سورة آل عمران  آل إبراهيم وآل عمران يف اآلية
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يف  ×سم عليامع استثناء  ،(121)بنقحام ذكر أهل البيت يف سائر اآليات األخرى

 ا كان يف النّصمّم ؛ أو القول بأن آيات القرآن احلالي أقّل(120)بعض املوارد

أو دعوى آية واديني  ،(123)وأن النص األصلي كان مشتماًل على آية الرجم ،(124)األصلي

كانتا أطول  (128)نةوالبيِّ (129)أن سورة األحزاب أو ،(123)يف سورة األحزاب (122)من الذهب

ن من الزمن يف الفكر ْيمجيع هذه اآلراء كانت سائدة لقرَنإّن . يوما هما عليه المّم

يف هذه املرحلة قد يعثر عليها يف بعض كتب الشيعة بسند بعض  هي، سوى أنالسّن

بل من  ،وأحيانًا بسلسلة من السند تصل إىل رجال غري الشيعة ،رجال الشيعة

  .(127)عنياملتشيِّ

ل هذه الروايات إىل أدبيات الشيعة هو والعامل اآلخر الذي لعب دورًا يف تسلُّ

الرغبة اجلاحمة يف حتقيق ذلك لدى بعض التيارات اإلحلادية املغالية من الفرق 

فقد عمد الغالة إىل توظيف مثل هذه األخبار يف مواجهة جناح الشيعة  .(132)الشيعية

طريقها إىل املصادر  زمانهم. وبهذا بدأت روايات التحريف السنية تشّق املعتدل يف

ـ وهو املرجع األخري  (131)حممد السياري :أمثال ،من الرواة عن طريق مجلٍة ،الشيعية

وحممد بن حسن بن  ؛ـ (130)ألكثر من ثلث جممل الروايات الواردة يف مصادر الشيعة

ومفضل بن عمر  ؛يف أواسط القرن الثالث وكالهما عاش ،(134)مجهور العمي البصري

ومجيعهم من رجال  ،(133)واملنخل بن مجيل الكويف ؛(132)ويونس بن ظبيان ؛(133)اجلعفي

األمر الذي  ،يف العقيدة رفوا بأفكارهم اإلحلادية والغلّووقد ُع ،نهايات القرن الثاني

لعصور وهكذا يف األزمان وا ،ع يف ذلك الزمانفصلهم متامًا عن حركة التشيُّ

  .(139)املتالحقة

يف الواقع كانت مجيع املواضيع املرتبطة بهذه القضية قد تبلورت إثر ردود 

وذلك باالنطالق  ،أفعال الغالة داخل الوسط الشيعي يف النصف األول من القرن الثالث

ة ـ واليت تسري على غرار األحاديث من صميم الروايات اليت ُيمضيها رجال أهل السّن

من قبيل  ،هكذا حاول الغالة بذل جهود أكرب يف حاالت أخرى مشابهة. والسنية ـ

عى بغية خلق مّد ؛من اآليات يف آيٍة ^أو ذكر أهل البيت×سم علّياالقول بنضافة 

مالحظة الصورة  يأكثر للحذف يف القرآن الكريم. وهو حيك ويقول بوجود حالة أ
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لسياري، واملشهور أيضًا ل (،اتءاالقر)الكاملة ملثل هذه احملاوالت البائسة يف كتاب 

 . (زيل والتحريفنالت)سم اب

 

 ــــــ االنقسام يف املواقف

ثي الشيعة إىل القول العديد من حمدِّ لى أعتاب منتصف القرن الثالث مالع

ة إىل القول بوقوع احلذف والتغيري يف فتبعوا نظراءهم من السّن ،بتأييد هذه األخبار

م(، /هـى عام حيًا حّتكان ي)علي بن إبراهيم القّمث احملدِّ :القرآن، أمثال

غريهم من  ىاكتف م(، يف حنيـ  /هــ اهلل األشعري) وسعد بن عبد

حممد بن مسعود  :أمثال ،دون اإلشارة إىل تأييدها سندًا ومتنًا ،الفقهاء بنقل الروايات

 .(138)(م تقريبًا/هـالعياشي)أواخر القرن الثالث(، وحممد بن يعقوب الكليين)

كان  فقد .ثني الشيعة بهذا اطخصوصاع بني احملدِّق إمجومع هذا كله مل يتحّق

 ،(137)ثنيبني احملدِّ ىل جناح العلم والتقوممثِّ ، وهوم(ـ  /هـالفقيه ابن بابويه)

ة هذا الرأي. تكشف مكانة ابن بابويه يرفض وبشّد ،الكاشف عن موقفهمبرأيه 

اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله »حيث يقول:  ،العقيدة السائدة بني معاصريه من الشيعة

وهو ما يف أيدي الناس، ليس  ،تنيّفبني الد هو ما |ه حممداهلل تعاىل على نبّي

  .(192)«إنه أكثر من ذلك فهو كاذٌب :نقولا نسب إلينا أّن ْنبأكثر من ذلك... وَم

نعدام اإلمجاع بني فقهاء الشيعة اية إىل كما أشارت كتب امللل والنحل السّن

م( يف كتابه )مقاالت /هـوكان أبو احلسن األشعري) .آنذاك على هذا املوضوع

فرقة يزعمون أن القرآن » :(191)ف آراء الشيعة يف عصره إىل قسمنياإلسالميني( قد صنَّ

ر منه وكذلك ال جيوز أن يكون قد غيِّ ،وأما الزيادة فذلك غري جائز ،قد نقص منه

 ،وجاء يف تنويه .(190)«لر ومل يبدَّمل يغيَّ :والفرقة الثانية تقول ؛ا كان عليهمّم شيٌء

إىل وجود اإلشارة م( حول اختالف الرأي بني الشيعة /هـللشريف املرتضى)

ة يف هذا اجملال، وهم اعة من الشيعة ساروا على خطى نظرائهم من أهل السّنمج

وإىل أين هم سائرون، أولئك الذين  ،مون ما يقولونلثني الذين ال يعجمموعة من احملدِّ

ل والنظر، تها من عدمها، ودون التأمُّللعقل يف صّح دون أي إعماٍل ،باتوا تابعًا للروايات
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نه ليس إ :ويضيف الشريف املرتضى. (194)الوقوف عنده أبدًا أن رأيهم ال يستحّق وال شكَّ

 ،وأبي األحوص ،أبي جعفر ابن قبة :مني والعقالء ـ أمثالنا يف آراء الفقهاء واملتكلِّيلد

  .(192)قال بالنقص ْنـ َم (193)وآل النوخبت

فقهاء الشيعة يف نهيار أمام ردود ثني باألفول واالسرعان ما أخذت نظرية احملدِّو

ى وصل املطاف إىل تالشيها من الوجود على أعتاب العقود األوىل من حّت ،القرن الرابع

  .(193)ةإثر اهلزمية على يد مدرسة الفكر والعقل الشيعّي ،القرن اطخامس

ما عاد  ة يف األزمان الالحقة، لكْنى بعض فرق الغالة هذه النظرّيوقد تتبّن

بنقصان القرآن  ى ذلك. وقد نسمع هذه األيام بوجود رأٍيأو مستمسك عل لديهم دليٌل

ومنذ نهاية القرن  .(199)عما كان عليه يف كتب بعض غالة الشيعة يف اهلند وباكستان

سوى سبعة  ،ف أحد من فقهاء الشيعة يعتقد باحلذف والتغيريعَرمل ُي اليوم إىلالرابع 

كما أنهم . (197)الواردة يف هذا اجملالية هم يف ذلك الروايات السّنكان دليُل ،(198)أمساء

  .(182)وفقههم خري دليل على ذلك ،ثني فكريًاكبري ورثة احملدِّ إىل حدٍّ

 ودريف داخل املنظومة الشيعية ال تعححال فنن مسألة القول يف الت على أّيو

 القرنني الثالث والرابع.  يثبها سوى حمدِّ ْلمل يُق ،كونها قضية هامشية

 

 ــــــ الكيل مبكيالني

 همون الشيعة على مّرع يتَّرغم مجيع هذه احلقائق والوقائع جند أعداء التشيُّ

فات اجلاحظ ولعل أقدم تلك التهم ما ورد يف مؤلَّ .العصور بعقيدة التحريف

وقد  .(181)هم مجيع معاصريه من الشيعة بهذه الفكرةالذي اتَّ ،م(/هـاملعتزلي)

)أواخر القرن الثالث(؛ حيث نسب اطآخر هو أبو احلسن اطخّي د هذه التهمة معتزليٌّأيَّ

وكيف كان فنن أسلوب  .(180)إىل مجيع فرق الشيعة (االختصار)هذا الرأي يف كتابه 

 ،بل وصف واختزال نظريات وآراء سائر الفرق الشيعية ،فنيالكتابة عند هذين املؤلِّ

م يف معظمها هو املتكلِّ سًا على بعض نظريات عدد من الشيعة، واملقصودكان مؤسَّ

يه رأيًا خاطئًا خبصوص القرآن. اليت تدعي تلك املصادر تبّن، الشيعي هشام بن احلكم

دفاعًا  ؛باحلقد والضغينة ٌءاط؛ ألنه كتاب مليوهذا ما ينطبق متامًا على كتاب اطخّي
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 هكون مؤلف ؛ث يف التصديق بهاألمر الذي يدعو إىل الرتيُّ ،الطائفي فيه عن احلّس

كانت الفكرة قد طرأت على  ع، وإْنيازه لالعتزال ومناهضة التشيُّمشحونًا باحن

 أهل السنة أنفسهم.  ى باتت دلياًل ضّداط حّتالفكر الشيعي قبل عصر اطخّي

 ،(م/هـاجلبائي) م املعتزلي الثالث يف هذا القرن هو أبو علّياملتكلِّ

 .(184)دون أي استثناء ،بالتهمة ذاتها ة الشيعةهام عاّمّتاوالذي كان قد بادر إىل 

ف صنَّ ثحي ،يف املعتزلة الثالثة ولعل رأي أبي احلسن األشعري هو األصّح

فقد تطرق  ،شيء السائر على نهج األشعري يف كّل ،ينالباقالأما  الشيعة إىل فريقني.

كان  ×وأن عليًا ،على حتريف القرآن أيضًا إىل غالة الشيعة ووضعهم أحاديث تدّل

واحلال أن معظم  .على خالف مع سائر الصحابة خبصوص موضوع القرآن الكريم

 .(183)الشيعة يرفضون مثل هذه الروايات

عي أن م( أن الشيعة تّد/هـار املعتزلي)أيضًا ذكر القاضي عبد اجلّبو

 هوعاد  لكّنه .(182)هبوتالعب  ،القرآني ر يف النّصغيَّ ْنجيل املسلمني األوائل هو َم

ئ أتباع االجتاه العقلي والكالمي من الشيعة عن هذه آخر له ليرّب نفسه يف كتاٍب

يف املراحل الالحقة آراء  (188)رةعشاوبعض األ (189)كان للمعتزلةقد و .(183)مةْهالتُّ

 يف التفاصيل.  ضدون خو ،مشابهة

هم الشيعة يف فاتَّ ،م(/هـبعد بضعة عقود جاء ابن حزم الظاهري)و

 ، ومل يستثِنزيادة ونقصانًا وتغيريًا يف النّص ،واحلاضر بالقول بتحريف القرآن املاضي

روا كل وكفَّ ،يأالذين رفضوا هذا الر ،سوى الشريف املرتضى واثنني من تالمذته

ر إذن موقف وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فكيف نفسِّ .(187)اعتقد بالتحريف ْنَم

وكذلك الطوسي من بعده  ،وابن بابويه من قبله بنصف قرن ،الشريف املرتضى

القائل بهذه العقيدة هم جمموعة من أّن الذين أمجعوا يف قوهلم على  ،بنصف قرن

 ؟ثي الشيعةحمدِّ

 م( فقد ذهب إىل أبعد من كّلـ  /هـين)يسفرايأما أبو مظفر اإل

نتيجة ما قام به  ؛فقال بأن مجيع اإلمامية جممعون على القول بتحريف القرآن ،هذا

ة املتعصبني جتاه الشيعة وال يزال معظم أهل السّن .(172)الصحابة من زيادة ونقصان فيه



 

 

ـه م ـ  ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ  نصوص معاصرة  

131 

وقد أّيد  .استثناء غالبًا دون االعرتاف بأّي ،(171)عصرنا احلالي إىلحيملون الرأي ذاته 

ـ هذه  (170)أجناس جولدتسيهر :لشأن اإلسالمي ـ أمثالالكثري من الباحثني يف ا

 مشابهة.  م باستدالالٍتَهالروايات والتُّ

ة كانوا قد نسبوا إىل الشيعة ن من أهل السّنيراملتأخِّ أّنوالالفت يف األمر 

فعلى  .ي هذا الفكرةة املسلمني ـ أهل السنة أنفسهم ـ وتبّنالسبق يف خمالفة إمجاع عاّم

ف كتاب )بعض فضائح الروافض( جمهول اهلوية كان الزخمشري ومؤلِّ :سبيل املثال

وأكله الورق الذي  ،قد نسبا إىل الشيعة حادثة دخول احليوان الداجن إىل بيت عائشة

وّثق  ْنبل هم َم ،(174)ّية بامتيازن، بالرغم من أن هذه الرواية سّناعليه اآليت تتبُك

عى البعض اآلخر من املؤلفني يف حني اّد .رووها يف العديد من مصادرهمو ،(173)رجاهلا

م حممد عبد العظيم وقد تهجَّ .(172)يات إمنا هي من وضع الروافضاأن هذه الرو

ا هو مّم بكثرٍي آن احلقيقي أكرُبعوا أن القرالزرقاني على غالة الشيعة كونهم ادَّ

عشرين هذا ن يف آيتها الثالثة والوتتضمَّ ،سورة األحزاب كانت أطول أيضًا عليه؛ وأّن

وقد ذكرنا سابقًا ـ  .(173)«بن أبي طالب كفى اهلل املؤمنني القتال بعلّي»حتديدًا:  النّص

  .(179)ةعيات كانت يف األصل يف مصادر أهل السّنبالدليل ـ أن مجيع هذه املّد

 

 ــــــ ملحق

ق القدير يرى املرتجم ضرورة التذكري بنقطتني أشار إليهما احملقِّقبل اطختام و

 السيد جواد الشبريي: 

إذ  ؛ها هي كتب أصول الفقهأـ إن من مصادر هذا املوضوع اليت مل تأخذ حّق

ق ما يتعلَّ دراسة مذهب األخباريني يف ةتناول علماء األصول مسألة التحريف من نافذ

من اإلمجال إىل  ق بنحٍوالربوجردي قد تطرَّ السيدية ظواهر الكتاب. وكان بنفي حّج

كان يعتقد بأن كتاب اهلل اجمليد و .تقريبًا هـهذه القضية يف درس األصول سنة 

تناقله السنة والشيعة من أخبار  وأن مجيع ما ،|عهد الرسول يفنًا كان مدوَّ

 .ةموضوعة ال أساس هلا من الصّح خبصوص تدوين القرآن عقب وفاته هي رواياٌت

ن يف وِّن ُدآا أن القرْورَو ،ل أبي بكر وعمر يف خدمتهم اإلسالمبدافع بيان فض ؛ةفالسّن
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الذين قاموا  ،من عمر، ثم انتقلت هذه الروايات إىل الشيعة زمن أبي بكر بنشارٍة

يثبت  بنحٍو ،×بدورهم بوضع روايات تفيد أّن القرآن ُجمع على يد اإلمام علّي

 لكْن ،نقلوا هذه الروايات قديضًا أة كان السّنو ،على خالفة أبي بكر ×اعرتاضه

  .(178)فه عن بيعة أبي بكروختلُّ ،يف داره ×ّييربر اعتكاف عل بنحٍو

فّكر يف تطوير ، حضر الدرس وقّرره ْنممَّ ،وكان أحد تالمذة الربوجردي

ة على فصل اطخطاب يف إبطال القول بتحريف احلّج»فأّلف كتاب  ،البحث اهذ

وقد ورد يف الكتاب أن الربوجردي كان يرفض رفضًا قاطعًا القول  .(177)«الكتاب

ما هي من مشريًا إىل أن روايات هذا املوضوع إّن ،×بتدوين القرآن على يد اإلمام علّي

  .ة والشيعةوضع السّن

 .بحث احلالي من هذا الرأي وتأييدهىل اقرتاب رؤية الإجتدر اإلشارة و

عض الكّتاب يف فاعلية دور الغالة يف عملية ب ـ يؤيد كاتب هذه السطور رأي ب

ار له وجود أم ال، كتّي لة مصداقية الغلّوأالنظر عن مس بغّض ،نقل روايات التحريف

ختالف اآلراء اريف ملفهومه يف القاموس الشيعي، باإلضافة إىل عوت وصعوبة وضع حدٍّ

حال فنن معظم أسانيد  ّيأعلى  لكْن .وحتديد مصاديقها ،يف تفسري هذه املفردة

هموا أو اّت ،روايات التحريف تشتمل على أمساء رواة وصفوا يف كتب الرجال بالغلّو

يف الوسط الشيعي خالل القرن الرابع  دوفساد املذهب، مبعنى أن الرأي السائ بالغلّو

ذكره من  مرَّ ْنعدا أمحد بن حممد السياري وَمما واطخامس هو عدم الوثوق بهم. و

واضطراب  هناك رواة آخرين نعتتهم كتب الرجال بالغلّو خالل البحث فنّن الرواة

 مسه يف عدد من روايات التحريف تلك: اورد  ْناملذهب. وإليك ثالثة منهم ممَّ

 

 ــــــ ى بن حممد البصريـ املعّل

من  وله عدٌد. (022)«...مضطرب احلديث واملذهب»وصفه النجاشي يف رجاله بأنه 

جاء  ،«واهلل»واستخدام القسم  ،«هكذا نزلت» رة:روايات التحريف اشتملت على عبا

حملمد بن حسن  ،بصائر الدرجات مثل: ،من كتب احلديث ذكرها يف عدٍد

ويف التفسري  ؛(هـأو  ألبي جعفر الكليين) ،ةوكتاب احلّج ؛(هـار)الصّف
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بن حامت القزويين  اهر أنه من تأليف علّيي ـ والظبن إبراهيم القّم املنسوب إىل علّي

ويف أغلب الظن فنن مصدر هذه الروايات هو كتاب  .(021)ـهـ الذي عاش لسنة 

 (024)ةفقد وردت يف كتاب احلّج ،(020)ى بن حممدللمعّل ،التفسري أو كتاب اإلمامة

ويقودنا التدقيق يف أسانيدها إىل إثبات نقلها  ،العديد من روايات أحد هذين الكتابني

 ى حتديدًا. عن كتاب املعّل

 

  ــــــ ووالده ،حممد بن سليمان البصري الدليمي ـ 

وقال عنه  .«يرى بالغلّو»واصفًا إياه بعبارة:  ،(023)فه الشيخ الطوسي يف رجالهضعَّ

ابن الغضائري بقوله: كما وصفه  .(022)«عليه يف شيء لال يعّو ،ًاضعيف جّد»النجاشي: 

 ف كواحٍدوكان أبوه يصنَّ ،(023)مرتفع يف مذهبه، ال يلتفت إليه ،ضعيف يف حديثه»

صرحية يف القول بالتغيري يف  وحملمد بن سليمان رواياٌت .(029)«من كبار الغالة

  .(027)نقل معظمها عن أبيه ،(028)زيلنالت

ودراسة  ،هنابالطبع ليس باإلمكان إحصاء مجيع رواة أحاديث التحريف و

هذا ما جنده يف  واجلزم بضعفهم أو توثيقهم، لكّن ،مذاهبهم وميوالتهم العقائدية

ف روايات اجلزء الثالث، حيث تناول املؤلِّ ،«القرآن يف روايات املدرستني»كتاب 

وال تدل من  ،معظم تلك الروايات تفتقد إىل السند تتفصيلي، فكان التحريف بنحٍو

لذا من شأن عملية مجع  .واضح وصريح ريف اللفظي بشكٍلناحية املنت على التح

وإحصاء الرواة والروايات املصرِّحة بوقوع التغيري والتبديل يف ألفاظ القرآن أن تلعب 

وأثرها على  ،ارات الفكرية يف تلك املرحلةدورًا هامًا يف الكشف عن مدخلية التّي

 تبلور هذه الرؤية. 

هم ديد من رواة القول بالتحريف ـ ومعظمهم متَّوهنا نكتفي باإلشارة إىل أن الع

الصبغة العثمانية الغالبة على هذه املدينة ـ  ولعّل .(012)ـ كانوا من أهل البصرة بالغلّو

بّية لدى شيعة البصرة الذين ة فعل تعصُّدت رّدخالفًا للكوفة ذات الطابع الشيعي ـ ولَّ

 ية فيها. لون األقّلكانوا ميثِّ

ات رواة التحريف من حيث املوطن لة حتديد ودراسة خلفّيأحال فنن مس على أّيو
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 والوقوف على جذورها. ،سهم كثريًا يف فهم تفاصيل هذه القضيةواملعيشة ستُُ
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 اإلهلّيات اليونانّية

 منطق توحيد أم منطق شرك؟

 

 أ. ياسر فالحي

 الشيخ كاظم خلف العزاويترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

 الشيختصرحيات لموجز  اء الكرام هو انتقاٌدم يف هذه املقالة للقّرما ُيقدَّ

مع  ^وأسلوب ومضمون دعوة األنبياء ،طرق الظّن أبواب ملي يف أحداآلجوادي 

بني الفالسفة يف  ورفض هذا املفهوم التارخيي، والذي كان متداواًل ،فلسفة اليونانيةال

والفالسفة من  ^ذلك الوقت. وأصل هذا االدعاء، الذي هو املساواة بني تعاليم األنبياء

الذي قد وصل عن طريق  ويف األساس إن الكالم .وفاسد باطٌل ،فةلوجهات نظر خمت

ل، مقنع قد ُأخذ من الوحي املرَس وال اختالف، وكالٌم، ال ريب فيه األنبياء كالٌم

له إىل آخره، وعلم من أّو، ه اختالفالذي يصل عن طريق الفالسفة كالم كّل ولكّن

 زائل ما له بقاء.  غري يقيين مأخوذ عن رأٍي

نه دعوتهم مع وما تتضّم ^اختالف أسلوب األنبياء :اًلأّوُيبحث يف هذه املقالة  

ال  ،وهو أن الذي له اختالف مع الدين الفلسفة ،يتضح هذا املعنى :وثانيًاالفالسفة، 

واضحة،  عدم االعتقاد بعقالنية أسلوب الدين ومضمون الشريعة مغالطٌةإّن العقل، أي 

 واليت تأتي من توحيد العقل والفلسفة. 
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شاء  إن ولكْن ،هذه املقالة على الرغم من أنه جممل وخمتصرم يف ما يقّد إّن

ًا يف باب اختالف وتغاير عامل الفكر اليوناني وعامل فكر الوحي اهلل يكون منصّب

 ر وبليغ. سلوٍب معّبأالواضح واملميز ب

بضعة قرون على احلضارة  ِضيف سالف القرون املاضية، وحيث مل مْت 

يف  وخصوصًا ،اإلسالمية القدمية، دخلت إىل األراضي اإلسالمية يف العصر العباسي

مبكانة رفيعة  ْتوقد حظَي .تعرف بالرتمجة يونانية عن طريق أداٍة علوٌم ،(1)عهد املأمون

وسامية بعد املوافقة اليت أبداها اطخليفة. ووجدت الرتمجة لدى علماء ذلك الوقت 

دخول هذه  لسّر هتمامًااالفالسفة املسلمون يف تلك األثناء  ْرِعومل ُي ؛الكثري من القبول

ت إىل وال كيفية نشرها وتروجيها، وال أليدي إمرباطور الروم اطخفية اليت أّد ،العلوم

انتقال هذه الثقافة إىل العامل اإلسالمي. كانت جمموعة من العلماء املسلمني األوفياء 

، وقد إىل هذه العلوم اليونانية بنظرة الشّك تعاليم النبوية ينظرون دائمًاللقرآن وال

وا بالفرق ومبعارضة الفلسفة اليونانية الواضحة البينة لعلوم القرآن وأهل أحّس

 .وعلم الفلك (0)العقائد، واألخالق، وعلم الكونيات :ةيف ثالثة جماالت مهّم ^البيت

 ،نوا من تفسيق وتكفري الفالسفةى متكَّحّت ،لذلك العلم خمالفًا وقد نصبوا هلم علمًا

وعلى وجه التحديد كان علم الكالم الشيعي من أبرز األنشطة العلمية واألصولية يف 

كانت هناك تيارات  أّنهالت الثالثة السابقة. ومن الطبيعي اقبال آراء الفالسفة يف اجمل

لفلسفة والفالسفة مبقتضى أصوله كل واحد منها تناول االعرتاض على ا ،أخرى أيضًا

جاهني للدليل يف ذلك حيث كانت األقوال الشيعية واألشعرية اّت ،ونظرته اطخاصة

وكان فقهاء الشيعة والسنة كذلك ينتقدون  .والذي تفرع إىل عشرات الفرق ،العصر

دليل هذا االجتاه )دخول الفلسفة اليونانية وتلويث العقيدة اإلسالمية الصافية 

 هم(. بأفكار

ل بني فقهاء ومتكلمي وباإلمكان اإلشارة إىل أن الكالم الشيعي تشّك 

على يد الشيخ املفيد والسيد املرتضى  اونضج ومن ،بهشام بن احلكم ، بدءًاالشيعة

الذين كانوا من  ،مني السنةمة احللي. ومن الفقهاء واملتكلِّوالشيخ الطوسي والعاّل

احلسن  يبأب ، بدءًااألشاعرُة ،اليونانيني احلقيقينياد للفلسفة والفالسفة النّق
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منو الكالم  أناإلشارة إىل  درس للمذهب األشعري، وجتويعد هو املؤسِّ ،األشعري

ومن ثم  ،بكر الباقالني يونضجه كان على يد إمام احلرمني اجلويين، والقاضي أب

السفة هو الرجوع إىل الغزالي. ومعنى معارضة املتكلمني والفقهاء السنة للفلسفة والف

مني الفقهاء الشيعة هو الرجوع إىل أسس ومبادئ األئمة السلف، ومعناها لدى املتكلِّ

 . ^املعصومني

وقد  ،و ذلك الزمان نقدًا جديًا على الفلسفةومن الناحية النحوية أورد حنوّي 

 ة. نقدهم باطخصوص على املنطق. وقد كان أبو سعيد السريايف من هذه اجملموع انصّب

وكانت هذه اهلجمات واحلمالت على الفالسفة من أجل اإلنقاذ من التفسيق  

ن الفلسفة والوحي إو ،العلوم اليونانية هلا اتصال مبشكاة النبوة إن :قيلفوالتكفري 

الفكر الفلسفي بالقواسم  يبدأو .واحد نور أضيئا من مصدٍر ْيعبارة عن شعاَع

بالوحي، وهذا يعين أن  املشرتكة مع تعاليم األنبياء، ومعنى ذلك أن له اتصااًل

الفالسفة الكبار أنفسهم كانوا تالمذة لألنبياء العظام. ومن أجل إثبات النقاط 

 قني األفاضل من فائدة. السابقة ال خيلو ذكر رأي أحد احملقِّ

 ،(بعض املالمح الفلسفية)يف مقدمته املعنونة  ،كتب الدكتور مهدي حمقق 

هم وإعمال العقل واحملافظة عليهم ئراآإن الفالسفة من أجل حفظ أفكارهم و»: ما يلي

تطهري الفلسفة، حاولوا أن جيدوا لكل  :أبسط من التكفري والتفسيق، أو بعبارٍة

فهم من هذه الناحية  .ويربطون علم احلكماء بعلم األنبياء ًا،إهلّي ًافيلسوف مصدر

ذكرها العامري  ،«شجرة األنساب»ومن مجلتها  ،ا إىل بعض األنساب العلميةأوجل

الفيلسوف  «Empedocles» (4)نباذقلسأن إيقول:  ،النيشابوري يف األمد على األبد

عالقة،  ،×ودواهلل دا زمن نيّبيف الذي كان  ،كانت له بلقمان احلكيم اليوناني

وتعلم فيثاغورث العلوم اإلهلية  .﴾َةَمْكاحِل اَنَمْقا ُلَنْيآَت ْدَقَلَو﴿ويرتبط علمه مبصدر 

 .، ومن ثم نقل العلوم الثالثية إىل بالد اليونان×على يد أصحاب نيب اهلل سليمان

يف  ًاوكان إفالطون شريك .وكذلك سقراط الذي اقتبس احلكمة من فيثاغورث

وهؤالء كلهم  .ن عامًايوأرسطو كان مالزمًا ألفالطون ما يقارب العشر .هذا االقتباس

 . «كانوا متصلني ومرتبطني بهذا النبع اإلهلي
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ويوجد منوذج من هذا االعتقاد اجلازم بأن الفالسفة قد اكتسبوا احلكمة من  

أنباذقلس، وفيثاغورث، وسقراط،  :أمثال ،منيمشكاة النبوة بواسطة الفالسفة املتقّد

نباذقلس وفيثاغورث قد أصدرا، يف أن الفالسفة أمثال  لماّللهذا الكالم و .أفالطونو

ومن اطخمسة  ،نباذقلسأومن عظماء احلكمة وكربائها »أخذا احلكمة من األنبياء: 

وتلقى العلم منه...  ،×ود النيّبوكان يف زمن دا ،يونانالاملشهورة من رؤساء 

 . (3)«و... ،ةوأخذ احلكمة من معدن النبّو ،×وفيثاغورث كان يف زمن سليمان

 ،قةواملوّث ،صدرا اّلاملىل كالم إاملستندة  ،قومن وجهة نظر الدكتور حمّق 

ومن  .أن اتصال الفكر اليوناني بالوحي اإلهلي من نوع االستعارة واجملاز يتضح جليًا

 م إىل قسمني: هذه املساحمة الواضحة تقّس الطبيعي فنّن

 . ^التطابق اجلغرايف والتارخيي للفالسفة اليونانيني مع األنبياء: عدم األول 

: عدم تطابق مضمون وأسلوب تعبري علوم الفالسفة مع الوحي بواسطة الثاني 

 . ^اءياألنب

خذ يف العصور التارخيية بسبب ما اّت ؛رغم الوضوح والبداهةو ،القسم األول 

 إىل توضيح وتفسري املعارف التارخيية من قبل املؤرخني.  حباجٍة هو ،القدمية

واختالفهما  ،والقسم الثاني الذي فيه تعارض بني العلوم اليونانية وعلوم الوحي 

 ًاب توضيحعدم وجود منبع مشرتك يشملهما، يتطّل وأيضًا ،يف املضمون واألسلوب

  ًا.عميق ًاوتفسري اًلمفصَّ

ال املمن آراء  هن القارئ احملرتم نأتي جبزٍءومن أجل تقريب املوضوع إىل ذ 

 ،العلوم اليونانية وفالسفتهم انتهاجه نهجواليت تبني  ،صدرا اليت قد أوردها يف أسفاره

 .كثريةأمثلة  ،وكتب أخرى له ،يوجد يف أماكن أخرى من األسفار ولكْن .كنموذج

 ،اليونان ومدى معرفته بالفلسفة والفالسفة ،ولكي نتعرف على هذا الفيلسوف

 يتطلب ذلك التدقيق فيها. 

واعلم أن أساطني احلكمة املعتربة عند طائفة ثانية ثالثة »: (2)يقول املال صدرا 

 (9)ومن اليونانيني مخسة: أنباذقلس ،وأغاثاذيون (3)من امللطيني: ثالس وأناكسيمانس

اهلل يف شركنا أو ،رسطاليس قدس اهلل نفوسهمأفالطون وأسقراط وو (8)وفيثاغورث
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وانتشرت  ،فلقد أشرقت أنوار احلكمة يف العامل بسببهم .صاحل دعائهم وبركتهم

علوم الربوبية يف القلوب لسعيهم.... وهم كانوا مقتبسني نور احلكمة من مشكاة 

وكالم هؤالء يف الفلسفة يدور على  .منهم يف أصول املعارف وال خالف ألحٍد ،النبوة

 . (12()7)«وحدانية الباري

تالحظ أن املال صدرا اعترب هؤالء األشخاص الثمانية من الفالسفة املالطيني  

النبوة،  (11)وا واستقوا الفيض من مشكاةدين، ويعتقد أنهم قد استمّدواليونانيني موّح

وأنهم يتداولون الكالم حول وحدانية الباري. ويف تتمة هلذا األمر يقول املال صدرا: 

ننا قد أحيينا رسوم املتقدمني من املالطيني إ. أي «منيحنن قد أحيينا رسوم املتقد»

وعلى الرغم من أن املال صدرا واملسائل اليت يطرحها  .واليونانيني يف العقائد واملعتقدات

، وسوء الفهم هذا بقي إىل ويف الفلسفة أيضًا ،مصدر لكثري من سوء الفهم يف الدين

شتياني اآلاملريزا مهدي  :أمثال ،رينبني األفاضل من املتأخِّ وقتنا احلاضر متداواًل

ولكن جيب أن يؤخذ بعني االعتبار أنه قد عاش يف عصر مل  ،مؤلف أساس التوحيد

ما  يف خصوصًاو ،تكن فيه وفرة املعلومات والتحقيقات والبحوث مثل أيامنا احلاضرة

احلاصل يتعلق بالفالسفة اليونانيني، ويف األساس ال ميكن مقارنته مع نطاق البحث 

)تاريخ الفلسفة  :أمثال ،مل يكن هناك تواريخ جمملة أو مفصلة يف هذا العصر، وأيضًا

وعشرات ، لربيه، وكارتري، وشاتله، وكمربتس، وكابلستون، جيلسون، والسكم

، ومل تتناول العلوم الفلسفية مسائل للبحث مثلما هو اآلن (الكتب التحقيقية األخرى

قني والفالسفة خذ من احملّقهذا العذر املّت على هيئة فروع متخصصة. ولكن

ال  ،الذي يعيش يف عصر انفجار املعلومات ،ملياآلاألستاذ جوادي  :أمثال ،املعاصرين

ميكن قبوله. فال يقبل هذا العذر منه أو من غريه مع وجود مئات البحوث العلمية يف 

د يف األديان، وعلم مثل: توحيد واجب الوجود، والواح ،األقسام واملوضوعات املختلفة

مما يراه احملققون يف  هذه كلها أيضًا .قدم العامل أوالباري، وإرادة الباري، وحدوث 

الشرق والغرب، وهو إىل اآلن مثلما عليه املال صدرا يعترب أن الفالسفة اليونان استمدوا 

صنام دة األَبوعالوة على هذا يعترب اليونانيون الذين هم َع .علومهم من مشكاة النبوة

 . ×براهيم خليل الرمحنإمن تالمذة 



 

 

ـه م ـ  صيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ ربيع و نصوص معاصرة  

111 

وهي  ،عبارة عن حادثة تارخيية ، وهيومثة مسألة أساسية أخرى جيب ذكرها 

وذلك الدليل التارخيي أنه فقط وفقط يف الشرق وبالد  ،وفق إرادة اهلل تبارك وتعاىل

ومهبط ومنزل الوحي. وإذا كان ميكن أن يثبت  ^املشرق كان أصل ظهور األنبياء

 للعجب.  خالف هذا املعنى فسوف يكون مصدرًا

وهو إذا كان األمر وفق ما يفرتض من أن سقراط وإفالطون  ،آخر ولدينا أمٌر 

ملاذا مل يسمح هلم إذن قبلهم من احلكماء السبعة كانوا تالمذة لألنبياء  وأرسطو وَمْن

بأنبياء الوحي، ومل ُيذكروا يف الكتب السماوية، يف حني سواء  بالدعوة على حدٍّ

يف املسألة األساسية مثل التوحيد(  بقيت مواضيع يف البحث من الفالسفة )على األقّل

 سلوب. األيف املضمون أو يف  ،^باع الفالسفة لألنبياءّتااحلصول عليها حول  مل يتّم

ليوناني القديم يف األساس وكان املنطق املهيمن على العامل يف ذلك العصر ا 

الفالسفة اليونانيني كان يف أن  منطق الشرك وعبادة اآلهلة. وعلى الرغم من أن فّن

يف سلسلة املراتب الطولية، ولكن هذا  وهم أيضًا ،عبدة اآلهلة يأتون يف عرض بعضهم

ى ألنه يف أقص ؛أن ينزع روح الشرك من تعاليم الفلسفة اليونانية ْعاألسلوب مل يستِط

 الربوبية كانت هناك مكانة تقسم بني سلسلة اآلهلة. 

إن حالة اآلهلة هذه وسلسلة مراتبهم الطولية تقاس مع اهلل الواحد يف الدين  

وتوحيده الذاتي والصفاتي واألفعالي. )نذكر أن معارضة بعض املتكلمني  ،اإلسالمي

لعقول على أنها يف جعل ا ،سواء كانوا من الشيعة أو من غري الشيعة ،املشهورين

 ،(10)لقاعدة الواحد املبادئ العالية، والنفوس هي العلل املتوسطة، ومعارضتهم أيضًا

نصري الدين  ةوسلفه اطخواج ،يمة احلّلوكان من مصداق املعارضني من الشيعة العاّل

  (.ومن أهل السنة الغزالي وبعض أتباعه ،الطوسي

من احملققني من الطراز  وأيضًا ،واآلن عند ذكر نظريات عدد من الفالسفة 

وهو: هل أن أسلوب ومضمون موضوعات  ،نتناول هذا املعنى ،األول للفلسفة اليونانية

من الوحي  ًاوصادر ًاوإهلي ًاكان توحيدي ،رسطوأفالطون وإسقراط و :أمثال ،الفالسفة

  .اءلقّردين أم ال؟ ثم نرتك احلكم لأم ال؟ وهل أن اليونانيني كانوا يف األساس موحِّ
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  ــــــ أـ ذكر مناذج من االعتقادات يف باب األلوهية والتوحيد

عن سقراط: يف  (14)يقول عابد الشمس الكيبيادس يف أطروحة الضيافة 

مع سقراط فرأيته يف يوم من األيام وقد انتصب  عمليات بوتي ديا العسكرية كنُت

وقت الظهر انتبه  عميق. وعندما حّل ال يتحرك من مكانه، وقد غاب يف فكٍر واقفًا

جاء املساء وهو ما زال يف مكانه مل  اجلنود إىل حالته اليت كان عليها، إىل أْن

ك. بعض اجلنود اليونانيني من باب الفضول ترك ختت منامه وخرج كي يرى هل يتحّر

لوقت ى أسفر اأنه قضى طول ليلته على تلك احلالة أم ال؟ وقد بقي على هذه احلالة حّت

 . (13)ومن ثم بعد ذلك حترك ،وطلعت الشمس، ثم أنه سجد إىل الشمس

)األنعام:  ﴾اَل ُأِحبُّ اآلِفِلنَي﴿واحد:  يف موضٍع ×قاس مقام إبراهيمُيتوضيح: 

 ساجدًا للشمس.  الذي بشهادة التاريخ أنه خّر ،( مع ما ذكر آنفًا من حياة سقراط

 

 ــــــ ة آهلةسقراط وعّد

يف حماكمته: )إذا كان املوت يعين االنتقال إىل عامل آخر، وإذا قال سقراط 

نعمة  إذًا أّي ،كان هذا الكالم حقيقة بأن مجيع الذين قد توفوا اجتمعوا هناك

عني الذين نصبوا أنفسهم على أنهم أن اإلنسان يتخلص من هؤالء املّد ،أفضل من هذا

 :أمثال ،حيكمون ويعدلون( ،ام إهليني عادلنيقضاة، ويف ذلك العامل حيظى حبّك

مثلما مسعنا  ،ميتوس ورادامانثوس وأياكوس وتريبتوملوس ونصف اآلهلة اآلخرين

 . (12)ورفئوس وموسايوس وهسيودوس وهومرأقضاة لذلك العامل يتقابلون وجيلسون مع 

ن اإلنسان املوحد يف موضوع املعاد إجيب التدقيق يف العبارات السابقة: توضيح: 

 ،إذا :مثل ،ويستعمل أدوات الشرط، ث بصورة الشرطروية ال يتحّدواحلياة األخ

والنقطة األساسية هي أنه  .وتنفي اليقني اليت تفيد الظّن ،واألدوات الشرطية األخرى

وهو  ،واحد يف يوم اجلزاء إاّل من ناحية الوحي والعقيدة التوحيدية ليس هناك من مالٍك

وهو احلاكم والقاضي احلقيقي. يف حني أن  ،ونفسه مالك ليوم اجلزاء ،اهلل الواحد

متعددة يف  بوجود حكام وقضاة بأمساء وأشكاٍل ًايف كلمات سقراط السابقة اعتقاد

 ذلك العامل. 
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  ــــــ صدرا وسقراط اّلامل

يف  ومنحصرًا أما رأي الفيلسوف الشريازي يف موضوع سقراط فقد كان رائعًا

للشرك  نسان موحد، وعارف، وزاهد، وقاٍلصدرا أن سقراط إ اّلاملالشخص: يعترب 

 ءومن هؤالء السادات العظام واآلبا»وعبادة األصنام. وعني عبارته جاءت هكذا: 

، كان قد اقتبس احلكمة من ةنيثأالكرام سقراط احلكيم العارف الزاهد من أهل 

وسقراط نهى الرؤساء الذين كانوا يف زمانه عن الشرك وعبادة األوثان  .فيثاغورث

 .(13)«و...

 

  ــــــ كان سقراط من عبدة أبولو

ثم إن البلبل والسنونو واهلدهد واألوز على خالف ما يعتقده الناس من أنهم »

وألن ة على التكهن، وهلم قّو ،وخدم ألبولو ون. بل ألن األوز عبيٌدبسبب احلزن ال يغّن

عون أن يف أواخر أيام أعمارهم حيصلون على أيام أسعد املؤمنني يف العامل اآلخر يتوّق

من عبدة  ون يف أوقات أمجل من األوقات األخرى. وأنا أيضًامن األيام األخرى، ويغّن

من توقع األوز، وال خويف ساعة  وتوقعي منه ليس بأقّل ،وخدام نفس ذلك اإلله )أبولو(

 . «ممنه وفاتي أقّل

بعون أبولو وفايدون لدى مجيع الذين يّت (19)كان ارتباط سقراط مع أبولو» 

 . (18)«واضحًا

مسه أبولو، ال أنه اإلله الواحد اكان اإلله الذي يسأله سقراط التوضيح: 

ال صدرا أنهم قد املوسقراط مشرتك معهم يف العبادة، ال مثل ما يقول  ،جلميع األديان

 الشرك. من روا حتّر

 

 ــــــ وتغايرها مع ألوهية األديان ،ذكر مقطع من إفالطون يف باب األلوهية ب ـ

ومفهوم مثال اطخري يف رسالة  ،يف رسالة تيماؤوس(17)إن مفهوم الصانع

هذا  عبارة عن مفهومني، والذي تنطبق يف فلسفة إفالطون على اهلل. وطبعًا ،مجهوريته

 ان كلها. مع اهلل الواحد يف األدي املعنى خيتلف كثريًا
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إن الصانع اإلفالطوني على حسب ما قد جاء يف  :آتني زيلسون: قال البعض

إله  واليت تشابه تقريبًا ،لألولوية اليت كان ميتلكها وذلك نظرًا ،رسالة تيماؤوس

ن يف مثل هذه األمور غري وارد احلديث إيف اجلواب عليهم جيب القول:  األديان. ولكْن

د، مراتب القول وإشراق التشابه، إما أن اهلل واحد أو متعّدحول االختالف البسيط بني 

مثل اهلل الواحد ال ميكن أن يكون اهلل. ويف األساس ال وجود هنا  ما أن اهلل تقريبًاأ

 . (02)ملعنى التشابه التقرييب

 

 ــــــ آهلة إفالطون

وهية يف رأي إفالطون تنتمي إىل فئة تشتمل على أشياء لتني زيلسون: األآ

ه الدقيق والصحيح شيء يصل إىل حّد ددة، وميكن القول: حسب ما يراه كّلمتع

 . (01)يكون هو اهلل

صدرا يف باب نظرية صنع إفالطون وأحد افرتاضاته يف  اّلاملعتقاد انرى ذلك يف 

املعروف بالتوحيد  ،إفالطون اإلهلي ومن هؤالء الكرباء اطخمسة اليونانية»التوحيد: 

رسطاطاليس وثافرطيس أ :مثل ،ذوا لهشاهدوا وتلّم ْنممَّ واحلكمة، حكى عنه قوٌم

جبميع  بذاته، عاملًا ، واجبًا، أزليًاحمدثًا مبدعًا وطيماؤوس أنه قال: إن للعامل صانعًا

 وال معلوماته على نعت األسباب الكلية، كان يف األزل ومل يكن يف الوجود رسٌم

 . «طلل

نفس ذلك الرسم، ويعترب إفالطون ويقول بعد ذلك: إن رمسنا يف التوحيد هو 

واليت إحدى  ،، ورسالتنا إحياء نفس ذلك الرسم واالعتقاد بلوازم نظرية الصنعًاإهلي

أقول: وحنن قد أحيينا بعون اهلل تعاىل رمسه »هذه اللوازم االعتقاد بعامل املثل واملثال. 

 . «وقّومنا بنيانه ،وأحكمنا برهانه ،يف القول بهذه املثل

لتوحيد  ًاوخمالف ًاشرك ،زيلسون :أمثال ،رونالذي يعتربه املفكِّ نالحظ أن

حدة إن اإلبداع واطخلق مّت :املقولة اليت تقول خذًامتَّ ًا،صدرا توحيد اّلاملاألديان يعتربه 

 مع الصنع. 

معتربًا أن وجود املثل حتمي ويقيين، وأن من واجبه الدفاع عن ذلك، يف الوقت  
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يعترب أن املثل  ،القاضي سعيد القمي :أمثال ،الذي كثري من الفالسفة قبله وبعده

 . (00) ةوقد أنكر وجود املثل واألعيان الثابت ،وال يفرتق عنه ،متالزم مع الشرك

 

 ،ك ال يتحرك(ج ـ ذكر جزء من اعتقادات وآراء أرسطو يف باب مفهوم اهلل سبحانه )حمّر 

  ــــــ (23)وخمالفته ومعارضته مع مفهوم اهلل سبحانه الواحد يف األديان اإلبراهيمية

النظر عن اآلراء السامية والنبيلة للقرآن والسنة يف باب األلوهية  بغّضتوضيح: 

ن الفلسفة اإلسالمية الصدرائية ال تنطبق يف باب التوحيد على إ :والتوحيد جيب القول

يف هذه احلالة يدرج البحث عن اهلل سبحانه يف عداد حبوث  ة، ولكْنالقرآن والسّن

، وخيرج على اطخصوص من حبث اجلوهر والعرض. واليت هي مبعنى األخّص ،اإلهليات

ال أنه ُيعّرفه على أنه جوهر. إ ًا،يف حني أن أرسطو على الرغم من اعتبار اهلل سرمدي

 وبعبارة أخرى: أن اإلهليات التابعة ألرسطو هي حتقيق اجلوهر يف ما بعد الطبيعة. 

 

 ــــــ ك ال يتحركرأي أرسطو يف كتاب السمع الطبيعي )الفيزياء( يف باب احملّر

ك األول يف مجيع املوجودات يكون هو الذي يدفع على إن الذي يكون احملّر

نقطاع جيب أن امتواصلة بدون  ك، وألن احلركة دائمًاولكن نفسه ال يتحّر ،كالتحّر

ليكون  ،ومن ثم جيب ذلك الواحد أو الكثري أن يكون موجودًا ،يكون موجودًا

 . (03)كًاك األول جيب أن ال يكون متحّروهذا احملّر ،ك األولاحملّر

 

 ــــــ قني وعلماء أرسطورين واحملّقتوضيحات املفسِّ

وجيب القول: حتى استنتاج  ،ك غري متحركيعترب أرسطو أن املبدأ األعلى حمّر»

ال  وأرسطو نفسه أيضًا .نه غري دقيقوجود حمرك غري متحرك حسب ما هو ظاهر بتزّي

يعرض وجود احملرك غري املتحرك بدون قيد أو شرط، ويعترب أن احملرك غري املتحرك 

بحانه أي أنه احملرك غري املتحرك. وهو ذاتي، حمتمل الوجود. واملبدأ األول هو اهلل س

يف الفضاء على  ًايكون مؤثر وأحيانًا ،روحاني صرف، ويف نفس الوقت له وجود

 يءصال األعمال. ولكن هذا الشالكرة السماوية أو األفالك الثابتة عن طريق اّت
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نه يف الوهلة األوىل ال نعلم ماذا ميكن أن حيمل معنى لفظ ينا؛ أللإعجيب بالنسبة 

 يف مسألة الذاتي غري املادي؟  «اتصال»

 . (02)««صل بالسماءإن اهلل سبحانه مّت»يقول أرسطو: 

 

  ــــــ ومتقابالن ،أرسطو: اهلل والطبيعة كالهما يف عرض بعضهما

مكان اهلل سبحانه،  يف نظام اإلهليات الذي وضعه أرسطو تأخذ الطبيعة أحيانًا

 ؛كذلك نفس هذا املعنى مبينًا ،عمل عبث( ي الطبيعة أّيمثل هذه العبارة: )ال تؤّد

وأحيانا عنده أنهما )اهلل سبحانه والطبيعة( كما لو كانا عاملني متساويني يف احلقوق 

كالم أرسطو  .(عبثًا يان عماًلويقول: )إن اهلل والطبيعة ال يؤّد ،جبانب بعضهما البعض

 . (03)هذا يصور اهلل سبحانه وأن الطبيعة مساوقة له

 

 ــــــ للعبادة اهلل والطبيعة قابٌل من رأي أرسطو أن كالًّ

إن اهلل سبحانه والطبيعة بالنسبة ألرسطو عبارة عن طاقتني حيكمان بشكل 

ويف الناحية  ،خذة جانبًاويعبدان على أنهما ذاتني إهليني، ال أن الطبيعة مّت ،طبيعي

 بذاته.  األخرى من الطبيعة يعمل اهلل سبحانه على أنه موجود مستقّل

الذي يعترب أن الطبيعة  ،: قارن الكالم السابق مع نظرة القرآنتوضيح

وتعترب من املخلوقات البديعة، بدون أن تسبق مبادة  ،والسماوات واألرض خملوقة صرفة

 وزمن: 

)البقرة:  ﴾ِض َوِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِننََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُنَبِديُع السََّمَواِت َواأَلْر﴿

 .) 

 (. )األعراف:  ﴾َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّْرَناُكْم﴿

 (. )الرعد:  ﴾ُقْل اهلُل َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر﴿

 ،بنظر أرسطو ولكْن .هو اطخالق الوحيدوفق اآليات السابقة فنن اهلل سبحانه 

إن  طبعًا .قة، وُتعبد يف عرض اهلل تبارك وتعاىلخاّل الطبيعة أيضًا ،سبينوزاأومن ثم 

سبينوزا يف باب أن أسبينوزا جذور يف اعتقاد أرسطو، ولكن مفهوم نظرية ألكالم 
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مع نظرية واختالفاتها  ،ونظرية إنكار اهلل سبحانه ككّل ،الطبيعة خالقة وخملوقة

كي  ٍف. ولكن هذا املقدار كاًاموسع ًاوحتقيق مفصاًل ًاب حبثيتطّل ،الوجود ةوحد

 . ًاإهلي ًان للمادة شأنإ :نعلم أن أرسطو والذين قد خلفوه كانوا يقولون

ن العدالة من أعلى مراتب األخالق، حتى أنها عارية مإن آهلة أرسطو عارية 

ل األخالقية( يف أكمل وجوداتها. حتى اطخري نفسه وذلك ألنها ال متتلك )الفضائ ؛أيضًا

املوجود يف اهلل  والذي هو مبعنى اإلحسان واحلّب ،الذي يعتربه أفالطون أنه عني اهلل

 . (09)غري موجود لدى أرسطو ،تعاىل

  وبوجود مائة وأربع، قارن الكالم السابق مع اهلل الرمحن الرحيمتوضيح: 

مع نظام العدل  وأيضًا ،يف منت القرآن الكريم (الرحيمبسم اهلل الرمحن ) ة آيةعشر

 واجلزاء والعقاب يف الوحي. 

 

 ــــــ دة ومنظمةاألفالك مشرتكة مع اهلل يف مهمة إجياد حركات موّح

وبهذا  ،يف نظام إهليات أرسطو توجد توقعات أكثر من الشركاء األفالك

ومع ذلك يف ظروف معينة  .ًااالنتساب الذي يطلقه أرسطو لديه مخسة ومخسون فلك

أن أرسطو ال  يتضح جيدًا ولكْن .ت األفالك بسبعة وأربعونمت اإلعداد هلا حبيث حّد

 . (08)غري متحرك ًاكبل بسبعة وأربعني حمّر ،ك غري متحرك واحديعتقد مبحّر

 

 ــــــ ر مبعتقدات عبدة األصناماعتقاد أرسطو باآلهلة أو نفوس األفالك ُيذكِّ

تأخذ األفالك احلركة الضرورية من أجل حركتها اطخاصة يقول أرسطو: 

واليت ميكن  ،)حركة باإلضافة إىل حركتها املستديرة املعتادة( من الذوات اطخاصة

هلة عتقاده هذا باآلاأن نطلق عليها اآلهلة السفلية )أو الدنيا( أو اآلهلة أو نفوس األفالك. 

 . (07)ر مبعتقدات عبدة األصناموُيذكِّ ،السفلية يتعارض مع اعتقاده بنله واحد

إله أرسطو املنزوي الذي هو  ر الفرنساوي: إّن( املفكِّـ  )زوئل سيمون

إاّل أنه يبعث على  ،ما يف الكون سبب وعلة نظم هذا العامل، ومع هذا العامل وكّل

 . (42)الدهشة
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 ــــــ واختالفها مع إهليات األديان اإلبراهيمية ،زيلسون يف باب إهليات أرسطو آراءنظرة على 

حيث إن علم أرسطو اإلهلي  ،شيء زيلسون: يف احلقيقة ال ميكن القيام بأّي

بكثرة املوجودات اليت  النظر عن الظّن على العلم الطبيعي، بغّض ًاالذي كان قائم

شرتاك متتلك األلوهية. وحسب رأي أرسطو فنن وجوب املوجود كان حبيث ميكن اال

  .ال يتحرك( ًاكحمّر إىل  ذلك يعين اشرتاك األلوهية بني و)

 . (41)وفريد دائمًا دة تعّرف واجب الوجود على أنه وحيٌدن األديان املوّحأمع 

يف مجيع األيديولوجيات الفلسفية اليونانية يوجد هناك واحد  زيلسون: مل نَر

ملثل هذا اإلله. إذًا قليل جدًا ميكن أن  تابعًا يعّد والعامل ككّل ،يطلق عليه اسم اهلل

يف معرفة أن يكون هناك مصدر واحد  ًاحيتمل أن اطخرباء اليونانيني قد جنحوا حّق

 . (40)للمعرفة

 

  ــــــ ًاالنظر عن التأثري كان أرسطو يف داخل أعماقه مشرك زيلسون: بغّض

ومبا أنه يقول بوجود تسعة  ،ك األول غري املتحركمع وجود اعتقاد أرسطو باحملّر

من هذا احملرك غري املتحرك  آخر أقّل ًاوأربعني أو من اجلائز تسعة ومخسني حمرك

النظر عن التأثري  تحرك، إذًا فنن أرسطو بغّضاملزلي وغري األد عن املادة اجلوهر اجملّر

 . ًايكون مشرك

 ،فلهذا السببفنذا مل يتمكن الفالسفة اليونانيون من أن يفهموا عدد اآلهلة 

 . (44)دوهو أنهم مل يعرفوا اهلل املعرفة الدقيقة اليت تتنافى عن قبول التعدُّ

 

 ــــــ وا عن عواقب الشركما قد ختّل  أنفسهم إىل حدنٍيزيلسون: بعض اليوناني

وهو أن اآلهلة الذين كانوا بعرض بعضهم جاؤوا هم  ،وقد جاء األمر بهذا املعنى

ووضعوهم يف سلسلة املراتب. وهذه اآلهلة الذين كانوا يف الطول واملراتب هلم مراتب 

جيب أن يالحظ ملاذا مل يعلموا أن الربوبية  ، ولكْنىمتدنية يف األلوهية عن الرب األعل

 لى املراتب املتدنية من الرب األع؟ وملاذا اآلهلة الذين هم يفىمنحصرة بهذا الرب األعل

 . (43)شركاء معه يف الربوبية؟
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من الطبيعي أن نظام السلسلة اهلرمية والعقولية الذي قد عمل به يف توضيح: 

وهو منشأ االعتقاد  ،يف الفلسفة اإلسالمية املراتب قد أصبح بعد ذلك يتداول أيضًا

 بنظرية العقول العشرة والنفوس الفلكية. 

 

  ــــــ خطوة واحدة عن حدود الشرك املتداول يف اليونان مل يتزحزح أرسطو أبدًا زيلسون:

ننا من من املفيد ذكر بعض النقاط حول احلالة اليت كان عليها أرسطو متّك 

ر أن يوقف صورة والدته هتمامنا الجتاهه الفلسفي. وفق وصيته كان من املقّراحتويل 

يويف بنذره الذي ألزم به نفسه أمام اآلهلة صنع  ستاكريا من أجل أنإويف  ،إلله األرض

حدها أأطلق على  ،متثالني من الرخام ونصبهما، كل واحد منها بارتفاع أربعة أذرع

ا ّمع . تثبت هذه الوصايا أن أرسطو مل يزحزح قدمًا(43)سم آتنااواآلخر  (42)سم زيؤسا

 . (49)كانت عليه اليونان من الشرك

  .(48)أوقف هياكل ذكرى لزيؤس ودمرت لشخٍصزيلسون: ال ميكن أن نعرتف 

قون الغربيون على أنه مشرك وغري موحد هذا أرسطو نفسه الذي يقرأه احملّق 

بعض األفاضل من  وعابد لألصنام، ويقيمون على ذلك األدلة والرباهني، ولكْن

 بالتوحيد.  ًايعتربونه راسخ (47)مني واملتأخريناملتقّد

اطخمسة اليونانيني األكابر، ويذكر هذا األمر ال صدرا يعتربه من ضمن امل 

وأشركنا اهلل يف صاحل دعائه  ،رسطاطاليس قدس اهلل نفسهأ»بهذا الشكل: 

وانتشرت العلوم يف القلوب  ،ولقد أشرقت أنوار احلكمة يف العامل بسببه ،وبركته

 . (31)«ة و...وكأنه مقتبس نور احلكمة من مشكاة النبّو ،(32)يهعلس

إمام احلكماء املتأهلني، معلم »شتياني بهذه األلقاب: اآلريزا مهدي املويعرفه 

حكيم أفاض اهلل تعاىل عليه من شآبيب فيوضات  ،رسطاطاليسأالفالسفة املشائني، 

 . (30)«رهبوتالالرمحة و ةوحضر ،عامل القدس وامللكوت

. وجيب ×مع سقراط تلميذ حضرة نيب اهلل إبراهيم (34)ويعتربه بعض املعاصرين

على هذا اطخلط التارخيي من  وهو إذا كان املراد بناًء ،اإلشارة إىل هذا األمر املهّم

فنن اإلشكاالت نفسها الواردة على فكرة تثليث  (33)أرسطو اإلهلي هو إفالطون
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ع بها املعاصرون الحتمال من ذلك لن يبقى ذريعة يتذّر إفالطون بأحناء أخرى. واألهّم

لتفات إىل االختالف الفكري والتارخيي بني واالرسطو وإفالطون أواحد لعزل 

 الفيلسوفني. 

أستاذ علم الفلسفة وعلم االجتماع يف  ،يقول الدكتور حممد رضا فشاهي 

جامعة باريس: ليس العقل اليوناني والوحي اإلسالمي فقط ال يوجد بينهما وجه 

اليونانية  شرتاك مع املعتقداتامشرتك، بل اهلل سبحانه كذلك ال يوجد لديه وجه 

 :، وبعبارة أخرى«ًاخالق»و «ًاصانع»إفالطون ليس  . دميورز أو رّبنيوالفالسفة اليوناني

وعلى الرغم من أن يف  .«حمرك غري متحرك»ورب أرسطو  ،«مهندس»دميورز إمنا هو 

ما  وهي ال يوجد يف ،أما املشكلة تكمن هنا ،القرآن الظاهر يوجد شبه قليل برّب

غري  ًاحمرك  وأحيانًا ،بل  ،ك غري متحرك واحدحمّروراء طبيعة أرسطو 

 . (32)شبه حقيقي باهلل الواحد يف اإلسالم وهذا األمر ال يوجد به أّي .متحرك

 

 

الهوامش
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ة بني الشيعة وأصحاب الكالمّي ـ السياسّية النزاعات

 األئّمة

 دراسٌة يف املفهوم واملنهج

 

 د. علي آقا نوري

 عماد الهالليترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

األصيلة،  منابعه إىل للرجوع حماولٍة الشيعّي، ويف الفكر عن البحث سياق يف

 وظائف أهّم من واحدًا عنها اجلواب ُيَعّد اليت التساؤالت من ًاعدد نوالباحث يواجه

 . الشيعّية الدراسات

 والتمّدد التوّسع من التشّيع ثقافة متّكنت كيف: أّنه هو التساؤالت هذه وأحد

 ومذاهب فرٍق على وتتوّزع تتفّرق أن إىل بها أّدى الذي الشكل؟ وما بهذا واالنتشار

 خمتلفة؟ 

 : قبيل خرى، منأ تساؤالت عينه، ُتْطَرح السياق ويف

 أتباع لدى مالحظته ميكن الذي والتشّتت االختالف هذا وراء السبب هو ما

 إليهم؟  الناس أقرب وبعض وشيعتهم ^البيت أهل

 حدوث مع دائمًا ترتافق ^األئّمة من واحٍد كّل شهادة أو وفاة كانت وملاذا

 الشيعّي؟  الوسط يف جديد واختالف انشعاٍب
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 لرفع يتصّدى َمْن األئّمة أوالد نم َيْبرز خرى كانواأل الفينة بني أّنه رأينا وملاذا

 من عنهم، بالرغم منفصلة جديدة فرقٍة استحداث على ، وليعمل^هلم املخاَلفة لواء

 توّفر إىل يؤّدي يكن مل الذي آنذاك؟ األمر األئّمة إىل الناس أقرب هم هؤالء كون

ب، ْسفَح واملذاهب الفرق سائر ِقَبل من ^البيت أهل مدرسة من لالنتقاص الدواعي

 بأّن اإلحياء عرب التشّيع، وذلك مبذهب البعض طعن إىل الحقًا أّدى ـ أيضًا ـ إّنه بل

 انقسام مفاده والذي)األّمة،  افرتاق حديث عليه ينطبق الذي املصداق هم الشيعة

 انقسام إثبات سبيل يف متفانية جهودًا بذل قد بعضهم إّن بل(، فرقًة  إىل املسلمني

 . فرقة  الـ يقارب ما إىل الشيعة

 

 ــــــ اجلهاز احلاكم يف عصر األئمة

العّباسّي،  العصر يف اطخالفة، وخباّصة لدولة التابع احلاكم اجلهاز أّن عرفنا

 أئّمة حّق يف اطخانقة واملراقبة واحلصار الضغط عملّيات ممارسة عن انفّك ما

 والعمل التقّية سياسة إىل الّلجوء ^األئّمة على حّتم ذلك وأتباعهم، وأّن ^الشيعة

 على الكامل إشرافهم وعدم ،أيديهم ^األئّمة بسط عدم إىل أّدى أّنه بها، كما

 . متفّرقة مناطق على عنيموزَّ كانوا الذين شيعتهم

 تداعيات ـ التقّية وسياسة احلّكام ضغوطات أعين ـ األمرين هلذين كان وقد

 . والسياسّي الفكرّي اجملالني يف الشيعّية الساحة على خطرية وآثار

 . وخاّص ؛عاّم: رئيسني حمورين إىل واآلثار التداعيات هذه تقسيم وميكن

واالجتماعّية،  والسياسّية الفكرّية العاّمة للتداعيات الفصل نتعّرض هذا ويف

 وكالمّية مذهبّية تأثريات حتت الوقوع يف اطخاّص، املتمّثل احملور يف الكالم ونؤّجل

 . العاّمة التداعيات هذه نتائج احلقيقة يف هي خاّصة، واليت

 بها، واليت املرغوب غري التداعيات إّن: نقول العاّمة التداعيات صعيد وعلى

 إىل غريها من أكثر حباجٍة هي ، واليت^األئّمة عهد طيلة تستمّر ـ أحيانًا ـ كانت

 : التالية الثالثة األمور عن وتفصيل، عبارة دراسٍة مزيد

 . واحلسينّيني ؛احلسنّيني: فرعني إىل العلوّيني تشّعب ـ
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 . ومصاديقه ،الواقعّي اإلمام خصائص يف ^األئّمة أصحاب اضطراب ـ

 . ^األئّمة شأن يف املوت وعدم اطخلود وأفكار املهدوّية دعاوى طرح ـ

 . تباعًا األمور هذا يف ْمولنتكلَّ

 

  ــــــ واحلسينّيني احلسنّيني إىل العلوّيني تشّعب ـ

 عهد أواخر ^الشيعة أئّمة مدرسة عن باالنفصال الزيدّي الفكر بدأ

 الفرقة هذه متايز ولكّن. علّي بن زيد بها قام اليت والثورة احلركة األموّيني، أثناء

 مل اإلمامة موقعّية شأن يف اطخاّصة أفكارها ونشر بنعالن وقيامها مذهبّيًا واستقالهلا

 الزمان، وتبلور مبرور فشيئًا شيئًا بالظهور أخذ إّنه بالذات، بل الفرتة تلك يف يكن

احلسنّيني،  من السادات ثورات ماسيَّ العلوّيون، وال بها قام اليت حقةالال الثورات خالل

 تتمّثل ـ بامتياز سياسّية حتّركات هي اليت ـ الثورات هذه أصحاب دوافع كانت فقد

 شروط عن البحث أبواب فتح الذي واطخالفة، األمر اإلمامة إىل العلنّية الدعوة يف

 . األساسّية ووظائفه اإلمام

 تقسيم: الشيعّية، نظري الساحة على خرىأ اختالفات الظاهرة هذه أحدثت

 صار الذي ـ واجلعفرّي الزيدّي إىل التشّيع وحسينّيني، وتقسيم حسنّيني إىل العلوّيني

 ؛متطّرف: جناحني إىل السياسّيني املعارضني خّط ـ، وانقسام عشرّيًا اثين الحقًا

 . اإلمام يف توّفرها جيب اليت الظاهرّية الشروط بعض حول ومعتدل، والنزاع

 لظهور االنطالق ونقطة املبدأ هي كانت زيد ثورة أّن الباحثني مجيع اعترب وقد

 إىل اإلمام خصائص شأن يف أفكارهم ينسبون دائمًا كانوا الزيدّية أّن كما. الزيدّية

 أّن مع. نفسه زيد حركة من كّلها حتّركاتهم استلهموا إّنما أّنهم زيد، ويّدعون

 املنكر، والقيام عن والنهي باملعروف األمر طابع عليها غلب قد كان هذه حركته

 تكن مل أّنها صرفة، كما علوّية أو شيعّية حركة تكن ، ومل|ورسوله هلل غضبًا

  .(1)متمّيزة موقعّية أو خاّص منصٍب كسب إىل تهدف

 الثورة، وعدم هذه محلتها اليت املقّدسة األهداف إىل املنطلق، ونظرًا هذا ومن

 إىل قيامه، كما إىل ينظرون كانوا ^األئّمة أّن لنفسه، جند الشهيد زيد دعوة
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 . ومتمّيزة خاّصة شخصه، نظرًة

، ×الصادق اإلمام عهد يف ظهرت اليت والدعوات احلركات خبالف وهذا

 مّت احلسنّيني، فقد من السادات بعض ، بقيادة^األئّمة من غريه عصور إىل واستمّرت

 . زيد حلركة مباين آخر نوٌع أّنها أساس على احلركات هذه مع التعامل

 العلوّيني بني التشّعب لظهور األسباب هّيأ ما أكثر القول بأّن ميكن هنا ومن

 بشكل الزيدّية تشّكل على ساعد احلسني، كما وبين ؛احلسن بين: فرعني إىل

 السرب خارج واملغّردة املتطّرفة االّدعاءات هو ورواجه، إّنما فكرهم وانتشار ،رمسّي

 أهل أعلم ـ الشيعة بعض يراه كان ما يفـ  احملض، وهو اهلل عبد أطلقها قد كان اليت

|اهلل رسول سيف وصاحب، البيت
 بن حمّمد البنه املهدوّية الرجل هذا اّدعى فقد. (0)

 قائم هو أّنه بعنوان الناس من له البيعة ، وأخذ«الزكّية النفس»بـ  اهلل، املعروف عبد

 . حمّمد آل

 بعض التحاق إىل ـ أبيه من قمسَب بنعداٍد ـهـ  عام الزكّية النفس قيام أّدى

. املوعود واملنجي القائم أّنه أساس على له البيعة إليه، معلنني وانضمامهم به الشيعة

 بعد حتى ـ فيه اعتقدوا أّنهم درجة الشيعة، إىل بعض أذهان يف االعتقاد هذا ترّسخ وقد

  .(4)قريٍب عن الظهور إىل سيعود ، وبأّنهْتمُي مل بأّنه ـ مقتله

 أّي ُيْبِد مل ×الصادق اإلمام أّن التاريخ احلركة سّجل هذه أحداث خضّم ويف

  .(3)هذه لدعوتهم ارتياٍح

 يرى ال أّنه إاّل خالف جعفر وبني بيننا ليس: الزيدّية بعض قول ×اإلمام رّد وقد

 إىل علمي أدع أن أكره ألراه، ولكّني واهلل، إّني أراه؟! بلى ال أنا»: ×اجلهاد، فقال

 على ليس ×أّنه هو: احلديث هذا يف هلم يقوله أن ×اإلمام أراد وما .(2)«جهلهم

 . املفتعلة السياسّية لألجواء نفسه يسّلم ألن استعداد

 العلوّيني، الذين الشيعة بعض بني العالقات صفو الوقت تعّكر ذلك ومنذ

 احلسينّيني، وبني بعض قيادة حتت احلسنّيني، وأحيانًا بعض قيادة حتت انضووا

 . آخر بعد الزمان يومًا مرور ويتزايد مع يشتّد ذلك وشيعتهم، وأخذ ^األئّمة

 أئّمة مع الفرقة هلذه العقائدّية واملباني السياسّي النهج اختالف من بلغ وقد
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 اهلجمات عليه يصّب هدفًا ^األئّمة جيعل أن إىل ببعضهم دفع حّدًا ^الشيعة

 اطخلفاء مع والتعاون واملصاحلة دَسباحَل ^اّتهموهم أْن األمر بهم واالّتهامات، ووصل

 لصاحل عليهم والتجّسس ،بهم الوشاية عن عونيتورَّ ال ـ أحيانًا ـ كانوا الظاملني، بل

 تفضي اليت األسباب توفري على هالكهم، والعمل يف والسعي ،احلاكم اطخالفة جهاز

 يف كانوا العّباس بين خلفاء األخبار أّن بعض يف ورد وقد. ومالحقتهم حبسهم إىل

 ^األئّمة خصوم من ديناملتشدِّ من الطائفة هذه يقّربوا أن لونيفضِّ األحيان بعض

  .(3)معهم التعاون إىل ودعوتهم ،إليهم

عليهم،  وقلقهم خوفهم هلؤالء يربزون كانوا ـ جهتهم من ـ ^األئّمة ولكّن

 هذا يف ـ ^أفعاهلم، وهم عن تنجم أن ميكن اليت العواقب من ـ بنشفاق ـ رونهموحيذِّ

 كانوا الطائفة، كما هلذه السياسّية احلركات من شيٍء يف يشاركوا مل ـ السياق

 أّن جند: املثال سبيل فعلى. احلركات هذه يف واملشاركة الدخول عن أتباعهم مينعون

 أّنها من ، وبالرغم×جعفر بن موسى اإلمام عهد يف فّخ شهيد بها قام اليت احلركة

 فيها يشارك مل أّنه إخالصًا، إال العلوّيون بها قام اليت احلركات أكثر إحدى كانت

 . فقط واحد رجٍل سوى ×الكاظم اإلمام أصحاب من ـ األخبار بعض يف ورد كما ـ

 ـ أّن بعضها يف دوالرتدُّ الشّك عن النظر قطع مع ـ األحاديث بعض يف ورد وقد

 مبنهج شبيه منهٌج هو ^البيت أهل خمالفة يف الفرقة هذه عليه سارت الذي املنهج

 الوقت ، يف^البيت أهل لسان على نونُيْلَع ـ أحيانًا ـ كانوا هؤالء أّن النواصب، حتى

  .(9)وشيعتهم األئّمة أتباع على« الرافضة» لقب يطلقون كانوا الذي

 ـ السياسّية اجملادالت وحتليل مبطالعة األحاديث، وقمنا تلك جتاوزنا ولو

احلضور،  عصر يف وأتباعهم ^الشيعة أئّمة مع العلوّيني من الطائفة هلذه املذهبّية

 هو الفريقني هذين بني النزاعات حوله تتمحور كانت الذي األبرز املوضوع أّن لوجدنا

 التارخيّية األخبار من واحٍد غري يف ورد ما على وبناًء. وموقعّيته اإلمام مقام موضوع

 عن خيرج ال املنصب هذا أّن هو اإلمامة شأن يف هلؤالء الرئيس املّدعى والروائّية فنّن

 حسنّيًا ـ منهم اإلمام يكون ، وال÷فاطمة نسل يف إاّل يكون النبّوة، وال بيت أهل

 ال فاإلمامة وعليه .والقيام الدعوة أهل من سيفه، وكان شهر ْنَم إاّل ـ حسينّيًا أم كان
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 . بالوراثة وال ،بالنّص تكون

 مذهيّب سياسّي، ال دْعُب ذات إليهم بالنسبة وهي ـ هؤالء فاإلمامة نظر وجهة ومن

 عليه واالحتياط، ويرخي احلزم بأسلوب بالتقّية، ويعمل يفيت ْنمَل تكون ال ـ معنوّي

  .(8)دمه يف سيفه وأعمل ،عدّوه على خرج ْنمَل تكون سرته، وإّنما

 الزيدّيني أئّمة من واحد احلسن، وكذلك كّل بين من السادة كان وقد

 ، فكانوا×علّي لإلمام والشرعّيني القانونّيني الورثة أنفسهم يعّدونوقادتهم، 

 ال كانوا وبذلك فقد .×علّي أوالد البيت، ومن أهل من بأّنهم ـ الدوام على ـ يفتخرون

 قربهم هلم؛ ملكان حصرّي حقٌّ عرفهم يف اإلمامة ، بل^األئّمة من أقّل أنفسهم نْويَر

 . ألنفسهم عونهايدَّ كانوا خرىأ وملؤّهالت، ×املؤمنني أمري ومن |النيّب من

 إىل به بعث له كتاٍب يف يقول ـ املثال سبيل على ـ الزكّية النفس حمّمد فهذا

 اإلمام، فكيف الوصّي، وكان كان علّيًا أبانا فنّن»: ـ العّباسّي اطخليفة ـ املنصور

 وشرفنا نسبنا مثل له أحٌد األمر يطلب مل أّنه علمت قد أحياء؟ ثّم وولده واليته ورثتم

 أحد ميّت الّطلقاء، وليس وال الّطرداء وال الّلعناء أبناء من آبائنا، لسنا وشرف وحالنا

 فاطمة بنته بنو... والفضل، وإّنا والسابقة القرابة من به منّت الذي مبثل هاشم بين من

  .(7)«أبًا وأصرحهم نسبًا هاشم بين أوسط وإّني... دونكم اإلسالم يف

 سرية على ةبشّد االعرتاض على هلم باعثة تكن مل االّدعاءات هذه ومثل

 ـ أيضًا ـ كانوا ب، بلْسفَح فيها اإلهلّي وحّقهم إمامتهم بيان يف ونهجهم ^األئّمة

 على ^األئّمة إرغام ألجل إاّل لشيٍء ويؤّججها، ال األجواء يثري ما افتعال إىل يعمدون

 بأخذ ^األئّمة قيام من واستياءهم انزعاجهم خيفوا مل كما .(12)إمامتهم أمر إخفاء

  .(11)وأتباعهم أصحابهم من الشرعّية واحلقوق األموال

 اجملموعات مع تعاونهم وعدم ،التقّية بسياسة ^األئّمة عمل أّن واحلاصل

: طائفتني إىل وانقسامهم الشيعة تشّعب إىل ْتالعلوّيني، أدَّ من واملتطّرفة الناشطة

 أهل وخّط لنهج املخالفني لبعض املناسبة األرضّية هّيأت أّنها وزيدّية، كما ؛إمامّية

 . الطائفتني كلتا على والتجّني للتطاول ^البيت

 اطخّط وبني هؤالء بني وتتعّمق تّتسع الفكرّية اهلّوة هذه يوم أخذت بعد ويومًا
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. وتعاقبها اإلمامة بتسلسل االعتقاد من وأشياعهم ^األئّمة عليه سار الذي والنهج

 عهد إىل والتفاعل والرّد، باالشتداد األخذ الّلفظّية، وعملّية النزاعات هذه واستمّرت

 . الثالث القرن يف ذروتها بلغت ىالعصور، حّت من تاله وما ×اجلواد اإلمام

 القاسم اإلمام آراء إىل استنادًا لذلك واضحًا منوذجًا نالحظ أن لنا وميكن

 القرن يف الفكرّيني وقادتهم الزيدّية أئّمة أبرز أحد ذعة، وهوالال وانتقاداته الرّسي

 شيوخهم من ـ أيضًا ـ كان الزيدّية، كما عقائد على كبري تأثرٌي له الثالث، وكان

 من جمموعة ترك ، وقد^الشيعة أئّمة من أربعة فعاصر(،  ـ ) املعّمرين

 يف جمموعٌة ـ اآلن ـ بالقبول، وهي وتلّقوها الزيدّية تلّقفها اليت والرسائل الكتب

 . مطبوع كتاٍب

 رسالتني يف اإلمامّية الشيعة آراء على وانتقاداته ردوده املذكور اإلمام ضّمن وقد

 على الرّد» اسم خرىاأل ، وحتمل«الرافضة على الرّد: »اسم إحداهما له، حتمل

 الفكر على مثااًل الرسالتني هاتني يف ورد ما اعتبار وميكن .«الغلّو أهل من الروافض

  .(10) الشيعة ألئّمة العلوّيني، وجمادالتهم بعض حيمله كان الذي

 من قرن يكن مل بأّنه القائلة اإلمامّية نظرّية نقد يف كالمه يالرّس استهّل

 هلل وصّي، حّجة وصّي نيّب، أو وصّي وفيها األوىل، إاّل األمم من أّمة خال، وال القرون

 يف بقوهلم الضالل أتوا ما هذا»: قائاًل النظرّية هذه على عّلق وقد. عليهم قائمة

 هلم ليس ية، اليتوالِفْر الدعوى من ذلك يف رسوله وعلى اهلل على أعظموا الوصّية، وما

 وما: »قال ثّم«. فرقان وال وحي اهلل من بها ينزل برهان، ومل وال حّجة العقول يف بها

  .(14)«كافرة فرقة قول فهو املقالة هذه من األوصياء يف الرافضة به قالت

 لنقد بأمسائهم تصّدى عليهم والنّص األئّمة تعيني باب يف الشيعة رأي نقد وبعد

 تبليغ يف |اهلل رسول أثر يقتفوا أن جيب ^األئّمة أّن هلم، مفادها خرىأ عقيدٍة

 هذه على فشّن. واهلداية اطخري إىل الدعوة إطار يف حركتهم تكون أن الدين، وجيب

 . شرسة هجمًة العقيدة

 على الرّد رسالة: »خرى، وهياأل رسالته يف كانت هجماته أشّد ولكّن

 كان ما سوى آخر شيئًا ليس الغلّو من مراده أّن: الواضح ومن«. الغلّو أهل من الروافض
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 الشيعّية الفرق كاّفة عّد إّنه أنفسهم، بل اإلمامّية الشيعة اعتقادات من العصر ذلك يف

 كانوا الذين أولئك ىالغلّو، حّت أهل هم الذين الروافض من ـ الزيدّية باستثناء ـ

 ببعض استهزأ هذا كتابه يف أّنه كما. ^الشيعة أئّمة من العاشر بنمامة يعتقدون

 على بالنّص الغيب، واالعتقاد يعلم ×اإلمام بأّن االعتقاد: منها الشيعة، اليت عقائد

 أّن إلثبات سعى كما. البالغ غري إمامة جبواز اعتقادهم: ذلك من وأكثر، ^إمامتهم

 من كغريه ـ وهو. ×احلسني اإلمام نسل من باإلمامة أحّق ×احلسن اإلمام نسل

 تكون لكي ؛اإلمام يف تتوّفر أن جيب اليت األساسّية الشروط من أّن يرى ـ الزيدّية

 . العليّن والقيام ؛الظلم مقارعة: ومشروعة مقبولة إمامته

: بتعبريه أو ـ التقّية مبدأ على شديدة اعرتاضات هذا الزيدّية إمام وّجه وقد

 يرّكز كان الذي ، واالعرتاض^الشيعة أئّمة به عمل الذي ـ العافية وطلب االنزواء

 عملوا الشيعة؟ وملاذا من األموال مجع على نإذ األئّمة أقدم ملاذا أّنه هو ويكّرره عليه

  .(13)؟أصحابهم وبني بينهم أكرب تواصل إجياد لغرض ؛الوكالة نظام تأسيس على نإذ

 معرض يف ونقضها، وال الكتاب هذا فمؤلِّ أفكار على الرّد بصدد هنا ولسنا

 حتيط كانت اليت واحملاذير املشاكل عن غفلته وعوامل دوافعه عن الكشف

 يف الشيعّي الفكر يف رئيسني منهجني وجود إىل نلفت أن هنا يعنينا وإّنما. ^باألئّمة

 ْنمَل مواجهتهم عن أبدًا تقّل تكن مل املنهجني هذين أتباع بني املواجهة الزمان، وأّن ذلك

 له كانت الفريقني من كالًّ ذلك أّن إىل ْفأِض. الشيعّي اجلسم خارج من خيالفهم

 املؤّرخني إلينا، ولكّن تصل مل املؤّلفات اآلخر، وهذه الطرف على بها يرّد فاتمؤلَّ

 . وجودها إىل أشاروا

 الثالث القرن أواخر يف تأليفه كان ، الذي«اإلشهاد» كتاب: ـ مثاًل ـ ذلك فمن

 تقارب أفكارًا ضّمنه العلوّي، والذي زيد أبو أيضًا، وهو العلوّيني أحد يد اهلجرّي على

 للمؤّلف ونقضه رّده جانب الكتاب، إىل هذا نقل وقد. كتابه يف الرّسي أفكار

 . الصدوق للشيخ ،«الدين كمال» كتاب يف(، قبة ابن)بـ  املعروف اإلمامّي

 الشيعة ومباني آراء لنقد املؤّلف تعّرض ـ( اإلشهاد: )أعين ـ الرسالة هذه ويف

 : ثالث نواٍح من الشيعة عقائد على إشكاالته هاإلمامة، ويوجِّ باب يف اإلمامّية



 

 

ـه م ـ  صيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ ربيع و نصوص معاصرة  

111 

 اإلمامة على نّص |النيّب أّن على املنعقد اإلمجاع خالفت اإلمامّية أّن: إحداها

 العرتة، بغري لسائر توجبها العرتة، ومل من بطٍن يف اإلمامة ْتاّدَع بأن عرتته، وذلك يف

 . دليل

والوصّية،  بالنّص آخر إىل إمام من اإلمامة انتقال أّن ْتاّدَع اإلمامّية أّن: والثانية

 ْنَم يف شديدًا اختالفًا خيتلفون ـ إمام كّل وفاة عصر، وبعد كّل يف ـ كانوا أّنهم مع

 . له عليه، وأوصى نّص ْنخيلفه، وَم

 الظلم وجه يف أبدًا يثوروا مل ألشخاص اإلمامة أثبتت اإلمامّية أّن: والثالثة

 ـ اإلمام أّن والعدل، مع احلّق حكومة إقامة معرض يف أصاًل يكونوا والظاملني، ومل

 الظاملني، والعامل ضّد ويثوروا ينتفضوا لكي للناس الداعي هو إّنما ـ الزيدّية بنظر

 . العدل حكومة إقرار على

 هماعتقاُد اإلمامّية الشيعة عقائد إىل وّجهها اليت االنتقادات مجلة وكذلك من

 . ^األئّمة حّق يف الغيب علم الغائب، واّدعاؤهم باإلمام

 آرائه، موردًا لنقد هذه، وتعّرض انتقاداته مجيع عن اإلمامّي قبة ابن أجاب وقد

 ومن. وآرائهم الزيدّية أفكار على ـ فيه ذكرها الذي بالشكل ـ ترد باعرتاضات عليه

 انتقادات مواجهة يف عنها الدفاع ميكن اإلمامة لنظام رؤيٍة لتقديم يسعى هنا جنده

 اعتبار على خرى، يؤّكداأل كتبه يف الكتاب، كما هذا يف وهو. الزيدّي العامل هذا

 به تؤمن الذي نفسه ، وبالنحو^األئّمة سلسلة إثبات يف وحّجّيته للنّص الشيعّي التواتر

  .(12)الشيعة

 أهل سرية يف واعرتاضاتهم لشبهاتهم أهّمّية أكثر أجوبة على العثور وميكن

 . اإلمامة مقام إىل ونظرتهم الزيدّية ظاهرة شأن يف كالم من عنهم ورد ، وما^البيت

 اإلمام شهادة ، بعد^الشيعة أئّمة أّن من آنفًا إليه أشرنا ما هو والواقع

السياسّية،  والوقائع األحداث يف واملشاركة املباشرة املواجهة عن ، امتنعوا×احلسني

 . والقادة األئّمة بوصفهم الدينّية وظائفهم تأدية عن فهمختلُّ إىل ذلك يؤّدي أن دون من

 عن بعيدًا يعيشون ،مغمورين الفرتات من فرتة يف كانوا ^أّنهم وصحيح

 املتشّددة األسر بعض لربوز جهة، ونتيجًة من التقّية بسياسة لعملهم األضواء، نتيجًة
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 جعل ثانية، ما جهٍة للخلفاء من الشيعّية املعارضة خّط على |اهلل رسول إىل املنتسبة

 ذلك فقد مع ولكْن. بالتشّيع الراغبني من عدٍد لدى وخيبو خيفت ونهجهم خّطهم

 نشر يف بعوهااتَّ اليت املتوازنة السياسة هذه خالل من ؛ـ البعيد املدى على ـ استطاعوا

 حتّول يف بعد فيما ْتهاّمة، جتلَّ إجنازات املذهب هلذا قواحيقِّ أن مذهبهم، استطاعوا

 . وثانوّية فرعّية فرق إىل التشّيع عن بةاملتشعِّ الفرق سائر

 ^األئّمة من إماٍم كّل تفّرغ ـ أيضًا ـ وإجيابّياتها السياسة هذه آثار من وكان

 دوٌر هلم واحلديث، وكان والكالم الفقه جمال يف ممّيزين، برعوا تالمذة لرتبية

 العصور يف ^أتباعهم اآلخرين، وإىل إىل ^البيت أهل مرياث نقل يف كبري

 .(13)سواء حدٍّ على واملخالف املؤالف ينكره، من أن أحدًا ُعيَس ال أمر وهو. حقةالال

الزيدّي،  الفكر مع بها تعاطوا اليت الكيفّية خالل ، من^املعصومون استطاع كما

 ـ هم ذكروه ما منها بداًل اإلمامة، ليحّل مقام باب يف الفكر هذا أساسات ضوايقوِّ أن

 ألبناء يكّنون كانوا أّنهم ومع. وعظمته املنصب هذا مقام بيان يف ـ غريهم من أكثر

 تعاملوا أّنهم وذّرّيته، إاّل |النيّب ساللة من كونهمل ؛خاّصًا احرتامًا العلوّي البيت

 أّي ^منهم يصدر مل: فمثاًل .|ذّريته من عادّي شخص أّي مع يتعاملون كما معهم

 الذي االحرتام كّل من متمّيزًا، بالرغم دينّيًا مقامًا لزيد يعطي أن شأنه من كالم

 . زيدًا به يعاملون كانوا

 سأل ـ الزيدّية رؤساء من وكان ـ منصور بن سعيد أّن الصدد هذا يف نقل ومّما

 أصّدق ما: عندنا؟ قال يشربه كان زيدًا النبيذ؛ فنّن يف ترى ما: فقال ×الباقر اإلمام

 زيدًا ذلك فنّن فعل كان فنْن: قال. شربه قد بلى: مسكرًا، قال يشرب أّنه زيد على

 ×فاإلمام .(19)ويصيب طئْخُي حمّمٍد آل من رجٌل هو نيّب، إّنما وصّي وال بنيبٍّ ليس

 مرجعّيته أو زيد إمامة عن للحديث أصاًل قيتطرَّ لزيد، مل احرتامه عظيم هنا، ومع

 كان اليت االنفعالّية لألجواء نفسه ليسّلم يكن مل أّنه ـ أيضًا ـ تقّدم كما. الدينّية

 . العلوّيني سائر يفتعلها

 واكان ^األئّمة أّن بوضوٍح لنا وأخبارهم يظهر الشيعة روايات إىل وبالرجوع

 أن ـ الّلزوم سبيل على ـ اإلمام يف اإلمامة، ويشرتطون يف النّص مبدأ على زونيركِّ
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 ـ أيضًا ـ الروايات تلك من يظهر كما .وأحكامه الدين معارف جبميع عاملًا يكون

 تلك أصحاب حصر ، وعلى×احلسني نسل يف ^األئّمة حصر على البالغ تأكيدهم

 على التأكيد أّن يف شكَّ وال. ننيمعيَّ أشخاص يف اإلمامة يف شرط هي اليت اطخصائص

 احلسنّيني، واجلواب العلوّيني آراء رّد إىل ـ كبري حدٍّ إىل ـ ناظر ^منهم األمر هذا

  .(18)اّدعاءاتهم عن

ومبّلغوها،  الشريعة حفظة ، وهم^األئّمة كان األساس فقد هذا وعلى

 فيها هلم، مبا املخالفة املذهبّية الفرق وأحاسيس مشاعر مراعاة اإلمكان قدر حياولون

 تغيري إىل اْوعينه سَع الوقت يف أنفسهم، ولكّنهم احلسن بنو لهاشكَّ اليت الفرق

 للمقام التصّدي يف ووظيفته اإلمام دور حتصر سائدة، واليت كانت اليت الذهنّية

 بيانهم خالل يف زواركَّ وقد. وإقرارها احلكومة لتشكيل السعي أو السياسّي

 احلالل الناس تعليم هي لإلمام واألّولّية الرئيسّية الوظيفة أّن على اإلمام لوظائف

 الدين أخالقّية، وحفظ تربيًة اجملتمع الشريعة، والتزكية، وتربية واحلرام، وتفسري

 الدينّية املرجعّية هي: املنتحلني، وبكلمة التتدخُّ ع، ومنَدالِب أهل عبث من وصيانته

 التصّدي جمّرد ال ،(17)الشريعة أصالة على واحلفاظ الناس هداية حول تتمحور اليت

 حجمًا وإّن. وجمرياتها السياسة لعبة يف املباشرة املشاركة الظاهرّية، وال للخالفة

 املذهبّية إمامتهم عن ـ أيضًا ـ حيكي اإلمامة باب يف ^البيت أهل روايات من كبريًا

 عبارة الشريعة، وليس الناس، وحفظ هداية وظائفهم من أّن على دوالباطنّية، ويؤكِّ

 هذه من عدٍد بنقل البحث هذا خنتم هنا أن ارتأينا وقد. بْسفَح السياسّية القيادة عن

 : (02)الروايات

 ال ،يونس يا: »له قال ×الكاظم اإلمام أّن الرمحن عبد بن يونس عن ـ

 ترك ْنضّل، وَم |نبّيه بيت أهل ترك ْنهلك، وَم برأيه نظر ْنَم .مبتدعًا تكونّن

  .(01)«كفر نبّيه وقول اهلل كتاب

 الصحيح العلم أردت إْن ،يونس يا»: ظبيان بن ليونس ×الصادق اإلمام وقال ـ

  .(00)«اطخطاب وفصل احلكمة شرع وُأوتينا ورثنا البيت، فنّنا أهل فعندنا

 ليحتاجون الناس الناس، وإّن إىل معه حنتاج ال ما عندنا إّن: »أيضًا ×وقال ـ
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 حالل كّل فيها ، صحيفة×علّي وخّط |اهلل رسول إمالء كتابًا عندنا وإّن .إلينا

  .(04)«وحرام

 

  ــــــ اإلمامة باب يف ^األئّمة أصحاب بني واالختالف االضطراب ـ

 لبعض املذهبّية ـ السياسّية واطخصومات اجملادالت أّن عن النظر قطع مع

 تعيني يف اختالفهم عشرّية، وكذلك االثين الشيعة من وأتباعهم األئّمة مع العلوّيني

 من كلٍّ نظرة نوع من املأخوذة واألسس املباني يف اختالفهم من نابعًة اإلمام، كانت

الكيسانّية  ظهور فبعد ،وخصوصّياتها ومقامها والقيادة اإلمامة منشأ إىل الطرفني

 الوسائل بشّتى ـ العلوّيني وغري والعلوّيني واحلسينّيني، بل احلسنّيني من ـ الزيدّية عمل

 . وأتباعهم شيعتهم صلَّوُخ ^األئّمة عن ومنهجهم همخطِّ فصل على والسبل

 ،أمرهم من حرية يف وصاروا ،توّقفوا ـ النوخبيت نقله ما على ـ مجعًا أّن كما

 نصرب: ومشاجراتهم، فقالوا واحلسينّيني احلسنّيني األشراف اختالف من رأوه ما بعد

 . أبدًا هلم تتحّقق مل األمنية هذه كانت وإْن، (03)عليه وجيمعون به يرضون الذي لنرى

اإلمام،  تعيني مسألة يف ^األئّمة أتباع سائر بني ـ أيضًا ـ اطخالف وقع كما

 يتوّفر أن جيب اليت واطخصال اإلمام ممّيزات إىل اطخاّصة نظرته منهم لكلٍّ فكانت

 . عليها

 أّن مسألة على ـ والكيسانّية الزيدّية فرقيت خالف على ـ اّتفقوا هؤالء أّن ومع

 معرفة إىل سبيل ال تعاىل، وأّنه اهلل قبل من بتعينٍي يكون إّنما وتسلسلهم األئّمة تعيني

 نقله ما على وبناًء ـ أّنهم قبله، إاّل الذي اإلمام قبل من عليه بالنّص إاّل منهم كلٍّ

 إمام أّي وفاة وعقيب دائمًا كانوا ـ الشيعة من والنحل امللل كتب ومؤّلفو املتكّلمون

 عّدة أمساء بروز ـ بالتالي ـ يعين الذي بعده، األمر الذي اإلمام تعيني يف أزمًة يواجهون

  .(02)بينهم فيما خمتلفة واختيارات

 الفرق اإلمامة، فنّن موضوع اّدعاءاتهم يف اْوختطَّ الغالية، الذين الفرق وباستثناء

 هلا ُقدِّر اليت تلك وانقرضت، أم زالت اليت الفرق من كانت هؤالء، سواء لهاشكَّ اليت

 دائمًا وتتأّثر ختضع والقطعّية، كانت والواقفّية واإلمساعيلّية البقاء، كالناووسّية
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 . العامل هذا مبثل

 : منفصلني حمورين ضمن املهّم املبحث هذا عن للحديث يلي ما يف ونعرض

 

  ــــــ لإلمام الواقعّي املصداق تعيني يف االضطراب ـأ

 : أمرين يف يكمن هذه االضطراب أزمة يف يتسّبب كان الذي األصلّي املنشأ إّن

، ^باألئّمة حتيط كانت اليت الدائمة واملذهبّية السياسّية املراقبة: أحدهما

 يعرتيه ال بشكٍل اإلمامة خصائص للناس يبّينوا أن وبني بينهم حركتهم، وحتول فتقّيد

 . وأمسائهم بأشخاصهم أفرادها تعيني القيام من الّلبس، ومتنعهم

  .(03)عنهم وبعيدة ،خمتلفة مناطق يف وشيعته أصحابهم تفّرق: والثاني

 بعض أمام للظروف، يكشفون وتبعًابآخر،  أو ، بشكٍل^األئّمة كان وقد

 .(09)بعدهم من سيخلفهم الذي الوصّي اسم وشأنها، وعن اإلمامة موقع عن األشخاص

 كالمهم يسمع ْنَم على ^اشرتاطهم مع يرتافق البيان هذا األحيان كان بعض ويف

 جيوز ال اليت اإلمامة أسرار من سرٌّ أّنه اعتبار املأل، على على يعلنه ال بأن هذا

 مّهدوا وإفشائها قد األسرار هذا بكشف قاموا الذين بعض أّن ماسيَّ وال ،(08)إفشاؤها

  .(07)حقيقّي مأزٍق إمامهم، يف توّرط توّرطهم، أو اليت األسباب بذلك

 للوصّي تعيينًا تضّمنت اليت األحاديث من الطائفة هذه هنا أّن بالذكر واجلدير

 من الدرجة بهذه تكن مل أحاديث أّنها لنا حقبله توضِّ الذي اإلمام يد على حقالال

 يكن مل احلضور؛ إذ عصر يف الشيعة من وأتباعهم األئّمة أصحاب لدى الوضوح

 وعاّمة اجلميع أيدي إىل ووصوهلا وضوحها كان وإّنما. آنذاك إليهم وصوهلا ممكنًا

 مثرات إحدى الوصول هذا اعتبار الواقع جيب يف متأّخرة، بل زمنّيٍة مراحل يف الناس

 هذه بعض يف ورد ما أّن وذلك ؛ثنياحملدِّ من روناملتأخِّ بذهلا اليت واجلهود املساعي

 اإلمام على مسبق اّطالع أو علٌم لديهم يكن مل ^األئّمة بعض بأّن يوحي األحاديث

 . بعدهم من ويأتي سيخلفهم الذي

 حمّمد ابنه توّفي مّلا ×اهلادي اإلمام أّن من األخبار بعض يف ُروي ما ذلك فمن

 فيك أحَدَث رًا، فقدْكُش هلل أحِدْث ،بيّن يا: »×العسكرّي احلسن لإلمام قال
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 يكن مل ما جعفر أبي بعد حمّمد أبي يف هلل بدا: »قال أّنه ×عنه آخر خرٍب ويف«. أمرًا

  .(42)«له ُيْعَرف

 اإلمامّية الشيعة نظر وجهة من ـ عليه هو كما ـ املعنى بهذا القبول أّن خيفى وال

 اجملعولة األحاديث من كونها استبعدنا فنْن اإلشكال، وحينئٍذ غاية مشكٌل

 الشيعة، فيمكن عند املعتربة الروائّية الكتب يف وردت قد كونها بعد ،واملوضوعة

 مل عشر احلادي اإلمام إمامة أّن هو العبارة هذه معنى من ناملتيقَّ القدر بأّن القول

 . ذلك بعد هلما ضحتاتَّ قبل، ثّم من ’اإلمامني هلذين واضحًة تكن

 تعيني يف األصحاب اضطراب أعين ـ وتداعياته املأزق هذا إىل إشارٌة وردت وقد

 اإلمام أصحاب قابوس، أحد بن نصر لسان على ـ لإلمام الواقعّيني املصاديق

 ْنَم: ×أباك سألت إّني: ’جعفر بن موسى إبراهيم ألبي قلُت: »، يقول×الكاظم

 ميينًا الناس ذهب ×اهلل عبد أبو توّفي هو؟ فلّما أنت أّنك َبْعدك؟ فأخَبرني الذي

 ابين: َبْعدك؟ قال يكون الذي ْنَم بك، فأخِبرني وأصحابي ومشااًل، وقلُت

 ـ إشارٌة وفيها ،^األئّمة من غريه عن خرىأ كثرية نصوص وردت كما .(41)«×علّي

×الرضا إمامة إىل ـ أيضًا
(40).  

 أن ميكن أعذار أو تربيرات أّي أمام الطريق الوصّية، وقطع أمر إحكام وألجل

 وجوه من عددًا فيه أشهد كتابًا ×الكاظم اإلمام كتب ، فقدأحٌد بها يتعّلل

 الشيعة افرتاق دون حتول أن اطخطوة هذه استطاعت وقد. (44)بهم يوثق ْناألصحاب، ممَّ

 الوقف حادثة بروز ×وفاته بعد الشيعة تاريخ شهد ذلك فقد مع ولكْن. بعده من

 ْن، ممَّ×أصحابه بعض أّن صحيٌح«. الواقفّية»بـ  املسّماة الفرقة ل، وتشكُّ×عليه

ألهوائهم،  الشيعة، استسلموا من األموال زكاة ألخذ ×قبله من لنيموكَّ كانوا

 بأيديهم إبقائها على األموال، وحرصًا تلك يف طمعًا ؛احلّقة اإلمامة مسار عن واحنرفوا

 أّن ـ أيضًا ـ الواضح من أّن إاّل ،(43)ميوت ال ×أّنه الشيعة يف دفعها، فأذاعوا وعدم

هذه،  وأعذارهم اّدعاءاتهم لقبول قبل من ةأمهيَّ كانت واالجتماعّية الفكرّية األرضّية

 بني املوجودة للخلفاء، واحلساسيات السياسّية الضغوطات جّو يف األرضّية هذه وتتمّثل

 منعهم حبيث كان ×أصحابه من الشيعة تفّرق أّن إىل الداخلّية، مضافًا الفرق بعض
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 أن على اجلرأة ، وأفقدهم×اإلمام ومصري اإلمامة أمر على ـ بأمجعهم ـ االّطالع من

 ×جعفر بن موسى إّن: هلم ويقولوا ،وعّماله اطخليفة أعوان وجه يف ـ مثاًل ـ يهّبوا

 الواجهة، ويف يف أنفسهم ـ بذلك ـ موته، ليضعوا على الناس بنشهاد إمامنا، ويطالبوهم

 . فواُيعَر أن معرض

طبيعّيًا،  أمرًا املذهبّية التداعيات هذه اعتبار إىل بعضهم األخبار هذه دفعت وقد

التقوى،  لقّلة يكن مل العهد ذاك يف اإلمامة نظام عن اطخروج أّن وعندي: »قال حيث

 سياق األهواء؛ فنّن يف ع، واقتحامًاَدالِب إىل مسارعًة الدنيا، وال حطام يف طمعًا وال

 يكن مل ـ اليوم نعرفهم ما على ـ وأشخاصهم بأعيانهم عشر االثين األئّمة يف اإلمامة

 . دًاْهفَع دًاْهفدورًا، وَع رًاْوَد حتّقق األمر، وإّنما أّول من قًامتحقِّ

اإلمامة،  معنى عرفوا ، بعدما×الباقر جعفر أبي اإلمام عهد يف فأصحابنا

 عشر، من اثين إاّل تكون ال األئّمة بأّن يعتقدون آبائه، كانوا وإمامة بنمامته وقالوا

 باألئّمة ومشائلهم، إاّل وأوصافهم بأمسائهم وال ،بأعيانهم معرفة هلم يكون أن دون

 . مأظهره بني احلاضر واإلمام ،منهم املاضني

 أن منه احلاضر، ويلتمسون اإلمام إىل َيِفدون كان منهم اطخواّص نرى ولذلك

األعداء،  من اجملال، واألمن ضيق عند إال جييبهم بعده، فال من القائم اإلمام يعّرفهم

 األنباء النصوص، وعِمَيت ْتقلَّ ولذلك. اغتياهلم من أنفسهم، وإشفاقًا على وخوفًا

 العرتة أئّمة من إمام مضى كّلما .صدورهم يف املظلمة الشبهات عليهم، ودخلت

 ماذا يأمّتون، وإىل ْنمَب يْدرون بعده، ال من القائم اإلمام يف الشيعة الطاهرة اختلفت

 ولو. الدين وأمناء احلديث مني، وحّفاظواملتكلِّ الفقهاء كبار فيهم أّن يرجعون؟ مع

 ةالغيب عهد من ُنَرّواها اليت الكثرية النصوص هذه متناوهلم ويف عندهم كانت

 باألهواء الفاضحة، والقول التفرقة هذه إىل األمر بهم آل بقليل ملا وقبله الصغرى

  .(42)«الباطلة

 حتكي، من اليت املوارد بعض إىل البحث، نشري هذا أهّمّية إىل ونظرًا ؛وهنا

 ناحيٍة ورجاالتها، ومن اإلمامة مصاديق تعيني يف ^األئّمة أمام اجملال ضيق عن ناحيٍة

 األخبار بعض على املوارد هذه نقل يف ونعتمد. ^األئّمة أصحاب حرية عن خرىأ
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 الفرق أصناف عن ـ مستقّل وبشكٍل ـ احلديث إىل الحقًا الواردة، لنصل واألحاديث

 الفرق هذه احلرية، وأعداد هذه أثر على ^البيت أهل أتباع إليها تشّعب اليت

 . وأمسائها

 أمساء له يذكر أن ×الصادق اإلمام سأل مسلم بن عمرو أّن اطخرب يف ورد ـ

 اإلمام أبيه إىل وصواًل ×طالب أبي بن علّي بأّوهلم بدءًا ،×اإلمام ، فعّدهم^األئّمة

 يتعّلق ما ويف بل ـ األئّمة بسائر يتعّلق ما يف للسائل اجلواب أمجل ، ولكّنه×الباقر

 أّن تارخيّيًا املعروف من أّنه كما .(43)أمسائهم عن له يكشف فلم ،ـ أيضًا هو بنفسه

 آنفًا أشرنا كما ـ العّباسّي، أوصى اطخليفة ومنهم ،خمالفيه تضليل ولغرض ؛×اإلمام

 أسباب أحد ـ أيضًا ـ لشكَّ ما نفسه، وهو املنصور بينهم من ، كانأشخاص عّدة إىل ـ

 . الواقعّي اإلمام تعيني يف األصحاب عند االضطراب

 بعده امتنع من خليفته عن ×الرضا اإلمام ُسِئل مّلا اإلسناد أّنه قرب يف وروى ـ

 ، ثّم«هوقُت هذا ليس عنه سأْلَت الذي هذا: »واضح، وقال جواٍب إعطاء عن ×اإلمام

 آَمن أبيك، ولْسُت من به ابُتلينا ما رأْيَت فداك، قد ُجِعْلُت: »السائل له قال مّلا

 إذا اهلل من والواجب عليه الفرُض اإلمام أّن علْمَت أما: »×جوابه من ، كان«األحداث

  .(49)اطخرب...«مبّينة معروفة حبّجٍة بعده من اإلمام يف حيتّج أن نفسه على الفوت خاف

 عبد أبي وفاة بعد باملدينة كّنا: »قال سامل بن هشام عن الكلييّن روى ـ

 بن اهلل عبد على جممعون الطاق، والناس صاحب النعمان بن وحممد أنا ،×اهلل

 الزكاة عن عنده، فسألناه عليه، والناس أبيه، فدخلنا بعد األمر صاحب جعفر، أّنه

 درهمان: مئة؟ قال ففي: له دراهم، فقلنا مخسة درهم مئيت يف: جتب؟ فقال ْمَك يف

: قال. جئةْرامُل تقول ما أدري ما واهلل: هذا، فقال جئةْرامُل تقول ما واهلل: ونصف؟ قلنا

 مؤمن نفسه وهو] األحول جعفر وأبو ه، أنانتوجَّ أين إىل ندري ال اًلضاّل فخرجنا

نقصد،  ْنَم إىلو ،هنتوجَّ أين ندري ال نْيباكَي املدينة أزّقة بعض يف فقعدنا[، الطاق

 رجاًل رأيت إذ كذلك الزيدّية، فنحن املعتزلة، إىل رّية، إىلْدالَق جئة، إىلْرامُل إىل: نقول

 ؛املنصور جعفر أبي عيون من نًاْيَع يكون أن ُتبيده، فخْف إلّي ُيومئ أعرفه ال شيخًا

 فيضرب الناس، فيؤخذ جعفر بعد جيتمع ْنَم على جواسيس باملدينة له كان أّنه وذلك
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وعليك،  نفسي على خائٌف فنّني ،تنحَّ: لألحول فقلُت، منهم يكون أن ُتعنقه، فخْف

. بعيدًا عّني فتنّحىنفسك،  على فتعني تهلك ال ،عين يريدك، فتنحَّ ليس يريدني وإّنما

 وقد ـ أتبعه زلُت منه، فما صالتخلُّ على أقدر ال أّني ظننت أّني وذلك ؛الشيخ ُتوتبْع

ومضى،  نيخاّل ، ثّم×موسى احلسن أبي باب على بي ورد ىحّت ـ املوت على ُعرضت

، ×موسى احلسن أبو فنذا فدخلُت. اهلل رمحك ْلادُخ: لي فقال ،بالباب خادٌم فنذا

 إىل املعتزلة، وال إىل رّية، والْدالَق إىل جئة، والْرامُل إىل ، الإليَّ إليَّ: منه ابتداًء لي فقال

 مضى: نعم، قلُت: أبوك؟ قال فداك، مضى علتُج: الزيدّية، قلُت إىل اطخوارج، وال

: هداك، قلُت يهديك أن اهلل شاء إْن: بعده؟ قال من لنا ْنفَم: نعم، قلُت: موتًا؟ قال

 الن أ يريد اهلل عبد: أبيه، فقال بعد اإلمام أّنه يزعم أخاك اهلل عبد فداك، إّن ُجعلت

هداك،  يهديك أن اهلل شاء إْن: بعده؟ فقال لنا ْنفداك، فَم جعلت: قلت: اهلل، قال يعبد

 ْبُأِص مل: نفسي يف: فقلُت: قال. ذلك أقول ال: هو؟ قال فداك، فأنَت جعلت: قلُت: قال

 ال شيٌء فدخلين: ال، قال: إمام؟ قال فداك، عليَك ُجعلُت: له قلُت ثّماملسألة،  طريق

 أسأل كنُت كما فداك، أسألك ُجعلُت: قلُت ، ثّموهيبًة له إعظامًا اهلل إاّل يعلمه

 ال حبٌر هو فنذا ،هفسألُت: الذبح، قال فهو َتأذْع ، فنْنُتِذْع ُتخَبر، وال ْلَس: أباك؟ قال

 ،إليك وأدعوهم األمر هذا إليهم ل، فألقياّلُض أبيك شيعة فداك، جعلُت: ينزف، قلت

بالكتمان،  عليه ْذوُخ إليه ِقفأْل رشدًا منهم آنْسَت ْنَم: قال ؟الكتمان عليَّ أخذَت فقد

 جعفر أبا ولقيُت ،عنده من فخرجُت: قال. حلقه إىل بيده الذبح، وأشار فهو أذاع فنْن

 وأبا زرارة لقينا ثّم: قال. ةبالقّص هُتْثدى؟ وحدَّاهُل: وراءك؟ قلت ما: لي األحول، فقال

أفواجًا،  الناس لقينا عليه، ثّم وقطعا ،وساءاله ،كالمه ومسعا ،عليه فدخال ،بصري

 يدخل ال اهلل عبد الساباطي، وبقي ارعّم طائفة عليه، إاّل قطع عليه دخل ْنَم فكّل

  .(48)«القليل إاّل الناس من إليه

 ألشخاص وقعا قد واالضطراب احلرية أّن عن حيكي اطخرب أّنه هذا يف والالفت

 . ^األئّمة أصحاب وأشهر أهّم عداد يف اليوم ُيْحَسبون

 الناس قال ×اهلل عبد أبي وفاة كانت مّلا: »قال أّنه يقطني بن علّي عن ُروي ـ

 زرارة ، فدعا×احلسن بأبي قال وقائٌل ،به قال جعفر، واختلفوا، فقائٌل بن اهلل بعبد
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 ذهب فنّنما اهلل بعبد قال ْنفَم: األمر هذا يف خمتلفون الناس ،بيّن يا: فقال عبيدًا ابنه

 إىل ِضواْم راحلتك دَّاإلمام، فُش ولد من الكبري يف اإلمامة أّن جاء الذي اطخرب إىل

 زرارة، فلّما املدينة، واعتّل إىل ومضى راحلته األمر، فَشّد بصّحة تأتيين ىحّت املدينة

 إّني الّلهم: فقال ،باملصحف يقدم، فدعا مل إّنه: عبيد، فقيل عن سأل الوفاة حضرته

 لسانه، وإّني على لنا وبّينته ،عليه أنزلته ما يف |حمّمد نبّيك جاء مبا مصّدق

 الذي وديين عقدي وإّن[، الكريم القرآن يعين] اجلامع هذا يف عليه أنزلته مبا ٌقمصدِّ

 على شهادتي فهذه هذا قبل ينأمتَّ كتابك، فنن يف نتهبيَّ وما ابين عبيد به يأتيين

 «. بذلك عليَّ الشهيد ابين، وأنت عبيد به يأتي مبا وإقراري نفسي

 واشتّد زرارة وقع مّلا: »عّمته، قالت آخر، عن بطريٍق زرارة حرية خرب روي وقد

: قال مّني، ثّم وأخذه صدره على وفتحته، فوضعه املصحف، فناولته ناوليين: به، قال

  .(47)«الكتاب هذا غري إماٌم لي ليس أن اشهدي ،عّمة يا

 من تقّيًة، ليستعلم عليه أقدم إّنما أّنه خرى مفادهاأ روايٌة هذا فعله ويف. هذا

  .(32)ال؟ أم عليه واجبة التقّية تزال ال هل أّنه ×اإلمام

 من خصومهم من السياسّيني، وكذا أعدائهم من ^األئّمة من كّل تقّية إّن

 أصحابه وعن عنه األذى يدفع أن األحيان بعض يف عليه حتّتم املتكّلمني، كانت

 حرية يف بيتسبَّ كان ما هو ـ عينه الوقت يف ـ خمتلفني، وهذا جبوابني باإلجابة

 . أصحابهم

 يقول كان أّواًل إّنه: قيل رياح، الذي بن عمر يف روي ما :ـ مثاًل ـ ذلك فمن

 بايعوه يسرية عّدٍة مع أصحابه وخالف القول هذا فارق إّنه ، ثّم×جعفر أبي بنمامة

 ، ثّمجبواٍب فيها ، فأجابهمسألٍة عن ×جعفر أبا سأل أّنه زعم ضاللته، فنّنه على

 خبالف فيها بعينها، فأجابه املسألة تلك عن سأله أّنه آخر، وزعم عاٍم يف إليه عاد

 عامك املسألة هذه يف أجبتين ما خالف هذا: ×جعفر ألبي األّول، فقال اجلواب

  .(31)وإمامته أمره يف التقّية، فشكَّ وجه على خرج جوابنا إّن: له قال أّنه املاضي، فذكر

فداك،  ُجعْلُت: »×اهلل عبد ألبي قال أّنه: املختار بن الفيض عن رواية ويف ـ

 كما بعدك، من األشياء إليه أفضْيَت كْنَت إذا يلزمك ن الأ إمساعيل على وما
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: أبي، قلُت من كأنا ليس إمساعيل إّن ،فيض يا: فقال: أبيك؟ قال بعد إليك ْتَيُأفِض

 ما فيه قلت بعدك، وقد من إليه ستحّط الرحال أّن نشّك ال كّنا فداك، فقد ُجعلت

 جاء ثّم«. عّني فأمسَك: ؟ قالْنَم فنىل ـ العافية اهلل وأسأل ـ خناف ما كان قلت، فنْن

 الذي صاحبك هو: »له موسى، قائاًل احلسن أبي على هدلَّ ×أّنه الرواية هذه تتّمة يف

  .(30)«عنه سأْلَت

 ألبي أخي عّمار بن إمساعيل وصف: »قال أّنه الصرييف عّمار بن إسحاق عن وورد

اهلل،  رسول حمّمدًا اهلل، وأّن إال إله ال أن أشهد إّني: واعتقاده، فقال دينه ×اهلل عبد

 ، ثّم×اهلل عبد أبي إىل انتهى ىواحدًا، حّت واحدًا ـ األئّمة يعين ـ ووصفهم، ...وأّنكم

  .(34)«فال إمساعيل أّما: بعدك؟ قال من وإمساعيل: قال

 بأّنك ثينحدَّ اجلليل عبد إّن: قال صبيح بن الوليد عن خرىأ رواية يف وورد

واهلل،  ال ،وليد يا: ×سنني، فقال بثالث موته قبل حياته يف إمساعيل إىل أوصيَت

  .(33)ها، ومسَّ×موسى احلسن أبا فالن، يعين فعْلُت فنىل كْنُت فنن

 ذلك يف ـ ×الصادق اإلمام أصحاب من كثريًا أّن عن حتكي األخبار وهذه

 علم لديهم يكن مل ـ النسبّية احلّرّية من بقدٍر ما حدٍّ إىل عيتمتَّ كان الذي العصر

 . بعده من اإلمام يكون ْنوَم ،خبليفته أصاًل

 أبو فيها ُأخذ اليت السنة يف الرمحن عبد سألُت: »قال احلّجاج ابن وعن ـ

( ×اإلمام) الرجل هذا إّن: له فقلت(، ×الكاظم اإلمام يعين) ×املاضي احلسن

 ولده من أحٍد يف عنه بلغك يصري، فهل ما إىل ندري وما ،(هارون) هذا يد يف صار قد

 بن جعفر على املسألة، دخلت هذه عن يسألين أحدًا أّن ظننُت ما: لي ؟ فقالشيٌء

 يدعو، وعلى له، وهو مسجد يف داره من كذا بيت يف هو منزله، فنذا يف ’حمّمد

 عرْفَت فداك، قد اهلل جعلين: له دعائه، فقلت على يؤّمن ’جعفر بن موسى ميينه

 الرمحن، إّن عبد يا: بعدك؟ قال من األمر ولّي ْنلك، فَم وخدميت إليك انقطاعي

 . «شيٍء إىل بعدها أحتاج ال: له عليه، فقلُت ْتواستَو الدرع لبس قد موسى

 أبو ، فدخل×اهلل عبد أبي عند كنُت: »قال عمر بن املفّضل وعن ـ

 ْنَم عند أمره به، وضع ِصاستْو: ، فقالغالٌم وهو( ×الكاظم اإلمام) ×إبراهيم
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 أبي أمر يف طويل حديٍث يف املختار بن فيض عن آخر حديٍث ويف«. أصحابك من به تثق

 ْمعنه، فُق سأْلَت الذي صاحبك هو: »×اهلل عبد أبو له قال ى، حّت×موسى احلسن

  .(32)«منك أّول يف لنا ُيْؤَذن مل إّنه أما: »×اهلل عبد أبو له قال أن ، إىل«حبّقه له رَّفأِق

 ما مبثل أنت فأخربني: »له قال ×الكاظم اإلمام أصحاب أحد أّن ويُر ـ

 زمانه، فقلت هذا ليس زماٍن يف كان ×أبي نعم، إّن: لي ، فقال×أبوك به أخربني

شديدًا،  ضحكًا إبراهيم أبو فضحك: اهلل، قال لعنة فعليه بهذا منك يرضى ْنفَم: له

 فالن، وأشركت ابين إىل فأوصيُت منزلي من خرجت أّني عمارة أبا يا أخربك: قال ثّم

 جلعلته إليَّ األمر كان وحده، ولو هُتالباطن، فأفرْد يف الظاهر، وأوصيته يف َبِنيَّ معه

 حيث ، جيعلهوجلَّ عزَّ اهلل إىل ذلك ولكّن ،عليه ورأفيت إياه حلّبي ؛ابين القاسم يف

معه،  يكون ْنَم وأراني أرانيه ثّم[، املنام يف] |اهلل رسول خبربه جاءني يشاء، ولقد

 صلوات علّي وجّدي |اهلل رسول خبربه يأتي ىحّت منا أحٍد إىل يوصي ال وكذلك

  .(33)«عليه اهلل

 ×العسكرّي احلسن أبي على دخْلُت: »قال العّطار عمرو بن علّي عن ـ

: له هو، فقلُت أّنه أظّن األحياء، وأنا يف( حمّمد) ابنه جعفر وأبو ،(اهلادي اإلمام)

أمري،  إليكم خيرج ىحّت أحدًا ختّصوا ال: ولدك؟ فقال من أخّص ْنفداك، َم ُجِعْلُت

 من الكبري يف: إليَّ فكتب: األمر؟ قال هذا يكون ْنَم يف: بعد إليه فكتْبُت: قال

  .(39)«اطخرب...ولدي

 عرفت فداك، قد ُجِعْلُت: ×احلسن ألبي قلُت: »قال القّمي جرير أبي عن ـ

 ىحّت وفالن فالن وحقِّ |اهلل رسول وحقِّ: له حلْفُت إليك، ثّم ثّم أبيك إىل انقطاعي

 أحيٌّ: أبيه عن الناس، وسألُته من أحٍد إىل به ختربني ما مّني خيرج ال بأّنه إليه انتهْيُت

 سّنة فيه أّن يروون شيعتك فداك، إّن ُجِعْلُت: مات، فقلُت واهلل قد: مّيت؟ فقال أو هو

موت؟  هالك أو بةْيَغ هالك: ُقْلُت هلك، هو إاّل إله ال الذي واهلل قد: أنبياء، قال أربعة

إليك؟  فأوصى: اهلل، ُقْلُت سبحان: تقّيٍة؟ فقال يف مّني لعّلك: موت، فقْلُت هالك: قال

: ؟ قالإماٌم إخوتك من فعليك: ال، ُقْلُت: أحدًا؟ قال فيها معك فأشرَك: نعم، ُقْلُت: قال

  .(38)«نعم: اإلمام؟ قال فأنَت: ال، ُقْلُت
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 أّن إىل بوضوٍح تشري أّنهاـ  كثري ونظائرها ـ األحاديث هذه يف الحظنا وكما

 من زيناملربَّ من عدٍد إىل بالنسبة معروفني يكونوا مل وأعيانهم األئّمة أشخاص

املأل،  أمام شخصّياتهم عن الكشف يتحاشون كانوا األئّمة ، وأّن^األئّمة أصحاب

 . وسرته إخفائه ضرورة على منهم األمر له ظهر ْنَم حيّثون كانوا أّنهم حتى

 

  ــــــ اإلمام صفات يف اختالفهم ـ ب

 وجود عن حتكي اليت والروائّية التارخيّية الشواهد من عددًا سبق ما يف نقلنا

 اإلمامة مقام عن واإلبالغ اإلعالن مقام يف ^األئّمة منها يعاني كان مشاكل

 تعيني يف الشيعة من أصحابهم وحتّير اضطراب عن رجاالتها، وبالتالي وأمساء ومنزلتها

 . إليه يرجعون الذي اإلمام

 التارخيّية األخبار مطالعة لدى ـ وبوضوٍح ـ يظهر ما هنا أّن بالذكر واجلدير

 تعيني على مقصورًا يكن مل والتحّير االضطراب هذا أّن هو والرجالّية واحلديثّية

 العصمة مبدأ على ـ أيضًا ـ انعكس إّنه اإلمامة، بل مصاديق واختيار اإلمام شخص

 على وحدوده، وكذلك وجماله ثبوته ضرورة جلهة اضطربوا حيث ،(37)^األئّمة عند

 الظاهرّية اطخصائص بعض على ىحّت بل ،(22)دائرته وسعة وحدوده علمهم منشأ

 غري إخوته، إىل أكرب يكون أن اإلمام يف جيب السّن، وهل: قبيل واطخارجّية، من

 . واملواصفات اطخصوصّيات من ذلك

 اإلمامة شؤون جمال يف ^البيت أهل عن الواردة الروايات إرجاع ميكن اورمب

 النحو هذا ، إىل×الصادق اإلمام عن املروّية تلك ووظائفها، وباألخّص وخصائصها

 . األصحاب بني االختالفات من

 ؛االختالفات، ولكن هذه بعض إىل إشارة السابقة املباحث طّيات يف تقّدم وقد

 الشيعة، فال عند الفكرّية التصنيفات على بارز تأثري من األمر هذا يرتكه ملا ونظرًا

 بشأنها يقع كان اليت واملواضيع احملاور أهّم بعض إىل اإلشارة من هنا ّدًاُب نرى

 . والعصمة ؛العلم: ـ برأيناـ  والنزاع، وهما اطخالف

 ،العلم أعين ـ املذكورتني الصفتني هاتني ربتوفُّ القول أّن إىل اإلشارة وجتدر
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 فقط الذنب من عصمة كانت بالغيب، والعصمة، سواء علمًا أم لدنّيًا علمًا كان سواء

 عشر االثين األئّمة يف ووجودهما ـ الشريعة أحكام وبيان الفهم مقام يف ىحّت عصمة أم

 بها ينادي اليت الكالمّية واملباني العقائد أركان من واحدًا اليوم عليهم يعّد املنصوص

 الفكرة إىل يتحّول أن احلالّي زماننا يف استطاع املبدأ هذا إّن: ْلُق اإلمامّي، بل التشّيع

 ما مجيع عن وميّيزها ،عشرّي االثين التشّيع مدرسة يطبع بات الذي الرئيس والشعار

 ما بَسوحَب ـ بها، بل يعتقدون ال خرىاأل الشيعّية الفرق أصحاب كان أن سواها، بعد

 الفقه يف وأتباعهم األئّمة أصحاب إّن ـ والتارخيّية الروائّية الشواهد إليه تشري

 رأيًا يكونوا مل ـ أيضًا ـ والوصّية، هم النّص مببدأ يعتقدون كانوا ْنوالكالم، ممَّ

 . الفكرة بهذه يتعّلق ما يف واحدًا

 حقيقة جّيدًا نفهم لكي كافيٌة والرجال احلديث كتب إىل سريعة عودًة وإّن

 آراءهم والنزاع، وأّن اطخالف من الزمان ذلك يف األئّمة أصحاب بني يدور كان ما

 يعّدهم ْنَم األئّمة، فبني ومقام اإلمامة مبسألة يرتبط ما يف متفاوتة خمتلفة كانت

 . البشر فوق بأّنهم قائٍل عادّيني، وبني بشرًا

 نفس هي تكن مل األئّمة إىل نظرتهم أّن على يدّل فنّنما شيٍء على دلَّ إْن وهذا

 أصحاب بعض كان األخرية، بل العصور يف بها االعتقاد غلب اليت الواحدة النظرة تلك

 إّن بل ،(21)آخر رأٌي لإلمام كان ولو ىحّت ،وخيتاره اطخاّص رأيه حيرجِّ ^األئّمة

 إال تكن املوارد، مل من كثرٍي يف، ^إليهم هونهايوجِّ كانوا اليت األسئلة من كثريًا

 . أعلمّيتهم ومعرفة اختبارهم هلدف

 أثرها ـ وشأنهم ^األئّمة مقام حول ـ األصحاب بني اطخالفات هلذه نعم، كان

 تكامل على دلياًل فيها رأى بعضهم أّن ىاملعاصرين، حّت بعض عند وانعكاساتها

 . الزمان امتداد على اإلمامّية الشيعة مذهب

وهل للناس؟  أنفسهم مونيقدِّ ^األئّمة كيف كان عن البحث أّن خيفى وال

ال؟  أم املعروفني األئّمة أصحاب مجيع آراء مع وينسجم املعاصر الشيعّي الفهم يتوافق

 العصور يف عشرّية االثين الشيعة علماء بني جرى ما وتصوير استعراض وكذلك

 موضوع له سعيتَّ ال آخر جمااًل يتطّلبذلك  الصدد، كلُّ هذا يف خالفات من حقةالال
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 بني النزاع واقع حتكي اليت املوارد بعض باستعراض هنا فنكتفي وأّما. الكتاب هذا

 . والعصمة العلم ْيبصفَت يرتبط ما يف األئّمة أصحاب

 

  ــــــ ال؟ أم الغيب يعلم هل وأّنه ،اإلمام علم حدود يف اختالفهم: أّواًل

 علم يف آرائهم أساس على األصحاب نقّسم أن لنا ميكنإمجالّية  نظرٍة يف

 من لكلٍّ وميكن. واملنكرون ؛املعتقدون: ني، هماترئيسّي فئتني إىل بالغيب ^األئّمة

 . عاهمدَّ دتؤيِّ وحديثّية تارخيّية وإثباتات شواهد إقامة الفئتني

. النظرتني هاتني وجود تثبت اليت الشواهد باستعراض املقام يف نكتفي ولكّننا

 التعّرض بينها، وكذا اجلمع ووجوه كيفّية وحتليلها، وبيان األحاديث هذه دراسة وأّما

 وكذلك ،(20)األمور جبميع عاملني ^األئّمة جتعل اليت لألحاديث والتحليل بالنقد

 نفس يف اختالف عن ناجٌم ـ بدوره ـ هو بينهم، والذي فيما الشيعة منياملتكلِّ اختالف

 الفّن أهل كتب إىل فيها الكريم القارئ فنحيل ،(24)التارخيّية واألخبار الروايات

  .(23)واالختصاص

 

  ــــــ الغيب يعلمون ^بأّنهم األصحاب اعتقاد شواهدـ أ

 نعلم أّنا يزعمون ألقوام عجبًا يا: »، قال×الصادق اهلل عبد أبي عن حديث يف

مّني،  فالنة، فهرَبْت جارييت بضرب ْمُتهَم ، لقدوجلَّ عزَّ اهلل إال الغيب يعلم ما! الغيب

  .(22)«هي الدار بيوت أيِّ يف علْمُت فما

 مع احلديث أّن بالغيب، إال علمه ينفي كان احلديث، وإْن هذا يف ×واإلمام

 . الزمان ذلك يف كهذا اعتقاٍد وجود على رًامؤشِّ ذلك يبقى

 ،يقولون[ الغالة يعين] إّنهم: ×اهلل عبد ألبي ُقْلُت: »قال بصري أبي عن خرب ويف

 ما الشجر، ووزن النجوم، وورق املطر، وعدد قطر َتْعلم: يقولون: يقولون؟ قلُت وما: قال

 اهلل، ال اهلل، سبحان سبحان: وقال السماء إىل يده الرتاب، فرفع البحر، وعدد يف

  .(23)«اهلل إاّل هذا يعلم ما واهلِل

 بن وحييى أنا ،×احلسن أبي عند كنُت: »قال املغرية ابن آخر عن حديٍث ويف



 

 

ـه م ـ  صيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ ربيع و نصوص معاصرة  

112 

الغيب؟  تعلم أّنك يزعمون فداك، إّنهم ُجِعْلُت: حييى ، فقال×احلسن بن اهلل عبد

 جسدي يف بقيت ما رأسي، فواهلل على يدك ْعاهلل، َض اهلل، سبحان سبحان: فقال

 رسول عن وراثة إاّل هي ، ماواهلِل ال: قال ثّم: قامت، قال إاّل رأسي يف وال شعرٌة

  .(29)«|اهلل

 بالشريعة، ومنشأ ^األئّمة علم مدى مسألة يف جنده االختالف هذا ومثل

 ×حمّمد بن جعفر سأل الصرييّف سديرًا أّن رواية يف ورد :املثال سبيل فعلى. علومهم

 إّن: بعضهم قال ىفأكثرت، حّت فيكم اختلفت شيعتكم فداك، إّن ُجِعْلُت: » له فقال

 قلبه، وقال يف ُيْقَذف: آخرون إليه، وقال يوحى: آخرون أذنه، وقال يف ُينكت اإلمام

 ُجِعْلُت ،آخذ قوهلم آبائه، فبأيِّ بكتب ُيفيت إّنما: آخرون منامه، وقال يف يرى: آخرون

خلقه،  على وأمناؤه اهلل حّجة سدير، حنن يا .قوهلم من بشيٍء تأخذ ال: فداك؟ فقال

  .(28)«منه نااهلل، وحراُم كتاب من ناحالُل

 

  ــــــ بالغيب ^البيت أهل علم يف األصحاب دوتردُّ إنكار شواهد ـ ب

 اّطالعًا ^البيت ألهل أّن على الداّلة الروايات من الكثري هناك أّن صحيٌح

 فيها الدينّية، مبا غري املواضيع من وغريها الشريعة بأحكام عاملني جيعلهم الغيب على

 مع ـ الروايات من الطائفة وهذه. املاضي يف كان ما املستقبل، وأخبار حوادث أخبار

 مجعها مّت قد ـ رواتها أحوال ودراسة نقد صّحتها، وعن عدم أو صّحتها عن النظر قطع

بالغيب،  علمهم ثبوت على تدّل ـ بظواهرها ـ وهي. (27)الشيعة عند الروائّية اجملامع يف

 . للشّك جمااًل عَدَي ال ومشولّيته، مبا

 عن حتكي اليت والروائّية التارخيّية الشواهد من الكثري ذلك هناك مع ولكْن

 الكالمّي، ما املعتقد هذا يف كونيشكِّ أو ينكرون كانوا ^األئّمة أصحاب أّن

 الروايات بعض على تطبيقها ميكن ال الكالمّية الفرضّيات بعض بأّن نشعر جيعلنا

 : احلالة هلذه النماذج بعض إىل هنا ونشري. التارخيّية والنقوالت

 ابن بعزم علم مّلا &عدّي بن حجر أّن من ورد ما التارخيّية الشواهد مجلة من ـ

 فيخربه ،×إليه ليمضي ،مبادرًا املسجد من خرج ×املؤمنني أمري قتل على ملجم
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 ُعِرف اجلليل، الذي الصحابّي هذا بأّن ُيشعر اطخرب هذا فنّن. ..القوم من وحيّذره اطخرب

 اّطالع لديه يكن مل ×اإلمام أّن قًاَبْسُم يفرتض ، كان×لإلمام الشديد بوفائه

  .(32)له ُيحاك كان ما على

 أّنه ـ هبسرِّ ×املؤمنني أمري خيتّصه ْنممَّ كان وقد ـ التّمار ميثم عن اطخرب ويف

 هذا أكثم، يقول بن دوحمم عدّي بن وحجر هو مقتله خبرب ×اإلمام أخربه مّلا

 ،نفسي يف ْكُتفشَك: »×لعلّي وإخالصًا عشقًا يذوب اجلليل، الذي الصحابّي

 وربِّ إي: املؤمنني؟ فقال أمري يا ذلك كائٌنَوَأ: له بالغيب، فُقْلُت لُيخربنا علّيًا إّن: وُقْلُت

  .(31)«...|النيّب إليَّ عهده الكعبة، كذا

 رهحيذِّ ×احلسني اهلل عبد أبي إىل بكتاب بعث عقيل بن مسلم أّن من ورد وما

 زينب، وأحد العقيلة جعفر، زوج بن اهلل عبد أّن الكوفة، أو إىل اجمليء من فيه

 بتأويل عاملًا كان عّباس، والذي بن اهلل عبد ، وكذلك×احلسني اإلمام إىل بنياملقرَّ

 .قتله خمافَة ؛بكربالء النزولمن  فيه رهحيذِّ ×اإلمام إىل بكتاٍب القرآن، يبعث

 خرب ال ×اإلمام أّن رونيتصوَّ كان مجيعًا هؤالء أّن على الداّلة الشواهد ذلك من كّل

 . أّيامه مستقبل يف عليه سيجري مبا له

الطّيار؟  ابن فعل ما: ×اهلل عبد أبو لي قال: »قال أّنه احلكم بن هشام وعن ـ

 اطخصومة شديد كان وسرورًا، فقد نضرًة ولّقاه ،اهلل رمحه: مات، قال: ُقْلُت: قال

 العداء هو «اطخصومة شديد: »×قوله يف اطخصومة من املراد وليس .(30)«البيت أهل عّنا

 املنازعات اعتبار ميكن ال ولكْن. أيضًا العلمّية واجملادالت النقاشات يشمل فقط، بل

 مجلة من وصفاتهم األئّمة شؤون حول ^األئّمة أصحاب بني الداخلّية واجملادالت

 . النزاع هلذا الشائعة احلاالت

 يف أصحابه ألحد سؤاٍل عن أجاب ×الكاظم اإلمام آخر أّن خرٍب يف وورد ـ

: السائل لذلك بصري، قال أبي مسع إىل هذا جوابه تناهى الفقهّية، فلّما املسائل بعض

  .(34)«[حكمه أو] علمه تكامل ما[ ×الكاظم اإلمام يعين] صاحبنا أظنُّ»

 قم أهل من مجاعًة« اإلمامّية اعتقادات تصحيح» كتابه يف املفيد الشيخ ونسب

 حكم يف يلتجئون كانوا» ^األئّمة بأّن بعضهم لقول ؛التقصري إىل( الشيعة من)
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 الذي التقصري هو وهذا. العلماء من أّنهم ذلك مع عونوالظنون، ويدَّ الرأي إىل الشريعة

 «. فيه شبهة ال

 اإلمام شهادة بعد ْتبدَأ اطخالف هذا يف التارخيّية االنعطاف نقطة ولعّل

 النزاع هذا النوخبيت رويصوِّ. ×اجلواد السّن اإلمام حديث ابنه ، وإمامة×الرضا

 سبب وكان»: التالي بالبيان فرٍق إىل وانقسامهم الشيعة بتشعُّ إىل أّدى الذي الفكرّي

 ،بالوقف القول إىل خرىاأل موسى، ورجعت بن بأمحد إحداهما ْتائتمَّ الّلتني الفرقتني

واستصغروه،  سنني، فاستصبوه سبع ابن حمّمد وابنه توّفي ×الرضا احلسن أبا أّن

 غري بطاعة وجلَّ عزَّ اهلل يأمر أن جاز بالغًا، ولو إاّل اإلمام يكون أن جيوز ال: وقالوا

 بالٍغ غرُي تكليفال حيتمل أن يعقل ال كما بالغ، فنّنه غري اهلل فيكلِّ أن جلاز بالٍغ

الدين،  وشرائع األحكام وجليله، وغامض الناس، دقيقه بني القضاء يفهم ال فكذلك

 دينها أمر من القيامة يوم إىل األّمة إليه حتتاج ، وما|النيّب به أتى ما ومجيع

 أن جلاز درجًة البلوغ حدِّ عن نزل قد َمْن ذلك ُيْفَهم أن جاز بالغ، ولو غري ودنياها، طفٌل

 الذين إّن ثّم. متعارف وال مفهوم وال معقول غري واطِخَرق، وذلك دْهامَل يف طفٌل ذلك يفهم

سّنه،  علمه؛ حلداثة كيفّية يف موسى اختلفوا بن علّي بن حمّمد جعفر أبي بنمامة قالوا

 عاملًا، وأبو إاّل يكون ال اإلمام: لبعٍض بعضهم االختالف، فقال من ضرٍب على وكانوا

 «. َعِلم؟ أين َعِلم؟ ومن ي، فكيفتوفِّ قد بلغ، وأبوه قد يكن مل جعفر

 النظرّية عرض بعد ـ خمتلفتني، ويقول لنظرّيتني النوخبيّت املقام يعرض ويف

 وقت إىل غريه دون له األمر أّن معنى ، علىإماٌم هو البلوغ قبل: بعضهم وقال»: ـ وىلاأل

 اليت الوجوه من لشيٍء امَلَلك، وال والنْكت، وال اإلهلام جهة من علم، ال بلغ البلوغ، فنْن

 اإلهلام األّمة، وألّن بنمجاع |النيّب بعد منقطٌع الوحي املتقّدمة؛ ألّن الفرقة ذكرتها

 من به معرفتك َمْتتقدَّ قد ُكْنَت بشيٍء معرفٌة والفكر اطخاطر عند يلحقك أن هو إّنما

 كثرة على الدين وشرائع األحكام به ُيْعَلم ال النافعة، فذكْرَته، وذلك األمور

فكرًا،  الناس أصّح شيء؛ ألّن على منها بالسمع ُيوقف أن قبل وعللها اختالفها

أربع،  الظهر بأّن يسمع ال وهو رفكَّ توفيقًا، لو وعقاًل، وأحضرهم خاطرًا وأوضحهم

 بنظره، وال عرفه بفكره، وال ذلك استخرج ركعتان، ما ثالث، والغداة واملغرب
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 جهة من ذلك علم حلقه توفيقه، وال حبضور ذلك أدرك عقله، وال بكمال عليه استدّل

 من شيئًا يعلم أن بطل والتعليم، فقد بالتوفيق إاّل ذلك يعلم أن ُيْعَقل أبدًا، وال التوفيق

 ورثه أبيه، وما كتب من البلوغ عند ذلك عِلم إّنه: نقول لكْن .والتوفيق باإلهلام ذلك

 . والفروع األصول من فيها له فيها، وما العلم من

 اليت األصول على لإلمام، خاّصًة األحكام يف القياس جتيز الفرقة هذه وبعض

 هذه إىل صاروا ماالقياس، وإنَّ يف خيطئ والزلل، فال اطخطأ من معصوم ه؛ ألّنهْييَد يف

 . عندهم ببالٍغ ليس هو تعليمه؛ إذ وكيفّية اإلمام علم يف عليهم األمر لضيق املقالة

 جيوز اهلل، فقد حّجة سّنه؛ ألّنه ْتقلَّ بالغ، ولو غري يكون اإلمام: بعضهم وقال

 والنْكت اإلهلام ، منْتُذِكَر اليت األسباب عليه صبّيًا، وجيوز كان وإْن يعلم أن

وفيه،  عليه جائٌز ذلك األعمال، كلُّ وعْرض والعمود املنار ورفع ثاحملدِّ وامَلَلك والرؤيا

  .(33) «...املاضني اهلل حجج من سلفه عن ذلك جاز كما

 

  ــــــ ^األئّمة عصمة حول األصحاب اختالف :ثانيًا

 بني للنزاع حمورًا كانت اليت املهّمة املوارد أحد كان ـ أيضًا ـ املوضوع وهذا

 .^األئّمة أصحاب

: يعين] منهم كثريًا فنّن»(: اإلميان حقائق) كتابه يف &الثاني الشهيد يقول

 عصمتهم؛ طخفائها يعتقدون كانوا ما[ ^أخبارهم رووا ومن األئّمة عصر يف الشيعة

 .وأحاديثهم سريهم تتّبع من ذلك أبرار، ُيْعَرف علماء أّنهم يعتقدون كانوا عليهم، بل

  .(32)«ذلك على مطلعة مجلة &الكّشي عمرو أبي كتاب ويف

 عن حديثه الرجال، عند يف كتابه يف( هـ)مالعلو حبر مهدي دالسي وقال

 على البقباق من عظيمة جرأًة تضّمن وقد: »نّصه ما ،البقباق امللك عبد بن الفضل

 عصمة إّن: قيل وحنوه هذا عصمته، ومن اعتقاد ينايف ما إليه نسب ، حيث×اإلمام

  .(33)«ذلك خالف ، والصحيحنظٌر وفيه. السلف عند ضرورّيًة تكن مل ×اإلمام

: اجلنيد، ليقول ابن عن حديثه ولدىكتابه،  من آخر موضع يف عاد ولكّنه

 أّن ُيْعَلم هذا ومن.... بالرأي القول إىل ^األئّمة نسبة من عنه &املفيد حكاه ما»
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 الفضالء من سلفًا فيه له علمائنا، وأّن من اجلنيد ابن به ينفرد مل مّما بالقياس القول

 عّد ميكن شاذان، وغريهم، فال بن الرمحن، والفضل عبد بن األعيان، كيونس

  .(39)«األزمان تلك يف املذهب ضرورّيات من بطالنه

 الروافض واختلفت(: »اإلسالمّيني مقاالت) كتابه يف األشعرّي احلسن أبو وقال

. فرقتان ال؟ وهم أم يعصي أن عليه جيوز هل: والسالم الصالة عليه الرسول يف[ الشيعة]

 اهلل، وأّن يعصي أن عليه جائٌز |الرسول أّن يزعمون منهم وىلاأل فالفرقة

ذلك؛  عليهم جيوز فال األئّمة بدر، فأّما يوم الفداء أخذ يف اهلل عصى قد[ |]النيّب

 تهبط إليهم، وال ىُيوَح ال اهلل، واألئّمة ِقَبل من يأتيه فالوحي عصى إذا الرسول ألّن

 جاز يغلطوا، وإن وا، واليسُه أن عليهم جيوز معصومون، فال عليهم، وهم املالئكة

 . احلكم بن هشام القول بهذا العصيان، والقائل الرسول على

 ـ والسالم الصالة عليه ـ الرسول على جيوز ال أّنه يزعمون منهم الثانية والفرقة

 اهلل، وهم حجج مجيعًا األئّمة؛ ألّنهم على ذلك جيوز ، والوجلَّ عزَّ اهلل يعصي أن

  .(38) «...الزلل من معصومون

 اإلمامّية من فرقًة أّن الزيدّي جرير بن سليمان وحكى: »آخر موضٍع يف وقال

 جلماعة العصمة ُيثبتون ال أّنهم... طالب أبي بن علّي إىل |النيّب بعد األمر أّن تزعم

  .(37)«...هلم ذلك َيْرجون ولئك، ولكّنهمأ ُيثبت كما البيت أهل

 أصحاب آراء لفهم تنفع اليت الشواهد من عدٍد استعراض حال ميكن أّي وعلى

 على هلا والنافني بالعصمة القائلني ـ الفريقني كال عنهم، ومن األخبار ورواة ^األئّمة

  .(92)ـ سواء حدٍّ

 

  ــــــ ^لألئّمة العصمة بثبوت قبوهلم شواهد ـأ

 مبنزلتهم، غري[ البيت أهل] إّنكم: »يقول كان أّنه نباتة بن األصبغ عن روي

 وعلم املنايا علم ×عليٍّ عند فنّن: »فقال خطب أّنه سلمان وعن .(91)«بأنبياء لستم مكأّن

 إىل القادة حمّمد؛ فنّنهم بآل فعليكم... هارون منهاج على اطخطاب وفصل الوصايا

  .(90)«القيامة يوم إىل إليها والدعاة اجلّنة
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 اهلل بكتاب فعليكم: »قال ذّر، حيث أبي عن الكالم بهذا شبيٌه هو ما ونقل

 آمن ْنَم أّول عليٌّ: يقول وهو |اهلل رسول مسْعُت طالب، فنّني أبي بن علّي والشيخ

 الفارق األكرب، وهو الصّديق القيامة، وهو يوم يصافحين ْنَم أّول وصّدقين، وهو بي

 يف نوح سفينة مثل األّمة هذه يف بييت أهل مثل إّنما... والباطل احلّق بني بعدي، يفرق

  .(94)«اطخرب...البحر جّلة

 النبّيني، وخري املؤمنني، ووارث صاحل موىل أنا: »×علّي يف قنرب وقال

البّكائني،  اجملاهدين، ورئيس املؤمنني، ونور املسلمني، ويعسوب الوصّيني، وأكرب

 رّب رسول القانتني، ولسان القائمني، وأفضل املاضني، وضوء العابدين، وسراج وزين

 مبيكائيل األمني، واملنصور جبربيل املؤيَّدياسني،  آل من املؤمنني العاملني، وأّول

  .(93)«...املتني

 ماسيَّ عاّم، وال بشكٍل ^البيت أهل عصمة عن حتكي كّلها الشواهد وهذه

 من العديد هناك ذلك أّن إىل ْفأِض. اطخطاب فصل ^، وأّنهم×املؤمنني أمري

 مفرتضي بكونهم ^األئّمة أصحاب اعتقاد باب يف واحلديثّية التارخيّية الروايات

 . هلم التاّم الطاعة، وتسليمهم

 أبي بن حمّمد قول حتكي عّدة شواهد إىل اجملال هذا يف ُيشار أن وميكن

×املؤمنني أمري يف بالعصمة بكر
 اإلمام يف بها الكابلّي خالد أبي وقول ،(92)

×السّجاد
×الباقر يف الطاق ومؤمن أعني بن محران وكذلك ،(93)

 من وكّل ،(99)

( 81)خالد بن وسليمان ،(82)سدير بن وحنان ،(97)احلكم بن وهشام ،(98)أعني بن زرارة

 بن وعيسى ،(82)زياد بن واحلسن ،(83)حازم بن ومنصور ،(84)البجلّي خالدو ،(80)الرببرّي

 إىل ، وصواًل×الصادق اإلمام حّق يف ،(88)وغريهم ،(89)األعرج وسعيد ،(83)السرّي

 . ×اهلادي اإلمام

األنبياء  علم ووارث األوصياء وصّي ثينحدَّ: »يقول اجلعفّي يزيد بن جابر وكان

  .(87)احلال باضطراب ذلك ألجل الناس وصفه ىحّت ،«×علّي بن حمّمد

  .(72)أرضه يف اهلل أمناء ^األئّمة يعّد ـ أيضًا ـ خنيس بن املعّلى وكان

 أخربنيسعيد،  أبا يا: فقال شابٌّ» سأله تغلب، وقد بن أبان عن النجاشّي وينقل
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 كأّنك: أبان له فقال: ؟ قال|النيّب أصحاب من ×طالب أبي بن علّي مع شهد كم

 فقال: قال[؟ |]اهلل رسول أصحاب من تبعه ْنمَب[ ×]علّي فضل تعرف أن تريد

 إذا الذين الشيعة ....إّياه باّتباعهم إاّل فضلهم عرفنا ما واهلِل: فقال. ذاك هو: الرجل

 علّي عن الناس اختلف ، وإذا×عليٍّ بقول أخذوا |اهلل رسول عن الناس اختلف

  .(71)«×حمّمد بن جعفر بقول أخذوا

 كانوا ^األئّمة أصحاب بعض أّن ـ أيضًا ـ األخبار من عدٍد يف ورد كما

 بدخول هلم ضمانتهم يقبلون وكانوا ،(70)الكالمّية ومعتقداتهم دينهم عليهم يعرضون

 ذلك وكّل .(73)^منهم باتاملغيَّ بأخبار األخذ يف دونيرتدَّ ال كانوا بل ،(74)اجلّنة

 فهم جمال يف ماسيَّ ، وال^لألئّمة بها يقولون كانوا العصمة من نوٍع عن حيكي

 . وأحكامها الشريعة

 عن حتكي ـ أيضًا ـ خرىأ شواهد الشواهد، هناك تلك كّل ، ومعولكْن

 : يلي ما يف هلا نعرض ،املوضوع هذا يف األصحاب بعض لدى ظاٍتحتفُّ وجود

 

  ــــــ ^هلم العصمة بإثبات اعتنائهم عدم شواهد ـ ب

 القتال يف يرتّدد ْليَز مل ثابت بن خزمية فنّن يف رجاله الكّشّي رواه ما على بناًء

 الكالم هذا يريد الذي واملغزى .(72)سيفه سلَّ عّمار ُقِتل عّمار، فلّما ُقِتل ىحّت صّفني يف

 احلّق كان جبهة وتشخيص معرفة يف املعيار أّن يرى كان خزمية أّن يوصله هو أن

 . هلا ×عليٍّ قيادة فيها، وليس عّمار وجود

[ |حمّمد آل يعين] القوم هؤالء بال فما: »قال أّنه عّباس ابن عن كالم ويف

 األمر ذلك عن حيكي ـ شكٍّ دون ـ وهو. (73)«مّنا؟! أعلم إّنهم علينا، يقولون يفتخرون

 ، وإّنلذلٌّ معك املقام ، إّنواهلِل أما: »×املؤمنني ألمري دجاجة بن نعيم وقال. أيضًا

 احلسن اإلمام أصحاب من وكان ـ اهلمدّي ليلى بن سفيان وقال. (79)«لكفٌر فراقك

 ـ شكَّ وال ـ كلمات وهي .«املؤمنني مذلَّ ما عليك السالم: »احلسن لإلمام ـ ×اجملتبى

×املظلوم اإلمام هذا حّق يف مهينٌة
(78).  

 عليه قليب يف فنّن جعفر جعفر، وأّما أبا اهلل رحم: »قال أّنه زرارة عن ويوُر
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 بصريٌة له ليس[ ×الصادق اإلمام يعين] هذا وصاحبكم: »قال أّنه ـ أيضًا ـ وُروي .«لفتة

 مسألٍة ، يف×الصادق اهلل عبد أبي جواب مسع عندما أّنه عنه ونقل«. الرجال بكالم

 قّط، كذب هذا أبي قال ما: »×قال ، إذ×الباقر أبيه عن تيبةُع بني احلكم نقلها

  .(77)أبيه على كذب احَلَكم أرى ما: يقول وهو خرج ،«أبي على احَلَكم

 ما[ ×الكاظم اإلمام يعين] صاحبنا أظّن: »قوله بصري أبي إىل ُنِسب وكذلك

 إّن أما» ، أو«بعد حلمه تناهى صاحبنا أظّن ما: »يقول كان أّنه أو ،«علمه تكامل

  .(122)«بها الستأثر[ الدنيا يعين] بها ظفر لو صاحبكم

 يف ^لألئّمة األصحاب خمالفات ـ أيضًا ـ ُيذكر أن اجملال ميكن هذا ويف

اهلل،  اجلسمانّية، والشيئّية، ووجه الكالمّية، كأبواب واملعتقدات األفكار بعض

 مسلم بن وحمّمد زرارة من كلٍّ مبخالفات ـ أيضًا ـ التمثيل ميكن وكذلك. وقدرته

  .(121)وآخرين سامل بن وهشام احلكم بن وهشام الطاق ومؤمن

 األبواب بعض يف بينهم فيما األصحاب باختالفات أيضًا التمثيل وميكن

 . وسؤاهلم ^األئّمة إىل بالرجوع تنتهي كانت خرى، واليتاأل

 ـ احلكم بن هشام أصحاب خلف الصالة عن ُسِئل وقد ـ ×اجلواد اإلمام فعن

  .(120)«نعم: بقوله؟ قال فآخذ: حديد، ُقْلُت بن علّي عليك يأبى: »قال أّنه

 أتياني جذاعة بن وعامر زائدة بن حجر ولكّن: »قال أّنه ×الصادق اإلمام وعن

  .(124)«يقبال أهواه، فلم فنّني ؛تفعال ال: هلما عندي، فُقْلُت فشتماه

 على األصحاب بعض اعرتاض إىل ـ أيضًا ـ اإلشارة عينه، ميكن السياق ويف

 عاقْبَت واهلِل قد: »له قائاًل ×الصادق اإلمام على البقباق اعرتض فقد. األئّمة عمل

 عبد بن يونس عنه نقل ـ الكشي ينقل ملا طبقًا ـ هذا ، وحريز«صنع مّما بأعظم حريزًا

  .(123)كثريًا فقهًا الرمحن

 على ×الصادق اإلمام على الثورّي وسفيان صهيب بن عّباد اعرتاض وكذلك

  .(122)فاخرًا لباسًا ×اإلمام ارتداء خلفّية

 حمّمد أبي خروج يف احلارث بن الفضل بوتعجُّ األبرش عون أبي اعرتاض أو

  .(123)قميصه شقَّ وقد أبيه جنازة يف ×العسكرّي احلسن
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 ×العسكرّي احلسن اإلمام أفعال لبعض شاذان بن الفضل خمالفة أو

 لنا شاذان ما بن الفضل هذا: »ـ الكّشي روى ما يف ـ ×اإلمام قال ىووكالئه، حّت

 كان أّنه عنه ُنقل كما .«...ذلك يف علينا اعرتض كتابًا عليهم كتبنا كّلما. ..وله؟

×اإلمام وكيل إىل والزكاة اطخمس دفع من الناس مينع
(129).  

 أّنه تعطي الرجال كتب مراجعة فنّن اذكرناه اليت الشواهد هذه كّل ومع

 اجملاالت، إاّل بعض يف ^األئّمة خيالفون كانوا األصحاب من كثريًا أّن من وبالرغم

الشريعة،  تفسري جمال يف وأقواهلم األئّمة آراء مع يتعاملون ذلك كانوا مع أّنهم

 نعم، نظرة. العصمة من جانب على أّنها أساس الفقهّي، على اجملال يف وباألخّص

 الباقر اإلمامني زمان إىل حمدود بشكٍل كانت ^أقواهلم إىل هذه العصمة

اإلمامة  ومقام اإلمام خصائص من اإلمامان هذا نهبيَّ الذي بعد ولكْن. ’والصادق

 كان هنا ومن. خرىأ نظرٍة إىل لتوحتوَّ ،^األئمة أقوال إىل األصحاب نظرة تغّيرت

 . ^بعصمتهم قائلني ×الرضا اإلمام بعد أكثرهم

 أمري أّن على ْتدلَّ والروائّية التارخيّية الروايات بعض أّن بالذكر واجلدير

 . طئْخُي أن فوق ـ األمور بعض يف ـ نفسه يرى يكن نفسه، مل ، هو×املؤمنني

 سائر وبني بينها واجلمع توجيهها األخبار، أو هذه ودراسة نقد أّن خيفى وال

 التارخيّية الروايات بعض مع الكالمّية الفرضّيات بعض تطبيق ذلككالروايات، و

 مستهّل يف أشرنا وكما. طاقته الكتاب، وعن هذا فمؤلِّ عهدة عن والروائّية، خارجة

 جذور يف الواردة التارخيّية والنقوالت الروايات لتناول إاّل معّدًا ليس الكتاب فهو هذا

 . الشيعة بني واالنقسام االختالف وقوع

 

  ــــــ منها األئّمة وموقف ،األصحاب بني الداخلّية املنازعات ـ

 فرق على األلقاب بعض إطالق الفرق فنّن معرفة علم يف خوناملؤرِّ نقله ملا طبقًا

 لبعض االّتهامات توجيه الرافضة، واملمطورة، واحلمارّية، وكذلك: الشيعة، نظري

 الشيعة فرق أيدي على بدأ تعاىل، إّنما هلل والتجسيم بالتشبيه ^األئّمة أصحاب

 املنافسات لعبته الذي واملصريّي البارز الدور إىل حمّله يف ناْرأَش وقد. أنفسهم
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 إجياد والعّباسّي، يف األموّي العصرين يف احلّكام السياسّية، وتدّخالت واطخصومات

 من أجواء يف تعيش فرقٍة جّدًا، يف الطبيعّي ومن. الشيعّي الداخلّي اطخالف وبلورة

 بعد بقياداتها، إاّل االّتصال من نتتمكَّ والفرار، وال والقتل والسجن والتقّية اطخوف

 أن العصيبة األجواء هذه ظّل يف جّدًا الطبيعّي الدماء، من من مرتفعة ضريبٍة دفع

 كاّفة نرجع أن لنا ينبغي نعم، ال. أكرب بدرجٍة واختالفهم وتشّعبهم انقسامهم يكون

 ^األئّمة أصحاب بني حتدث كانت اليت الشديدة والنزاعات الداخلّية االختالفات

 يف املؤّلفني أشهر أحد ـ النوخبيّت نقل دفق. خارجّية عوامل إىل الشيعّية الفرق داخل ويف

 إىل املنسوبة الفرق من املختلفة، أو الشيعة فرق من واحدٍة كّل أّن ـ الشيعة من الفرق

 ومشركًة كافرة فرقًا ـ أيضًا ـ هلا املخالفة خرىاأل الشيعّية الفرق تعّد الشيعة، كانت

 ومصادرة ،وخنقهم ،أتباعها اغتيال بوجوب ـ أحيانًا ـ تفيت كانت الدم، بل ومهدورة

  .(128)أمواهلم

 منهم األخبارّية بني»: الشهرستانّي يقول أن غريبًا األساس ليس هذا وعلى

  .(127)«وتضليل قتاٌل والوعيدّية التفضيلّية بني وتكفري، وكذلك سيٌف والكالمّية

 مصادرها، على ذكر التارخيّية، مع اطخالفات هذه من جانٍب إىل هنا ونشري

 ظهور إىل الكالمّية املسائل حول املذهبّية اطخالفات أّدت: »الباحثني، يقول أحد لسان

 أصحاب بني احلاّدة األحباث احتدام إىل ْتأفَض املختلفة، كما واجملموعات الفرق

 اطخاّصة فرقته ^األئّمة أصحاب كبار من واحد لكّل كان وقد. (112)^األئّمة

 الفرق رتكفِّ كانت الفرق هذه من واحدة كّل أّن أحيانًا ووجدنا، (111)واملستقّلة

 ،عنها ودافعوا ،آلرائهم فيها زواحتيَّ كتبًا منها كلٍّ أتباع أّلف كما ،(110)خرىاأُل

 الفرقة أبناء ـ أحيانًا ـ جند أن والغريب .(114)خرىاأل الفرق وأفكار آراء على ورّدوا

 ^األئّمة بنمامة القبول الفكرّية، باستثناء األصول كاّفة يف خيتلفون الواحدة

 أحاطوا ْنممَّ الشيعة من كثرٌي ذلك اشتغل َرإْثو .(113)هلم الدينّية الرئاسة وثبوت وقيادتهم

 املناقشات عن بأنفسهم نائنيعنهم،  ونقلها ،منهم األخبار بسماع ^باألئّمة

 .(112)إجيابّية نظرًة الشيعة ميمتكلِّ إىل نظرتهم ْنتُك الكالمّية، ومل واملناظرات

 مناظراتهم يف املضّي على عوهموشجَّ ^األئّمة امتدحهم الذين املتكّلمون وكان
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 وكانوا .(113)عنهم فونوخيفِّ رونهميصبِّ ^األئّمة هؤالء، فكان من يعانون الكالمّية

 احملّدثون وكان .(119)عنهم وخيفى عليهم يدّق كالمهم بهم؛ ألّن الرفق على حيّثونهم

 الروايات من الكثري يضع بعضهم وكان .(118)منياملتكلِّ حّق يف دونيتشدَّ قم أهل من

 كما ،(117)^األئّمة إىل الكالم، وينسبونها وعلماء منياملتكلِّ على والطعن الذّم يف

 شيعتهم حييلون ^األئّمة خرى كانأ ناحيٍة ومن .(102)اجملال هذا يف كتبًا نوادوَّ

 على أيضًا ّينيالقمِّ ونحيثُّ كانوا بل ،(101)وكتبهم منياملتكلِّ هؤالء إىل ويرجعونهم

 هلم يكّنها كان اليت العداوة من كان مّما وحمّبتهم، بالرغم منياملتكلِّ هؤالء احرتام

  .(100)«ثوهمحمدِّ

 جعفر بن سليمان ، عن×الرضا احلسن أبي اإلمام عن اطخرب يف ورد وقد

: لي فقال: احلكم؟ قال بن هشام عن ×الرضا احلسن أبا سأْلُت: »اجلعفرّي، قال

  .(104)«له منهم دًاَسَح ؛أصحابه ِقَبل من ناصحًا، ُأوذي عبدًا اهلل، كان رمحه

 ليونس، إزاء همحببِّ فواِرُع ْنممَّ مجٍع خاطر بطيَّ آخر أّنه موضٍع يف ×وعنه

  .(103)الناجني من بأّنهم هلم، وأخربهم األصحاب بعض تكفري

 يعّد عنه، وال وهشام يونس انفصال يرى ال ×الرضا اإلمام أّن هنا ونالحظ

 اإلمام هذا أصحاب بعض أّن يبدو ولكْن. ^البيت أهل لتعاليم خمالفًة آراءهما

  .متامًا مغاير آخر فتصرُّ هشام مع هلم كان ×املعصوم

 وعبد دّراج بن ومجيل احلكم بن وهشام( هشام) سامل ابن اجتمع» أّنه ورد فقد

 من عشر مخسة من وحنو غزوان بن وسعيد محران بن دوحمم احلّجاج بن الرمحن

 من فيه اختلفوا ما يف سامل بن هشام يناظر أن احلكم بن هشام أصحابنا، فسألوا

 هشام حّجًة، فرضي أقوى أّيهما لينظرواذلك،  غري ، وعنوجلَّ عزَّ اهلل وصفة التوحيد

 عند يتكّلم أن احلكم بن هشام عمري، ورضي ابن دحمم عند ميتكلَّ أن سامل بن

 احلّجاج بن الرمحن عبد قال: وقال. بينهما جرى ما هشام، فتكاملا، وساقا بن دحمم

 أن قدرت ما! فيه، وحيك ْدَتوأحَل العظيم باهلل ـ واهلِل ـ كفْرَت: احلكم بن هلشام

  .(102)«به؟! ُيْضَرب العود إاّل رّبك كالم هتشبِّ

 التنّوع حلالة حصيلًة يشّكل اطخالفات هذه بعض بأّن ُيقال أن يف دْعُب ال أّنه ومع
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 خالل من األصحاب بني وإرساءها إجيادها ^األئّمة دتعمَّ اليت الفكرّية والتعّددّية

 ورشدهم باجتهادهم القول خالل تاّمة، ومن حبّرّية آرائهم الختيار هلم اجملال ترك

 موقع يف تقع مل تصّرفاتهم بعض أّن الواضح من أّنه عليهم، إاّل الناس وإحالة الفكرّي

مضّرة،  تداعيات من الشيعة على جّرته ملا نظرًا وذلك ؛^منهم والقبول الرضا

 وشيعتهم البيت ألهل املخالفني من التطاول توجب كانت اليت النزاعات تلك وباألخّص

 وال ،زينًا لنا كونوا: »بالقول أصحابهم ينصحون الدوام على كانوا بل ،عليهم

 «. شينًا علينا تكونوا

 األسباب وألدنى ـ كانوا ^األئّمة أصحاب الروايات، وأّن هذه ْتصحَّ نعم، لو

 ونقلة خوناملؤرِّ يعمد أن غريبًا كان الدين، ملا عن باطخروج هلم املقابل الطرف همونيتَّ ـ

 استطاع واليت ـ اطخالفات هذه كّل على اّطالعهم الشيعة، وبعد غري من األخبار

 واملبالغة تضخيمها إىل يعمدوا ـ، أن معظمها يرفعوا أن وذكائهم حبكمتهم ^أئّمتنا

 واهلشامّية الشيعة، كالزرارّية إىل الفرق بعض نسبة إىل تصويرها، وصواًل يف

 [. الشيطانّية وبتعبريهم] والنعمانّية

 

  ــــــ األئّمة حّق املوت، يف املهدوّية، والرجعة، وعدم دعاوى ـ

 امسه |النيّب ذّرّية من رجٍل وقيام ظهور املهدوّية، مبعنى موضوع يعّد

 يف اإلسالمّية الساحة على ظهورها كان العهد، واليت القدمية املواضيع ، من«املهدّي»

 به اإلميان عّم الذي ـ االعتقاد هذا وينشأ .(103)الشيعّية الفرق لتشكُّ على سابقة مرحلٍة

 ظهور باب يف |األعظم النيّب عن واردة كثرية أحاديث من ـ اإلسالمّية الفرق معظم

 عاشوا اليت املمتّدة الزمنّية الفرتة ، يف^البيت أهل أئّمة عن ورد كما. املوعود املهدّي

 الظهور، فأوضحوا زمان وخصائص مواصفات لبيان فيها كثرية تعّرضوا فيها، أخباٌر

 . املوضوع بهذا املرتبطة اجلوانب من كثريًا بذلك

 يف األبواب ويسّد الطريق يقطع الذي احلّد إىل ْليِص الوضوح مل هذا أّن غري

 املوعود خالفًا املهدّي مصداق تعيني حول اطخالف جعل واّدعاء، ما افرتاء أيِّ وجه

 فكان. حقةالال العصور حتى واستمّر وىل، وتتابعاأل القرون منذ جّدًا، بدأ قدميًا
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 املهدوّية عونألنفسهم، يدَّ الرتويج سياق التاريخ، ويف مّر على األشخاص من كثرٌي

 . ^البيت أهل من ألفراٍد عيهايدَّ ـ أيضًا ـ همبعُض مناسبة، وكان وغري هلم، مبناسبٍة

 عليها، واليت فقالبارزة، واملتَّ وأهدافه املنجي اإلمام هذا مواصفات أهّم ومن

 القيام: وتفصيلها لبيانها ^األئّمة ضالنبوّية، وتعرَّ األحاديث يف ذكرها ورد

 . وجورهم الظاملني ظلم من الناس وختليص ،اإلسالمّية الدولة وتشكيل

 عن خارج وحتليلها أمٌر املطروحة املهدوّية دعاوى عن البحث العموم فنّن وعلى

 . الكتاب هذا أهداف سياق

 املّدعني بعض ظهور عن حتكي اليت التارخيّية الدراسات إىل أّنه، وبالرجوع إال

 أّن لنا األّول، يّتضح القرن أواخر يف ،عليهم الناس بعض إقبال عن للمهدوّية، وأيضًا

 منذ األذهان يف نفسه سيكرِّ وأن َيثبت أن استطاع االنتظار، قد الفكر، وهذا هذا

 . الزمن ذلك

 ـ غريهم، يعيشون من الشيعة، أكثر الذهنّية، كان هذه وجود هنا، ومع ومن

 والقائم املوعود املهدّي وقيام خروج يكون ألن واالنتظار األمل حالة ـ زمان كّل يف

 من ليخّلصهم ؛فيه يعيشون الذي الزمان حياتهم، ويف يف |حمّمد آل من #املنتظر

 عليهم، وليقضي ماَرسُت كانت اليت السياسّية والضغوطات والتضييق الشدائد أنواع

 . العذاب سوء تسومهم كانت الفاسدة اليت واحلكومات األنظمة على

 التاريخ مّر على شاهدناها اليت املهدوّية دعاوى من كثريًا أّن يف هنا نرتاب وال

 إىلأصحابها  طمحيومادّيًة، و شخصّيًة وأغراضًا أهدافًا سريرتها يف ختفي كانت

 ـ ننكر أن يسعنا ال أّنه سياسّية، إاّل مكتسبات أو مناصب إىل اهلخال من الوصول

املهدّي،  وجود إىل املشتاق اهلادر التّيار هذا هو إّنما منها كثرٍي وراء يقف ما أّن ـ أيضًا

 كان يعيشونها، ما كانوا اليت األزمات ضنك من للنجاة احلثيث طلبهم خلفّية على

 . خمتلفني أشخاص على علٍم بغري العنوان هذا تطبيق حنو كهمحيرِّ

 أثبتت اليت ـ الواعية وغري اجلاهلة ـ الدعاوى من كثريًا نرّبئ أن لنا وميكن

 التحامل أنفاس من ههاننزِّ وأن |النيّب ذّرّية من آلخرين أو ^لألئّمة املهدوّية

إمام،  أّي وفاة بعد ،ببعضهم يدفع ما هي هذه االنتظار ذهنّية وكانت. السّيئة والنوايا
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 قبل رسالته يتّم أن ـ عرفهم يف ـ القائم على به؛ ألّن التصديق وعدم موته إنكار إىل

. وجورًا ظلمًا ئتُمل أن بعد اًلْدوَع قسطًا األرض ميأل أن قبل ميوت ال أّنه يعين موته، ما

 على ـ بأّنه يقول ْنَم اإلمام، وبني ذلك موت ينكر ْنَم بني ـ ذلك إثر ـ هؤالء فكان

 . بالسيف القيام وظيفته، وهي ليتمَّ ؛الدنيا هذه إىل موته بعد سريجع ـ األقّل

 ذّرّية من أفراد حّق يف املهدوّية دعاوى بأّن القول األساس ميكن هذا وعلى

 أهل أئّمة من واحٍد كّل على« القائم» عنوان تطبيق ذلك من ، وأهمُّ|النيّب

 بشكٍل ـ برجعتهم، هي االعتقاد موتهم، أو إنكار من ذلك يتبع كان ، وما^البيت

 توّقعات من عليهم، وإّما ماَرسُت كانت اليت السياسّية الضغوطات من ناشئة إّما ـ عاّم

 مفروضة كالمّية أصول من ذلك، وأحيانًا عليهم حّتمت نةمعيَّ سياسّية ومالحظات

 والكيسانّية السبئّية: قبيل من ،الفرق بعض تاريخ يف دراسٍة وبنجراء. عليها تساملوا

، ^البيت أهل عصر يف العلوّيني باتتشعُّ والواقفّية، وبعض واإلمساعيلّية والناووسّية

 ظهورها، كان إىل ْتأدَّ اليت املفصلّية الفرق، والنقاط تلك عتهادَّ ما أّول أّن لنا يّتضح

  .(109)إليها املشار العقيدة هذه عن عبارة

الشيعة،  فرق: هماْيكتاَب يف واألشعرّي النوخبيّت ذكره ما إىل نظرًة وإّن

الرجال،  كتاب يف الكّشي ذكرها اليت قةاملتفرِّ األخبار والفرق، وكذلك واملقاالت

 . ذكرناه ما إىل بوضوٍح ذلك يشري ومعتقداتها، كلُّ الشيعّية الفرق ظهور حول

 دعاوى عن سبأ، وكذا ابن إىل املنسوبة األخبار عن هنا الطرف ونغّض

 حنو البحث دّفة هونوجِّ. احلنفّية بن حمّمد يف املهدوّية دعوى الكيسانّية، أو سيمؤسِّ

 . هذه الدعاوى على ـ عاّم وبشكٍل إمجااًل ـ التعّرف

 قالت ×الباقر جعفر أبي اإلمام وفاة بعد النوخبيّت أّنه ذكره ما على فبناًء

 إىل خرىأ فرقة املهدّي، وذهبت القائم أّنه الزكّية، وزعموا النفس حمّمد بنمامة فرقٌة

  .(108)نفسه ×اإلمام مبهدوّية االعتقاد

كثرية،  بالعراق شيعتك إّن: الراوي له يقول ×الباقر جعفر أبي عن خرٍب ويف

 أنا ما ،واهلِل إي: »...×اإلمام له خترج؟ فقال ال مثلك، فكيف بيتك أهل يف ما واهلل

  .(107) [«املهدّي يعين] بصاحبكم
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حّي،  حمّمد بن جعفر بأّن فرقة قالت ×حمّمد بن جعفر اهلل عبد أبو توّفي مّلاو

 ذلك يف واستندوا. املهدّي القائم الناس، وهو أمر ويلي يظهر ىميوت، حّت وال ميت مل

  .(142)زعموها روايات إىل

 انتفض ×إمامته بدء مع أّنه خرى، وهيأ عّلة ـ أيضًا ـ ذلك سبب يف ُذِكر وقد

 يف ـ آنذاك ـ اإلسالمّي اجملتمع أمّية، وكان لبين اجلائرة احلكومة ضّد كبري مجٌع

 حبسب ـ كان الزمان ذلك يف ×الصادق اإلمام إّن عارمة، وحيث عظيمة ثورة انتظار

|النيّب ذّرّية من بقي ْنَم وأبرز أهّم ـ الشيعة مجيع اعتقاد
 يف اجلميع كان فقد ،(141)

 االضطالع لهخيوِّ ما على ُيقدم احلكم، وأن ألخذ بهم للقيام ×هو يبادر أن انتظار

 مهما ـ بعضهم إىل بالنسبة الطبيعّي من األجواء كان هذه ظّل ويف .(140)السياسّي بدوره

 ْنممَّ ووظائفه، أو باإلمام هلم معرفة ال ْنـ، ممَّ بهم ُيْعَبأ ال أن حّد القّلة، وإىل من بلغوا

 وفاة بعد هؤالء عييدَّ أن الطبيعّي من التهم، كانوختيُّ أوهامهم مع يعيشون كانوا

 . املهدّي القائم هو دًا، وأّنهجمدَّ ظهوره بانتظار ميوت، وأّنهم وال ميت مل أّنه ×اإلمام

 الفكر هذا نتيجة ضحتاتَّ ×الكاظم جعفر بن موسى اإلمام شهادة وبعد

  .«الواقفّية» باسم فرقة لظهور سببًا كان فأكثر، حيث أكثر

 ملثل ظهورًا نشاهد ال ×الكاظم اإلمام بعد اْوأَت الذين الثالثة األئّمة وفاة وبعد

 طبقًا ولكْن .^األئّمة من سبقهم ْنَم حّق يف كان هم، كماحقِّ يف االّدعاء هذا

 ابنه بنمامة أصحابه من فرقٌة قالت ×اهلادي اإلمام وفاة بعد األخبار فنّنه لبعض

 ميت، واعتّلوا مل حيٌّ أّنه رأى، وزعموا ْنَم رَّبُس أبيه حياة يف توّفي كان حمّمد، وقد

 عليه جيوز ال بعده، واإلمام من اإلمام أّنه وأعلمهم عليهم أشار أباه بأّن ذلك يف

 ميت مل أبيه فنّنه حياة يف وفاته ظهرت كانت وإْن فيه، فهو البداء جيوز الكذب، وال

  .(144)بهفغيَّ عليه خاف أباه احلقيقة، ولكنَّ يف

القول،  هذا مبثل ـ أيضًا ـ فرقتان العسكرّي قالت احلسن اإلمام وفاة وبعد

 أن جيوز القائم، وال غاب، وهو ميت، وإّنما مل ×علّي بن احلسن أّن إحداهما عتفادَّ

 وقالت. إماٍم من ختلو ال األرض ظاهر؛ ألّن معروف خلف له وال ولد وال اإلمام ميوت

 .املهدّي القائُم موته، وهو بعد مات، وعاش ×علّي بن احلسن إّن: الثانية الفرقة
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 اإلنسانّي الفعل

 حقيقته ومعايريه

 

 علي أكبر جهانيالشيخ 

 د. عابدين مؤمني

 د. علي مظهر قراملكي

 

 ــــــ متهيد

 ،تعترب مسألة احلرب والصلح من املسائل القدمية جدًا، فهي قدمية بقدم الدنيا

 ،ن تلك املسائل صارت قدميةأخرى يف العامل يف القدمية األمور ولكنها ختتلف عن األ

 . (1)ولعلها تبقى كذلك يف املستقبل ،زالت مسألة العصر لكن مسألة احلرب بقيت وال

ئف من  طوانيهي ساحة صراع بمن امسها ـ  ن احلرب ـ وكما هو واضٌحإ

وتكون فيها األرواح يف  ،ألسباب معينة ؛يشهر بعضهم السالح بوجه اآلخر ،الناس

رب تكون مصحوبة بالدمار املالي ن كل حأذلك  ؛يهلك فيها احلرث والنسل، وخطر

وتدعو  ،حبيث تلفت اآلالم واملصائب الناشئة بسببها األنظار حنوها ،البشري الكبريو

انربت املنظمة الدولية )اهلالل األمحر( لوضع قوانني وقد  .هلا البشرية إىل وضع حلوٍل
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 . (0)من عدد الضحايا ومساعدتهم ّدللح

نسانية، لكن املهم إورة هي جهود ذكإن اجلهود اليت تقوم بها املنظمة امل

ىل القيام إنسان نساني الذي يضطر اإلوامللفت للنظر هو املعيار واملالك يف العمل اإل

 خالقية والدينية ودراستها نقف على املعايريمبثل هذا العمل. وبعد سرب الكتب األ

نساني يف احلرب، وأما املذاهب املادية واملعنوية اليت ميكن من خالهلا توجيه العمل اإل

هلية ميكن من خالهلا القيام بأفضل إرشادات عقالئية وإرتها الدينية فقد تصّد

 نسانية يف هذا اجملال. إلاألعمال ا

 

  ــــــ ان املسألةيب

هداف وقيم أساس أئمة على نساني على مجلة من النشاطات القايطلق العمل اإل

بهدف تقديم خدمات عامة املنفعة ألشخاص  ؛نسانيةإنسانية يتربع باالشرتاك فيها فرق إ

نساني يف رين. وبالطبع يبتين العمل اإلما املتضرِّسيَّوال  ،فراد اجملتمعأحمتاجني من 

 نسان. شطرًا من حقوق اإل نسانية اليت تعترباحلرب على احلقوق اإل

اليت تشتمل على  ،ساسية للحقوق العامليةحد الفروع األأساني هو ناإلن العمل إ

ناس مل يشرتكوا يف الصراع أو تركوا الصراع، أاهلدف منها الدفاع عن  ،قواعد

 . (4)واهلدف اآلخر حتديد الطرق والوسائل اليت تستخدم يف احلرب

جل الدفاع أمن نساني هو من القول بأن تدوين ضوابط وقوانني العمل اإل دَُّب وال

جل جناة أمنا هو من إنساني عن املقاتلني وضحايا احلرب، وأن القيام بهذا العمل اإل

السؤال املهم هو أن وضع مثل هذه  نافع ومطلوب. لكّن وهو أمٌر ،وخالص هؤالء

هلي ـ هل من إلىل الوحي اإواليت ال تستند  ،القوانني ـ اليت هي حصيلة العقل البشري

 نساني؟ ملزمًا واجب االتباع حني القيام بالعمل اإل املمكن أن يكون

احلقوقي والسياسي اهلولندي املعروف  ،عندما يصرح السيد جروسيوسيوس

بل هي  ،هليةخرى ليست صورة عن العدالة اإلبأن احلقوق األ»، بأب احلقوق العاملية

 ،(3)«ابل هي ناجتة عنه ،حداث املاضيةحصيلة العقل البشري، وال هي صورة عن األ

املعضالت  وحّل ،كيف ميكن عقد اآلمال على قوة تأثري مثل هذه الضوابطف
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 الكبرية للحروب؟ 

حناول  ـ  نساني القيم من خالل دراسة معايري العمل اإل ـ  وحنن يف هذا املقال 

تقريب املسافة على املقاتلني من لكي نتمكن من خالله  ؛العثور على طريق صحيح

 نسانية. الكرامة اإل وضحايا احلرب من نيل

من االلتفات  دَُّب مور اليت الهم األأخالقية والقيم من ن طرق معرفة املصاديق األإ

ديان نساني من الزاوية الدينية من مفاخر األالتأليف يف جمال العمل اإل ويعّد .ليهاإ

املرتبطة حباث لذا سوف نطرح األ .نساني القيمرت عملية العمل اإلالتوحيدية اليت يّس

 ة حماور: باملقام يف عّد
 

  ــــــ ينسانآراء ثالثة حول العمل اإل

 ــــــ نسانيول: الرؤية املادية حول العمل اإلاحملور األ

واليت  ،ىل اآلراء اليت ال تلحظ حيثية ما وراء الطبيعةإسوف نشري هنا باختصار 

 مور العامل من خالل رؤية مادية حبتة: أحتلل 
 

 ــــــ ة الشخصيةاللّذـ نظرية 

 ،خالقي مبا يالئم الطبع وما ال يالئمهفسرت هذه النظرية اطخري والشر األ

ذا كان إتيان به، ونه جيب اإلنتيان به فنسان بعمل ويلتذ باإلوتقول: كلما يأنس اإل

ويبتعد  ،ةاللّذبألن االنسان بطبعه يأنس  ؛رًا كذلك جيب االجتناب عنهتيان به منفِّاإل

كما  .ألن التفكري به ال ينفع ؛وال ينبغي التفكري باملاضي .مل وما ينايف الطبععن األ

ن أنسان فعلى اإل .نسان وقلقهب اضطراب اإلن ذلك يسبِّأل ؛الينبغي التفكري باملستقبل

لكي يتمكن  ؛جيتنب كل ما يكون سببًا يف اضطرابه وأمله، وأن يفكر باحلاضر

 ،ريستبوسأ ىلإوقد نسبت هذه النظرية  .بها يلتّذو ،من مواهب الدنيا من االستفادة

 . (2)تلميذ سقراط
 

 ــــــ ة الشخصيةنقد نظرية اللّذ

ن مجيع أوبلوغ لذته، واحلال  نسان من الغّمـ حتاول هذه النظرية خالص اإل

ن ن، فحٍدأوليست ملموسة لكل  ،واضح تدرك بشكٍل اللذات ونفرة الطبع البشري ال
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 .واًلأهذا دراكها وقتًا طوياًل، إبعض اللذائذ يأخذ 

 ة فيه وينفر عنه الطبع البشري يرتبط باملاضي. دراك بعض ما ال لّذإن إ: وثانيًا

حبيث  ،ي تزاحم بني اللذة والنفرةأن مقتضى هذه النظرية عدم وجود إـ 

ن الطبيعة أوالعمل طبقهما، يف حني  ،منهما بسهولة دراك كلٍّإنسان يستطيع اإل

 نسان ال ختلو عن تزاحم. ن مدركات اإلأمملوءة باملتزامحات، كما 

نها اعتربت خمالفة أحتى  ،خالق والقيمىل مصطلح األإن هذه النظرية ترجع إـ 

التزم بهذا املبنى وحاول  ْنَم حبيث قّل ،خالق والقيمحناء األأمن  ي حنٍوأهلما، بل تنفي 

 ساسه. ألى نسان ععمال اإلأتوجيه وتفسري 

 

  ــــــ ة الشخصيةنسانية ونظرية اللّذاألعمال اإل 

 .نسانيمور اطخريية والعمل اإلي قيمة لألأال ترى هذه النظرية ـ كما الحظنا ـ 

نسان ختفيف معاناة متضرري ن ملنظمة حقوق اإلوسففي الوقت الذي حياول املؤسِّ

 وال ،نسان منهاينفر طبع اإلمور اليت مل والعذاب من األدراك األإن أاحلروب نرى 

ة ي لّذأحبيث ال ميكنه تركها، وليس يف احلرب وما يرتبط بها  ،م معهاءيتال

 ساسها. أليمكن توجيه وتفسري السلوك احلسن والقيم على  ؛وسعادة

 

  ــــــ ة االعتداليةـ نظرية اللّذ

يالئمه  الخالقية على ما يالئم الطبع البشري وعلى ما تبتين هذه النظرية األ

وكان  ،ة فيهوكل ما ال لّذ ،ما فيه لذة فهو عمل حسن ن كّلأوينفر منه، وعلى 

 :ىل نكتتنيإنها لفتت النظر أ اّلإ .نه عمل قبيحنف ،مؤملًا

 بل هو حباجٍة ،يكون سريعًا وفوريًا دراك اللذائذ وعدمه سوف الإن إ: وىلاأل

 ل. ر وتأّمىل تفّكإ

خرى: أوبعبارة  .نمر اهليِّمل من دون تزاحم ليس باألدراك اللذة واألإن إ: الثانية

نسان جمال لإل حيث ال ،قد يكون يف الكثري من املوارد تزاحم بني اللذة ونفرة الطبع

رضاء إن جنري وراء الغريزة الطبيعية وأوعليه فنحن ال نستطيع  .حدهماأ أن خيتار
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دراك إىل إنه مضافًا إو .له من االستعانة بالعقل والفكر دَُّب ن فالإذالرغبات الطبيعية. 

من االستعانة  دَُّب يضًا من التفكري باللذات املستقبلية، وكذا الأ دَُّب اللذات الفورية ال

 . واختيار املهّم هم واملهّمبالعقل يف التمييز بني األ

لكن  ،ممكنمر ميسور وأدراك اللذائذ الدنيوية إن إتباع هذه النظرية: أيقول 

ن بعض أل ؛واحد ن القيمة ومنزلة هذه اللذائذ ليست على حدٍّألنا من معرفة  دَُّب ال

كل كاأل ،منها دَُّب ال ـ  جل استمرار حياته أومن  ،نساناللذائذ ـ مبقتضى طبيعة اإل

نسان هي لذة احلياة طوهلا لدى اإلأفضل اللذائذ وأومن هنا كانت  .والشرب

 ىل خمالفتها. إسبيل  مثن، كما ال ة بأّيدراك هذه اللّذإمن  دَُّب وعليه فال .واستمرارها

نسان تيانها مبقتضى طبيعة اإلإمن  دَُّب وأما النوع الثاني من اللذائذ فهي اليت ال

 :فمثاًل .بها ًانها ليست ضرورة دائمية، وليست احلياة واستمرارها منوطأ اّلإ ،وغرائزه

نسان اإل ِضْرذا مل ُيإ لكْن ،سرة والزواجاجلنسية تأسيس األرضاء الغرائز إطريق 

ن ال يعمل خالف أو ،رضائها طريق االعتدالإن يسلك يف أفعليه  ،نه لن ميوتنغرائزه ف

 د عن احلكمة واملنطق. ويتجّر ،مصلحته

نسان ليست ضرورية مبقتضى والنوع اآلخر من اللذائذ الدخيلة يف حياة اإل

و يكون أًا، اًل وثرّينسان متموِّن يكون اإلأتقتضي بالضرورة  نها الأل ؛الطبيعة البشرية

ن املال واملقام ليس ضروريًا يف إي ألكي يستمر يف حياته،  ؛ومقام معروفًا وذو جاٍه

 نسان. حياة اإل

ن يعمل مبقتضى أضاء نفسه باللذائذ ـ إرجل أمن  ـ  نسان اذن من واجب اإل

دراك اللذائذ إ ّننلكي تكون حياته بسيطة ومرحية، ف ؛العقل والطبيعة البشرية

س هذه النظرية ـ كما هو اقة. ومؤسِّى يف احلياة البسيطة وغري الرّباحلقيقية يتجّل

 . (3)تباع كثرأله ، ووربيقأالفيلسوف اليوناني  ـ  معروف 

 

 ــــــ ة االعتداليةنقد نظرية اللّذ

تباع نظرية اللذة أتباع هذا الرأي هم كأن أول ما يرد على هذه النظرية هو أـ 
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ن ننفسهم، فأ اّلإن ْووال يَر ،رضاء غرائزهم ولذائذهم الشخصيةإالشخصية حياولون 

نه سوف ميكن توجيه الكثري من نمرًا جيلب اللذة فأخالقي ألا كان عمل اطخري

 اجلرائم. 

 ؛غري طبيعية :ىلإو ،وطبيعية غري ضرورية ؛طبيعية ضرورية :ىلإـ تقسم اللذائذ 

نسان ألن اإل ؛ثر له كثريًاأنه ال أ اّلإ ،كان صحيحًا ْنإوهذا التقسيم و .وغري ضرورية

 رضاء غرائزه. إىل إحباجة 

 ،مر معقولأضاء الغرائز إرجل أن مشاركة العقل مع الطبيعة البشرية من إـ 

يلزمنا  ة يف حال التزاحم الذيولكن ما هو معيار ومالك ذلك؟ وما هو مالك اللّذ

 ساسه؟ أالعمل على 

كالثروة واملال واملنصب  ،ضروريةالطبيعية وغري الة غري للّذ نكار التاّمن اإلإـ 

بعض إىل ة بالنسبة ن اجلاه واملقام القصري املّدأوذلك  ؛مرًا معقواًلأيبدو  قد ال ،والشهرة

مقرونًا  فضل من املأكل واملشرب آلالف السنني، حيث قد يكون هذا املقامأالناس 

 راقة الدماء. إباألمل والعذاب والبالء واحلرب و

  

 ــــــ ة االعتداليةنساني ونظرية اللّذالعمل اإل

نساني واالهتمام حبقوق نه ال جمال للعمل اإلأيفهم من نقد ودراسة هذه الرؤية 

 ؛نوا هذه احلقوق يف هذه النظريةهم ما يشغل ذهن الذين دوَّأضحايا احلرب اليت هي 

رضاء إو ،دراك اللذةإفراط والتفريط يف تباعه هو اجتناب اإلأور وقبيأ ما يهّم ألن كّل

جل أوسعهم من يف ما  خذ هؤالء كّلغري ضروري، فقد اتَّ وعدم القيام بعمٍل ،الغرائز

ر ن يفكِّأنفسه كيف ميكنه  اّلإال يرى  ْنرضاء غرائزهم، وَمإو ،نفسهم ودنياهمأ

 زالة آالمهم؟ إويكون بصدد  ،باآلخرين

 

 ــــــ ـ نظرية املنفعة اجلماعية

ن احدى هاتني الرؤيتني قريبة من رؤية إوحيث  .ذكروا هلذه النظرية رؤيتان

ى من خالل استيفاء املنفعة واللذة الشخصية، ن املنفعة العامة تتأّتأترى وة املعتدلة، اللّذ
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الذي يقول بأن الطبيعة  ،ستوارتإىل جان إما ينسب  ضرورة لبحث ذلك، لكّن مل نَر

نه ني ورغبته الطبيعية فنسان وراء لذائذه ومنافعه، وأنه لو خّلن يكون اإلأتقتضي 

دراك إوهو  ،آخر ًاطبيعي ًامرأيف قبال الطبيعة  ّنإحيث  مثن، ولكْن سوف يطلبها بأّي

له من نسيان هذه الرغبة  دَُّب فال ،نسان منهالإل ا ال مفّراللذة وكسب املنفعة مّم

 ة واملنفعة الشخصية. وترجيح رغبة اجلماعة على اللّذ ،الطبيعية

ن يعيش أنسان تقتضي ن طبيعة اإلإيقول صاحب هذه النظرية يف بيانها:  

ذا نن يرتبط مصريه مبصريهم، فأن هذه احلياة اجلماعية تستلزم إمجاعي، و بشكٍل

 ؛فال ضري من حلاظ منافع ولذائذ اآلخرين كنا نفكر مبنافعنا ولذائذنا الشخصية

هة والسعيدة ذن فمن لوازم احلياة املرفَّإ .وحزنهم هو حزننا ،ألن سرورهم هو سرورنا

 . (9)هو أن تكون راحة اآلخرين راحتنا

 

 ــــــ نقد نظرية املنفعة اجلماعية

املالك واملعيار الذي ن نعرف أ دَُّب ننا الأ الذهن يف املقام هو إىلدر تبايول ما أـ 

 والذي جعلنا نعطي للحياة قيمة؟  ،صاًلأن جنعل املنفعة العامة أب يف تسّب

ن نعتقد أذائذ الشخصية صار سببًا يف اللء رضاإن كسب املنافع وإل: يق ْننف

 يضًا. أتضمن  ن منافع ولذائذ الفرد النمل تضمن ف ألن منافع اجملتمع ما ؛بذلك

 ،خيتلف كثريًا عن نظرية اللذة الشخصية هذا الكالم الن إيقال يف اجلواب: 

يضًا ضرره هو أو .ألن الفرد والشخص واملنفعة واللذة ملحوظة كلها ؛واللذة االعتدالية

 .الذي يوجه عمله

ساس نه على هذا األإصيل، ولو قيل بأن ضمان منافع اجملتمع هو األ ولكْن

قال يف اجلواب: ملاذا يكون للمنافع نه ُينة. فمن التضحية باملنافع العامة واجلماع دَّالُب

 م هناك شيء آخر؟ أصالة أن الطبيعة البشرية تقتضي هكذا أوهل  ؟!صالةالعامة األ

والضرر اجلماعي مالكًا للشر  ،ـ ملا كانت املنفعة اجلماعية مالكًا للخري

عماله حينئذ أصف للمجتمع فهل تّت نسان نفٌعوالقبيح، فعندما ال يكون لعمل اإل

ذن على إًا؟ فينبغي ذا كان يف سلوكه ضرر للمجتمع أال يكون ذلك شّرإ وأباحلسن؟ 
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مور املرتبطة باجملتمع، فما يف األ ن يبحث عن اطخري والشّرأستوارت مسيت إجون 

ن اطخري أهذا يف حني  .طار ال ميكن وصفه باطخري والشركان خارجًا عن هذا اإل

و الشر، أا من اطخري ّمإنفسها هي  مور يف حّدألن بعض األ ؛والشر ليسا كذلك قطعًا

 و الشر.أصافها باطخري وال دخالة لشيء يف اّت

 

  ــــــ نساني ونظرية النفع اجلماعيالعمل اإل

ر أمنساني نسان والعمل اإلن حقوق اإلأق يف هذه النظرية سوف نعرف بعد التعّم

ن ما ال إخرين منافعهم، ون يضمن لآلأنسان حياول يف حياته ألن اإل ؛مطلوب ومقبول

نسان بعمل فعندما يقوم اإل .مل عنهمله منه مبقتضى احلياة اجلماعية هو رفع األ مفّر

مل حد األأعندما يرفع عن ونه يف احلقيقة يقوم بضمان منافعه ولذاته، نم فنساني قيِّإ

وهذا ما يريده  .نينةأفيشعر بالراحة والطم ،ف عنه ذلك فكأنه يزيله عن نفسهو خيفِّأ

مكان نمرًا مقبواًل، ويكون بأنساني بهذه الرؤية فيكون الفعل اإل .تباعهأمسيت و

 نساني. إتباع هذه النظرية حينئذ القيام بعمل أ

 

 ــــــ السلطة والقدرة ـ نظرية حّب 

قدر أاليت يكون مواطنوها من  ،جياد املدينة الفاضلةإهذه النظرية يف صدد 

ن جذور كل نساس فوعلى هذا األ .واليت ليس للضعفاء فيها مكان فراد اجملتمع،أ

كان ضعيغًا فهو  ْنَم ، وكّلعّزأقوى فهو أكان  ْنَم القيم يف القدرة والسلطة، فكّل

كغريه من  ،ذاته حيّب نسان كائن حّين اإلإه يف بيان هذه الرؤية: شيقول نيت .ذّلأ

االستمرار فيها، ـ كغريه من املوجودات ـ وحياول  ،خرى، وحيب احلياةالكائنات األ

 جل ذلك. أويسعى جاهدًا من  ،فهو يريد البقاء حيًا

ن احلفاظ على احلياة واستمرارها حباجة أم هو الذي يظهر من خالل ما تقّدو 

 .كثرأكثر سوف يكون بقاؤه حيًا أنسان ما كانت قدرة اإلفكّل .ىل قدرة وسلطةإ

كما  .سباب ولوازم هذه السلطةأئ ويهّي ،القدرة ن يسعى لكسبأنسان ذن يلزم اإلإ

حيث تلخص مجيع القيم  ،ساس يف هذه الرؤية هو نيل السلطة والقدرةن األأظهر 
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ليس كونها  مر مطلوب وذات قيمة، ولكْنأفالقناعة بناًء على هذه النظرية  .فيهما

فال يكون عزيزًا، بل  ،ىل اآلخرينإيد احلاجة  نسان ال ميّدن اإلأذات قيمة من ناحية 

قدرته  وفرض ،نسان قادر على الوقوف بوجه اآلخرينن اإلأهي ذات قيمة من ناحية 

 يالمهم. إوقهرهم و ،عليهم

نه بالعفاف قد اختار أال من ناحية  ة والنزاهة، لكْننهم يثنون على العّفأكما 

نه قادر على أل ؛يف طريق الفساد واهلالك، بل هو عفيٌف ْرومل يِس ،الطريق الصحيح

 مة. قيِّ ًافيكون العفاف ذات ،املقاومة يف قبال الشهوات

 جل احلياة، وهذا يأتي من حّبأهو كسب السلطة والقدرة من  ذن فاملهّمإ

 . (8)ويتحاشى العجز والضعف ،نسان بالقدرةحبيث يتظاهر اإل ،الذات

 

 ــــــ السلطة والقدرة نقد نظرية حّب

ن القانون الوحيد احلاكم على الطبيعة أيثبتوا  النظرية أنحاول أتباع هذه ـ 

واحلياة هو السلطة والقدرة، وأن االنسان يرى نفسه مضطرًا لنيل ذلك، فكيف 

ن إ رادة واختيار وعلم وشعور؟إنسان بدون ن الطبيعة مالك القيم لإلن تعيِّأميكن 

لسلطة والقدرة؟ ومن شيء يسمح بطلب ا نسان نفسه، فأّياإل ن حيّبأالطبيعة تقضي 

قدرة له فال  ال ْنن كل َمأقال بأن استمرار احلياة يالزم طلب القدرة بدون نقاش؟ و

 . . وال يوجدمتقن ىل دليٍلإثباتها إوهي حتتاج يف  ،ن هذه دعوى بال دليلإحياة له؟ 

ا جيعلهم مّم ،ن مضمون هذه النظرية يثبت حقانية الظاملني واملستكربينإـ 

 ،تباعه مل يقصدوا ذلكأه وشولعل نيت .تهورًا يف ظلم املظلومني واحملرومنيكثر أ

ىل طلب القدرة فكيف ميكن إن طبيعة احلياة تقضي احلاجة إ :نقول لكننا حني

ه ن التفّوأاملستكربين عن الظلم والعدوان؟ يف حني  حتاشي مثل هذه النتائج، وكّف

 . ىل سلوك هذا الطريقإبهذا الكالم سيؤدي بنا 

نه بناًء على هذه النظرية سيكون اجلرب حاكمًا على حياة إ :ـ ال يبعد القول

ن بأسلمنا  نذاف .ق قاعدة السلطة والقدرةالبعض، وسيبقى هؤالء ضعفاء لكي تتحّق

 ؛أن هناك ضعفاءبم ن نسلِّأ دَُّب نسان من ذلك فاللإل مفّر وأنه ال ،القدرة وليدة الطبيعة
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لو مل يكن هناك ضعف فال و، الضعيف حينئٍذ مقابلألنه سوف يكون للقوي معنى 

لكي  ؛ليوجب حتقق القوي ؛من وجود الضعيف دَّذن ال ُبإ .معنى دقيق للسلطة والقدرة

 كثر. أى التكافؤ يتجّل

 

  ــــــ نساني ونظرية السلطةالعمل اإل

مر منطقي وعقالني، أن احلرب والقتال أتعطي دراسة هذه النظرية بوضوح 

مكان نساس بوعلى هذا األ .حقية من اآلخرأكثر أقوى فهو أكان  ْنَم ن كّلأوترى 

وسعه لكي يضعف الطرف املنازع يف ما  ن يعمل كّلأالقوي ـ ومن أجل تقوية سلطته ـ 

ذاته ـ تدعوه  ألن طبيعة حياته ـ ومبقتضى حّب ؛صرار وقوةنويستمر يف حياته ب ،له

ن أنسان أن جييب به نفسه هو أنه حياول مكان اإلنب الوحيد الذي بواجلوا .لذلك

يسحب قدرته على اآلخرين ويؤذيهم، فهل مبثل هذا النوع من التفكري يستطيع 

 نسانيته؟ إه لبين جلدته وجل حّبأنساني من إنسان القيام بعمل اإل

فضل وأن األخالقية، خالق والقيم األتنسجم مع األ ن السلطة الأم ن من املسلَّإ

لكي يتحقق قانون  ؛ن يداسوا بأقدام الظاملني واجلبابرةألضحايا احلرب والقتال 

شخاص ميوتون بسبب ظلم وها حنن نرى يوميًا عشرات األ .السلطة والقدرة

يشعر باألمل والعذاب،  وأألحدهم طرف  نسان، وال يرّفإلدعياء حقوق اأاملستكربين و

 الدفاع عن النفس.  من باب ؛ًابل يرون الظامل حمّق

 

 ــــــ نظرية األخالقية املاركسية ـ

ن من إمر مهم، وأن معرفة اجملتمع والتاريخ إ: واًلأضح من بيان هذه النظرية اّت

ألن  ؛سس االقتصادية لذلكالالزم يف معرفة احلوادث التارخيية واالجتماعية دراسة األ

 حقيقة مجيع التغريات االجتماعية اقتصادية. 

ينبغي يف دراسة الثورات االجتماعية  : ال(ىل جتديد النظرإدعوة )جاء يف كتاب 

احلكم على ضوء التجذابات االجتماعية من خالل شكلها السياسي القانوني 

ساس التناقض بني القوى أمن بيانها على  دَُّب ال ،ولوجي، بل على العكسييدواأل
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 فقال:  ،صدار مثل هذا احلكمإمن  رنا ماركساملنتجة والعالقات املنتجة، وقد حّذ

شكال السياسية ي األأتبتين هذه الدراسة على رؤية واقعية، واملعلول ـ  ـ الأ

 ولوجية ـ جيعل التناقضات والتغريات االقتصادية بداًل من العلة. ييدوالقانونية واأل

ألنه  ؛ولوجي هو حتليل سطحي متامًاييدن التحليل السياسي والقانوني واألإب ـ 

سوف تبقى  ،سباب الواقعيةوالبحث عن العلل واأل ،عماق اجملتمعأبداًل من النفوذ يف 

ويسلك طريق التحليل والدراسة  ،فيكتفي مبا هو معروض ،طافية على السطح

 مور الضرورية والالزمة. العميقة والباطنية لأل

ة بشكل ولوجيييدأسس اليت هي ألن مجيع األ ؛ن مثل هذا التحليل ذهينإج ـ 

ن بيان املوضوع مهم ـ بداًل لكّن ،م وتصوير غري صحيح عن احلقيقةتام ليست سوى توّه

 . (7)الواقعي والتحليلي وبالتصوير اطخاطيء عنها ـ حاولوا التشبيه علينا

 .نسانرادة اإلإن القانون احلاكم على التاريخ هو قانون جربي وخارج عن إ: ثانيًا

هم جزء اقتصادي أساس سوف تستمر نظرية اآلالت املنتجة ـ اليت تعترب وعلى هذا األ

 يف بناء اجملتمع ـ يف تكاملها. 

ىل إلكي يصل  ؛اجملتمع يف رأي املاركسية بأربع مراحل ن ميّرأ: جيب ثالثًا

 ؛مرحلة العبودية ؛وهذه املراحل عبارة عن: مرحلة االشرتاكية البدائية .االشرتاكية

 ومرحلة االشرتاكية.  ؛المرحلة رأس امل

فكما  .خرى بلحاظ املاهية: ختتلف كل مرحلة تارخيية عن املرحلة األرابعًا

كذلك املراحل  ،وتتغري ماهيتها ،آخرإىل تتبدل احليوانات بلحاظ الطبيعة من نوع 

دوار املرحلة السابقة هلا، أختتلف عن  ،مرحلة قوانني خاصة بها التارخيية يكون لكّل

 . (12)املرحلة الالحقة دوارأوعن 

على االقتصاد، ومجيع  ـ  ساس احلياة االجتماعية ـ كما يالحظ أيبتين 

 ،نتاجيةالتغريات اليت حتصل يف اجملتمع تنشأ من التغريات احلاصلة يف الروابط اإل

 خرى من اآلالت املنتجة. اليت تنشأ هي األ

نسان يزاول الصيد وىل مرحلة االشرتاكية كان اإلفعندما كانت املرحلة األ

ويف  .احلجارة واطخشب، وكان يستفيد من ذلك ويعيش حياته :مثل ،بآالت طبيعية
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هذه املرحلة مل يكن هناك صراع، وكانت احلياة هادئة متامًا، وكانت طبيعية 

ف على الزراعة ه ملا تعّرشباع بطنه. لكّنإنسان سوى اإل ومشرتكة، ومل يكن يهّم

نسان اإل روعندما طّو. ضًاأيلت حياته االجتماعية ل آالته تبّدتبدُّوب .لت آالته املنتجةتبّد

 رت حياته االجتماعية أيضًا. تأّث ،فضلأكثر وأرضه ألكي يستفيد من  ؛آالته املنتجة

نتاج ومل يكن ألن البعض كان ميتلك آلية اإل ؛ظهر نظام الرقية ومن ثّم

نتاج العمل بالزراعة يف من آلية اإل ْدمل يستِف ْناآلخرون يستفيدون منها، فكان يلزم َم

فكان العمل  .موره املعاشيةوتيسري أجل احلياة أمن ، واالستفادة من آالته ،رض الغريأ

نقطة  ،خرىأرض الزراعية من جهة نتاج املتناسبة مع األوفقدان آلية اإل ،من جهة واجلّد

 ،ية العمل عبيدًاخذ هؤالء الطبقة العاملة الفاقدة آللعطف ملرحلة جديدة، حيث اّت

 فأحكموا سلطتهم عليهم. 

ن أومن امللفت  .نتاجويف املرحلة التالية ظهر النظام الرأمسالي بظهور املصانع واإل

 ،العمل م العالقة بني العامل ورّبنظمة جاءت لتنّظالقوانني احلاكمة على هذه األ

االشرتاكية  فقد كانت احلياة االجتماعية يف املرحلة .الذي هو صاحب رأس املال

يف  ىل القانون، لكْنإة نسان حاجة ماّسحبيث مل يكن لإل ،البدائية بسيطة جدًا

ىل قوانني تتطابق مع املرحلة إوجها كان اجملتمع حباجة أية املرحلة اليت بلغت فيها الرّق

طاعة العبد إلتنظم احلياة االجتماعية. فوضع يف هذه املرحلة مثل قانون  ؛اجلديدة

نتاج واألرض، ك آليات اإلمكان بيع وشراء العبيد، متّلإد لعبده، السّيلسيده، ملك 

ن منشأ كل نف ؛نتاج واألرض بدون رضا املالكف يف آالت اإلوأخريًا عدم قانونية التصّر

 ر وسائل وآالت اإلنتاج. ذلك يف احلقيقة هو تطّو

ن أنرى  ،ىل مرحلة الرأمساليةإوالوصول  ،وبعد جتاوز مرحلة األسياد والرعية

كثر جدية، فلم يكن حينئذ أنتاج طرحت بشكل املالكية ورأس املال وآالت اإل

ويف هذه  .رةنتاج الزراعي فاعلية مؤّثوعالقة العبد باألسياد وآالت اإل لقوانني الرّق

ن كان التهاون يف نبها، ف العمل مقتضاها اطخاّص املرحلة يكون لعالقة العامل برّب

يف مرحلة  ،غصبًا راضيهمأوالتصرف يف  ،يغتفر يعترب ذنبًا الرض األسياد أالعمل على 

 ،ة االنتاج يف مرحلة الرأمسالية كذلك يعتربان ذنبًا وجرمًان التهاون وقّلن، فنظام الرّق
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ف فيها لصاحل ر غصبًا، والتصّرنتاج املتطّومن آالت اإلستفادة غري الصحيحة واال

 العامل وبدون رضا املالك عماًل شنيعًا وجرمًا. 

ا نرى أن نننف ،ىل مرحلة االشرتاكيةإوصواًل  ،أمساليةرولو جتاوزنا مرحلة ال

موال أألن  ؛ر متامًا، بل قد يكون املالك يف موضع اململوكاحلقوق والقوانني تتغّي

ـ  مكلَّفونن العمال إالعمال، أي يدي أاملمولني يف النظام االشرتاكي جيب أن تقع يف 

ن كان أخذ املال يف مرحلة نلني، فق هذا النظام ـ أن يأخذوا أموال املمّومن أجل حتّق

ن أخذ هذه األموال يف هذه املرحلة يعّد عماًل نالرأمسالية يعّد سرقة وغصبًا وجرمًا ف

 بل يعّد فَحْسب،نوع ممغري ألن أخذ األموال يف هذا النظام ليس  ؛ًامًا وصحيحًا جّدقيِّ

 . (11)فضيلة وتكليفًا واجبًا

 

 ــــــ خالق املاركسيةنقد نظرية األ

ن أبعد  ،هاورّد ،اًلانتقد الشهيد املطهري نظرية املاركسية التارخيية مفّص

، هي: عدم الدليل على املادية التارخيية، ضرورة جتديد نظر (10)ذكر ستة عناوين

صول التطابق اجلربي البنائي واملبنائي، عدم تطابق األسني هلذه النظرية، نقض املؤّس

ولوجية للمادية التارخيية، استقالل الثقافة والتكامل الثقايف، انتقاض ييداأل

 .املاركسية التارخيية من خالل مبانيها

 : (14)واخر العنوان السادسأقال الشهيد املطهري يف 

رأي ونظرية فلسفية أو علمية، وكل  نه بناء على املاركسية التارخيية كّلإـ 

ن أال ميكن  ،االقتصادية اطخاصةكم كونه جتليًا لظروفه املادية وحب ؛خالقيأنظام 

وسوف يفقد ـ مبرور الزمن  .وال متعلقًا بزمانه اطخاص ،يكون ذا قيمة واعتبار مطلق

الرأي  ميكن اجتنابها ـ هذا واليت ال ،وتغري الظروف املادية واالقتصادية القهرية

 ته واعتباره، وسوف حيّلصّح، خالقيأنظام  وكّل ،والنظرية الفلسفية أو العلمية

قض املاركسية التارخيية اليت وصفت نوعليه ميكن  .ه بالضرورة رأي وفكر آخرحمّل

 من قبل بعض الفالسفة وعلم االجتماع بأنها قانون كلي وضع من دون استثناء. 

مرحلة  التارخيية سوف يكون جتاوز كّلنه على فرض صحة املاركسية إـ 
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وبعد  .ن ذلك سوف يتحقق بعد مدة من الزمنإ، وًاجربّي ًامرأخرى أ مرحلة تارخيية إىل

خالقي خاص أذن لوضع نظام قانوني وإالتحول التارخيي لتلك املرحلة فما احلاجة 

 لزام الناس باتباعها؟ ربعة وإمرحلة من املراحل األ لكّل

ن آالت أسياد والرعية ـ الذي يرى خالقي يف مرحلة األأونظام  ـ إن وضع قانون

حناء أحنو من  قيمة، ويرى املالكية لألسياد، وأن كّل وذ مٌرأرض نتاج واألووسائل اإل

 جازة املالك، وأن املزارع والعامل ملٌكإذن ونأن يكون منوطًا ب دَُّب االستفادة منها ال

خالقي يف مرحلة أنظام لوضع قانون وًا طلقًا لألسياد ـ سوف يكون مناقض

نوع من امللكية لصاحب رأس املال، وأن احلق مع العامل  ّيأاليت ال ترى  ،االشرتاكية

مر أمور، وأن امللكية احلقيقية تنتهي باسم العامل، بل ذلك حوال واأليف كل األ

 ساسه. أليعيش على  فاضح ال يلتزم به عامٌل

مر جربي أاليت ترى أن جتاوز كل مرحلة  ،التارخييةساس املادية أنه على إـ 

ن إو .ه ظلمًا وجورًا من قبل األسياد على العبيدال ميكن عّد ،نسانإلرادة اإوخارج عن 

يف  دَُّب مر خمالف للقيم، بل الأاجلور من قبل الرأمساليني واملمولني للطبقة العاملة هو 

جل أألرضية انقالب وحركة من  عدادًاإ ؛كل مرحلة من التأكيد على هذه املظامل

ن األسياد و املمولني وأصحاب الثروة قد أفلماذا يرى هؤالء  .خرىأىل مرحلة إالوصول 

 نساني وخمالف للقيم؟ إنقضوا احلقوق، وأن عملهم غري 

ما،  ىل حدٍّإعملية  ـ  لسائر اآلراء املطروحة  خالفًا ـ  ن هذه النظرية إـ 

بل  ،ساسها، لكنها متزلزلةأمة على مور قيِّأوذكر  ،عليهاتباعها التعويل أمكان نوب

 .(13)م؟يرى نظامها القيِّ، وربعةن يدرك املراحل األأ نساٍنذ هل إلإ ؛هي عني التناقض

 

  ــــــ نساني ونظرية املاركسية األخالقيةالفعل اإل

ىل إنسان من املرور مبرحلة مناص لإل مور جربية، وأنه الترى هذه النظرية األ

ق املرحلة جل حتّقأوذلك من  ؛مرًا مقبواًلأن تكون احلرب والقتال أ دَُّب فال .خرىأ

 اطخالف معها.  واليت ليس ألحد حّق ،وهي مرحلة النظام املاركسي ،املرتقبة

فلو صار هؤالء ضحايا  .زمان ولعل ضحايا احلرب ملزمون بقواعد يقتضيها كّل
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ىل النظام إلكي يصلوا مبرور الزمن  ؛نظام الرأمسالية والسلطة فعليهم قبول ذلك

 وينالوا حقوقهم.  ،قوا فيه على املستكربيناالشرتاكي املرتقب، حيث يتفّو

نساني على نسان والعمل اإللنظرية حقوق اإل ًامنطقّي ىمعن نه الأىل إهذا مضافًا 

مرًا وهميًا، أحيث يعترب ذلك  ،اليت هي يف حال تغري دائم ،اركسيةساس النظرية املأ

نت دوِّ ْننتنظيمها؟ ف ويتّم ،املراحل األربعة تدون هذه احلقوق من ساس أيٍّأنه على إأي 

ر هذه القوانني واحلقوق يف من تغيُّ دَُّب ساس مباني مرحلة األسياد والرعية فالأعلى 

ساس أعلى  نظام الرأمسالي سوف تتبلوراإلنسان يف الألن حقوق  ؛مرحلة الرأمسالية

نت هذه احلقوق وأيضًا لو دوِّ ؛ودالييمباني هذا النظام، وهي ختتلف عن النظام الف

من تغريها يف النظام  دَُّب ساس مباني النظام الرأمسالي فالأوالقوانني على 

 ألن لكل مرحلة مقتضياتها اطخاصة بها.  ؛االشرتاكي

ساس أبة عليه ـ بناء على نساني واحلقوق املرتتِّن العمل اإلأم وحاصل الكال

 و يتجاهل. أ ؛ما جاهلإنادى به فهو  ْنَم له متامًا، وكّل ىمر ال معنأمباني هذا النظام ـ 

 

 ــــــ نسانيالرؤية املعنوية حول العمل اإل :احملور الثاني

 ــــــ رادة احلسنةالرؤية الوجدانية واإل ـ

وحبث فيه آراء ونظريات  ،ت()كاْن بعنوان ًافردريك كابلستون كتابكتب 

خالق والدين، وحبث ىل حبث األإض يف الفصل اطخامس منه وقد تعّر .(تكاْن)

رادة احلسنة، التكليف، التكليف رادة، اإلاًل حول العقل النظري والعملي، اإلمفّص

األمر املطلق، اطخري الكامل، مكان إشرط  ،والقانون، األمر املطلق، الكائن العاقل

 وأورد حبثًا حول الدين نذكر شطرًا منه:  .خلود النفس، اهلل

جل معرفة أنسان ـ من ن اإلإخالق والدين، أي بني األ (تكاْن)ال تالزم يف نظر 

خالقي هو ن احملرك النهائي للعمل األإىل معرفة اهلل، وإوظيفته العملية ال حيتاج 

خالق هلية، ويف الوقت ذاته تؤدي األوليس امتثال األحكام اإل ،ذاته التكليف يف حّد

 ىل اهلل. إبنا وتقّر ،ىل الدينإ

خالقي من خالل طريق عمل اطخري هو املقصود والغاية النهائية ن القانون األإ
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نسان يكون موفقًا ملعرفة كل التكاليف ن اإلإىل الدين، أي إللعقل، وهو يؤدي 

رادة اليت هي وتتحكم يف اإل ،كونها ضامنة امتثال األوامرال  ،هليةإحكامًا أبصفتها 

 ،ة يف نفسهارادة حّرإ مشروطة، بل بصفتها قوانني ذاتية لكّليف نفسها ممكنة و

خالقية رادة الكاملة األمن خالل اإل هنأوذلك ؛ فضلأوامر لوجود أحبيث تعتربها 

ميكننا عن طريق التوافق  ،ويف الوقت ذاته القادر املطلق ،)القدسية واطخري احملض(

خالقي يعلم بوظيفتنا فضل درجات اطخري، والقانون األأرادة نيل واالئتالف مع هذه اإل

 عيننا. ألكي جنعلها نصب 

أو جنعل  ،سعداء ال ،ني للسعادةن نكون مستحّقأخالقي يقتضي ن القانون األإ

ن تكميل اطخري إو أن توجد السعادة، دَُّب ن الفضيلة الإحيث  فسنا سعداء، لكْنأن

ن نتوقع السعادة عن طريق أهلي فمن حقنا بواسطة العمل اإل اّلإفضل ال يكون األ

رادة قدسية ـ تريد للمخلوقات السعادة، يف حني إرادته ـ وهي إن إو .هليالعمل اإل

واًل أوأمل السعادة يبدأ  .رادة القدرة املطلقةإمكانه تفويض السعادة هلم عن طريق نب

 . (12)بالدين

 ،)كانت( خالق والدين لكابلستون يف حّقق العلماء على نظرية األوقد علَّ

ىل بعض ما يرتبط منها إنشري  ،ومضامني سامية ،وفيها مطالب متقنة كثرية

 : (13)بالبحث

 ،وعملي، وأن العملي هو املهّم ؛نظري :ىلإن العقل ينقسم أـ ذكر كانت 

نسان هو عقله مور اإلأساس يف وأن األينبغي،  وما ال ؛ما ينبغي :ىلإحيث يتعرض 

 ىل الوجدان. إالعملي، ومن خالل سلوك هذا الطريق يصل 

حكام سابقة أعبارة عن سلسلة  ،و العقل العمليأ ،نه يعتقد أن الوجدانإـ 

لذا  .والتجربة عن طريق احلّس نسان من حني والدته، وأنها مل تأِتمغروزة يف فطرة اإل

 ،يفكر مبصاحل التكاليف وال ،موربنتائج األ يهتّم خالقي المر األفهو يعتقد أن األ

يبالي  ينبغي، وال ما ألنه مما ال ه مما ينبغي، وينهى عن عمٍلما ألّن بل يأمر بعمٍل

ألنهما مما ينبغي، والوجدان حيكم بذلك  ؛حساناإل. فهو يأمر بالصدق وبالنتائج

ن هذا الصدق هل هو أر يف يفكِّ ينبغي، وال ألنه مما ال ؛يضًا، وينهى عن الكذبأ
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 و أن الكذب يف نفعه ومصلحته؟ أبضرره، 

منا هو عمل العقل النظري، إمور ن التفكري باملصلحة واالهتمام بنتائج األإـ 

ن أواحلال  .ضرارويرى املنافع واأل ،ر باملصاحلن العقل النظري هو الذي يفّكإأي 

ن أ (تكاْن)وبناء على ذلك يرى  .آخر يٍءر بالتكليف والوظيفة، ال بشالوجدان يفّك

نسان ن اإلأىل الدنيا هكذا، يف حني يرى آخرون إنسان مكلف بالذات أن يأتي اإل

 فًا ذاتًا. وليس مكلَّ ،للتكليف مستعّد

نسان يندم على إن كل إنسان يبتلى بعذاب الوجدان، أي إن كل أنه يعتقد إـ 

ن يعطيه الشعور بها أن من املمكن أويشعر باملرارة جتاهها، يف حال  ،عماله السيئةأ

 ؟نسان املذنب واطخاطئ نادمًا وخجاًلأن نعلم ملاذا يكون اإل دَُّب السعادة الدنيوية، فال

نسان اطخلوة بنفسه واملكث يستطيع مثل هذا اإل وملاذا يريد اهلروب من نفسه؟ وملاذا ال

وأن ما يسمى  ،الباطنبب هذا الندم واملرارة ما ميليه ن سإمع وجدانه حلظة؟ يقول: 

 وال يبالي بنتائج الفعل.  ،ر مبا ينبغيبالوجدان والقوة الباطنية والنظرية هو الذي يفكِّ

حسان ن اطخري واإلإويقول:  ،نه يؤمن بالتفكيك بني السعادة والكمالإـ 

ن نوامر الوجدانية، فألل طاعة املطلقةلوهي عبارة عن ا ،رادة احلسنةيوجد باسم اإل

سواء كانت النتيجة هي  ،ر بنتيجة العمليفكِّ االنسان الكامل واملطيع املطلق ال

مل جسمي أعن  ًاوابتعاد ،كملباللذة األ ًاالسعادة أو الشقاء، فهو يرى السعادة شعور

العذاب مل وباأل ًاوشعور ،عن السعادة ًاخروي، والشقاء ابتعادأدنيوي و ،وروحي

 خروي. الدنيوي واأل ،اجلسمي والروحي

ثباتهما عن طريق العقل العملي، إنسان ميكن رادة اإلإنه يرى أن االختيار وإـ 

رادة ليسا من مقولة ألن االختيار واإل ؛ثباتهماإن الفلسفة والعقل النظري عاجزان عن أو

 ثباتهما. إليتمكن العقل من ؛ مور االكتسابية النظريةاأل

ق الوجدان والعقل يثبات البقاء واطخلود والقيامة عن طرإ (تْنكا)ـ حاول 

 ،حسانمانة والعدل واإلاألنسان بالصدق واإل ن الوجدان طاملا يأمرإالعملي، ويقول: 

و ليس يف قباهلا ثواب أبه،  نه يعلم أنه ليس هلذه املفاهيم يف الدنيا ثواب يعتّدأرغم 

مل وتستتبع األ ،نساند اإلعمال تقيِّهذه األن مثل أأحيانًا  صاًل، بل هو على يقنٍيأ
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تيان بهذه والسبب يف اإل .نسان يرتك ذلك العمل أو يفعلهاإلمع ذلك لكن  ،والعذاب

بل الشعور بالعذاب  ،جر والثواب الدنيوي عليهامع اعتقاده الراسخ بعدم األ ،عمالاأل

تذهب هدرًا، وأن  مال العيف قرارة وجدانه بأن هذه األ إميانهمنا هو إ ،حيانًاأمل واأل

فاالعتقاد بالثواب يالزم االعتقاد باطخلود ووجود  .نسان يثاب عليها يف عامل آخراإل

 عامل آخر. 

التعريف باهلل من خالل الوجدان والعقل العملي، فهو يقول  (تكاْن)ـ حاول 

ن أنا هلي فمن حّقال بواسطة العمل اإلإق يتحّق فضل الن تكميل اطخري األإمثاًل: حيث 

ن أرادة مقدسة فهو يريد إادته إرا كانت ومّل .هلينتوقع السعادة عن طريق العمل اإل

 . (19)تكون خملوقاته الئقة بذلك

ثم  .يدركه العقل وقال: للقلب منطق ال ،ثم أيد كالمه مبقال روسوي الفرنسي

 والعقل عنها شيئًا.  يعلم السّر اليت ال ،سبابهأوقال: للقلب  ،ىل كالم باسكالإاستند 

 

  ــــــ (تكاْن)نقد بعض نظريات 

 ــــــ ـ عدم اعتبار العقل النظريأ

نكره يف النقد أن ما إنه يقول: إ :(تكاْن)نقاًل عن كتاب  ،يقول كابلستون

ثبات وجود اهلل والصفات إمكان العقل النظري بنن إنه ال يقول: إيثبته هنا، أي  واًل الأ

ومن املمكن  .ميانيإ لكنه عمٌل ،نعم تصديق وجود اهلل يكون بواسطة العقل .هليةاإل

 .(18)ولذا فهو يرتبط مع التكليف والوظيفة ،ميانًا عمليًاإن يراه أ

ثبات اهلل إبصراحة ـ كما رأينا ـ قدرة العقل النظري على  (تكاْن) لقد رّد

الوقت الذي يثبت العقل ن ذلك من مهام العقل العملي، يف أويرى  .هليةوالصفات اإل

عد املوت، خلود النفس، بهلية، عامل ما دلة وجود اهلل، الصفات اإلالنظري وبأقوى األ

وهذا ما دعت الكتب السماوية وروايات املعصومني  .نسانية اإلرادة وحّراالختيار واإل

ن العقل العملي والوجدان أعلى الرغم من  ،ليه من خالل سلوك هذا السبيلإالناس 

 كلمة الفصل يف هذا اجملال. اللفطرة هلا وا
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 ــــــ ـ الفرق بني الكمال والسعادةب 

باًل، فهو يقول يف ذلك: ن السعادة غري الكمال، وأن بينهما تقاأيرى )كانت( 

ميكنه من دراسة هذا  يبحث عن سعادته ال ْنن َمأتكشف  ذن صدق هذه القضية الإ

ميكنه بدراسة  وكذا صاحب الفضيلة ال ،ن يكتشف أنه صاحب فضيلةأاملفهوم 

 . (17)نان هذين املفهومني متمايزنف ؛ن يكتشف أنه سعيدأالفضيلة 

ح بأن السعادة هي غري الفضيلة والكمال، وأن ن )كانت( ـ كما ترى ـ صّرإ

عن السعادة ـ كما  ينفّك ن الكمال الإ: أواًلالفضيلة والكمال غري السعادة، واحلال 

خالق الفارابي وابن سينا وغريهما من علماء احلكمة واأل :مثالأ ،ءصرح بذلك العلما

تنحصر باللذات  ن السعادة الأ اّلإنواع السعادة، أكمال هو نوع من  ن كّلإبل  ،ـ

 ية. احلّس

ن هذا نمر الوجدان فأطاع أنفسه ـ لو  (تكاْن)نسان ـ كما يقول ن اإلإ: ثانيًا

خرى هو يعتقد بأن أ. ومن جهة ال عالقة له بالسعادة، هذا من جهٍة بنفسه كماٌل

ذن بعد املقارنة إنه سوف يشعر بعذاب الوجدان، نمر الوجدان فأنسان لو مل ميتثل اإل

ن نمر الوجدان لو كان مؤملًا فأن عدم امتثال إ :من القول دَُّب بني هذين األمرين ال

مر الوجدان أطاع أنسان لو ن اإلنف اّلإموجبة للسعادة، ون تكون أ دَُّب الطاعة ألوامره ال

 .يضًاأسوف يشعر بالعذاب فامره أونه لو اجتنب أنه سوف يشعر بالعذاب، كما نف

 . (02)ساس لهأوال  ،ن هذا الكالم واضح البطالنأواحلال 

 

  ــــــ حكام وأوامر الوجدانأـ إطالق ج 

ميكن  ال ،وأوامره مطلقةحكام الوجدان أن أ (تكاْن)يظهر من كالم 

 ي ظرف. أمن العمل بها حتت  دَُّب وأنه ال ،االستثناء فيها

خالق، : معنى االحرتام للقانون هو أن القانون عبارة عن األت(يقول )كاْن

ت( من القانون ومراد )كاْن .والتكليف اللزومي هو العمل الناشئ عن االحرتام للقانون

داء الوظيفة والتكليف هو العمل الناشئ من أجل أفالعمل من  .القانون من حيث هو

احرتام القانون، واطخاصية الذاتية للقانون بلحاظ كونه كليًا، أي الكلية املطلقة غري 
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 .(01)خالقوكذلك قانون األ ،يةوالقوانني الطبيعية هي كّل .قابلة لالستثناءال

حكام الوجدان أمجيع  ّنأم ن من املسلَّإ: (تكاْن)كالم  مقابلقال العلماء يف 

بل بعضها مطلق وذاتي وغري قابل لالستثناء، وبعضها اآلخر  ،ليست مطلقة وذاتية

كما يقول علماء املعتزلة والشيعة بأن احلسن والقبح  ،نسيب تابع للمصلحة واملفسدة

بذاتهما  ،العدل ـ حبكم العقلو ن العلمإي أن، ان ونسبّياعقليان، وأنهما ذاتّي

نسان لإل مفّر آخر ـ حسنان وممدوحان، وأنه ال يءي شأرنة مع وبدون مقا ،ونفسهما

ن الظلم واجلهل ـ حبكم العقل يف ذاتهما ـ قبيحان ومذمومان، وهذا أعن ذلك، كما 

وللمصلحة واملفسدة  ،حسنها وقبحها نسيب ًامورأهناك  يقبل االستثناء. لكّن حكم ال

كانت  ْنإو ؛كان حسنًا هّمأكانت مصلحة ذلك الفعل  ْننف ؛املقصودة فيها عالقة

 . (00)كرب كان قبيحًاأمفسدته 

 

 ــــــ الوجدانية (تكاْن)نساني ونظرية العمل اإل

، ًاوموظف ًامكلف ًانسان كائنالوجدانية اليت ترى اإل (تكاْن)على نظرية  بناًء

نساني وأن االلتزام بأداء الوظيفة بعيدًا عن التفكري باملصلحة سوف جيعل للعمل اإل

 َبسوف يكون معّذ (تكاْن)نه على نظرية نذا مل يعمل بوظيفته فإنسان ألن اإل ؛معنى

ن أ دَُّب رادته احلسنة الإراد العمل مبقتضى أنه لو نويشعر باملرارة والعذاب، ف ،الوجدان

ومل يعمل  ،نسانىل حقوق اإلإلو مل يلتفت ووامر الوجدان، أليكون مطيعًا متامًا 

 ويكون مغضوبًا لوجدانه.  ،رادته احلسنةإىل إنه مل يلتفت نف، نسانيةبوظائفه اإل

ألنه  ؛صحيح نساني توجيٌهسوف يكون للعمل اإل (تكاْن)على نظرية  نه بناًءإ 

ن نف ،و كان هلا جزاء لكنه زهيدأ ،جزاء هلا يف الدنيا عمالكم الأكانت  إْنيقول: 

عمال سوف لن تذهب األن هذه أنسان سوف يشعر يف قرارة وجدانه وباطن نفسه اإل

نه قام بالعمل حسب أعلى الرغم من  ،جزى عليها يف عامل آخرهدرًا، وأنه سوف ُي

 جل الثواب واجلزاء عليه. أال من  ،وظيفته

ت( يثبت خلود النفس والعامل اآلخر من خالل الوجدان والعقل ن )كاْنإوحيث 

نساني من هذا املنظار تفسريًا نسان والعمل اإلسوف يكون حلقوق اإلفالعملي 
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ن اهلل هو أحيث يقول: كما  ،انت(ك)لـ صحيحًا. وأخريًا خنتم هذه املقولة بكالم 

ه تعاىل؟ معنى ذلك ما ما معنى احلرمة يف حّقأمن القيام خبدمته،  دَُّب ع العام فالاملشرِّ

 . (04)الوظيفةف وأداء التكليجل أمن  ؛خالقي ومنتثلهألن نطيع القانون اأ دَُّب ننا الأ

 

 ــــــ ـ رؤية العشق واحملبة

ربع مراحل للحياة أث عن املثل والقيم يذكر عن اهلنود عندما يتحّد يف كتاٍب

 وسوف نذكر حبسب املناسبة مواضع منها:  .املثلى والنموذجية، ثم يشرع يف تفسريها

ن أجيب  داء وظيفته، لكْنأًا يف ن يسعى ويكون جاّدمن أنسان لإل دَُّب ال

جل اجلنة ونيل الدرجة الرفيعة أأو من  ،جل اجلزاء والثوابأيكون عمله ال من 

 . (03)فيها

 ،د، وهو يشتمل على املعرفةن نظام القيم اهلندية معّقإآخر منه:  وجاء يف مقطٍع

ىل إن يصل باطخان واملان أوحياول  ،ويؤكد على العمل الفاعل واطخدمة لآلخرين

 .(02)ةالقّم

ن أألنه يرى  ؛اندي هذا األمر ـ العزلة يف الغاب ـغآخر نقرأ: ال يقبل  ويف مقطٍع

ر الروح من لكي حيرِّ ؛من الرتبية، وهو يؤمن بذلك اطخدمة اطخالصة لآلخرين جزٌء

 يءعن الش الطرف والتجاوز ذا كانت بلحاظ غّضإألن اطخدمة لآلخرين  ؛سر اجلسمأ

 . (03)ال هندي ،مسيحي نه سوف يكون هلا مفهوٌمنف

د أن نه ورد يف نظام القيم اهلندية املعقَّأ كََّش وجاء يف املقطع الرابع منه: ال

صاًل أليس  ،قلة الذكر لرتك اطخان واملاننكران الذات لدى خدمة اآلخرين، و

خصوصًا يف و ،ورد التأكيد عليه يف الكثري من النصوص اهلندية وهذا ما .ساسيًاأ

ه وجد هذه القيم يف اندي بأّنغقد ذكر مهامتا . وتا(الكتاب اهلندي الكبري )جبودجي

واستمر يف  ،بعد اآلمال عن حياتهأن الرجل الذي إوقال جريشنه يف كيتا:  .ثرهذا األ

 . (09)ن مل تكن له منية يف البنيإىل مرحلة االطمئنان إسوف يصل  ،طريقه بدونها

 .خالقيالفعل األخالق عن ذلك مبعيار احملبة يف ر يف كتب الرتبية واألويعّب

ساس حب أن يكون على أخالقي األنساني واملعيار يف الفعل اإل : إّنيقول يف توضيحهو
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يربز يف عنصر احملبة  حني خالقيًاأفعل وعمل  ال حب الذات، أي يكون كّل ،الغري

 مسألتان: 

 وعدم أخذ نفعه وضرره بنظر االعتبار.  ،ـ نكران الذات

 أو دفع ضررعنهم.  ،ليهمإيصال النفع إوأن يكون بصدد  ، الغريإىلـ النظر 

 ليها: إنشري  ،وقد ذكر هلذه النظرية حماسن

مور النموذجية والقيم االجتماعية اليت ينبغي ض لألن من حماسنها التعّرإـ 

 ن يكون جادًا فيها. أنسان لإل

العمل نسانية، وأن إداء الوظيفة بصفتها مسؤولية أىل إـ نظرت هذه الرؤية 

مر معقول أجر ن األأن كانت ترى إجل اجلنة، وأاطخالص وأداء الوظيفة ليس من 

 ومطلوب. 

واالبتعاد عن العزلة  ،واحلضور الفاعل يف اجملتمع ،ن اطخدمة للغريإـ 

 ليه. إعي وقد ُد ،مر ممدوح وحسنأ ،واالنزواء

نهم أ ىل حّدإ ،رنهم يرون اطخدمة للبشر قرينًا لنكران الذات واملنية والتكّبإـ 

ن رجاًل ابتعد عن اآلمال واستمر يف طريقه بدونها سوف ال ينكر املنية ويصل إقالوا: 

 ىل درجة االطمئنان. إ

 

  ــــــ نقد نظرية احملبة والعشق

د ميكن الثناء والتوّد بعض احلّب ًا.قيمي ًا، أوخالقيأ ـ ليس كل حمبة فعاًل

ذا كان بطاًل إالشخص  د وحّبن التوّدنف ؛خالقيًاأه فعاًل ميكن عّد ولكن ال ،عليه

ألنه  ؛بوين لولدهمااأل وكذا حّب .خالقيةأليس له جنبة  ولكْن ،مر ممدوح وحسنأ

 يكون مبقتضى الغريزة والطبيعة البشرية. 

من القول  دَُّب ولذا ال .الغري خالقي ال يقتصر على حّبخالق والفعل األاأل إنـ 

مور املقدسة ميكن الثناء عليها وتكريم األن بعض نسع، فوأخالق بأن دائرة األ

وعدم شعور احلاجة  ،عدم قبول الذّل :مثل ،الغري لكنها ليست من نوع حّب ،فاعلها

 ًايؤتى بها بصفتها حّب لكنها ال ،والقابلة للثناء ،مور املقدسةنها من األنف ،الغريإىل 
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 لغري. ل

هل يعترب صرف حب  .يضًاأ ًاخالقيأ نواع حب الغري فعاًلأنوع من  ـ ليس كّل

ن أفلو  ؟خفّي نسان اآلخر من مالٍكاإل حلّب دَُّب م الأخالقيًا، أنسان اآلخر فعاًل اإل

من  دَُّب نه الإنساني؟ إخالقي وأنقذ حيوانًا من املرض أو من املوت أمل يقم بفعل أنسانًا إ

 ؛دوالتوّد الذي يتعلق به احلّبنسان وبيان املقصود من اإل ،نساناإل تفسري مفهوم حّب

ومع ذلك ال  ،وكائنًا له رجالن ،نسانًا بالقوةإن يكون أميكن  نسان الاإلهذا ألن 

 نسانية وشرف. إنسان إلهلذا ان يكون أ دَُّب نسانية، بل الالبشرية واإل حيّب

فتكون حينئذ  ،نسانية فهو فعل له قيمةالغري ألجل اإل لو كان حّب وحينئٍذ

هلية اليت جيب إلألن احليوان كائن من الكائنات ا ؛يضًا فعاًل صحيحًاأيوان خدمة احل

 . (08)احلفاظ عليها ومحايتها

 

  ــــــ نساني ونظرية العشق واحلبالعمل اإل

ألن الشخص الفاعل  ؛نساني ـ بناء على هذه النظرية ـ معنى منطقيللعمل اإل

فهو ال  .مل والعذاب عنهمزالة األإو ،لذلك العمل يف صدد تقديم خدمة ألبناء جلدته

تباع أنه بتصريح أى جر، حّتًا ملثل هذا األوال جيد نفسه مستحّق ،جرأي أزاء ذلك إيريد 

ألن مفهوم خدمة البشر وحبهم  ؛أي اجلنة ،علىيقصد اهلدف األ النظرية اهلندية ال

ليكون  وجيّدن يسعى أهذا النداء، وعليه  يسمع غري ذن، فهو الراسخ كاحللقة يف األ

 لكي يرتك الرأس لدى املعشوق.  ؛مثل كاندي يف هذا الطريق

 

  ــــــ نسانيسالمية ملالك الفعل اإلالرؤية اإل :احملور الثالث

  ــــــ هلينظرية العبودية والقرب اإل

ي العبودية خالقي والقيم السامية يف جتّلنون عن مالك الفعل األيبحث املتديِّ 

 احلّق مقابلنه عماًل ذا قيمة يصدر من العبودية وتسليم العبد ْوويَر ،هليونيل الوصال اإل

ر عن هذا املالك فبعض عبَّ ؛ن تعبري علماء الدين يف هذا اجملال خمتلٌفأوالواقع  .تعاىل

ر عنه والبعض اآلخر عبَّ ؛هلير عنه بعنوان بالقرب اإلبعنوان العبودية، وبعض آخر عبَّ
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 . بعنوان كسب رضا احلّق

ىل إوهو االلتفات  ،مر واحدأىل بيان إن مجيع هذه التعابري تسعى أومن الواضح 

 حد العامل واحلكيم والقادر. اطخالق األ

ن أعليه و ،ألجل هدف معني ًانسان خملوقساس هذه الرؤية يكون اإلأوعلى 

 ىل دورإولذا ينبغي االلتفات  .صحيح جل حتقيق هذا اهلدف بشكٍلأمن  جيّد

االستفادة من العقل بصفته  ميان به، مقداراالعتقاد خبالق الوجود، اإل)التوحيد، 

وامره، ضرورة أىل إبديل له و ىل العاقل وخالق الوجود الذي الإمصدرًا باطنيًا، احلاجة 

 خذ بتعاليمهم، االعتقاد بعامل آخر، ضرورة االعتقاد بوجود مباٍننبياء واألاالرتباط باأل

لكي تتبني  ؛نسان(حكام االجتماعية ومعرفة اإلوضرورة األ ،قيمة يف اجملتمع البشري

 معقول وصحيح. النظرية بشكٍل

  

  ــــــ هليأصول نظرية العبودية والقرب اإل

  ــــــ جيادـ اهلدف من اإل

ألن احلكماء  ؛جياد هادفًاعلى التعاليم القرآنية يكون اطخلق واإل بناًء

وهذا  .مضمر لكان ذلك الفعل لغوًا لو مل يكن لفعل الفاعل هدٌف :والفالسفة قالوا

َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما ﴿ :كقوله تعاىل ،ليه اآليات القرآنية بوضوحإشارت أما 

َوَما َخَلْقَنا السََّمَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما اَلِعِبنَي ﴿: وقوله تعاىل ؛()ص:  ﴾َبْيَنُهَما َباِطاًل

 (. ـ  )الدخان:  ﴾َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن *

 

  ــــــ نسانـ اهلدف من خلق اإل

نسان؟ ترى التعاليم الدينية الوجود هادفًا فما اهلدف من خلقة اإل ملا كان كّل

كما ورد يف القرآن  ،نسانينسان هو حسن عمله وتكامله اإلن اهلدف من خلق اإلأ

حيث  ،()امللك:  ﴾الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل﴿ :الكريم

 |ئل النيّبا ُسنه مّلنل، فورد يف تفسريها روايات تبني كيفية الكمال وطرق التكام

كم له خوفًا، وأشّد ،كم عقاًلمّتأ»قال:  ﴾َأْحَسُن َعَماًل﴿عن املراد من قوله تعاىل: 
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 . (07)«عًاكم تطّوقّلأكان  ْنإو ،نهى عنه نظرًاوأحسنكم يف ما أمر اهلل به و

 ،خالصًاإكثر أوالنية ، فضلأومن املسلم أن العقل الكامل جيعل العمل 

 ،كثر عماًلأليس يعين »قال:  ×مام الصادقيضًا يف حديث اإلأوجاء  .واجلزاء أوفر

بقاء على صابة خشية اهلل والنية الصادقة، ثم قال: اإلمنا اإلإو .صوبكم عماًلأولكن 

ن حيمدك عليه أحد أمن العمل، والعمل الصاحل الذي تريد  شّدأى خيلص العمل حّت

 .(42)«وجلَّ ىل اهلل عزَّإ

رضا احلق  اّلإنسان الكامل هو الذي ال يرجو ن اإلأوالذي يفهم من ذيل الرواية 

ن القرب بينه وبني اهلل ليس قربًا زمانيًا أفهو يعلم  .الوصال معه، ووالقرب منه ،تعاىل

ن ربه خياطبه ألكنه يدرك بكل وجوده  ،بعد من الزمان واملكانأنه أو ،ومكانيًا

 (. )ق:  ﴾ُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِدَوَنْحُن َأْقَر﴿فيقول له: 

ق طريق الوصال سوف تحقُّفوملا مل يكن الوصال املكاني والزماني هو املراد 

نساني الذي ىل ذلك سوى الكمال اإلإيوصله  نه الإو ،نسانيكون من خالل عمل اإل

 ق من خالل عمله. يتحقَّ

 

 ــــــ ـ دليل املعرفة

ن الكمال إوحيث  .احلسن ونيل التكامل على العلم واملعرفةتيان العمل إيبتين 

 باحلّس اّلإر تتيسَّ ن هذه املعرفة الأن من املسلم نهلي هو اهلدف من اطخلق فوالقرب اإل

قال  ،هليإلل بالوحي افال مناص سوى التوسُّ .كما صرح بذلك احلكماء ،والعقل

ُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْن﴿تعاىل: 

 (.)البقرة:  ﴾اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَن

مون نبياء هم املعلِّنه تعاىل يقول بأن األأل ؛والتعويل على ما ورد يف ذيل اآلية مهّم

سبيل  وامر اليت الن الطريقة الدينية مقرونة باألإأي  ،يعلمون ما المون الناس الذين يعلِّ

 عن طريق العلم.  اّلإر معرفتها تيسَّت واليت ال ،ليهاإللعقل 

 

 ــــــ خرويةـ النظرة األ

ن هذه احلياة أو ،تنحصر بالدار الفانية ن يعلم بأن حياته الأنسان جيب على اإل
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رضية أعماله االختيارية اليت متهد أفهو يعلم بأن دائرة  .بديةمة للحياة األهي مقّد

نه ال فرصة له يف العامل اآلخر للتكامل وبلوغ أو ،به ترتبط بهذه الدنياكماله وتقّر

َيا َقْوِم ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي ﴿كما ورد يف قوله تعاىل:  ،الكمال

َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو  *ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن ﴿خرى: أ يف آيٍة(؛ و)غافر:  ﴾َراِرَداُر اْلَق

َوَمْن َيْأِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل ﴿وقوله تعاىل:  ؛(ـ  )الرمحن:  ﴾اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم

وكما ورد يف قول أمري  ؛()طه:  ﴾ىالصَّاِلَحاِت َفُأْوَلِئَك َلُهْم الدََّرَجاُت اْلُعَل

 .(41)«عمل وغدًا حساب وال ؛وال حساب اليوم عمٌل»: ×املؤمنني

 

  ــــــ كيفية نيل املطلوب

ن نعلم ما هو طريق الوصول أن املهم هو أربعة املتقدمة يظهر صول األبعد بيان األ

هلي؟ من هنا قيل بأن طريق صلح للوصل اإلهلي؟ وما هو الطريق األىل القرب اإلإ

كما ورد يف اآلية  ،درك الكمال النهائي هو طريق العبوديةإىل نيل املطلوب والوصول 

ن الطريق إأي  ،(ات: ي)الذار ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن﴿الشريفة: 

لحق لد والعبودية التعبُّهلي املطلوب هو ىل الكمال والقرب اإلإالوحيد الذي يوصلنا 

 ،املعبود مقابلذا كان العبد إمنا يكون له معنى إن كمال العبودية إتعاىل، وتبارك و

نه لو رأى غريه فعليه أن يعلم بأن العلم أال يرى سواه، و بأن يكون تسليمه ألوامره بنحٍو

املشيئة  هنٌين وجود الناس رأمنا هي يف طول علم اهلل وقدرته، وإوالقدرة ملا سوى اهلل 

سالم، قال اإل اّلإليس ذلك الدين ، ونسان على دين احلّقن اإلأمن معرفة  دَُّب وال .هليةاإل

َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر ﴿وقال تعاىل:  ؛()آل عمران:  ﴾ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهلِل اإِلْساَلُم﴿تعاىل: 

يف بيان  ×أمري املؤمننيكما ورد عن  ؛()آل عمران:  ﴾اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه

 ، واليقني هو التصديق ،والتسليم هو اليقني ،سالم هو التسليماإل»سالم قوله: معنى اإل

 .(40)«داء هو العملواأل، داءواالقرار هو األ ،قرارالتصديق هو اإل

 

 ــــــ خالقياألو ينساناحملور الرابع: طرق معرفة مصاديق العمل اإل

هم هو معرفة لكن األ ،كان الكالم حول املالك واملعيار يف القيمىل هنا إ
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معيار أن يكون مالك وذ من املمكن إ ؛خالقية والقيميةطرق املصاديق والتطبيقات األ

بهام بعض املفاهيم يكون تشخيص تلك إلكن بلحاظ جمهولية و ،القيم ساميًا جدًا

ت( مثاًل يؤمن بأن الفعل والعمل )كاْن ـيضًا، فأنسانية جمهواًل اإلخالقية واملصاديق األ

ن نية الفاعل أو ،ذا كان مصداقًا للتكليف والوظيفةإخالقية أمنا يكون له قيمة إ

ن إوهدفه من القيام به هو صرف العمل بالتكليف، فهو يقول يف بيان معرفة الوظيفة: 

ن يقرر بشكل قانون كلي أجيب  ،مر وحكم مطلقأالوظيفة والتكليف هما 

 . (44)وعام

مر واحلكم املطلق بالعقل العملي ناط معرفة األأت( قد ن نعلم أن )كاْنأوجيب 

رت بتفاسري حيث فسِّ ،ميكن تفسريها ،ن هذه الضابطة كليةأواحلال  ،و الوجدانأ

 .(43)خمتلفة يف الكتب

عمال والقيم ـ بيان معرفة ألىل بيان معيار ومالك اإذن من الالزم ـ مضافًا إ

ن سنة تدوين نف ؛ساسهاأويعمل على  ،ليعلم املكلف وظيفته ؛عمالمصاديق هذه األ

ما يلي نتكلم  ويف .جل بيان هذا املقصودأخالقية جرت من وتأليف الكتب األ

 باختصار عن ذلك: 

 

 ــــــ ـ طريق الفطرة

والشعور باالنزجار والنفرة عن  ،حسانن امليل الفطري والباطين جتاه اإلإ

 *َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها ﴿كما يف قوله تعاىل:  ،مستفاد من التعاليم القرآنية ،القبيح

هلمه أنسان ن خلق اإلأن اهلل تعاىل بعد ن(. فـ  )الشمس:  ﴾َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها

ويستفاد من هذه اآلية املباركة أن فطرة  .شرهأهلمه خريه وأي  ،الفجور والتقوى

معرفة الكثري من  نه سوف يكون قادرًا علىنث بغبار اطخارج فوباطنه لو تلّونسان اإل

لقاء هلام اإلمة الطباطبائي: اإلكما ذكر ذلك العاّل ،ومييزها ،الشرمصاديق اطخري و

على النفس. وتعليق ، تصديق وأر من تصّو ،فاضته تعاىل الصور العلميةإوهو  ،يف الروع

نسان املراد تعريفه تعاىل لإل ّنأوتقواها للداللة على  ؛فسفجور الن :هلام على عنواننياإل

ولي املشرتك بني التقوى وراء تعريفه منت الفعل بعنوانه األ ،و فجورأصفة فعله من تقوى 
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وبني  ؛الذي هو فجور ،كل مال اليتيمأاملشرتك بني  ،كأكل املال مثاًل ،الفجورو

 ؛وهو فجوٌر ،ملشرتكة بني الزناواملباشرة ا ؛الذي هو من التقوى ،كل مال نفسهأ

نسان كون ما يأتي به من ف اإلنه تعاىل عرَّأوهو من التقوى. وباجلملة املراد  ،والنكاح

  .(42)ا هو فجورز له ما هو تقوى مّموميَّ ،فعل فجورًا أو تقوى

 

  ــــــ ق العقليـ طر

وقد حتدث  .نسانعمال وقبحها عقل اإلالطريق الثاني ملعرفة حسن األ 

مع اعرتافهم بأن و .هليمون عن احلسن والقبح الذاتي والعقلي يف حبث العدل اإلاملتكلِّ

يف نظام  القبيح جعلوا العقل حكمًا مستقالًّللعقل البشري القدرة على درك احلسن و

وقد  .حبيث يستطيع بسهولة معرفة الكثري من مصاديق احلسن والقبح ،القيم

 ،بآيات قرآنية ،لتأييد كالمهم يف استقالل العقل مبعرفة احلسن والقبح ؛متسكوا

َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهلُل َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اهلَل اَل ﴿كقوله تعاىل: 

ن أن ظاهر اآلية نف ؛(: عراف)األ ﴾وَنَيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َما اَل َتْعَلُم

ين نسبة أعماهلم هم حاولوا جاّدولكّن ،عمالاملشركني باقون على فعل قبائح األ

ن ذلك ْونهم يَرأأو  ،عاهلم مظهرًا حسنًاأفليعطوا  ؛ولنيىل سنة آبائهم األإوسلوكهم 

 . (43)أهمهم وخّطلكن اهلل رّد ،نه مصداق للفعل احلسنأو، بأمر من اهلل

 

 ــــــ ـ طريق الوحي

فعال القيمة هو طريق خالقية واألالطريق الثالث لتعيني ومعرفة املصاديق األ

صاديق احلسنة والقيمة املنه مع وجود الطريق الفطري والعقلي ملعرفة إأي  ،الوحي

 ،هليخالقي اإلاًل لطريق الفطرة والعقل يف النظام األفعال يعترب طريق الوحي مكمِّلأل

ميكن نيل  نه بدون ذلك الأو ،هلي والعبوديةالذي جعل مالك القيم فيه القرب اإل

النظرة  لكّن ،كانا يعتربان طريقني شاملني ْنإن الفطرة والعقل وأل ؛هليالقرب اإل

 لالختالف.  مثاٌرهما و ،مورويتأثران يف مقام تعيني وتبيني جزئيات األ ،يةفيهما كّل

وقد وردت  .نسانوتعيني وظيفة اإل ،ان املصاديق بنفسهفمن الالزم عليه تعاىل بي
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وكان اهلدف من تأليف الكتب  ،آيات وروايات كثرية يف بيان هذه املصاديق

 ،ليتمكن السالكون من سلوك الطريق بسهولة ؛خالقية الكثرية بيان هذا املقصوداأل

ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر ﴿قال تعاىل:  .ىل املقصودإنفسهم أيصال إو

 ؛()النحل:  ﴾اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن

اهلِل  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل﴿وقال تعاىل: 

الشَّْيَطاُن ﴿تعاىل:  الوق ؛()األنفال:  ﴾ا َوَنَصُروا ُأْوَلِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍضَوالَِّذيَن آَوْو

 ﴾َيِعُدُكْم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء َواهلُل َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم

 (. )البقرة: 

 

 ــــــ نسانيات الفعل اإلياحملور اخلامس: تداع

واحلديث حول طرق معرفة العمل  ،فعال القيمةبعد البحث حول معيار األ

نساني من زاوية التعاليم ث حول تداعيات الفعل اإلن نتحّدأمن املناسب  ،خالقياأل

 بناء نوعنا: أية يف خدمة كثر جّدألكي نكون  ؛الدينية

 

  ــــــ ـ اإليثار

ومعناه تقديم اآلخرين  .يثارخالقية السامية هو اإلالفضائل والقيم األ ىدحإن إ

ن يرى حاجة أنسان لإل دَُّب نه النف .هىل رّبإنسان من ذاته حينئذ خيرج اإل .نفسه على

كما  .مشاكلهم ويستثمر هذه الفرصة لكي حيّل ،ليه من نعم اهلل عليهإاآلخرين 

ن حوائج الناس عليكم نعمة من اهلل إ»نه قال: نف ،×املؤمننيمري أورد ذلك عن 

َوالَِّذيَن ﴿. وورد يف القرآن الكريم: (49)«فتتحّول نقمًا ،وهامتّل وال ،فاغتنموها ،عليكم

ُصُدوِرِهْم َحاَجًة وا الدَّاَر َواإِلمَياَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُؤَتَبوَّ

ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهْم 

نصار ملا قال لأل |قد ورد بشأن نزول هذه اآلية أن النيّبو .()احلشر:  ﴾اْلُمْفِلُحوَن

ن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم، إ» :انتصروا على يهود بين النضري

موالكم، ومل يقسم أوتشاركونهم يف هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم و
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نصار: بل نقسم هلم من أموالنا وديارنا، ونؤثرهم فقال األ، «من الغنيمة يءلكم ش

 .(48)...﴾ْمَوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِه﴿ :فنزلت، بالغنيمة، وال نشاركهم فيها

 

  ــــــ ـ اإلنفاق

نفاق وبذل بعض املال خالقي هو اإلمور اليت يتجلى فيها الفعل األحد األأن إ

 دَُّب وال .جتاههتعهد له  نه ال يوجد أّيأواحلال  ،هداء ماله للغرينللغري، بأن يقوم املنفق ب

املادية  مورهو املال واأل نفاقإلمتعلق ا :أّواًله ألن ؛نفاقفضل من اإلأيثار أن نعلم بأن اإل

بأن يرى  ،يثار مع التواضع: اإلوثانيًا ؛مور املاديةمن األ وسع دائرًةأيثار لكن اإل ،فقط

ن املنفق قد ال يكون له مثل أيف حني  ،وحياول تقديم خدمة له، للغري حرمة وكرامة

لكرمية: . فقد ورد يف اآلية اعليه قوال خيتلج التواضع يف ذهنه للمنَف ،ذلك املال

 الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اهلِل ُثمَّ اَل ُيْتِبُعوَن َما َأنَفُقوا َمّنًا َواَل َأًذى َلُهْم َأْجُرُهْم﴿

نفاق ن نعلم أن اإلأ دَُّب (. وال)البقرة:  ﴾ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن

أن  دَُّب نفاق الن اإلأىل إشارت اآليات والروايات أالصحيح له شروط، وقد املقبول و

نساني ق الفعل اإلن لتحقُّنجل رضاه، فأومن  ،ويف سبيل اهلل ،يكون بدون طلب

الذي يستتبع  ،ألنه يسوقه حنو الكمال ؛نسان املسلم مظهر مجيلإىل اإلبالنسبة 

ثقة  فاق تقديم املساعدة والعون بكّلنذن ميكن باإلإ .تعاىل ىل حضرة احلّقإالقرب 

 وعزمية لضحايا احلرب والقتال. 

 

 ــــــ لآلخرين ـ احلّب

نساني إنه عمل ألى عىل مسألة احلب ألبناء النوع إخالقية نظرت الكتب األ

باحملبة والصداقة لآلخرين تتهيأ  هرضية التأثري على الغري، وأنأد حكيم، وأن ذلك ميّه

 مر امللفت هو أن احلب للغري يف اللسان الديين الواأل .والصالح يف اجملتمعسباب اطخري أ

ألن ؛ سان املسلم يبدي احملبة للمسلم والكافرنن اإلإي أن يكون ألجل رضا اهلل، أ دَُّب

 وهلم كرامة وحرمة ذاتية.  ،تعاىل اجلميع هم خلق احلّق

 ْنَم فكّل .تكون للشخص مع اهلل ساس احلب للغري عبارة عن نسبٍةأذن إ
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قل أ تهكانت عبودي ْنَم كثر، وكّلأ كثر كان نصيبه من احلّبأكانت عبوديته 

خرى: مقدار عبودية العبد هي امليزان أوبعبارة  .ن احلب له سوف يكون بتلك النسبةنف

 .تربيوعن العداء بال ،ر عن احلب يف التعاليم الدينية بالتوليوقد عّب .اآلخرين له حلّب

ويف ، هليأن يكون يف صراط كسب الرضا اإل دَُّب هما الْيوامللفت للنظر أن كَل

 :ألصحابه |قال رسول اهللنه قال: أ ×بي عبد اهللأفقد ورد عن  .صراط العبودية

ميان أوثق؟ فقالوا: اهلل ورسوله أعلم، وقال بعضهم: الصالة، وقال بعضهم: عرى اإل أيُّ

، والعمرة، وقال بعضهم: اجلهاد الصيام، وقال بعضهم: احلّجالزكاة، وقال بعضهم: 

 ميان احلّبأوثق عرى اإل وليس به، ولكّن ،ما قلتم فضٌل لكّل: »|فقال رسول اهلل

 يضًاأ ×. وعنه(47)«عداء اهللأرّبي من ، والتولياء اهللأوتولي  ،والبغض يف اهلل ،يف اهلل

 . (32)«ين فال دين لهيبغض على الدعلى الدين ومل  مل حيّب ْنكل َم»نه قال: أ

مكان نألن ب ؛نسانيق الفعل اإلجل حتقُّأرضية خصبة من أئ وهذا السبب يهّي

من باب  اّلإيقوم به  مل والعذاب عن املسلم والكافر، وهذا العمل الزالة األإنسان اإل

ما الذي له جذور دينية وارتباط مبقدار ميزان عبودية احملبوب ـ ك احلب هلم، احلّب

وبالطبع ال  .لكي يكسب حب الغري عن هذا الطريق ؛ق النراقي ـذكر ذلك احملقِّ

ىل حرمته إيضًا أبل ينظر  ،مل والعذاب عن الضحيةىل ختفيف األإينظر املسلم فقط 

 نسان. نك

 

 ــــــ ـ االهتمام بأمور الناس

ن إمور الناس، أي أمور ذات القيمة يف النظام الديين هو االهتمام بحد األأ

ن االهتمام نووضع خطط مناسبة لذلك، ف ،مور اجملتمعأبرصد  كلَّفنسان املسلم ماإل

 ،ننسان عن دائرة التديُّمور اجملتمع تبعد اإلأبالنفس والذات الفردية وعدم االهتمام ب

 يهتّم أصبح ال ْنَم»عظم يف ذلك: األ كما قال النيّب، وجتعله يف عداد غري املسلمني

كما  ،د عليه زعماء الدين دائمًايضًا ما يؤكِّأوهذا  .(31)«مور املسلمني فليس مبسلٍمأب

: ’ه احلسن واحلسنييف آخر ساعات عمره الشريف لولدي ×مري املؤمننيأيف قول 

الظامل واملظلوم بشكل  ×فقد ذكر .(30)«وللمظلوم عونًا ،كونا للظامل خصمًا»
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وهذا  .ويبعد عنه جور الظامل ،ينصر كل مظلومن أنسان املسلم ن على اإلإمطلق، أي 

حبيث يعترب  ،نسان لكي يهّب ملساعدة ضحايا احلربف اإلالقيم يوّظاهلاّم والسبب 

يد العون  وميّد ،هليةهدافه اإلأملها، فيحاول حتقيق أذى نفسه وأذاهم وآالمهم أ

 ملساعدتهم. 

م الدينية قضية كدت عليه التعاليأنساني الذي من مجلة معدات العمل اإلو

َوَتَعاَوُنوا ﴿مور احلسنة، فقد ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل: واأل التعاون على الرّب

 (. : ة)املائد ﴾َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن

وقد  .سالميةة اإليقول العالمة الطباطبائي يف هذا اجملال: وهذا أساس السّن

حسان يف العبادات واملعامالت، كما مر ميان واإليف كالمه باإل ر اهلل سبحانه الرّبفسَّ

م الكالم فيه. وقد تقدَّ .﴾َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر﴿يف قوله تعاىل: 

قوى إىل االجتماع على والتقوى مراقبة أمر اهلل ونهيه، فيعود معنى التعاون على الرب والت

 .ميان والعمل الصاحل على أساس تقوى اهلل، وهو الصالح والتقوى االجتماعياناإل

ر يف أمور احلياة ئ املستتبع للتأخُّالذي هو العمل السّي ،ثمويقابله التعاون على اإل

من من بسلب األ ،ةي على حقوق الناس احلّقوهو التعّد ،السعيدة، وعلى العدوان

 .(34)و أعراضهم أو أمواهلمنفوسهم أ

د عليها اآلية الكرمية مثل: إن الدعوة إىل التعاون اليت تؤكِّوجاء يف تفسري األ

ًا تدخل يف إطاره مجيع اجملاالت االجتماعية واألخالقية تعترب مبدأ إسالميًا عاّم

وقد أوجبت هذه الدعوة على املسلمني التعاون يف أعمال  .والسياسية واحلقوقية وغريها

يف اللذين يدخل  ،اطخري، كما منعتهم ونهتهم عن التعاون يف أعمال الشر واإلثم

إطارهما الظلم واالستبداد واجلور بكل أصنافها. ويأتي هذا املبدأ اإلسالمي متامًا 

يف عصرنا احلاضر،  ىعلى نقيض مبدأ ساد يف العصر اجلاهلي، وما زال يطبق حّت

إذا أّنه وما كان يف العصر اجلاهلي  .«انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا»وهو املبدأ القائل: 

ازرة ؤأفراد القبيلة الغازية مل أخرى هبَّ غزت مجاعة من إحدى القبائل مجاعة من قبيلٍة

حلاضر ونرى يف وقتنا ا .كان الغزو لغرض عادل أو ظاملإذا النظر عما  بغّض ،الغازين

 ،ـ أيضًا ـ آثار هذا املبدأ اجلاهلي يف العالقات الدولية، وبالذات لدى الدول املتحالفة
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حني تهب يف الغالب حلماية بعضها البعض، والتضامن والتعاون معها حيال القضايا 

 .(33)بني الظامل واملظلوم ودون متييٍز ،دون رعاية ملبدأ العدالة ،الدولية

 

  ــــــ حصيلة البحث

ن أميكنها  حباث أن املالكات واملعايري املادية الأنستنتج مما ذكرنا من  

ألن املعيار واملالك الوحيد للحياة  ؛عمال القيمةفعال واألتسوقه حنو األاالنسان و حتّث

وهي ـ سواء كانت منفعة شخصية أو  ،ة واملنفعةيف بعض الرؤى هو كسب اللّذ

كدت بعض النظريات أفيما  ،خالقيةلقيمة واألا عمال الرّبأمجاعية ـ ال تتناسب مع 

نها فسرت أى حّت ،ساس الكونأصل وأن املادة هي إوتقول:  ،صالة املادةأوالرؤى على 

فعال جمال ملزاولة األ مع مثل هذه الرؤى الأّنه ومن الطبيعي  .يساس ماّدأنسان على اإل

 .نسانيةاإل

نسان جتاه مزاولة تسوق اإلكانت  ْنإاهلنود املعنوية فهي وو (تكاْن)أما رؤى و

 حبيث ال ،ليها سابقًاإشرنا أشكاالت إمنها يواجه  أن كالًّ اّلإ ،نسانيالفعل اإل

 .نسانية متامًافعال اإلن تكون معها مفسرة ومبينة لألأميكن 

ن يكون مرشدًا أمكانه نفيبقى الطريق الوحيد السليم والصحيح الذي ب

تباع أألن  ؛هلي والعبوديةنسانية هو نظرية القرب اإلفعال اإلنسان للقيام باألوهاديًا لإل

وبعد هذه املعدات  .خالقية باقرتان العقل والوحيي املصاديق األن جتّلْوهذه النظرية يَر

والتعاون على ،مور اجملتمعألآلخرين، االهتمام ب نفاق، احلّبيثار، اإلاملذكورة ـ اإل

 ،نسانيجل مزاولة العمل اإلأديان التوحيدية من ألسالم واواملوجودة يف دين اإل ،الرب ـ

ألن  ؛نساني ـخصوصًا مع سهولة العمل اإلووترتقي منصة الظهور ـ  ،فعالى هذه األتتجّل

 ؛مع النظرة التوحيدية واليوم اآلخر منا يكون هلا معنى ومفهوم تاّمإاملعدات املذكورة 

 أحسن وجه.على نسانية عمال اإلليمكن القيام باأل
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الهوامش
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 «منطقة الفراغ»نظرّية 

 بّوابة التشريع لقوانني الدولة

 

 ذبيح اهلل نعيمياند. الشيخ 

 محمد عبد الرّزاقترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

رحت من قبل السيد الشهيد حممد باقر كانت نظرية منطقة الفراغ قد ُط

فحظيت بعناية وتطوير من قبل  ،«اقتصادنا»هـ( يف كتابه الشهري ـ  )الصدر

فحظي  ،صالح كان أوسع من النظرية ذاتها أيضًاأن هذا اإل تقدير. إاّل تالمذته يف أقّل

واكتسب جماالت أوسع على الصعيد التطبيقي. وكان  ،باهتمام العديد من الباحثني

 األمر والدولة اإلسالمية. املفهوم املقدم يف كتاب اقتصادنا مرتبطًا بصالحيات ولّي

ة بني نظرية قوهو: ما طبيعة العال ،وسنسلط الضوء هنا على سؤال رئيس

ل حتليل هذا املوضوع سنبدأ البحث بدارسة منطقة الفراغ وأحكام الدولة؟ ومن أج

مع الرتكيز على مقولة األحكام  ،ولة التشريع يف اإلسالمقعالقة أحكام الدولة وم

 ،قبل اإلمعان يف تفاصيل كالم الشهيد الصدر حول املوضوع ،رةالثابتة واملتغيِّ

ذاته. ثم نصل إىل زين يف املوضوع باإلضافة إىل تقديم تقرير عن رأي أحد تالمذته املربَّ

 مرحلة النقد يف بعض زوايا هذه النظرية.
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 ــــــ ـ العالقة بني أحكام الدولة والتشريع

س، أحكام الدولة هي األحكام الصادرة عن احلاكم بنمضاء الشارع املقّد

ق إىل مسألة ما إذا كانت أحكام الدولة ذات وعليه فنن من الضرورة مبكان التطّر

 من التشريع يف شيء؟ فنْن وضع أحكام وقوانني الدولة ليس أنمسة تشريعية، أم 

كانت ال حتتوي على السمة التشريعية هل من املمكن اعتبارها ضمن منط احلكم 

من أنواع التشريع؟ وهل التشريع  ًااملوضوع؟ ويف هذه احلالة أليس وضع احلكم نوع

 نفسه مقولة وضعية؟

 ىل اجتاهني:ميكن تقسيم آراء الفقهاء يف هذه اجملال إ

ال يرى يف إطالق مفهوم التشريع اشتماله على صالحيات  الذي: وهو األول

 احلاكم اإلسالمي ووضع القوانني يف الدولة.

املؤمن ينبغي أن نقول يف جواز التشريع:  الشيخووفقًا لرأي  ،فعلى سبيل املثال

يف جمال تشريع  ×واإلمام |لدينا روايات معتربة يف إثبات صالحية الرسول»

 .(1)«الفقيه ال يشمل الولّي هذا احلّق القوانني؛ لكّن

 نظامهوهذا يعين أنه ال ميكن اعتبار أحكام الدولة املتعلقة بالولي الفقيه و 

ب؛ بل األهم ْسوَح السياسي من املواضيع التشريعية. واألمر ال يقف عند هذا احلّد

 زمن الرسول واإلمام ـ بالشكل الذي ضرورة النظر إىل ماهية حكم السلطة ـ يف غري

 ي إىل مسار التشريع.ال يؤّد

األسس اليت ينطلق منها  أحدنظرية والية الفقيه املطلقة  أخرى تعّد من جهٍةو

وهو ـ نوعًا  .املؤمن يف توسيع مديات صالحية احلاكم اإلسالمي الشيخومنهم  ،البعض

األمر الذي يدعونا إىل التفريق  ،ننيوضع القوا ةىل دائرإما ـ تعميم إلصدار األحكام 

 ص فصاًل مستقالًّاملؤمن ـ الذي خصَّالشيخ بينه وبني مبحث التشريع املذكور. وكان 

أتى على ووجوب االمتثال هلا ـ قد  ،ملبحث صالحيات ولي األمر يف وضع قوانني الدولة

منوهًا يف الوقت نفسه إىل أن  ،ذكر إمكانية وضع القوانني امللزمة من قبل ولي األمر

 :يليومعّلاًل ذلك مبا  ،ال وجود هلا يف جمال األحكام الشرعية إطالقًا

ب من قبل األمر منصَّ ولّي ـ بناء على مجلة من اآليات والروايات املتواترة فنّن
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 يف واليته على الناس. وجلَّ الباري عزَّ

النوع من القوانني وااللتزامات يف ـ قد يؤدي تطبيق هذه الوالية إىل وضع هذا 

 ال نفيًا وال إثباتًا. ،األمر الذي مل تتطرق إليه األدلة الشرعية ،بعض املواضيع

وضع هذه القوانني من متطلبات تطبيق الوالية ولوازمها اليت ال تنفك  ـ يعّد

 ة الوالية ومفهومها ال يفيد ذلك.كان األصل اللغوي ملفرد عنها، وإْن

ن هذه املقدمات بأنه عندما يكون وضع هذه القوانني من متطلبات يستنتج مو

وال ينفك عنها  ،ولوازم الوالية فنن جواز وضعها سيكون لصيقًا بشرعية مبدأ الوالية

املؤمن أشار يف هذا السياق إىل إمكانية أن ال يقتصر  الشيخامللفت هنا أن و. (0)أبدًا

األمر؛ وإمنا هو منط وسطي بني منط  ع عنده على مستوى صالحيات ولّيوهذا املوض

 . (4)الصالحيات ومنط الواجبات أيضًا

وهو د إطالق التشريع على تلك الصالحيات. : وهو االجتاه الذي يؤيِّالثاني

حيث إن هلا عالقة وثيقة بأحكام  ؛االجتاه املتبلور يف النظرية املعروفة مبنطقة الفراغ

من  إن صلتها مبقولة التشريع تضاعف الدولة وصالحيات احلاكم اإلسالمي، ثم

ما مع وجود أكثر من بيان يف تفسري هذه ال سيَّو ،ية طرقها يف البحث احلاليأهّم

 النظرية، بعضها قابل للمناقشة على صعيد أحكام الدولة.
 

 ــــــ نظرية منطقة الفراغ يفـ تقريران للشهيد الصدر 

اإلسالمي بتعبري منطقة  يستعني الشهيد الصدر يف جمال صالحية احلاكم

يف كتاب  أحدهما :م السيد الشهيد تقريرين عن هذه الفكرةّدهنا يق .(3)الفراغ

ل املتكفِّ ،«اإلسالم يقود احلياة»يف املبحث األول من كتاب  واآلخر ؛«قتصادناا»

 إيران.يف بالتنظري آلفاق عامة يف دستور اجلمهورية اإلسالمية 
 

 ــــــ «اقتصادنا»للنظرية يف ـ التقرير التطبيقي ـ 

 هي:و ،س السيد الشهيد حبثه هنا على مجلة ركائزيؤسِّ

 

 ــــــ رة يف اإلسالمأواًل: إن أساس نظرية منطقة الفراغ هي األحكام الثابتة واملتغيِّ

 وهنا يعتمد مساحته على تقسيم األحكام الشرعية إىل هذه األقسام:
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 .(2)رةحكام املتغيِّأـ الفصل بني األحكام الثابتة واأل

 .(3)مةمة وغري امللِزب ـ التمييز بني األحكام امللِز

ج ـ التمييز بني األحكام امللزمة بوصفها أحكامًا ثابتة وبني األحكام غري 

 رة.امللزمة بوصفها أحكامًا متغيِّ

 مة مبنطقة الفراغ.رة وغري امللِزد ـ تسمية دائرة األحكام املتغيِّ

من  ،املعنى العاّمبهـ ـ مشولية مديات منطقة الفراغ جلميع األمور املباحة 

 .(9)كروهات، واملباحات باملعنى اطخاصمستحبات وم

و ـ يرى السيد الشهيد أن القول مبنطقة الفراغ يف الدين يأتي تأييدًا ملقولة 

 .(8)رومتغيِّ ظرٍف مشولية الشريعية اإلسالمية لكّل

من  الشهيد هنا إىل أن نظرية منطقة الفراغ إمنا هي مستوحاٌةز ـ ينّوه السيد 

وليست مرتبطة بتطبيق اإلسالم يف عصر  ،ونصوصها ،صميم الشريعة اإلسالمية

ملؤه من  كان قد مّت |ن الفراغ احلاصل على عهد الرسولأوك ،|الرسول

|قبله
(7). 

 .(12)نقص يف الشريعة ح ـ ال تعين نظرية منطقة الفراغ وجود أّي

للتغيري وغري  ةط ـ يذهب الشهيد الصدر إىل أن أحكام منطقة الفراغ قابل

 .(11)ثابتة

 .(10)ي ـ يرفض السيد الصدر فرضية التشريع العام والثابت جلميع األمور

 

 ــــــ ثانيًا: الصالحيات الوالئية ومنطقة الفراغ التشريعي

فنن مبحث صالحيات احلاكم والدولة اإلسالمية على  &من وجهة نظره

 وثيق مع مبحث نظرية منطقة الفراغ: ارتباٍط

الرسالي ـ وهكذا احلال طبعًا  |ق الشهيد الصدر بني دور الرسولـ يفّر

 . (14)والفقهاء ـ وبني دوره الوالئي ^ةئّمألإىل ابالنسبة 

إىل الشأن الرسالي  ـ يرفض الشهيد الصدر مسألة إرجاع مجيع التشريعات

|للرسول
(13). 
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فأرجعوا  ،أخطأ يف فهم هذا املوضوع ْنـ يرى الشهيد الصدر أن من الباحثني َم

 .(12)إىل شأن التبليغ والرسالة |شأن احلكم والزعامة لدى الرسول

ـ من وجهة نظر الشهيد الصدر فنن صالحيات احلاكم أو الدولة اإلسالمية 

 .(13)اغتتبلور يف إطار منطقة الفر

ر كفاءة د السيد الشهيد على ارتباط تشريعات منطقة الفراغ بتوّفـ يؤّك

احلكم والسلطة ـ وليس الكفاءة الرسالية ـ يف احلاكم أو الدولة، وأن صالحيات 

ويف هذا السياق ينظر  .يف احلكم والسلطة |ولي األمر هي كصالحيات الرسول

 .(19)حثة للبالشهيد الصدر إىل شرعية احلاكم كفرضّي

ة وجوب طاعة ـ يعتمد الشهيد الصدر يف إثبات نظرية منطقة الفراغ على أدّل

 .(18)أولي األمر

ـ يذهب الشهيد الصدر إىل القول بضرورة الفحص التارخيي وإرجاع حاالت 

 .(17)ة إىل نظرية منطقة الفراغواألئّم |العمل بوالية الرسول

احلاكم والدولة اإلسالمية هو مبثابة ـ يرى أيضًا أن ملء منطقة الفراغ من قبل 

 واجب شرعي وملزم.

ى على صالحيات احلاكم أو الدولة اإلسالمية تتجّل ـ من وجهة نظره فنّن

 .(02)«ملء منطقة الفرغ التشريعي»و« تطبيق األحكام الثابتة»صعيدي 

ومفاد طاعة احلاكم يف إطار طاعة اهلل  ،ونظرًا للقوانني ؛ـ يرى أيضًا أنه

للواجبات واحملرمات اإلهلية هي قضية  ولّيالفنن خمالفة  ،ئر األحكام اإلهليةوسا

 .(01)وتفصياًل مرفوضة مجلًة

 

 ــــــ ثالثًا: منطقة الفراغ وصياغة النظام اإلسالمي

يعتقد الشهيد الصدر أن الدين اإلسالمي هو دين شامل للعديد من األبعاد 

. لذا اغة النظام اإلسالمييعالقة نظرية منطقة الفراغ بعملية ص توهنا برز .واجملاالت

التنظريي إىل تطبيق هذه املقولة يف جمال املذهب االقتصادي ينتقل يف هذا املبحث 

 اإلسالمي:
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 ،اسةـ يرى ضرورة احلاجة إىل نظرية منطقة الفراغ يف بعض اجلوانب احلّس

 .(00)موضوع تقويم املذهب االقتصادي :من قبيل

يتطرق  ،ويف معرض حديثه عن مقولة مشولية منطقة الفراغ ،ـ على سبيل املثال

السيد الشهيد إىل تطبيقها يف مبحث صالحيات احلاكم والدولة االقتصادية، حيث 

رأى أن منح حق التشريع يف منطقة الفراغ للدولة اإلسالمية يف بعض اجلوانب 

 .(04)لةاالقتصادية من شأنه خلق التوازن يف أداء الدو

د السيد الشهيد ـ يف جمال تعريف النظام اإلسالمي على خمتلف الصعد ـ ـ يشّد

 .(03)ة لإلسالم يف ملء منطقة الفراغعلى ضرورة ضمان األهداف العاّم

األمر من معرفة  يف فهم نظرية منطقة الفراغ وصالحيات ولّي دَُّب ـ يرى أنه ال

األهداف  :ًا بتحقيقها، من قبيلهتّمم |بعض األهداف األساسية اليت كان الرسول

 .(02)املنشورة يف السياسة االقتصادية

الفقهية فنن تشريعات منطقة الفراغ هي مبثابة العنصر  &ـ حسب مبانيه

كما  ،من املذهب االقتصادي ًاك يف صورة املذهب املعني، كأن يكون عنصراملتحرِّ

 يصطلح عليه السيد الشهيد.

 

 ــــــ للنظريةـ التقرير اآلخر ـ 

خالل حبثه التمهيدي عن دستور اجلمهورية  ،ق السيد الشهيد املصدرتطّر

هو  إىل جوانب أخرى من نظرية منطقة الفراغ. وكان هذا النّص ،سالمية يف إيراناإل

بينما اشتملت األجزاء املتوالية منها  ،«اإلسالم يقود احلياة»القسم األول من سلسلة 

 يف فهم نظرية منطقة الفراغ عنده، وهي كما يلي:على نقاط أخرى تساعد 

 

 ــــــ رية يف اإلسالمغواملت ةـ منطلق نظرية منطقة الفراغ هي األحكام الثابت

ضح من خالل تقرير الشهيد الصدر هنا بأن منطلق وأساس هذه النظرية أيضًا يّت

وقد متت اإلشارة إىل تطبيق  .ومتغرية ؛ثابتة :يستنتج من تقسيم األحكام الشرعية إىل

 النظرية يف سياق صياغة الدستور اإلسالمي:
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وعليه من الطبيعي أن تطبق . ـ هو مصدر مجيع أنواع السلطة وجلَّ أـ إن اهلل ـ عزَّ

 .(03)للدستور أن يسري يف اإلطار ذاته دَُّب معاملها وفقًا للشريعة اإلسالمية، كما ال

ح بها أم مل سواء ُصرِّ ،ستوردثابت من ال جزٌء ب ـ األحكام الشرعية الثابتة هي

 .(09)حيصرَّ

إىل وجود « اإلسالم يقود احلياة»ج ـ لفت الشهيد الصدر يف مقاالت سلسلة 

دًا على خضوع العناصر املتغرية مؤكِّ ،رة يف اإلسالمنوعني من األحكام الثابتة واملتغيِّ

وإن هذه  .طريق تلك املتغرياتلبعض املعايري اطخاصة اليت تعمل كضوابط عامة يف 

من  ،الضوابط هي ذاتها يف عداد العناصر الثابتة؛ حيث إن اكتمال بعض املقوالت

بتعاضد العناصر  منوٌط ،«اقتصاد اجملتمع اإلسالمي»و أ« االقتصاد اإلسالمي» :قبيل

 .(08)وحتقيق روح الشراكة يف األهداف ،املتغرية مع العناصر الثابتة

هما: الدور الرسالي التبليغي من  ،دورين بارزين ^ةواألئّم |د ـ إن للرسول

والدور القيادي يف إدارة شؤون اجملتمع اإلسالمي.  ؛حيث تبليغ األحكام اإلهلية الثابتة

كة من صميم القوانني كانوا يستلهمون العناصر املتحرِّ ^ووفقًا للدور الثاني فننهم

سة. عة املقّديمتاشيًا مع املقتضيات االجتماعية واإلنسانية للشر ،العامة يف اإلسالم

هنا يستشهد السيد حممد و .احلاكم فعلهوأداؤهم هذا خري دليل على ما يتعني على 

 .(07)^باقر الصدر ببعض األمثلة من سرية أهل البيت

 

 ــــــ ـ صالحيات ولي األمر هي عبارة عن حتويل يف منطقة الفراغ التشريعي

كما ورد  ،الفقيه األمر يف قيادة اجملتمع ـ وهو الولّي ن شأن صالحيات ولّيم

خذ وتّت ،أن تشتمل على الشراكة املدنية العامة ـ (42)يف كتاب الشهيد الصدر وتالمذته

ضور بعض حن هذا السياق إشارة إىل التدابري الالزمة يف إدارة شؤون اجملتمع. ويتضّم

 عن الشعب يف عملية التشريع ووضع القوانني.اب ة األمناء كنّوخرباء األّم

فلفت  ،د الشهيد الصدر على هذه احلقيقة الواقعة يف اجلمهورية اإلسالميةأّك

مع  ،ليه يف عملية التشريع وتأسيس النظام السياسي يف البلدإىل إشراك الشعب وممثِّ

 والذي يصفه ،احلرص أيضًا على احرتام خصوصية احلاكم اإلسالمي الوالئية
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جتهادي واالستنباطي يف هذا اجملال. كما لفت أيضًا إىل اجلانب اال .باملرجعية أحيانًا

لة فنن صالحيات ولي األمر من شأنها أن تتبلور يف إطار مشاركة اطخرباء ويف احملّص

 يف جمال التشريع والتقنني:  ،وتفويضهم بعض الصالحيات الوالئية أيضًا ،األمناء

كة من قوانني اإلسالم العامة ـ عند العناصر املتحرِّ ـ تتطلب عملية استنباط

 هي:و ،ةالشهيد الصدر ـ أمورًا عّد

لعناصر الثابتة، واملعرفة الراسخة بضوابطها ار الفهم اإلسالمي حيال أـ توفُّ

 وداللتها العامة.

قتصاد، والدراسة كاال ،رةة بطبيعة بعض األحكام املتغيِّب ـ املعرفة التاّم

 ت حتقيقها.آللّياة، وكذلك ّماة من الضوابط العلألهداف املرجّوالفاحصة 

وتوفر  ،ولي األمروهالت احلاكم الشرعي ؤج ـ الفهم الفقهي/ القانوني جتاه م

ق مسار تلك العناصر املتحركة ضمن سياق صالحيات األطر التشريعية اليت حتّق

 .(41)لهومديات الوالية املمنوحة  ،احلاكم الشرعي

ة نظر الشهيد الصدر فنن خمتلف األحكام االجتهادية املشروعة ـ ـ من وجه

عند تعدد اآلراء االجتهادية ـ صحيحة من الناحية الدستورية، أما مهمة اختيار البديل 

قها األمة يف األنسب من سائر البدائل فهي ملقاة على عاتق السلطة التشريعية اليت تطّب

 .(40)إطار املصلحة العامة

الشهيد الصدر أنه يف احلاالت اليت ال يتوفر احلكم الشرعي القاطع يف ـ يرى 

ما فنن للسلطة التشريعية املنتخبة من قبل الشعب تشريع القوانني  حتريم أو حلّية أمٍر

وهذه املساحة هي ما يصطلح عليه  .زمة يف إطار الدستور إذا رأت املصلحة يف ذلكالال

حة الشاملة جلميع احلاالت اليت تركت الشريعة فهي املسا (.منطقة الفراغ)عنوان ب

للسلطة التشريعية وضع قوانني ملزمة  ف. من هنا حيّقختيار املكلَّالاجملال مفتوحًا 

 ويف إطار الدستور والقانون. ،وفقًا للمصلحة العامة

من السلطة التشريعية والتنفيذية إمنا  ـ يعتقد الشهيد الصدر بأن كالًّ

يف توظيف هاتني السلطتني  ولألمة احلّق .ة والشعبمن كيان األّم ان شرعيتهماتستمّد

والوالية  ،االستخالف يف األرض هو حّق إذًا إن هذا احلّق .يف إطار الدستور وقوانينه
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. وإن أداء األمة يف األرض وجلَّ املمنوحة من قبل املصدر األول للسلطات، أي الباري عزَّ

وإمنا هي  ،ها ليست هي صاحبة األمر والسلطانيتم بوصفها خليفة اهلل فيها، لكن

وعليه متنح بعض الصالحيات لألمة  .هامسؤولة أمام اهلل إزاء األمانة اإلهلية ووجوب رّد

اختيار أحد البدائل املختلفة بني اآلراء  :يف إطار الوفاء بهذه املسؤولية واألمانة، منها

 .(44)القوانني املناسبة يق تشريعاالجتهادية، وكذلك صالحية ملء منطقة الفراغ عن طر

د الشهيد الصدر على أن الشعب يف األنظمة الدميقراطية هو مصدر ـ يؤّك

 .وجلَّ احلكم، أما يف النظرية اإلسالمية فهو مبثابة اطخليفة واملسؤول أمام الباري عزَّ

ومفاده  ،عليه فنن الدستور يف األنظمة الدميقراطية إمنا هو صنيعة اإلنسان نفسه بناًءو

حاالته ـ حتكم األغلبية باألقلية؛ يف حني تكون الشريعة والعدالة يف النظام  ـ يف أخّس

 . (43)ن األساس للدستوراإلسالمي هما املكوِّ

ـ يعتقد الشهيد الصدر أن مسألة ختويل بعض الصالحيات الوالئية ال تعين 

وعليه يتحمل  .لق لإلماماألمر؛ ألنه يرى يف املرجع النائب املط إلغاء صالحيات ولّي

والقائد األعلى  ،كونه الرجل األول يف الدولة :العديد من املسؤوليات والوظائف، منها

للقوات املسلحة، ويقع على عاتقه توقيع أحكام تعيني رئيس السلطة التنفيذية 

والعقد يف ملء  يف قوانني أهل احلّل ّتمسألة البإىل وهكذا احلال بالنسبة  .وتوكيله

 . (42)قة الفراغمنط

« اإلسالم يقود احلياة»املتالحقة من سلسلة  هق الشهيد الصدر يف أحباثـ يتطّر

إىل أبعاد أخرى من خالفة اإلنسان وعالقتها باملرجعية والوالية، وهو املوضوع املرتبط 

 ما تتّمن خالفة اإلنسان إّنأكثريًا ببيان موقف نظرية منطقة الفراغ، حيث يرى 

قسام الثالثة وهنا يصطلح على هذه األ .واملرجعية الدينية ^ةبنشراف األنبياء واألئّم

. كما نّوه أيضًا ـ يف حلقات السلسلة (43)إىل جانب خط اطخالفة ،الشهادة عنوان خّط

ة، وأن عة بني املرجع واألّماألخرى ـ إىل أن مسؤولية خط اطخالفة والشهادة موزَّ

ملرجعية إىل اكما هو احلال بالنسبة  ،من قبل املرجعية ة يتّماإلشراف على خالفة األم

حيث يقع على عاتقها بيان  ،الشهادة يف عصر الغيبة بوصفها املرحلة الثالثة من خّط

بوصفها املمثل  ؛حسب معطيات العصر ،كةاألحكام الثابتة وحتديد العناصر املتحّر
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اطخالفة والشهادة يف زمن  ْياألول لأليديولوجيا اإلسالمية. ويرى الشهيد الصدر أن خّط

 .(49)ات املرجعيةبة من خمتّصْيالَغ

 

 ــــــ ـ دور الشريعة يف ملء منطقة الفراغ

 ًاأن الشهيد الصدر يضع إطار ميكن ملء منطقة الفراغ بأحناء متعددة، إاّل

 ق هذه العملية:دًا يف حتّقحمدَّ

أـ يعتقد السيد الشهيد بضرورة االلتزام بتوجيهات الشرع عند ملء منطقة 

حًا باهلدف مصّر ،ع الكتاب أو السنة حكمًا ماالفراغ؛ لذا فهو يرى عندما يشرِّ

ر على حضور يف مرحلة ملء الفراغ ومؤشِّ منه، فنن هذا اهلدف هو دليٌل املرجّو

ضمن األطر التشريعية اهلادفة إىل حتقيقه، حبيث يكون ر احلاصل يف احلكم املتغيِّ

من أجل حتقيق ذلك  ؛حتديد هذه األطر التشريعية من صالحيات احلاكم الشرعي

 .(48)وفقًا ملعطيات حال اجملتمع ومساراته ،اهلدف

 أهدافًا لولّي ،وعناصرها الثابتة ،ها العامةطوطب ـ لقد رمست الشريعة يف خ

وهذه األهداف هي  لى حتقيقها أو السعي من االقرتاب منها.على أن يعمل ع ،األمر

كة؛ كي يتسنى ساس يف التقنني وحتديد آلية التعامل مع العناصر املتحرِّالنواة األ

 .(47)ممكن أو توجيه اجملتمع للسري حنو حتقيقها يف أسرع وقٍت ،حتقيق تلك األهداف

الجتماعية ـ ج ـ إن حرص بعض النصوص الدينية على مجلة من القيم ا

ب توفري آليات تشريعية ديناميكية ة والعدالة والقسط ـ يتطّلكاملساواة واألخّو

يقع على عاتق  وهو ما ،من أجل حتقيق تلك القيم ؛راتم مع املتغيِّءتتال ،ومتطورة

 .(32)احلاكم الشرعي يف ملء هذه املنطقة من الفراغ

 

 ــــــ الفراغـ تقرير السيد علي أكرب احلائري لنظرية منطقة 

 ،هذا املصطلح واالشهيد الصدر أول فقهاء العامل اإلسالمي الذين استخدم يعّد

بل كان ذلك  ،علمًا أنه مل يكن قد طرح هذا املوضوع يف كتبه الفقهية، ر لهونظَّ

إْذ يرى  ؛وذلك عرب التنظري ملذهب االقتصاد اإلسالمي ،«اقتصادنا»من نصيب كتاب 
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 ظم من غري نظرية منطقة الفراغ.أن هذا املذهب ال ينت

السيد علي أكرب احلائري ـ فعملوا كثم جاء من بعد الشهيد الصدر تالمذته ـ 

 .(31)هبانيوتعضيد م ،ير هذا املبحث من جديدرعلى تق

نظرية منطقة الفراغ يف إىل ق كما كان السيد كمال احليدري قد تطرَّ

ن النظرية األوىل بدياًل مقرتحًا أن تكو ،معرض تقييمه النقدي لنظرية احلسبة

 .(30)للثانية

 .(34)باإلضافة إىل بعض وجهات النظر لدى تالمذة آخرينهذا 

الكريم احلمداوي من  وعلى صعيد علماء أهل السنة املعاصرين كان عبد

صًا قسمًا كبريًا من كتابه خمصِّ ،نظرية منطقة الفراغ بالنقد والتحليل واالذين تناول

 .(33)ذاتهللغرض 

الفتًا إىل بعض  ،لمفصَّ لسيد احلائري فقد تناول النظرية بنحٍوإىل اأما بالنسبة 

تقريره شرحًا وافيًا لنظرية  بل ميكن عدُّ، مة يف هذا الصددالنقاط اجلوهرية والقيِّ

على هذا النحو من التفصيل. وهنا نتناول  أحٌدومل يسبقه إىل ذلك  .السيد الشهيد

 جانبًا من تقريره يف النقاط التالية:

 

 ــــــ رة يف اإلسالماألحكام الثابتة واملتغيِّهو اًل: منشأ النظرية أّو

وعالقته بتقسيم أحكام الشرع  ،هنا يتناول األستاذ احلائري منطلق النظرية

 رة:إىل الثابتة واملتغيِّ

ائري أن مفهوم منطقة الفراغ هو من املفاهيم اجلديدة اليت ـ يرى السيد احل

 .(33)ن أصل الفكرة يعود إىل صدر اإلسالمأ اّلإ، (32)اها الشهيد الصدرتبّن

 .(39)األمر ن مصدر النظرية األساس نابع من أدلة وجوب إطاعة ولّيأـ يرى 

بالتضمن وااللتزام  يـ كما يرى أن القول بوجوب اإلطاعة لدى الفقهاء يقتض

 . (38)القول بنظرية منطقة الفراغ أيضًا

يذكر السيد احلائري ثالثة احتماالت ملعنى وجوب إطاعة أولي األمر من اآلية 

 حًا االحتمال الثالث الكاشف عن نظرية منطقة الفراغ:مرجِّ ،(37)الشريفة
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هيئة تكاليف لى عابتة الواردة يف الشريعة ثد تطبيق األحكام الشرعية الأـ جمّر

 حكم. يف تشريع أّي دون وجود حقٍّ ،مباشرة

األمر، حتى  ب ـ وجوب اإلطاعة جلميع التكاليف واألوامر الصادرة من قبل ولّي

 ن أمره معصية اطخالق.لو تضمَّ

 .(22)مةرة وامللِزليف املباِشاج ـ وجوب اإلطاعة يف املنطقة اطخالية من التك

ديق وجوب إطاعة ااحلائري أن يقصر مصومعلوم أنه ال ينبغي لرأي السيد 

احلاكم على حدود منطقة الفراغ؛ بل ـ وحسب ما سرتد اإلشارة إليه ـ إن ذلك يشمل 

بناء ووحّل موارد التزاحم.  ؛حتديد موضوع األحكام الثابتة :هما ،أيضًا جمالني آخرين

هذا عليه ميكن عّد هذا الرأي حتديدًا ملديات النظرية على أساس التسامح يف 

 املبحث.

السيد احلائري أحكام الشرع الثابتة تكاليف مباشرة، كما ينظر إىل  ـ يعّد

وهكذا تكون إطاعة اطخالق  .(21)صالحيات احلاكم على أنها تكاليف غري مباشرة

 .(20)يف النوع األول مباشرة، وإطاعته يف أحكام النوع الثاني غري مباشرة

مقتصرة على القضايا اليت مل يضع هلا  ـ يرى السيد احلائري أن منطقة الفراغ

 .(24)س تكاليف ملزمة بصورة مباشرةالشارع املقدَّ

د السيد احلائري على أن نظرية منطقة الفراغ هي اإلطار الضروري ـ يؤكِّ

رات املتسارعة يف حياة اإلنسان، وهي يتناسب مع املتغيِّ ة بنحٍولضمان استمرار النبّو

ملفهوم ختم  والتفسري اجللّي ،والتغيري يف الشرائع واألديان ب التالعبالسبيل إىل جتنُّ

 .(23)ةالنبّو

ـ إن معنى كون اإلسالم رسالة خالدة للبشرية إمنا ميكن تفسريه من خالل 

رة، دون املباشرة التفصيلية من قبل الشرع يف مالحظة مجيع املتطلبات الثابتة واملتغيِّ

فراغ نقصًا يف على ذلك لن يكون معنى منطقة البناء و. (22)رةتشريع العناصر املتغيِّ

 .(23)ةلطبيعة كماله واستيعابه لألمور كاّف ؛ بل هي تفسرٌيالشريعة اإلسالمية

 مامل عائقًا أرية ستشكِّثـ إن عملية التشريع املباشر ملا يتعلق بالقضايا امل

 .(29)مفهوم الدين اطخالد
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 ــــــ والئيالتدبري الثانيًا: بني االجتهاد االستنباطي و

عملية االستنباط من  كي تتّم ؛واجتهادية ةيهب التشريع اإلهلي جهودًا فقلَّطيت

 ن الشريعة أساس لكّلإ :رة، وبدونها ال ميكن جتسيد مقولةاألدلة الشرعية املتوّف

نظرية  نطريقة األستاذ السيد احلائري ع تفصحويف هذا السياق ميكن أن  .شيٍء

 منطقة الفراغ إفصاحًا أكثر، فهو يعتقد باألمور التالية:

فيه؛ بل  ال نّص أو ما ،عييالتشر ـ ليس املراد من منطقة الفراغ فقدان النّص

بات األمر وإزاء املتطّل هي مبعنى املساحة املتاحة يف الصالحيات التشريعية لدى ولّي

حيث من املصاحل واملالكات ما هو ثابت رة يف األزمان واألماكن املختلفة؛ املتغيِّ

كانت يف أطار  وإْن ،وميكن حصره وتقنينه، وهنا اإلسالم وضع أحكامًا ثابتة

أخرى  هناك مالكاٌت لكْن ؛أو العام عليها القضايا الشرطية وقيام الشرط اطخاّص

هذه املسؤولية ملقاة  توعليه بات .كم الثابتاحلوال ميكن تقنينها يف إطار  ،متغرية

ثابتة  من وضع أحكاٍم دَُّب خاذ ما يلزم. ويف غري ذلك الاألمر يف اّت على عاتق ولّي

لكن ، لر وحتوُّللنبوة والرسالة من تغيُّ دَُّب وبالتالي ال .التغيري الحقًا اعليه سيطرأ

فيها. وعلى  ليبّت ،األمر اإلسالم بقي خالدًا من خالل إحالة هذه القضايا إىل دور ولّي

يف األحكام الشرعية  ن هذا املوضوع خمتلف متامًا عن القول بفقدان النّصنحال ف أّي

 .(28)الثابتة

عدم تدوين الروايات  :من قبيل ،أسبابًا وعلاًل عديدة ـ إن ملفهوم فقدان النّص

ة اليت مل تكن موجودة يف زمن العصور، أو املسائل املستجّد أو اندثارها على مّر

األمر ـ  النظر عن موضوع صالحيات ولّي ـ بغّض مشكلة فقدان النّص التشريع؛ لكّن

 .(27)ةوآليات مستقّل تبقى حباجة إىل حلوٍل

ومتييزها  ،ـ من واجب اجملتهد السعي وراء معرفة األحكام الشرعية الثابتة

 وظهور ،وهذا ما ميكن حتقيقه من خالل القرائن احلالية .عن األحكام الوالئية

 .(32)وكذلك العالقة بني احلكم واملوضوع يف حتديد نوع الظهور ،النّص

على بعض  ـ من خالل هذه النقاط املطروحة ينتقل السيد احلائري إىل الرّد

 هة إىل النظرية:النقود املوجَّ
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أـ يرى السيد احلائري أن حداثة نظرية منطقة الفراغ مقتصرة على حداثة 

 .(31)رًا فحواها بوجوب طاعة ولي األمرمفسِّ ،النظريةصل أوليس يف  ،املصاحل

ب ـ ال يرفض السيد احلائري القول بكون منطقة الفراغ نقصًا يف أحكام 

 .(30)ها عنصرًا يف كماله وخلودهبل يعّد ،بْساإلسالم وَح

أن القول باجنرار نظرية منطقة الفراغ إىل التعديل بج ـ يعتقد السيد احلائري 

ال غري؛ ألنه ال يرى فيها الصالحية  د وهٍمحكام الشرعية هو جمّروالتبديل يف األ

متامًا . (34)ة يف حتديد ذلكطرًا خاّصأيته غري الشرعية؛ بل يضع املطلقة لولي األمر وحّر

ات الفقهاء ذوي رة هي من خمتّصما أن مهمة حتديد األحكام الثابتة من املتغيِّك

 .(33)ين للشرائطدالواج ،رًاْصاطخربة َح

ة د ـ ينفي السيد احلائري وجود تعارض بني نظرية منطقة الفراغ والروايات الداّل 

 وذلك عرب دليلني: ًا؛واقعة حكم على أن لكّل

والبعض اآلخر  ؛: إن األحكام الشرعية على نوعني: بعضها بصورة مباشرةاألول

 .(32)بصورة غري مباشرة

العنوان األولي والثانوي من : إن ما تنضوي عليه منطقة الفراغ خيضع إىل الثاني

وعليه لدينا حكمان . ويف الثانوي واجبة ،يف عنوانها األولي مباحة ياألحكام، فه

وهو  ،األمر يف عنوانه األولي شرعّيان؛ أي حكم املوضوع قبل صدور حكم ولّي

 .(33)هو الوجوب ]أو احلرمة[و ،ثانوي اإلباحة، وبعد صدور احلكم يكون له حكٌم

األمر من قبيل احلكم الثانوي؛ بل إن هذا  ن أصل طاعة ولّيأـ وهذا ال يعين 

حكم  :كسائر األحكام الثابتة األخرى، من قبيل ،ليأّو احلكم بالذات حكٌم

إباحة الكذب يف إصالح ذات البني، فنن إباحة أو استحباب إصالح ذات البني نفسه 

 . (39)ثانوي طبيقه على الكذب جاء بعنواٍنأن ت إاّلفًا؛ َللي ثابت يف الشرع َسأّو حكٌم

تعارض بني القول بنظرية منطقة الفراغ والروايات  ـ ال يرى السيد احلائري أيَّ

 وذلك ملا يلي:  ؛باقيان إىل يوم القيامة |اليت تفيد بأن حالل وحرام حممد

ل بعض حيثياتها ل بتبّدهناك من األحكام ما تتبّد .: اجلواب النقضياًلأّو

 وال يتعارض ذلك مع مفاد تلك الروايات. ،املوضوعية
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 .مجيع األحكام الشرعية سارية مع وجود موضوعها إّن .ي: اجلواب احلّلثانيًا

قت بناًء عليه ففي فرضية وجود قيود خاصة ملوضوع احلكم سيكون ساريًا إذا حتقَّو

وينحو  ،اريًاتلك القيود لن يكون احلكم س شيٌء منإذا انتفى  مجيع القيود، لكْن

إىل آخر ال يتعارض  ل من حكٍمومع ذلك فنن هذا التحوُّ .منحى اإلباحة يف هذه احلالة

إذًا فنن املراد من نفي التغيري يف  .مع مبدأ بقاء األحكام الشرعية إىل يوم القيامة

يع الشروط والقيود الالزمة، وإن تغيري احلكم ر مجاألحكام هو منعه يف حالة توّف

 ر أبدًا.َكْنر موضوعه أو قيوده ليس باألمر امُلبلحاظ تغيُّ

نه أية ـ هي لة النهائية يف رأي السيد احلائري ـ وهي غاية يف األهّمـ احملّص

أن يكون مشروطًا بعدم وجود  دَُّب عندما يأمر اإلسالم بطاعة ولي األمر يف املباحات ال

ذلك من  األمر بوجوب املباح فنّن وعليه إذا صدر األمر من قبل ولّي .أمر بوجوب تأديتها

 . (38)ل يف املوضوع وحمتوى األمر نفسهقبيل التبدُّ

 

 ــــــ ات الوالئية منطية التخويل يف منطقة الفراغـ الصالحّي

من  دَُّب ليس االجتهاد االستنباطي وحده كافيًا يف إدارة شؤون اجملتمع، بل ال

 ية نظرية منطقة الفراغ:وهنا تتجلى أهّم .االجتهاد التدبريي أيضًا

د السيد احلائري يف معرض حديثه عن مفهوم منطقة الفراغ على أن ـ يؤكِّ

األمر أو السلطة  ت ولّياالضامن ألهداف الشريعة العامة هو من خمتّص« التشريع حّق»

وفقًا للشروط واملعطيات  ،ى إصدار احلكم الالزمالتشريعية يف البالد؛ كي يتسّن

 .(37)احلاكمة

تأثري الختالف الرؤى بني الشيعة  ليس هناك أّي احلائريمن وجهة نظر  ـ

 ة على وجود منطقة يف التشريع كمنطقة الفراغ العائدة صالحيتها إىل ولّيوالسّن

 .(92)األمر

بة استشارة ْياألمر يف زمن الَغ ل لولّيـ ينّوه السيد احلائري هنا إىل أنه يفّض

 ،واختيار القانون األنسب يف إطار جملس النواب ،املختصني يف حتديد مصلحة األمة

 .(91)بوصفه مركزًا للسلطة التشريعية



 

 

ـه م ـ  يف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ ربيع وص نصوص معاصرة  

111 

ـ يعتقد السيد احلائري بأن السلطة التشريعية هي يف األصل من صالحيات 

 ؛ميكنه أيضًا ختويل هذه الصالحية إىل جملس النواب األمر نفسه؛ لكْن ولّي

 . (90)ليشرعوا ما يلزم يف منطقة الفراغ

احلاجة وملء الفراغ  بغية سّد ؛حكم احلاكم هو احلكم الذي يصدر عنهـ 

لة ختتلف أوعليه فنن هذه املس .حليت إليهوهذه صالحية ُأ .احلاصل يف منطقة التشريع

واليت يسعى املفيت فيها إىل العثور على احلكم  ،يف التشريع عن مسألة فقدان النّص

 .(94)الغائب اإلهلّي

األمر،  إهلي من أجل ملء منطقة الفراغ، وقد خّول بها ولّي منصٌب هيـ الوالية 

 . (93)تياوهي بذلك ختتلف عن منصب الُف

نه واآلخر والئي ميكِّ ؛أحدهما رسالي تبليغي :ـ كان للرسول األكرم دوران

 .(92)وفقًا للشروط احلاكمة ،إصدار ما يلزم من األحكام

فنن األحكام الصادرة عنه  |لرسوللن ْينطالقًا من وجود هذين الدوَراـ 

أن البعد التارخيي  ر، إاّلوالبعض اآلخر متغيِّ ؛بعضها ثابت :كانت على حنوين أيضًا

 . (93)ومصاديقهما ،ب علينا عملية التمييز بن النوعنيصعَّ

 

 ــــــ ـ دور الشرع يف ملء منطقة الفراغ

وتوجيه السلوك لت بنرشاد يرى السيد احلائري أن الشريعة كانت قد تكفَّ

 الوالئي عند احلاكم والنظام السياسي:

ار موازين وضوابط حمددة األمر إزاء املتغريات يف إط ض تشريعات ولّيتتمخَّـ 

كما أن هذه الضوابط هي من العناصر الثابتة يف التشريع  .سالشارع املقدَّ رمسها له

وفقًا للقواعد الفقيهة  ،وينبغي استنباطها كسائر األحكام الشرعية ،اإلسالمي

 .(99)واألصول االستنباطية

طاملا أنه يعمل يف حدود  ،األمر يف منطقة الفراغ واجب ـ إن األمر بطاعة ولّي

 .(98)وأطر الشرع

، ضوابط لعملية ملء الفراغ التشريعي ةم األستاذ السيد احلائري ثالثـ يقدِّ
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ج ـ ضوابط  ؛ديات منطقة الفراغب ـ ضوابط حتديد م ؛األمر سس اختيار ولّيهي: أـ أو

 .(97)التشريع وأسسه

األمر، فالشيعة  ة يف ضوابط اختيار ولّية فرق جوهري بني الشيعة والسّنـ مّث

|يف تنصب خليفة الرسول يلتزمون بالنّص
(82). 

 يف ثالثة جماالت:  املتقّدمةـ ميكن بيان القسم الثاني من الضوابط 

واليت وضع تشريعها اإلسالم بصورة  ،الثابتةأـ تشخيص مواضيع األحكام 

 .(81)واجمللس الذي حييل إليه القيام باملهمة ،األمر ة بولّيوهذه املهمة خمتّص .مباشرة

وليس هذا من قبيل طاعة  .عند التزاحم بني األحكام الثابتة ب ـ تشخيص األهّم

ولوية واملصلحة احلكم مبا متليه األ األمر إاّل فليس لولّي ،املخلوق يف معصية اطخالق

 .(80)عليه

وهذا أيضًا ليس من مصاديق طاعة  .مة يف املباحاتج ـ ظهور املصلحة امللِز

 .(84)األمر هنا مفرتض الطاعة على اجلميع ويبقى حكم ولّي .املخلوق يف معصية اطخالق

غ، إىل آليات ملء منطقة الفرا السابقةـ يرجع القسم الثالث من الضوابط 

 ةمن مراعا دَُّب األمر العمل يف هذا اجملال وفقًا ألهوائه الشخصية، وعليه ال فليس لولّي

 أمرين:

وجتنب تقديم  ،صلحة األمة مجعاء يف مجيع القوانني والتشريعاتمأـ مراعاة 

 .(83)بية والفئويةزاملصلحة الشخصية أو احل

وجتنب امليل إىل القيم املادية  ،ب ـ  مراعاة املصلحة ضمن إطار القيم اإلسالمية

ال يصح إلغاء الفرائض والواجبات الدينية بدعوى  :فعلى سبيل املثال .وغري اإلسالمية

 .(82)زيادة اإلنتاج

لضرائب الشرعية الثابتة إىل افباإلضافة   ،وهكذا على صعيد جلب الضرائب

واالنطالق من خالهلا  ،«منظومة القيم واألهداف يف اإلسالم»من الرتكيز على  دَُّب ال

 .(83)وتقديم موضوع على آخر ،«األولويات»يف حتديد 

 

 ــــــ لة البحثحمّص

حادها كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته املعروفة مبنطقة الفراغ مبا يوهم اّت
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 .«فيه ما ال نّص»والقول بفكرة  ،ةمع املفهوم السائد لدى أهل السّن

ًا من هذه أّي ْدِرضح لنا أنه مل ُيطيات هذا البحث اّت يفومن خالل ما جاء 

مة يف مساحة املباحات مبعناها األفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من األحكام امللِز

ىل كل ما يلزم اإلنسان إوعلى الرغم من تعميمه األحكام الشرعية  ،اء عليهوبن .األعّم

رية املذكورة للداللة على مديات أنه كان قد استخدم مصطلح النظ إاّل ،من متطلبات

 األمر والدولة اإلسالمية اطخاضعة إلشرافه.  صالحية ولّي

ويف مقدمتها دوره  ،األمر ات ولّيبصالحّي حال فنن هذه النظرية تهتّم على أّيو

 أن كالم السيد الشهيد يف هذا اجملال اقتصر إاّل .يف إصدار أحكام وقوانني الدولة

األمر والدولة اإلسالمية يف مساحة األحكام غري  بولّي على الصالحيات اطخاصة

 مة.امللِز

 

 

الهوامش
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 والعنف حياء اإلسالميحركات اإل
 

 أحمد سادات السيدد. 

 

 ــــــ متهيد

عالمي العاملي سالمي صدارة املشهد السياسي واإلحياء اإلاحتلت حركات اإل

وهذه املقالة حتاول  .سالميةخصوصًا يف البلدان العربية واإلو ،يف الوقت الراهن

من  ًامتعمد ًاكبريأن هناك سعيًا ما سيَّوال  ،سالميةالكشف عن أسباب الصحوة اإل

رجاع سلوك بعض اجلماعات إو ،رهابىل اإلإوصواًل  ،بالعنفرين لربطها قبل املتضرِّ

 سالم.ىل مسألة اجلهاد يف اإلإالتكفريية 

رهاب ويبني البحث احملاوالت احلثيثة طخلط مفهوم املقاومة مبفاهيم العنف واإل

 ،صولية يف العاملكما يستعرض أهم الكتابات اليت تناولت الظواهر األ .والتطرف

عادة إىل إاليت أنتجت خطابًا دينيًا جديدًا يهدف  ،سالميةيائية اإلحومنها احلركات اإل

سة، كما أنها )هذه احلركات( تقوم برسم منط تنظيم اجملتمع وفق أسس تراها مقّد

حياء الديين على مستويات ويكمن رصد مظاهر اإل .جديد للعالقة بني الدين والسياسة

من القوانني والتشريعات املتوافقة مع  صدار سلسلةإىل إمنها الرمسي الذي بادر  ،ةعّد

 االهتمام بالشعائر الدينية. أما على املستوى الشعيب إىلضافة إ ،سالميةالشريعة اإل

ن واالهتمام باملساجد وغريها من الشعائر مظاهر موجات التدّي فكانت واضحًة

بع سالمية ذات طاإوقد برزت داخل هذا احلراك الشعيب حركات سياسية  .سالميةاإل
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واالحتجاج على مظلومية الفئات  عنف وسيلة لتغيري النظام السياسي،تتبنى ال ،سري

حياء جتلت يف شة يف اجملتمع. أما على املستوى الفردي فنن مظاهر اإلاملستضعفة واملهّم

من حيث امللبس أو ، |كرم حممدنتاج سلوك يتماهى مع سرية الرسول األإحماولة 

  املأكل وغريها من األمور...

عوامل اإلحياء الديين، اطخارجية منها والداخلية،  ًاوتناول هذا البحث أيض

كونه دينًا ومنهجًا دائم  ؛سالم يف داخلهىل العامل الذاتي الذي حيمله اإلإضافة باإل

تعددت طرق املعاجلة وفقًا  وقد .ملواجهة التحديات احلضارية؛ زمنةاأل د يف كّلالتجدُّ

واملتصادمة يف أحيان  ،دة واملتنوعةها املتعّدؤااليت هلا ر ،تيار من تياراته ملرجعية كّل

 كثرية.

 

 ــــــ مةمقّد

واحد، أو  ل اإلسالم ظاهرة حضارية متكاملة، ويؤّدي اختصاره يف نصٍّيشّك

خترج بالبحث  ،د، أو مجاعة معّينة، إىل إعادة تشكيله وفقًا لرؤى جمتزأةحدث حمدَّ

تواصل اليت حتيط بالظاهرة  فهم والال ة الالوتؤّدي إىل تعميق هّوقه، اعن سي

من البعيدين عنها أو من الذين يعيشونها من دون أن يتواصلوا معها يف  سواٌء ،اإلسالمية

 االعتقاد واملمارسة.

ن نسّميها خاصة، وال جمال أميكن  ،ه ينتج منظومات مفاهيميةذلك كّل

يفرتض فهم ظواهر االجتماع الديين، أو ظواهر لدجمها يف السياق العلمي الذي 

 االجتماع السياسي. 

ة حني تطرح مسألتا العنف واإلرهاب، يف ضوء إصرار وتبدو هذه النتائج جلّي

جملرد ممارستهما من  ؛على ربط هاتني املسألتني باإلسالم عمومًا أطراف غربية إمجااًل

عقيدتهم اإلسالمية، أو على من  قبل أفراد أو مجاعات يزعمون أن سلوكهم نابٌع

 نسانية والدينية والقانونية الدولية.  وذلك لتجريدها من مشروعيتها اإل ؛ربطهما باملقاومة

عن قرب، من دون الدخول يف ما  من هنا كانت احلاجة إىل تقديم تفسرٍي

يفرضه اجلدل العقائدي القائم حاليًا، من متايزات تؤّدي إىل أنواع من االصطفاف 
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ف، تسفر بدورها عن تشكيل مفاهيم حول العنف واإلرهاب، غالبًا ما تقع رُّوالتط

 ضحيًة لسوء الفهم املتبادل بني اجملاالت احلضارية املختلفة.

بت مبزيد من وتداعياتها تسبَّ مإىل ذلك فنن أحداث احلادي عشر من أيلول 

هام اإلسالم واملسلمني ى اّتإذ تصاعدت يف أعقابها مّح ؛وطمس احلقائق ،خلط األوراق

باإلرهاب والتطرف، استمرارًا للموجة السابقة من اآلراء اليت تناولت التيارات 

وانطالقة الصحوة  ،بالتزامن مع تأسيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،اإلسالمية

 اإلسالمية.

ى أطلقت العنان مرة أخرى لبعض التيارات الفكرية والسياسية، تلك احلّم

وعنف،  إرهاٍب ليت جتد يف اإلسالم مصدرًا لكّلا يف الواليات املتحدة، وخصوصًا

 ،م اإلسالم باإلرهابِصأصوات َت ْتوقد عَل .من املقاومة مرادفًا وتابعًا هلما جاعلًة

هلا بدياًل من الشيوعية بعد  ًاخذ اإلسالم ومتظهراته الفكرية والسياسية عدّووتّت

 .والقضاء على اإلرهاب، انهيارها. وذلك كله حتت شعار حماربة األصولية اإلسالمية

رفدتها  ،وهكذا عادت القسمة النمطية اليت استندت أحيانًا كثرية إىل رؤى دينية

نظريات تعود من حيث مرجعياتها إىل القرون الوسطى. واحلال أنه إذا كان تعبري 

احلملة »أحد اإلفرازات امللتبسة واطخالفية اليت أطلقتها  (1)«احلروب الصليبية عودة»

القاعدة الفكرية اليت اعتمدتها هذه احلملة وثيقة  فنّن «كية على اإلرهابيمراأل

يف التعاطي مع  ،كي احلديثيما األمرال سيَّوالصلة بنزعة معينة يف العقل الغربي، 

كي جورج يمرث الرئيس األالعراق حتّدالسيطرة على فعشية حرب  .اإلسالم واملسلمني

جلذابة الكلمة اليت خطرت  ؛وكان مسرورًا بنفسه جدًا» ،بوش عن حرب صليبية

ن كلمة صليبية أشاروا له بأسكته مستشاروه الذين أه سرعان ما ّنأ اّلإعلى باله. 

يستعمل  ْدك مل يُعداللية مليئة حزنًا. وإثر ذل معاٍن هلاسالمي لعامل اإلإىل ابالنسبة 

 .(0)«العبارة يف خطاباته الالحقة

وبروز ظاهرة طالبان والقاعدة  ،يلولأما حدث منذ احلادي عشر من إن 

بني يف أذهان الناس  ٍطاختالىل إى ّدأ ،واجلماعات السلفية اجلهادية والتكفريية

وضاعت املعايري احلاكمة واملوازين  ،رهابمصطلحات العنف واإلومصطلح املقاومة 
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، كما سالمية نفسها من جهٍةالصحيحة اليت جتد جذورها ومشروعيتها يف العقيدة اإل

 أخرى. يف مرجعية القوانني والشرعية الدولية من جهٍة

ى عة، تتخّطواملوضوع الذي حنن بصدده يستوعب قراءات وتفسريات علمية متنّو

سي واالجتماع الديين واإلعالم والفكر، باجتاه حدود السياسة واالجتماع السيا

ويتميز  ،بواسع ومرّك وبالتالي فننه موضوٌع .الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي

، ومعاجلات جزئية حبساسيته البالغة، األمر الذي يستدعي معاجلة مشولية من جهٍة

 أخرى. جمال من اجملاالت اليت يستوعبها املوضوع من جهٍة لكّل

 

 ــــــ ركات اإلسالمية اجلهادية كموضوع للدراسةاحل

استقطبت احلركات اإلسالمية اهتمام الباحثني يف العلوم اإلنسانية 

وقد ترافق هذا  جتماعية والسياسية منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين.واال

وانطالق اجلهاد األفغاني  ،ماالهتمام مع جناح الثورة اإلسالمية يف إيران عام 

سالمية يف انطالق املقاومة اإل م، ثّماالحتالل السوفياتي أواخر العام  املسلح ضّد

وخصوصًا بعد احلادي عشر من  ،لبنان وفلسطني، وصواًل إىل املشهد العاملي الراهن

 ،كي ألفغانستان والعراق من ناحيٍةياحتالل أمر ، وما سبقه وتاله منم أيلول

 .ثانية من ناحيٍة كفرييةوالت ولظاهرة السلفية اجلهادية ،حانتشار لفكر العنف املسلَّو

واحلال أن هذه احلالة الثورية اإلسالمية اليت تعيشها اجملتمعات العربية ـ  

له النموذج النبوي ماضوي ميثِّ انطالقًا من منوذٍج ،إىل امتالك املستقبل ْتاإلسالمية دَع

وكان  .حبسب املأثور( ،)القرون األوىلسالمية يف الدعوة اإلوالصحابي للجيل األول 

ومن هنا  ،مظاهر العودة إىل اإلسالم األصولي )العودة إىل األصول ذلك أحد أهّم

أو  ،(Revivalistـ   Fundamentalist= خرىأوباإلحيائية تارة  ،تسميتها باألصولية تارًة

 جاهاتها بالسلفية(.السلف الصاحل )ومن هنا تسمية بعض تياراتها واّتىل إ

ظهر اإلسالم  ممنذ عام  ةاإلسالمياحلديثة للصحوة وجة املمع صعود  اذًا

 أو املمارسة السياسية، واعترب أسلوبًا اسواء على مستوى األيديولوجي ،كقوة للتغيري

إىل أن ظاهرة  «جيل كيبل»وقد ذهب . (4)من املسلمني للحياة االجتماعية لكثرٍي
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 باتتوها، ًا، ومشلت املعمورة كّلخذت بعدًا كونّياّت «احلركة األصولية املعاصرة»

بل مالت النظم السياسية يف اجملتمعات اإلسالمية  ،خمتلفةحلركات سياسية  مصدرًا

أن هذه . واجلدير ذكره هنا (3)هاتها وأساليبها يف إدارة البالدإىل إدراجه ضمن توّج

تقتصر على اإلسالم وحده، بل إنها انبعثت يف حضارات ختتلف يف أصلها  ظاهرة ملال

ن هذه احلركات أعادت رسم العالقة بني إو ،تتباين يف مستوى منوها مثلماالثقايف، 

تسري  ل املسار الذيًا سنوات السبعينيات عشرية حتّوالدين والسياسة من جديد، معترب

 اإلسالمية( جلهة نظرتها إىل انتصارات التقنية، وانتشار احلداثة. :فيه اإلحيائية )ومنها

فبعد أن أخذت العالقة أشكااًل من الدفاع عن قيمها وعقائدها، واالجتهاد يف 

 ،عن مثل هذه القيم ، باحثًة«احلديثة»م اجملتمع َيتكييف مقاالتها الدينية وفق ِق

منها الحتواء رعيتها واحلفاظ عليها، وعلى إميانها  تقاربها معها، يف حماولٍة ظِهَرًةوُم

ب يف حدود العام ِقمبرجعياتها الدينية، انقلب هذا املسار وهذا املسعى رأسًا على َع

ال يهدف إىل التكّيف مع القيم  ،خطاب ديين جديد»فقد بدأ يتكّون  .م

 يعود حداثة جتاوز إىل يًاداعالدنيوية، وإمنا إىل إعطاء تنظيم اجملتمع أساسًا قدسّيًا،  

. قيمًا دتولِّ أن النهاية يف ْعتستِط ملـ   عمليًاـ   احلداثة وهذه. اهلل عن ابتعادها إىل فشلها

ـ   تهدف ال احلداثة، جتاوز تريد وهي ،ةاملعنّي الدينية احلركات فنن أخرى جهة ومن

 .(2)«للمجتمع الثوري والتحويل ،السلطة على االستيالء إىلـ   القريب املدى وعلى ،هاكّل

لوا تلك الظاهرة هو دور وتأثري حّل ْنأن ما أغفله جيل كيبل وغريه ممَّ اّلإ

وخصوصًا جلهة الوجود  ،فمن احتالل وجتزئة وختّل ،القضايا السياسية املباشرة

ويف تبلورها يف  ،سالميةإلحيائية ايف صعود الظاهرة اإل ،والدعم الغربي له ،الصهيوني

ح ضد ها عند مسألة ممارسة العنف املسلَّتلتقي كّل ،تيارات حركية وسلفية وجهادية

 حزب اهللمقاومة بعضها )إىل بالنسبة  ،سرائيليل يف االحتالل اإلالعدو اطخارجي املتمثِّ

 ،الصليبية ـ اليهودية عمومًا وضّد ،(سالمي يف فلسطنياإل اجلهاد ةوحرك ،يف لبنان

 ْنَم وكّل النظام احلاكم املرتّد معظم القوى السلفية اجلهادية، وضّدإىل بالنسبة 

 مجاعات السلفية التكفريية. إىل خيالفها يف العقيدة بالنسبة 

ية للمشاريع الدينية، واحتالهلا املشهد التارخيي وقد مشلت العودة املدّو
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ية اإلسالمية اليت مل تنحصر فكان انتشار اإلحيائ .هاملعاصر، العامل اإلسالمي كّل

ياتها يف منازعة احلركية اإلسالمية التقليدية )اإلخوان املسلمون( للمجال السياسي جتّل

سم بالشمول فقط، بل متظهرت يف الدعوة العامة إىل بعث هوية إسالمية جديدة تّت

المية، إس صل بها تلك احملاوالت الدؤوبة لصبغ السياسات املختلفة بصبغٍةة، وتّتوالقّو

ز هذه جتماعي، والسلوك الفردي. وما مييِّمبا فيها السياسات احلكومية، والسلوك اال

لة املمّثيف لبنان سالمية حيائية اجلهادية الوطنية )املقاومة اإلحيائية املعاصرة عن اإلاإل

لة (، وعن احلركية التقليدية )املمّثسالمي يف فلسطنياإل اجلهاد ةوحرك ،حبزب اهلل

ل عصبها يشكِّ ،دخوان املسلمني(،ارتكازها على فهم سلفي جهادي حمّدباإل

  .وقوتها الشعبية ،يديولوجيةوحلمتها األ ،العقائدي

 

 ــــــ مظاهر اإلحياء الديين

 ــــــ ـ على املستوى الرمسي

ت الظاهرة اإلحيائية على مستوى السياسات احلكومية يف العامل اإلسالمي جتلَّ

ودستور الدولة،  ،ق بصيغة احلكمتتعّل»بسلسلة من اإلجراءات القانونية والتشريعية، 

سرة ومرياث، وإنشاء الوزارات املختصة أو من زواٍج ،وبقضايا األحوال الشخصية

، ف، وبناء املساجد، وتنظيم قوافل احلّجبالشعائر الدينية، واالهتمام بنظم األوقا

وتطوير اجلامعات اإلسالمية العريقة )كاألزهر والزيتونة والنجف وقم(، وفتح أقسام 

للشريعة اإلسالمية يف اجلامعات احلديثة، وانتشار معاهد حتفيظ القرآن الكريم، 

رف إضافة إىل االهتمام بتنظيم قضايا الزكاة والصدقات، والسماح بننشاء مصا

 .(3)«إسالمية

 

 ــــــ مستوى اجملتمع األهلي ـ على

ن جتماعي، وبروز موجة التديُّاملظهر الثاني لإلحياء اإلسالمي يتعلق باملستوى اال

وإقامة  ،الشعيب، واضطالع اجلماهري بأعمال وأدوار دينية واضحة، كبناء املساجد

مجعيات حتفيظ القرآن الكريم، والعناية مبقامات األولياء وأضرحتهم، واإلقبال على 
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وحضور الدروس الدينية، وتأسيس اجلمعيات الثقافية اإلسالمية،  ،الطرق الصوفية

صطلح عليه باجملتمع األهلي، أي مبا ُي إنه مظهر خاّص .ومجعيات التكافل االجتماعي

نني لالضطالع بأدوار اجتماعية، بعيدًا عن دور الدولة وانتظار مبادرة مجهور املتديِّ

االهتمام املتزايد بالعمل النقابي، واالنتخابات الطالبية »رعايتها هلم. يضاف إىل ذلك 

 ة، وتشكيل حركات وجتارب صدامية احتجاجية ضّديوالعمالية، وبروز ظاهرة السرِّ

السلمي  ،حركات اإلسالم السياسيى إىل تشّكل األمر الذي أّد .النظم احلاكمة

ار العنفي منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين مع . وقد برز التّي(9)«منها والعنفي

يف  «حاجلهاد املسّل»رات ومع تطّو ،حادثة اغتيال الرئيس املصري أنور السادات

 أفغانستان.

 

 ــــــ ـ على املستوى الفردي

مبستوى السلوك الفردي، ويعين رغبة التمايز عند  قواملظهر الثالث لإلحياء يتعّل

جتماعية، من جهة امللبس واملأكل والرموز والشعائر نة عن باقي الفئات االّيالفئات املتد

الدينية. فرتكز هذه الفئة على إطالة اللحى، وحلق الشارب، وارتداء اجللباب دون 

ميته باللباس الشرعي عقب القدم. ويقابله عند النساء ارتداء ما يصطلح على تس

والرتكيز على عدم االختالط بني اجلنسني، » ،والدعوة إىل ارتداء النقاب ،)احلجاب(

د على االحتفاالت الدينية، واحلشد يف واإلقبال على الكتب الدينية، وزيادة الرتّد

املساجد، واحلرص على الطقس الديين يف حفالت الزواج واطختان، وإقامة املوالد 

 .(8)«واالحتفال باملناسبات الدينيةالدينية، 

 

  ــــــ ـ على مستوى التنظيم احلزبي

ىل إأو  ،سالميةإقامة دولة إ إىلل يف شيوع الدعوة يتمّث واألهّمرابع املظهر ال

ورفض  ،د والتنوع يف اجملتمعاتىل رفض التعدُّإتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، أو 

وتراجع  ،ثنيةاإل ـ العرقيةو ،الدينية ـوبروز ظواهر اهلويات املذهبية  ،االندماج الوطين

وتهم  ،وانتشار ظواهر التكفري والتخوين ،وضرب معنى املواطنية ،االنتماء الوطين
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 .(7)عةْدة والفسق والِبالرّد

حاول اجلمع  ،وهذا املعطى أو املظهر األخري هو معطى سياسي ثوري بامتياز

من  ،والرتكيب بني املظاهر االجتماعية والثقافية والسلوكية لإلحياء الديين املعاصر

 .رهاب(خالل حمورية وسيادة فكرة العنف الثوري املسلح )اجلهاد الذي لبس لبوس اإل

ما أعطى لظاهرة  ،وقد صارت له مرجعيته الفقهية ـ الفكرية )السلفية اجلهادية(

صار هو املسيطر مع حركة طالبان وتنظيم  ،دًا جديدًاْعألصولي ُبحياء الديين ااإل

د اآلخر، اإلحيائي هو أيضًا، ْعد هو التباسه بالُبْعواطخطري يف سيطرة هذا الُب القاعدة.

طار نسالم كل يف حركات املقاومة املرتكزة على اإلري، واملتمثِّإمنا الوطين التحرُّ

 واالحتالل.حضاري سياسي يف مواجهة االستعمار 

 

 ــــــ عوامل اإلحياء الديين

ت إىل اإلحياء لعوامل واألسباب اليت أّدلدت تفسريات الباحثني تباينت وتعّد 

اختالف أصوهلم احلضارية، أو منطلقاتهم الفكرية سبب ب وذلك ؛اإلسالميالديين 

غربية أكادميية أو رمسية أو  واأليديولوجية، أو أدواتهم البحثية، بني قراءٍة

استشراقية، وقراءة ماركسية، وأخرى ليربالية علمانية، إضافة إىل قراءة أصحاب 

أن هناك اتفاقًا  د إاّلالظاهرة من اإلسالميني أنفسهم. وبالرغم من هذا التباين والتعّد

ظ ة تداخلت يف معظم مقاربات الظاهرة اإلحيائية وقراءتها، مع حفاعلى عوامل عّد

 تفسريي وحتليلي غالب عليها. مقاربة على طابٍع كّل

كما وردت يف املقاربات  ،جنمل التفسريات املختلفة لعملية والدة هذه الظاهرة

 على النحو التالي: ،ةكاّف

 

 ــــــ ـ العامل اخلارجي

مقاربات تربط الظاهرة اإلحيائية اإلسالمية مبوقف حركات اإلحياء من هناك 

نها حتيل والدة الظاهرة إىل اطخارج، معتربة هذا اطخارج إأي  ،معه الغرب والعالقة

العامل األول واألخري يف بروز اإلحيائية السياسية على وجه »العامل األساس أو 
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يرى أن ظهور حركات  ْن. وهذه احلالة تأخذ مستويات عدة، منها َم(12)«التحديد

فرضه على األمة العربية  جاء نتاج تدافع طبيعي واستفزاز غربي، مبا»اإلحياء 

 .يات خمتلفة، وسياسية وعسكرية وثقافية وتكنولوجية صناعيةواإلسالمية من حتّد

حتمل مسة  ،(11)«فعل طبيعي على الغرب وهي حركات ـ  وفق هذه املقاربة ـ  رّد

املقاومة واملمانعة، ما جيعل التمييز بينها على أساس هذا املعيار يضيع يف متاهة 

وفق سياقات زمانية ومكانية وأطر  ،واملواقف والرؤى املختلفة ،السياسات التفصيلية

 ـ والعقيدية ،، ناهيك عن األطر الثقافية ـ الفكريةدةجمتمعية وتارخيية كثرية ومتعّد

 حركة. اضنة لكّلاملذهبية احل

ي االستعماري العسكري يرى بعضهم أن الظاهرة مستوى التحّد علىف

كان بفعل مقاومة الشخصيات اإلسالمية للنفوذ األجنيب، والدور الذي »وانتشارها 

األمر الذي  السيطرة االستعمارية يف فرتة ما قبل االستقالل، قامت به من كفاح ضّد

 / سة، وأكد الدور اهلام الذي أّداه اإلسالم اجلهاديد العالقة بني الدين والسياكَّأ

. وبهذه املواجهة (10)«دول املغرب العربي :ومثاهلا .املقاوم يف استقالل تلك البلدان

وحتّول إىل عداء  ،تكّرس عداء هذه احلركات لالستعمار واإلمربيالية»العسكرية 

ها السياسي ْيمميزة ملساَر ًةَمسافر للغرب، تواصل مع استمرارها وانتشارها، وأصبح ِس

الدين  الشيخ عّز :مثل ،ىل ذلك جاءت التجارب الالحقة لتضيف أمساءإ. و(14)«والثقايف

عبد القادر اجلزائري  واألمري ام يف فلسطني، والسيد موسى الصدر يف لبنان،القّس

 خل.إ...،والشيخ عمر املختار اللييّب

سرائيلي يف مواجهة االحتالل اإلويف مستوى املواجهة األساسي واألصلي تبقى 

سالمية ذات النهج لبنان وفلسطني هي املرتكز لظهور حركات املقاومة املسلحة اإل

 ري...الوطين التحرُّ

االستجابة »ًا كان األمر يف ّيي االستعماري ثقافويف مستوى مواجهة التحّد

استجابة لتحدي  ـأخرى  ـ يف مقارباٍت ستقالل، وكانت والدة هذه الظاهرةي االلتحّد

وُترجع بذلك الظاهرة إىل ثنائية األصالة والتغريب. فاحلركات  .(13)«االنتماء واهلوية

اًل للعملية م من الغرب باعتباره جزءًا مكّمالتحديث الذي ُيستلَه اإلحيائية جاءت ضّد
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إىل تعترب العودة إىل اإلسالم عودة »وحينئذ  .االستعمارية، وجزءًا من املرياث االستعماري

. واإلحيائية الدينية (12)«واستقالل التفكري ،وتأكيدًا على الكربياء القومي ،األصالة

لقيمها  ورفٌض ،ـ وفق هذا االجتاه ـ حركة احتجاج ضد احلداثة الغربية

االستهالكية، وإحداث قطيعة ثقافية مع منطق احلداثة الدنيوية، اليت تعزى إليها 

 بالتفاوتات االجتماعية وانتهاًء ة، ابتداًءاّفاختالالت جمتمعات العامل الثالث ك

انبعاث اإلسالم يف شكله السياسي سوى اجلزء املرئي من حركة  »باالستبداد. وما 

عميقة واسعة جتهد إلعادة اإلسالم )األسلمة( إىل احلياة اليومية والعادات، وإلعادة 

تالي فنن السلفية كعودة وبال. (13)«سةتنظيم احلياة الفردية انطالقًا من النصوص املقّد

 ىل اجلذور واألصول جتد هنا تسويغها العقالني.إ

حداثة الغرب التكنولوجية هي التهديد »هم أن وضمن السياق نفسه اعترب بعُض

ة، مبا مشلت من تطورات علمية وصناعية تسرَّبت إىل جوانب احلياة األكرب لألّم

 ي األهّمعلى هذا التحّد كلها، وأن احلركات التجديدية الثورية جاءت رّدًا

 .(19)«واألخطر

ىل الغرب بصفته العامل اطخارجي لظهور اإلحيائية يأخذ مستوى إإن اإلحالة 

 .الذي يعترب عالقة الظاهرة اإلحيائية بالغرب ضمن تدافع طبيعي ،مآخر، خالف املتقدِّ

ط ّطوهذا املستوى من املقاربات يعترب أن الظاهرة نفسها صناعة غربية كاملة، وخم

هلا من قبل الغرب، وأن الدول األجنبية املعادية حلركات التحرر هي اليت تقف من 

ة للثورات لتخلق منها تنظيم القوى املضاّد ؛وراء هذه الظاهرة وحركاتها السياسية

. وبالرغم مما تقوم به هذه احلركات من تهديد ملصاحل الغرب «ميةالتقدُّ»وللحركات 

ومقاتلة االحتالل اإلسرائيلي يف جنوب لبنان وفلسطني، ، يةونفوذه يف املنطقة العرب

كًا إىل النهاية  متمسِّ ،خاص القومي واملاركسي وبشكٍل ،اليسار العربي»فقد بقي 

احلركة اإلسالمية يف العامل وبني  بفكرة االرتباط الوجودي الذي ال ينفصم بني منّو

خمططات السياسة الغربية، سواء جتسدت هذه املخططات عن طريق احتواء فكري، 

د البعض يف احلديث عن دعم إسرائيل أو شراء مادي بأموال النفط...، بل مل يرتدَّ

لتفتيت اجملتمعات  ؛بهدف إحياء الطائفية وتنميتها ؛ي للحركات الدينيةالسّر
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 .(18)«العربية

 

 ــــــ ـ العامل الداخلي

جند  ،اليت حتيل الظاهرة اإلحيائية إىل اطخارج ،خبالف املقاربات السابقة

ة ع أثر هذا الداخل على مستويات عّدمقاربات حتيل بروز الظاهرة إىل الداخل. ويتوّز

حركات اإلحياء بتفاقم األزمات الداخلية  من التفسري، تلتقي مجيعها على ربط منّو

األزمة املادية »للمجتمع اإلسالمي، وتركيبه البنائي الداخلي. ومن هذه األزمات 

وتناقضات اجتماعية، خمّلفة أزمة  ،فته من تفاوت طبقيواالقتصادية، وما خلَّ

قاربة أغلب وفق م ،بت األزمة االقتصادية واالجتماعية. وقد سبَّ(17)«اجتماعية واقتصادية

جاهات اطخالص الديين من الواقع املأساوي اقتصاديًا االجتاهات اليسارية، تصاعد اّت

َقرين أوساط الفقراء واملْف»وهي  ،واجتماعيًا، والذي ولدت منه اإلحيائية اإلسالمية

عة اقتصاديًا شة واملصدَّطة املهمَّا، والفئات املتوّسياجلدد، املنحدرين من الطبقات الدن

 .(02)«متسارع حنٍو على

تركّز العديد من املقاربات على دور الدولة العربية احلديثة يف األزمات    

بسبب إخفاقها يف وضع  ؛االقتصادية واالجتماعية، معتربة أنها وراء هذه األزمات

يرتفع اإلسالمي  تالصوجعل من  ، ممااحللول املناسبة ملشكلة التنمية والتحديث

، وهو رأس حربة يف (01)من الدستورّية الليربالّية الوليدة ، والبديلهو اهلوّيةويعلن أنه 

وتبذير  من فساٍداالستبدادية والدكتاتورية لدولة النموذج اآلخر لسم به ما اتَّمواجهة 

منها لتكون البديل إلخفاق األنظمة الثورية  جاءت اإلحيائية يف مسعًى»ـف  .وسوء إدارة

 . (00)«واالشرتاكية يف معاجلة هذا املأزق السائد الذي خلقته مبمارساتها

كذلك فنن إخفاق األنظمة العربية يف حتقيق شعاراتها يف الوحدة القومية 

رة، وأخطرها هزمية العام إىل  هزائمها العسكرية املتكّر وحترير فلسطني، إضافًة

ل عن خياراتها القومية واالشرتاكية إىل اطخيار ، جعلت مجاهري واسعة تتحّوم

إهّلي  انتقاٌم»زمية سالمية أن تلك اهلبعض اجلماعات اإلوبهذا فقد اعتربت  .اإلسالمي

ويف ـ كان قد أعلن د قطب سّي، مع العلم أن (04)«على إهمال الدين وحماربة جند اهلل
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العقيدة اإلسالمّية ال ُتعارض النزعة القومّية أو الوطنّية، بل »أّن إحياء ـ وقت سابق 

 .(03)«تغّذيها أو تزكيها

ويضاف إىل أزمات النظام العربي السابقة األزمة السياسية وأبعادها املختلفة، 

كقضية الشرعية، والدميقراطية، واملشاركة السياسية، وتداول السلطة، 

 واحلريات.

حركات اإلحياء »عض املقاربات اليسارية إىل أن يف الوقت الذي تذهب فيه بو

مية، كما يف اإلسالمي جاءت بهدف مواجهة اجلماعات اليسارية والقوى الثورية والتقدُّ

فشل احلركات واألحزاب اليسارية »ن مقاربات أخرى ترى أن ن، ف(02)«مصر وفلسطني

التخلف والتنمية أو متثُّل والقومية والليربالية العلمانية وإخفاقها، سواء يف حل مشكلة 

واستيعاب الثقافة اإلسالمية والتعامل معها، فضاًل عن اإلخفاق يف كسب وتأييد 

م اإلحيائية اإلسالمية ى إىل سقوط أيديولوجياتها، وتقدُّقواعد مجاهريية واسعة، أّد

. فانفسح الطريق أمام احلركات األصولية (03)«هاتلطرح نفسها كبديل عن هذه التوجُّ

 .(09)«م األمل باطخالص والسعادةة إىل أيديولوجيا تقّدحاجة اجلماهري املاّس» لـ ؛سعًاوا

 

 ــــــ سالميـ  العامل اإل

رئيس إىل اإلسالم  أرجعت املقاربة اإلسالمية عوامل اإلحياء اإلسالمي بشكٍل

 نميك ،نفسه، بصفته الباعث على هذا اإلحياء، وبصفته دينًا ومنهجًا شاماًل للحياة

دة مل َتُمت على اإلطالق. وما حدث يف السبعينيات بنظر بداخله عوامل إحيائية متجّد

عودة إىل الذات احلضارية لألمة، وإىل فطرة اهلل اليت فطر الناس »هذه الرؤية هي 

عليها، وال ميكن أن يعيش اإلنسان سعيدًا دون دين، فكانت العودة إىل الدين 

 ،ريب النماذج احلضارية واالجتماعية والسياسية الغربيةواستعادة اهلوية بعد أن متَّ جت

وهذا ما  .(08)«عام األخرية من تاريخ العامل اإلسالمي َتْيئوإخفاقها مجيعًا على امتداد امل

إن »م: جمموعة من حراس الثورة عام أمام ب اخطيف  &مام اطخميينعنه اإلر عبَّ

أن  وكادوا يسحقون القرآن، إاّل ،وكادوا يقضون عليه ،اإلسالم كاد أن ينسى

 ،ثورتكم يا شباب إيران، ونهضتكم يا أبناء الشعب اإليراني ـ وهي نهضة إهلية ـ
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 . (07)«اإلسالم حياة جديدة ْتوأعَط ،اإلسالم ْتوأحَي ،القرآن ْتأحَي

هناك مشكلة على مستوى البشرية »أن  السيد حسن نصر اهلل من جهته يرى

ى القيامة، هي مشكلة االبتعاد عن حكم اهلل، اإلنسان وحّت، منذ ُوِجَد ككّل

جمتمع ُيقام على أساس غري أساس  فنن الُسنَّة اإلهلية التارخيية حتكم بأن أّي يوبالتال

لن  . واحلّل(42)«هذه الُسنَّة إهلية. اإلسالم سيواجه نفس النتائج اليت نواجهها يف لبنان

والعلمانية تعين فصل  .مانيني كاإلسرائيلينيالعل»ألن  ؛يكون على أيدي العلمانيني

إن املطلوب »جييب: و .؟ يتساءل السيد نصر اهللفما هو احلّل. (41)«الدين عن السياسة

، بل هي قائمة حركة تغيري شاملة يف املنطقة، وحركة التغيري هذه ليست بعيدًة هو

من أرض إيران فعاًل؛ وإمنا ُيراد هلا مشولية أكثر، كحركة التغيري اليت بدأت 

من حركة التغيري اليت ستشمل املنطقة.  ًاذلك على املسلمني أن يكونوا جزءاإلسالم؛ ل

جيب  ...تهاهذه احلركة املنطلقة من إيران، واليت متثِّل اجلمهورية اإلسالمية مركزّي

 .(40)«#املنتظر جيب أن نبين جيل صاحب الزمان املهدّي ...أن نعمل لبناء أمة جماهدة

 وأقّل ،أكثر أصالة ىمنح «األصولية السياسية»مكسيم رودنسون يعطي  

هو تشكُّل  الطائفة اإلسالمية »َعَرضّية، حني يعترب أن العامل األساس يف انتشارها 

ذلك راجع إىل الظروف التارخيية  وكّل .ـ دينية ة على هيئة بنية سياسيةألول مّر

جاه تأكيد . ويف اّت(44)«دولة املدينة لوتشكُّ ،اطخاصة اليت رافقت ظهور اإلسالم

نتاج تراكم »األصالة التارخيية لظاهرة اإلحياء اإلسالمي يذهب حسن حنفي إىل أنها 

 .(43)«دين ورجال اإلصالحتارخيي عرب العصور للمجدِّ

ن ومتظهراته اإلحيائية، وعودة اإلسالم إىل يُّم إىل أن عودة التدوخنلص مما تقّد

االجتماعية والسياسية واحلضارية، وبروز تيارات وحركات تستهدف قلب الصراعات 

إعادة أسلمة جمتمعاتها،  ،من خالل الدعوة الدينية أو العمل السياسي أو العنف الثوري

 وإعادة تنظيمها، وتوجيه مسارها طبقًا ملبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها، كّل

ء اإلسالمي باملعنى الواسع للكلمة، أي ه تارخيّيًا إىل حركات اإلحياذلك ميكننا رّد

للثقافة الكالسيكية، وَتمثُّل  ،مبا متثله من استعادة بطيئة، لكن دائمة ومستمرة»

وإعادة فهم وتقويم  ،مها كمرتكز لتماٍه مجاعي تارخيي...، واستعادة للوعيَيِق
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حنطاط م واألفكار، بل ولإلميان الديين نفسه، بعد حقبة االَيوجتديد للرتاث والِق

 .(42)«نيواملوت الطويلة للقلب والعقل اإلسالمّي

ومن هنا ميكننا أن جنعل العوامل السابقة للظاهرة اإلحيائية  ـ  دون عامل 

لتجذرها وانتشارها وتواصلها التارخيي، ال  ؛املؤامرة وخدمة االستعمار ـ  بصفتها دوافع

 دات هلا تنتفي الظاهرة بانتفاء بعضها.بصفتها مولِّ

اليت أفرزتها صدمة االلتقاء بالغرب  «أزمة اهلوية»صها وهذه الدوافع تلّخ

دية والثقافية(، وذلك بعد ة )االجتماعية والسياسية واالقتصاوحداثته، يف أبعادها كاّف

يف صيغته األخرية، الصيغة  وإْن ،القطع التارخيي مع منوذج احلكم اإلسالمي أن مّت

غربي ـ  تركي  ة العثمانية إىل حني سقوطها بتحالٍفلتها السلطنالسلطانية كما مثَّ

 ي.حاد والرتّقداخلي على يد حزب االّت

مع ـ  (43)رودنسونحبسب  ،دولة املدينة ـ «املثال»هذا القطع التارخيي مع ذلك 

 ًىاحلضور الغربي يف املنطقة، وتشكلُّ دول ما بعد االستقالل، اليت أخذت تنحو منح

بنقصاء الدين عن السلطة، ومواقع القرار وإعادة ضبطه ومأسسته يف  لعلمانيًا متّث

ز شرعية السلطة، أدخل الذات العربية يف أزمة هوية بني ما هو اجملتمع، مبا يعزِّ

 .«رللجمود والتأّخ»ما هو عنوان و «للتقدم»إسالمي وما هو غربي، بني ما هو عنوان 

ديثة وعالقتها باجملتمعات اإلسالمية، يضًا وأساسًا مسألة الدولة احلأه طرح ولكّن

ي االحتالل االسرائيلي ويف القلب منه حتّد ،ي االستعماريومسألة مواجهة التحّد

العراق وأفغانستان(. ومع إخفاق جتارب  ثّم...، لفلسطني )وجنوب لبنان واجلوالن

وقيمها سات احلداثة وأبنيتها النهضة والتنمية لدول ما بعد االستقالل، وفشل مؤّس

م الدينية أو علمنتها، إضافة إىل اهلزائم العسكرية أمام َياحلديثة عن إقصاء الِق

 ،من االغرتاب داخل اجملتمعات نفسها األزمة ومتظهرت كحالٍة ْت، زاَد«إسرائيل»

عن حالة مميزة  رؤ واالستالب مفردات تعبِّحت مصطلحات االغرتاب والتشيُّبأص»و

رة، وُتستخدم يف خمتلف أوجه النشاط الثقايف، حيث تظهر للفرد يف اجملتمعات املعاص

أن  ىكموضوع أساسي لتعقيد ظواهر اجتماعية وسياسية...، واالغرتاب الديين، مبعن

على املستوى األنطولوجي والنفسي والسياسي  يلجأ الفرد إىل الدين كصيغٍة
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يجة لالغرتاب عن واالجتماعي، ملقاومة هذا اإلحساس املعذَّب باالغرتاب عن نفسه، نت

 .(49)«سات االجتماعية اليت حياول أن ينتج ذاته من خالهلااملؤّس

د على هذا احلال قامت حركات اإلحياء اإلسالمي بننشاء خطاب متعّد وكردٍّ

وهو خطاب خنبوي ضعيف األثر،  ،«جتديدي»املالمح، منه ما هو إصالحي ذو منزع 

إنشاؤه  وكالهما كان يتّم ونفوذًا.وهو األكثر شعبية  ومنه ما هو سلفي تقليدي،

إىل  ٍيعلى قاعدة األرضية املعرفية والثقافية لتلك احلركات، أي اإلسالم، مع َسْع

ع مبالمح مميزة، هذا الواقع ّتش الذي يتميواالستجابة لتحديات الواقع املخصوص املع

ل التعبري النموذجي على حال املأزقية الشاملة والعميقة اليت تعيشها البلدان الذي ميّث

 العربية واإلسالمية. 

ىل إة والعودة ومن داخل حركات اإلحياء اإلسالمي هذه، ومن داخل أزمة اهلوّي

عناوينه ومضامينه الدينية والثقافية  وبسبب املواجهة مع اآلخر بكّل ؛األصول

سالمي جديد يقوم على حمورية فكرة إر خطاب ية، تطّووالعسكرية واالقتصاد

وعلى ممارستها ضمن رؤية سلفية هلا قوهلا يف كيفية تنظيم  ،حالعنف الثوري املسّل

ىل إوإدارة االجتماع السياسي للمجتمعات العربية، األمر الذي قاد هذه احلركات 

 ولرّد ؛اع عن الذاتوجهادًا مشروعًا للدف ،باعتباره ممارسة ثورية ؛رهابتربير اإل

وتتحول  ،طائفي إىل صراع ديين يينحرف الصراع االجتماع»وأكثر من ذلك  العدوان.

 اطخارج إىل الصراع بني املسلمني أنفسهم يف السلفية من الصراع مع الغرب يف

   .(48)«الداخل

محاس  اوحركت، سالمية )حزب اهلل يف لبنانولكن وجود ظاهرة املقاومة اإل

آخر  س ملأزٍقسالمية أسَّحيائية اإلخمتلف من اإل سالمي يف فلسطني( كنوٍعواجلهاد اإل

ل يف طرح مشروعية الفكر السلفي اجلهادي التكفريي يف وجه فكر إحيائي يتمّث

ىل جانب فاعليته االجتماعية إ ،ـ فقهية ع مبشروعية عقائديةهو اآلخر يتمتَّ ،ديين

 هذا املعطى اجلديد من داخل إىلم النظر والسياسية يف جمتمعاته وحميطها، ما حتَّ

وبالتواصل مع السياقات االجتماعية والظروف التارخيية اليت  ،سالمية أواًلاملرجعية اإل

من تيارات جهادية  هاوباملقارنة واملغايرة مع ما أنتجته املرجعيات نفس ،أنتجته ثانيًا
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 سلفية وتكفريية.

 

 ــــــ أزق األساسوامل ،الدين والعنف: اإلشكالية اجلامعة

اليت تعتمد العنف  ،حياء اإلسالمي اجلديدةمع ظهور وانتشار حركات اإل

التعامل مع قضية العنف  رهاب يف تعاملها مع اآلخر الداخلي واطخارجي، مل يتّمواإل

منا ظلت تلك احلركات أسرية اطخطاب اإلسالمي السلفي إو ،هذه من منظار عصرّي

 ومبضامينه البعيدة عن مقاربة املشكالت املعرفية والسياسية احلقيقية. ،القديم

عن وما نتج عنها من سؤال  ،رهاب واملقاومةواحلال أن موضوعات العنف واإل

 ،شغلت هذه احلركات ،ة العام ـاهلوّيعن سؤال  العالقة بني الدين والسياسة ـ  ومن ثّم

وجود. فشعار إعادة نظام اطخالفة، أو ر لللت حمور حتركها وانبعاثها كمربِّوشكَّ

ة، أو مواجهة إقامة دولة اإلسالم، أو استئناف احلياة السياسية اإلسالمية لألّم

ًا من ّدُب الصليبية اجلديدة، كان حمور الكثري من دعاوى تلك احلركات اليت مل تَر

فنن انطالق . ويف نفس الوقت (47)«ىل مبتغاهاإللوصول  رهاب كطريٍقاعتماد العنف واإل

ل وجنوب لبنان( شكَّ ،رض احملتلة )فلسطنيحة من أجل حترير األاملقاومة املسلَّ

له مضامني وعناوين ورؤى ختتلف  ،حمصدرًا آخر من مصادر شرعية العنف املسلَّ

 فية اجلهادية، والتكفريية منها حتديدًا.َلجذريًا عن تلك اليت اعتمدتها السَّ

ن تفرض أحة )املقاومة( سالمية املسلَّوطنية ـ اإلفهل استطاعت هذه احلركات ال

سؤال العالقة بني الديين  نن جتيب عأخيارها الوطين باسم الدين؟ وهل استطاعت 

قامة إفروض مشروع أسلمة اجملتمع وور الوطين بات مشروع التحّروالوطين، وبني متطّل

ذت على اجملال أم أن السلفية اجلهادية والتكفريية هي اليت استحو ،دولة دينية

سالمية إىل ظاهرة إرهاب ل ظاهرة اإلوسخرتهما يف اجتاه حتّو ،الفكري والعقائدي

 بامتياز؟

اآلخر هو: هل كان اطخطاب اإلسالمي املقدَّم خبصوص طبيعة  والسؤال املهّم

ومسألة املقاومة املشروعة واجلهاد الشرعي،  شكل العالقة بني الدين والعنف،

و استئناف احلياة اإلسالمية، أقامة النظام السياسي اإلسالمي إ إىلوكيفية الوصول 
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دًا ومشروطًا حبدود وشروط احلراك االجتماعي أو حترير األرض والوطن، حمّد

؟ وهل «ماضوية»و «فيةَلَس»باجملتمع املوجودة فيه هذه احلركات، أم مبرجعية  اطخاّص

بني الدين والدولة، بني املاضي ملشكلة العالقة  م اطخطاب اإلسالمي املعاصر حالًّقدَّ

؟ وهل رهابواحلاضر، بني األصل والعصرنة، بني الدين والعنف، بني املقاومة واإل

ك معرفّيًا باألصول اإلسالمية حافظت هذه احلركات على أصالة اطخطاب، أي التمّس

ق الشرط السوسيولوجي باالنطالق من الوضعية مع حتّق ،يف مواجهة األسئلة املطروحة

 ة القائمة يف اجملتمع العربي اإلسالمي؟التارخيية الراهنة للواقع، والوعي بأزمة اهلوّي

ه أن حركات لسابقة وطرحها تستند إىل مفهوم قوامإن مناقشة اإلشكالية ا

وحنن نعترب دراسة تلك  .اإلحياء اإلسالمي هي حركات اجتماعية من الطراز األول

رمسية )أهلية( يف أحد صورها، جزءًا سات سياسية غري كونها مؤّس ؛احلركات

صورة، وما يرتافق مع ذلك  أساسّيًا من النظام االجتماعي، ال ميكن فصلها عنه بأّي

 وطرق السيطرة عليه. ،من دراسة مظاهر الصراع

 Orientedـ  Value فحركات اإلحياء هي حركات اجتماعية قيمية

Movements مجاعية هدفها إنعاش أو محاية أو كمحاوالت »تندرج و ،بالدرجة األوىل

سم بقدرتها على تطوير أو استحداث قيم معينة، باسم بعض املعتقدات العامة اليت تّت

التنفيذ يف جماالت الفعل اجلماعي، إلعادة تركيب القيم، أو وضع املعايري يف صيغ 

 د على القيم، وتشّدجديدة، وإعادة تنظيم حوافز السلوك االجتماعي لدى األفراد

واملعايري املاضية، حماولة إعادة قوتها أو نفوذها يف واقع احلياة االجتماعية، وذات 

كما  ـ ية دراسة تلك احلركات االجتماعية. وتكمن أهّم(32)«نزعة دينية أو روحية

اجملتمعات قد أصبحت اآلن تعرتف بأنفسها بصفتها نتيجة »ن أ ـ يف يقول آالن تورين

ويف عملية اطخلق الذاتي  اجتماعي، لقرارات أو معامالت، لسيطرة أو صراعات، لعمٍل

 ،ل  احلركات االجتماعية القوى اليت تنازع جهازًا قائمًا للعمل التارخييهذه متّث

. وإذا كان شرط جناح احلركات (31)«ر اجملتمع إىل قناة خمتلفةوتسعى إىل حتويل تطّو

ى إثارة احلماس وااللتزام بنشاط سياسي عل صياغة مذهٍب قادر»االجتماعية 

متواصل...، واالستناد إىل نظرية اجتماعية تستطيع شرح املسائل الرئيسية، وإيضاح 
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 من دَّوعليه ال ُب، (30)«األهداف وطرق الوصول إليها، وختطيط الصيغ البديلة للمجتمع

 ـ العقائدية االجتماعية والدينية ـ دراسة احلركات اجلهادية ضمن الرؤية السياسية

رهاب واجلهاد مها قادة تلك احلركات إلشكالية العنف واإلالفقهية اليت يقدِّ

من ناحية، ورصد مقارباتهم لالجتماع  هم اطخاّصواملقاومة، كما يطرحونها يف نّص

 خرى.أ السياسي ضمن حراكه الواسع فيما هي جتربة هذه احلركات من ناحيٍة

اإلسالمي املعاصر يف اشتغاله بنشكالية علوم أن اطخطاب السياسي ومن امل

 ،ومنوذج السياسة اليت يدعو إليها يف العالقات اجملتمعية الداخلية ،الدين والعنف

ىل تنفيذ هذه السياسة، ولكيفية مواجهة إكما الدولية اطخارجية، ولطرق الوصول 

ل حبسب مرجعية ك ؛دت معاجلاته لتلك اإلشكالياتحتديات الداخل واطخارج، تعّد

د تياراته تلك على النحو اإلجرائي وميكننا أن نعّد .من تياراته ورهاناته التارخيية

 التالي:

لته احلركة الوهابية يف اجلزيرة العربية، الذي مّث ،التكفرييار السلفي ـ التّي 

وخصوصًا تيار السلفية  ،ع عنها من حركات واجتاهات يف العامل اإلسالميوما تفّر

 اجلهادية.

جاه الشيخ حممد عبده، له اّتمّث ي)النهضوية(، الذ «السلفية اإلصالحية» تيار ـ 

 وغريهم . ،وحممد رشيد رضا، وخري الدين التونسي

سات الوقف )التقليدية( الذي وجد يف مؤّس «الرمسية اإلسالمية»تيار  ـ 

اإلسالمي، واجلامعات الدينية التقليدية، كاألزهر والزيتونة والقريوان والنجف 

 سة.شرف وقم املقّداأل

جاهاته مع حركة الذي تشكًّلت أوىل جتاربه واّت ،«احلركية اإلسالمية»تيار  ـ 

أبرزها  ،اإلخوان املسلمني يف مصر، وما حلقها من جتارب واجتاهات أخرى خمتلفة

 حزب الدعوة اإلسالمية الشيعي.

مل  ْنرون، ممَّرون اإلسالميون املتأّخ، وهم املفكِّ«التجديد العقالني»تيار  ـ 

موا إجابات معاصرة على السؤال السياسي من التيارات السابقة، وقّد ينتسبوا إىل أيٍّ

وسعوا إىل تقديم نظرية سياسية إسالمية خبصوص  ،داخل الدائرة اإلسالمية
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إشكالية الدين والدولة، وملفهوم الدولة اإلسالمية، ولقضايا العنف واجلهاد 

 واحلرب، واالخنراط يف العالقات الدولية واجملتمع الدولي.م ْلالسِّ ،(34)رهابواإل

الذي محل  ،اجلهاديسالمي اإلتيار الىل جانب هذه التيارات كان هناك إو ـ 

فكان شعاره األساس  ،لواء ملقاومة االحتالل الصهيوني جلنوب لبنان وفلسطنيال

 الديين. النّص ىلإح املرتكز حترير الوطن، وممارسته الفعلية هي اجلهاد املسلَّ

 

 ــــــ خامتة

احلالة الثورية اإلسالمية اليت تعيشها اجملتمعات العربية ـ اإلسالمية تدعو إىل 

ف الصاحل الذي َلانطالقًا من منوذج السَّ ،وصناعة املستقبل املشرق ،النهوض باحلاضر

وكان ذلك أحد أهم مظاهر الصحوة  ،سالمية للعامل اإلوقّو ل يف املاضي مواقع عّزمثَّ

قع املواجهة التحديات والقضايا السياسية املباشرة يف الو ؛سالمية يف العصر احلديثاإل

الوجود الصهيوني والدعم وخصوصًا جلهة  ،من احتالل وجتزئة وختلف ،الراهن

 ه.الغربي ل

ية سالمية وتبلورها يف تيارات حركية وسلفحيائية اإلإن صعود الظاهرة اإل

ل اطخارجي املتمثِّ العدّو ضّد، حها عند مسألة ممارسة العنف املسلَّوجهادية تلتقي كّل

 ،محاس واجلهاد( اوحركت ،بعضها )حزب اهللإىل يف االحتالل االسرائيلي بالنسبة 

 معظم القوى السلفية اجلهادية، وضّدإىل الصليبية ـ اليهودية عمومًا بالنسبة  وضّد

مجاعات السلفية إىل خيالفها يف العقيدة بالنسبة  ْنَم وكّل ّدالنظام احلاكم املرت

  ية.التكفري

وقد مشلت العودة املدوية للمشاريع الدينية، واحتالهلا املشهد التارخيي 

ه، فكان انتشار اإلحيائية اإلسالمية اليت مل تنحصر املعاصر، العامل اإلسالمي كّل

التقليدية )اإلخوان املسلمون( للمجال السياسي ياتها يف منازعة احلركية اإلسالمية جتّل

سم بالشمول فقط، بل متظهرت يف الدعوة العامة إىل بعث هوية إسالمية جديدة تّت

ة، وتتصل بها تلك احملاوالت الدؤوبة لصبغ السياسات املختلفة بصبغة إسالمية، والقّو

  ي.جتماعي، والسلوك الفردمبا فيها السياسات احلكومية، والسلوك اال
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اليت تعتمد العنف  ،حياء اإلسالمي اجلديدةمع ظهور وانتشار حركات اإل

التعامل مع قضية العنف  الداخلي واطخارجي، مل يتّم ،رهاب يف تعاملها مع اآلخرواإل

ما ظلت تلك احلركات أسرية اطخطاب اإلسالمي السلفي ّنإو ،هذه من منظار عصرّي

 .ملشكالت املعرفية والسياسية احلقيقيةومبضامينه البعيدة عن مقاربة ا ،القديم

رهاب واملقاومة وما نتج عنها من سؤال عن إلواحلال أن موضوعات العنف وا

ـ  شغلت هذه احلركات  ةة العاماهلوّيعن العالقة بني الدين والسياسة ـ  ومن ثم سؤال 

فشعار إعادة نظام اطخالفة، أو  .ر للوجودكها وانبعاثها كمرّبوشّكلت حمور حتّر

ة، أو مواجهة إقامة دولة اإلسالم، أو استئناف احلياة السياسية اإلسالمية لألّم

ًا من ّدُب َرالصليبية اجلديدة، كان حمور الكثري من دعاوى تلك احلركات اليت مل َت

ق ىل مبتغاها. ويف الوقت نفسه فنن انطالإللوصول  رهاب كطريٍقاعتماد العنف واإل

ل ة يف فلسطني وجنوب لبنان شكَّحة من أجل حترير االرض احملتّلاملقاومة املسلَّ

له مضامني وعناوين ورؤى ختتلف  ،حمصدرًا آخر من مصادر شرعية العنف املسلَّ

 .ًا عن تلك اليت اعتمدتها السلفية اجلهادية، والتكفريية منها حتديدًاجذرّي
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 املزج بني الكالم والفلسفة والتصوُّف 

 (1)يف منهج ابن أبي مجهور األحسائي

 

 ويلفرد ماديلونغد. 

 عماد الهالليترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

أواخر القرون الوسطى هو فتوحات إن أهم حدث شهده العامل اإلسالمي يف 

ال اطخالفة اإلسالمية يف سنة املغول يف النصف الشرقي للعامل اإلسالمي. ويشري زو

إىل عصر الوحدة السياسية واملعنوية اإلسالمية، حيث كانت اطخالفة متّثل على هـ 

مل يستطيعوا احلفاظ عليها. ومن هنا فقد وقع اجلزء الشرقي  هلا، وإْن ًاتقدير رمز أقّل

من العامل اإلسالمي حتت حكم سلطة كافرة، وأما اجلزء الغربي منه فهو حتت 

من الذين أخذوا على عاتقهم لعب دور املدافع األساسي عن اإلسالم. و ،سلطة املماليك

اليت ترى  ،رمسية احملافظةطبيعي أن املماليك كانوا داعمني للعقائد اإلسالمية الال

 ،وقيادة الفقهاء للحياة الدينية ،(0)أفضلية الشريعة، وعقائد األشاعرة السطحية

 ومن ضمنه الفلسفة.  ،ع واالرتدادَدوالقضاء على الِب

آخر. فبعد سقوط  خذت املسرية العقلية والدينية منحًىوأما يف الشرق فقد اّت

 ،الدينية يف يد اطخواجة نصري الدين الطوسي على مجيع األوقاف واليةبغداد صارت ال

وقد استثمرها يف مصلحة احلكماء وعلماء الطبيعة،  .م الشيعيالفيلسوف واملنجِّ

لتجميع أمواهلم وتراثهم.  ت هذه األوقاف أساسًائنشُأالذين  ،ةوبضرر الفقهاء السّن
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ابن تيمية وابن  :من قبيل ،ة يف غرب العامل اإلسالميوليس صدفة أن يطلق علماء السّن

ت إليها هذه األوضاع والنتيجة اليت أدَّ. (4)على نصري الدين اسم نصري اإلحلاد ،اجلوزي

لرغبة الفقهاء والعلماء  م الفلسفة والعرفان النظري، وذلك خالفًاعرب سنوات هي تقدُّ

 ما استطاعوا التصدي هلا.  الذين عادًة ،ذوي االجتاه الروائي

رت أفكارها على احلركة العقلية واملعنوية يف هناك ثالث شخصيات سيط

وهم: ابن سينا، والسهروردي، وابن عربي. لقد عاش هؤالء  ،املشرق اإلسالمي

إىل غايتها يف النفوذ  ْلتعاليمهم مل تِص لكّن ،احلكماء قبل الفتح )الغزو( املغولي

وتدريس  بيانب من املدافعني والشّراح يلخانية. ولقد قام فريٌقى عصر احلكومة اإلحّت

أكثر  عقليًا م تفكريًاز ابن سينا بني هؤالء بأنه قدَّمن هؤالء. ويتميَّ واحٍد أفكار كّل

وقد صار شيخ املشائني  ،منهم مبا يقرب من الفلسفة اليونانية الكالسيكية

املعروف بالشيخ  ،س مدرسة اإلشراقاإلسالميني يف بالد املشرق. والسهروردي مؤّس

ن الشهرزوري وقطب مشس الدي :وما تزال آثاره اليت شرحها علماء من قبيل ،اإلهلي

حمفوظة إىل  ،(3)م نصري الدين الطوسيم(، ونظريه املنجِّهـ/)الدين الشريازي

وهو من أهل مرسية  ،الدين ابن عربي ياآلن. وأما نظريات الشيخ األكرب حمي

(Muyrciaِّيف األندلس، مفس )ي الكبري، فيمكن العثور عليها لدى ر العرفان النظر

اق م( وعبد الرّزهـ/): صدر الدين القونوياح الشرقيني من قبيلالشّر

 م(. هـ/)الكاشاني ]القاساني[

اليت اخرتقت أكثر احللقات العلمية  ،إن جاذبية منهج ابن سينا الفلسفي

كان هلا تأثري على أفكار املعارضني واملنافسني التقليديني للفالسفة  ،عقالنية

به منهج علم الكالم  وأصحاب علم الكالم. ومن هنا فنن املسار الطويل الذي مّر

أمام  فشيئًا وبدأ يرتاجع شيئًا ،يف اإلهليات الكالسيكية والذي كان سائدًا ،القديم

قد بدأت يف زمان ابن سينا. أبو احلسن  املنهج الفلسفي، كانت بداية هذا الرتاجع

 ،س آخر مدارس املعتزلة الفكريةومؤّس ،معاصر ابن سينا ،م(هـ/)البصري

اطخشية  ه ذو مشرب فلسفي، لكّنالشهرستاني وابن القفطي بأّن :أشار خرباء من قبيل

 ،جاء الغزالي وبعد ذلك بقرٍن. (2)ه يف قالب من املصطلحات الكالميةئدفعته إىل إخفا



 

 

ـه م ـ  وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

113 

أنه كان يوصي  إاّل ،عاّم للفلسفة بنحٍو ومع أنه كان معارضًا ،وهو من األشاعرة

وأما اإلمام الفخر الرازي الذي مزج . (3)املتكلمني بأن يتخذوا طريقة املنطق األرسطي

فمع أنه دافع عن أصول األشاعرة  ،بني املصطلحات واملفاهيم الفلسفية والكالمية

واليت يطلق عليها ابن  ،ل األصلي للمنهجية يف علم الكالمه صار املمثِّالقطعية، لكّن

وقد أكمل اطخواجة نصري الدين الطوسي هذا النهج يف . (9)«رينطريقة املتأخِّ»خلدون 

التأثري فيما بعد يف منط التفكري اإلسالمي يف املشرق.  وكان له أهّم ،هذا املضمار

مشكلة اإلشارات، وتلخيص احملصل،  حّل :يلمن قب ،ى يف كتبه الفلسفيةوقد تصّد

على ما أورده الرازي من إشكاالت على ابن سينا. ومع أن اطخواجة نصري كان  للرّد

 ،«جتريد االعتقاد»للنظريات األساسية الشيعية ـ االعتزالية يف كتابه الكالمي  متبعًا

عن املنطق والفلسفة والطبيعيات. وهذا الكتاب يعترب من  ه مع ذلك كان مدافعًالكّن

ى وقد تصّد ،االهتمام يف الشرق اإلسالمي وقد حظي بأشّد ،ةاآلثار الكالمية اهلاّم

وما يزال هذا الكتاب مع شروحه  .(8)ةكبري من علماء الشيعة والسّن لشرحه عدٌد

ز به  مدارس الشرق. وما متيَّكالمي، كتابًا دراسيًا يف له من منٍتمبا ميثِّ ،املختلفة

باإلمكان دراسة علم  ْدأنه مل يُع يهواحلقيقة التالية، هو ده ما يؤيِّهذا الكتاب و

 كاملة للفلسفة.  دون دراسٍة جاّد الكالم بنحٍو

حسائي يف جمال املزج بني الفلسفة والكالم إن جهود ابن أبي مجهور األ

بن إبراهيم بن  هذه الرؤية. حممد بن علّيواإلشراق والعرفان جيب مالحظتها يف ضوء 

يف النصف الثاني من  ، (7)أبي مجهور عامل شيعي إمامي من أهل األحساء يف البحرين

ويف مدينة  ،، قبل تأسيس الدولة الصفوية يف إيران، وقد دّرس يف موطنهم/هـ

 ،ب اإلماميمن أتباع املذه قوّي جملتمٍع وقد كانت البحرين يف البدء منشًأ. (12)مشهد

م، وقامت برتبية جمموعة هـ/يف النصف األول من القرن  علميًا ًاوكانت مركز

م. وكان الكثري منهم منذ البدء هـ/ى القرن كبرية من علماء الشيعة البارزين حّت

يضرب جبذوره يف اجملاالت  مييلون إىل الفلسفة والعرفان، ورمبا يكون هذا تقليدًا

. ومل يكن ابن أبي مصادرهتلك الدليل إلثبات قرامطة، رغم أننا ال مناالعتقادية لدى ال

 ،ما كان ينقل كالم كمال الدين مثيم عن هذا التقليد. وغالبًا مجهور غافاًل
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 . (11)بالغ باحرتاٍم ،مهـ/م البحراني الذي عاش يف القرن الفيلسوف واملتكلِّ

عددًا من الكتب والرسائل  ،وهو العامل اإلمامي ،وقد ترك ابن أبي مجهور

القصرية يف جماالت الفقه، وأصول الفقه، واحلديث، والكالم، ونقاشات حول 

وّقاد  ع. وتكشف هذه اآلثار عن ذهٍنَبْطخمطوطة مل ُت زال نسخًا وأكثرها ما .اإلمامة

ما خّلفه من  وأهّم. (10)تتعارض مع األسس االعتقادية ، وال يالحظ فيها ميوٌلومستقّل

ويبدو أن كتابه هذا هو شرٌح . (14)وقد طبع مرتني طباعة حجرية ،آثار كتاب اجمللي

وهو بدوره شرح لكتابه اآلخر مسلك  ،وهو النور املنجي من الظالم ،لكتابه اآلخر

فهام يف علم الكالم. وهذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه كتاٌب يف )مسالك( األ

حال  بعد اآلخر. وعلى أّي ن أحباث توضح أصول الدين واحدًاويتحدث ع ،علم الكالم

ح للقارئ أنه قد مجع وقارن يف أكثر املسائل قواعد الكالم فنن ابن أبي مجهور يوّض

إىل أنه قارن بني النظريات العقائدية للمعتزلة  أي الفلسفة. مضافًا ،مع احلكمة

 والتنافر بينهما. وأخريًا التضاّديرفع  ،لطالب احلقيقة وأوضح سباًل ،ةواألشاعرة بدّق

لنهج احلكماء اإلشراقيني  إىل رموز أصل التوحيد وفقًا ف كتابه بنشاراٍتفننه قد ألَّ

كان موضوعه األصلي هو أصول  وعليه فنن هذا الكتاب وإْن. (13)والعرفاء الصوفيني

لكالم من الواضح أن طريقة الرؤية فيه تتجاوز ا ْنلك ،الدين على النهج التقليدي

ف هلدفه من تأليف هذا كامل مبراجعة بيان املؤلِّ ضح هذه الرؤية بشكٍلالقديم. وتّت

 . (12)الكتاب

ومن الواضح أن املعرفة اليت جيب أن حتصل من خالل الطرق األربعة اليت أشار 

ة على سلسلة مراتب. وعلم الكالم التقليدي يأتي يف أسفل إليها ابن أبي مجهور مبنّي

وهو يف كتبه يأتي ضمن تلك اجملموعة من املسائل االعتقادية اليت ُغِفل  ،مرتبة منها

للبحث والنقاش. وتلك املسائل هي عبارة  أو مل تقع موردًا ،بسبب أصول أخرى ؛عنها

وبعض  ،اإلمامة :عن: ضرورة التحقيق العقلي يف حقائق الدين األساسية، من قبيل

حال فنن ابن أبي  وضرورة التوبة. وعلى أّي ،ما يرتبط باآلخرة ويف ،الدقائق القرآنية

 بل يدافع عن آراء الفالسفة بنحٍو ،مجهور ال يقتصر دعمه للمنطق واحلكمة الطبيعية

ى أكثر آراء ابن سينا ومدرسته الفلسفية اليت ازدراها علم الكالم عام. فهو يتبّن
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إنكار  :قبيلا بأنها تدعو إىل الكفر يف علم الكالم القديم، من هواتهم ،القديم

ّية بني اهلل والعامل، وأصل الواحد ال يصدر عنه وعالقة العّل، (13)اطخلق الزماني للعامل

دة اليت حترك والتصديق بوجود النفوس والعقول اجملّر ،ي()العقلي الكّل (19)الواحد إاّل

من علم الكالم  وإذا كان كلٌّ. (18)د مصري العامل حتت القمراألفالك والنجوم وحتّد

على أساس الرباهني العقلية  مبيّن ،ر عن اهلل والعاملوالفلسفة يسعيان وراء تقديم تصّو

 وقوة.  إحكامًا عاء الفلسفة أشّدّداابن أبي مجهور يرى أن  فنّنالقطعية، 

هناك  ّنفن ل العقليومع جتاوز أن املعرفة ينبغي أن تقام على أساس من التأّم

د ابن أبي مجهور اليقني بواسطة اإلشراق أو الكشف. ويؤّي ق إاّلّقحقائق أخرى ال تتح

وكلما تعارضت آراء مدرسة اإلشراق أو آراء العرفاء  .احلاصل من اإلشراق والكشف

ح آراء مدرسة اإلشراق والعرفاء. مع نظريات أتباع املدرسة املشائية اإلسالمية نراه يرّج

أي الصور غري املادية الواقعة  ،يقة عامل املثالى تعاليم اإلشراق يف مسألة حقوهو يتبّن

يتبنى املاهية  وأيضًا .(17)دةبني عامل املادة وعامل النفوس الروحانية والعقول اجملّر

احلضورية اإلشراقية للعلم اإلهلي، وليس املاهية احلصولية له عن طريق الصور 

مجهور عقيدة تناسخ وينسب ابن أبي . (02)كما كان يقول به ابن سينا ،املرتسمة

بهذه العقيدة من املسلمني سوى  ْلومل يُق ،إىل أكثر اإلشراقيني والفالسفة (01)األرواح

مبا تتطابق مع  ؛بل إن الروح ،بعض غالة الشيعة. فهو يرى أن روح اإلنسان ال تفنى مبوته

 ،أو بالصورة الربزخية ،الصور اليت اكتسبتها عن طريق األعمال الصاحلة أو الطاحلة

ذ به، أو أن الروح تعود إىل األرض يف بدن وتعيش حالة التلذُّ ،تدخل عامل املثال

اليت  ،ويرى أن هذه احلالة هي القيامة الصغرى. (00)ى العقوبةلتتلّق ؛حقرية حيواناٍت

إىل قيام القيامة  واليت تستمّر ،|األكرم عن النيّب يشري إليها احلديث املروّي

للرؤية االعتقادية  وفقًا ،اليت يؤمن فيها ابن أبي مجهور باملعاد اجلسماني ،الكربى

 . (04)التقليدية

حيث يقول  ،األفكار العرفانية البن أبي مجهور يف هذه العقيدة ى بوضوٍحوتتجّل

إمنا هو مظاهر متوالية لألمساء  ،وإىل أن نصل إىل مرتبة عامل املادة ،هبأن العامل كّل

ن الفردي والوجود اطخارجي ومجيع املوجودات قبل التعيُّ .(03)ال اإلهليةوالصفات واألفع



 

 

ـه م ـ  ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع واخلامس والثالثون ــ  نصوص معاصرة  

111 

حال فنن هذه األعيان مبا  أّيوعلى . (02)«أعيان ثابتة»بصورة  موجودة يف ذات وعلم احلّق

ة على رؤية العرفاء ّينحمض. وهذه الرؤية مب زة عن الوجود املطلق فهي عدٌمأنها متمّي

ابن باهلل فقط. و والوجود املطلق خمتّص ،املخلوقات هو العدم القائلة بأن أصل كّل

 . (03)ي هذه الرؤيةأبي مجهور يدعو القارئ إىل تبّن

 ،إن سعي ابن أبي مجهور مل ينجح يف التوفيق بني نظريات املعتزلة واألشاعرة

على مسألة العدل يف املؤلفات  واليت تنطبق موضوعًا ،(09)ة يف باب أفعال اهللوخاّص

ه يف كالمية للمعتزلة. وهو يقبل بنظرية املعتزلة يف مسألة اختيار اإلنسان، لكّنال

ومنه أفعال  ،ما يف عامل الوجود كّل ويوافق األشاعرة يف أّن ،نفس الوقت خيالفهم

يستعمل  لإلرادة اإلهلية أو العناية اإلهلية. وأحيانًا ق وفقًاما تتحّقإّن ،اإلنسان القبيحة

. (08)«اإلرادة»من مصطلح  بداًل ،وهو مقتبس من كالم الفالسفة ،«العناية»مصطلح 

ويقول ابن أبي مجهور بأن العقيدة الصحيحة يف أفعال اإلنسان هي ما جاء يف احلديث 

د على أن ويؤّك. (07)بل أمٌر بني األمرين ،املشهور عن اإلمام الصادق: ال جرب وال تفويض

له؛ ألن األعمال ميف ع ه ليس مستقالًّكّنكان يقوم بالعمل بنرادته، ل اإلنسان وإْن

إىل ذلك فنن الداعية حاكم  حتتاج إىل أدوات ومقتضيات خارجة عن إرادته. ومضافًا

وهذا الرأي املرتبط . (42)ما يوصل إىل املشيئة عن طريق الداعيةوإّن ،على االختيار

ت تأثري واليت وقعت بدورها حت ،احلسن البصري ومدرسته يبالداعية يوافق مشرب أب

. (40)رأي الفالسفة يف هذه املسألة وعليه فنن ابن أبي مجهور يرّد. (41)أفكار الفالسفة

 وفقًا ،واليت تربط سلسلة املعلوالت باهلل ،بأن الرؤية الفلسفية للعامل تاّم وهو على علٍم

 ،لكالم اإلمام علّي هأن تنتهي إىل اجلرب املطلق. وتفسري دَّال ُب ،لقانون العلية احملكم

منطقي هلذا الصراع، بل هو يعتمد  ي إىل حلٍّواليت يرى أنها عقيدته الشخصية، ال تؤّد

أخرى يعتمد على االعتبار املطلق للشريعة.  ، ومن جهٍةعلى الشهود العرفاني من جهٍة

كن وال مي ،اهلل واحد واإلنسان يف أمسى مراتب التجربة العرفانية يصل إىل اليقني بأّن

اإلنسان إىل املرتبة العملية يف الشريعة حني يعود  قوة غريه. لكْن أن توجد أّي

بنفس املستوى بأن أعماله هي أعماله  أن يكون لديه يقنٌي ينبغيوالتكاليف الدينية ف

. وكال إنكار هذه احلقيقة سوف يهدم أساس الشرع ورسالة النيّب حقيقة؛ ألّن
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 . (44)بنفس املستوى من احلقيقةا معان يف مقامهتمّتتالعقيدتني 

على التيارات واملذاهب يف  لعًا بنحو تاّمويبدو أن ابن أبي مجهور كان مّط

 ،ة موارداملشرق اإلسالمي يف فرتة اهلجوم املغولي وما بعده. ومبالحظة كالمه يف عّد

ومبالحظة شرحه  ،املذهبية (43)لي هذه التياراتفات أبرز ممّثالذي ينقله عن مؤّل

ومرآة يستعرض فيه  ألفكارهم والتوفيق بينها، ال ميكن اعتبار كتابه انعكاسًا

مة عليه. ومن هنا ال ريب يف أن ابن االجتاهات والعقائد الدينية يف القرون الثالثة املتقّد

بارز ملكانه وزمانه. وعليه فنن جهوده اجلاّدة ملزج أفكار هذه  ٌلأبي مجهور ممّث

منها يف جمال الوصول إىل احلقيقة بصورة  وتركيب نتائج البحوث يف كلٍّ ،املدارس

يبدو أنه ال سابقة هلا يف عصره. ومن هذه الزاوية فنن كتابه  ،تلفيقية جامعة وراسخة

ا إىل إجياد ْوالذين سَع ،(42)م على آثار فالسفة مدرسة أصفهان يف العهد الصفويمتقّد

آثار  وقطعًا ،ة، على الرغم من أن جهودهم الفرديةواحد لتقاليد تلك املدرس تركيٍب

اآلن شواهد  حّتىأغنى منه. وال يوجد  ًارمبا تعترب جهود ،(43)صدرا اّلامل :شخصية مثل

أوسع من هذا البحث  ب حبثًاكان ذلك يتطّل وإْن ،العه على آثار أسالفهّطاعلى  تدّل

 املختصر.
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 «بةْيات الَغيف باب إهلّي مقاالٌت، حديث احلاضر والغائب» كتاب

 وتعليق تعريٌف

 

 مة علي أكبريومعصد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

نين مهما بالغت يف النظر إحبيث  ،وهذا اطخأل من العمق ،)إن هذا السكوت

 .ة ال أرى شيئًا، ومهما أرهفت مسعي ال أمسع شيئًا(حبّد

إن الكتاب الذي بني أيدينا يبحث يف هذا اطخأل، ويسعى من خالل حماولة ـ 

جدلية إىل استجالء النربة الصوتية لذلك الكالم الصامت. وقد عمد املؤلف جاهدًا إىل 

ى اشتمل ما يقرب تعّرف على هذا اطخأل وحتليله جيدًا، وتنقيبه من مجيع الزوايا. حّتال

على هذه احملاولة. وأما الفصول اطخمسة  ،البالغ تسعة فصول ،من نصف هذا الكتاب

عن جولة نقدية حول النظريات املشهورة للباحثني اإليرانيني يف  األخرية فهي عبارٌة

ويف حقل الكالم القدسي النبوي. لقد سعى آرش نراقي ـ من خالل  ،الشأن الديين

نقده لنظرية بسط التجربة النبوية لـ )عبد الكريم سروش(، ونظرية القراءة النبوية 

منطقي ـ إىل اإلبقاء على فتح  بأسلوٍب ،بشأن الكون لـ )حممد جمتهد شبسرتي(

من الذين ينظرون  ،شأن الديينالطريق الذي مل يواصله هذا الضرب من الباحثني يف ال

إىل الوحي بوصفه جتربة بشرية، أو القائلني بوجود عالقة بني لغة الوحي وبني املنشأ 

وليس املفهومية  ،والعمل على تظهري نقاط ضعفها املنطقية ،األرضي ـ البشري

يف  فة ذلك الفهم مفتوحًا. إن املؤلِّبالضرورة، ويزيد عليها إبقاء باب االعتقاد ببشرّي

مع الرتكيز على  ،باإلضافة إىل التوّجه االنتزاعي املنطقي إىل الوحي ،مقاالته التسعة
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ل جوهر األخالق العملية، من قبيل: اإلميان األسس اجلوهرية للمفاهيم الدينية اليت متّث

 واملعصية، يسعى من خالل شرح عصر الغيبة اإلهلية إىل رؤية إمكان الوحي من زاويٍة

من عرفان عصر احلضور اإلهلي،  أفق رؤيته مزيٌج إىل اإلنسان ـ اإلله. إّن أخرى بالنسبة

ف قابلة واعتبار بشرية عصر الغيبة. ورمبا كانت تلك الغيبة والصمت يف اعتقاد املؤلِّ

العناصر والعوامل اإلنسانية ـ من  للزوال على يد اإلنسان اليت جترتح املعاجز. وكأّن

العوامل املرتبطة بالعامل بمقارنة  ،لدور األكرب يف هذه الغيبةف ـ تلعب اوجهة نظر املؤلِّ

هذه العوامل هي يف احلّد األقصى وليدة النزعة الباطنية للناس،  وكأّن .القدسي

 عن عالقاتهم اجلماعية على املستوى اطخارجي. وليست ناجتًة

ـ عمد األستاذ آرش نراقي إىل بيان جوانب من البحوث الدينية يف عصرنا 

بعيد التساؤالت اإلميانية  تعكس إىل حدٍّ وهي حبوٌث .مبسط احلديث بأسلوٍب

واألخالقية اليت تشغل أذهان األجيال املعاصرة اليت اجتازت جتارب ثّرة حول اجملتمع 

والعامل، أو اليت ال تزال تشغل أذهانهم. فنن الكذب والظلم والفقر والتعذيب واجملاعة 

ّري من قبل ح يف اجملال الذوالعدوان واإلبادة اجلماعية، واجلشع املفرط، وسباق التسّل

 ،القوى العظمى، وما إىل ذلك من األمثلة اليت تلقي بظالهلا احلالكة على العامل

ل ـ بنفس البساطة اليت كان يتقبلها بوسع اإلنسان املعاصر أن يتقبَّ ْدحبيث مل يُع

ما هي إفرازات عن اطخري الغالب. فنن غلبة مجيع هذه الشرور إّن اإلنسان القديم ـ أّن

اعتبار اطخري إفرازًا عن شذرات  بل رمبا كان األصّح ،هذه التربيرات الشر قد فاقت

ة املنصرمة من حترير ن القديسة ترييزا يف العقود السّتمل تتمّكأّنه ى حّت ،الغالب الشّر

تها جتربة الشر الغالب إىل التساؤل عن وقد اضطّر .روحها من احتدام هذه الشرور

تالطمًا من  الة النفسية لألجيال املعاصرة فهي أشّدا احلظلمة الروح أو غيبة اهلل. أّم

مع فارق أن ترييزا كانت ختشى من ذلك  ،احلالة الروحية لدى القديسة ترييزا

ى إذا كان مدركًا هلذه وكانت مدركة له، يف حني أن اإلنسان املعاصر حّت ،الصمت

راقي جذور هذا ه ال ميلك خماوف القديسة ترييزا نفسها. لقد حبث نأّن الغيبة، إاّل

ال يف خارج اإلنسان وعالقات الناس فيما بينهم، بل يف اطخأل  ،االضطراب النفسي

ه يروم إرجاع فتور العالقة إىل والفجوة املوجودة يف االرتباط بني اإلنسان واطخالق. وكأّن
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، وأن يف فهمه للوجود ويف العمل من جهٍة ؛ إذ يريد لعبده أن يكون مستقالًّرمحة اهلل

أخرى. إن  نفسه من جهٍة ه إىل نقصه وإىل األخطاء اليت يرتكبها اإلنسان يف حّقيكل

بتا يف غيبة اهلل. إن األستاذ نراقي ال يريد يف هذا هاتني احليثيتني هما اللتان تسبَّ

ة دَّل من ِحدة من حالة الغيبة، أو أن يقلِّالكتاب أن يضع أمام القارئ خمارج حمدَّ

على تسليط الضوء على التساؤالت. ويف هذه اإلضاءة ال ميكن ه يعمل بل إّن ،مشاكله

اإلنسان املنشود له هو الذي  جتاهل نزعته إىل اإلدراك الذاتي املعاصر للعرفان. إّن

 جتاوز بنفسه عتبة التجارب الفرويدية، وبلغ بها مرحلة التجربة الوجودية العرفانية.

إذ  ؛خارج عن نطاق الشريعة ديين ـ إن البحث بشأن حضور اهلل وغيبته حبٌث

والبحث الرئيس عند أتباع الشريعة ال يكمن يف إصالح  .تستحيل الغيبة يف الشريعة

قد ال يستطيع  وهو تكليٌف ،االرتباط، بل امتثال التكليف الذي أوجبه اهلل تعاىل

العبد أن يفهم كنهه، وال ميكن لعقله أن يستوعبه. فبالنسبة إىل أتباع الشريعة ال 

ورمبا كانت املشكلة تكمن يف استحداث مفاهيم  .ن املشكلة يف اختفاء اهللتكم

 :مثل املعصية والثواب. فمن غري املعلوم يف العصر اجلديد أن تندرج مفاهيم مثل

وما  ،وإطاعة القانون والتهّرب من القانون، وااللتفاف على القانون ،اجلرمية واطخطأ

يف صّحة عمل  صية، أو أن يكون هلا دخٌلإىل ذلك من املفاهيم، ضمن مقولة املع

فنن حبث اإلميان يف الشريعة قبل أن يكون حبثًا وجوديًا هو حبث  ؛املؤمنني بالشريعة

إىل احلياة اليومية. إن اإلميان واملعصية مبصاديقهما اجلزئية احلاضرة يف  ناظٌر ،عملي

وعندما نتعّرض لبحث  حبدود العمل األخالقي وغري األخالقي. احلياة اليومية قد أخّل

: هل التاليمن هذه الزاوية يرد السؤال  «دائرة اإلميان اإلبراهيمي»آرش نراقي بشأن 

ع هو يف موقع اإلميان اإلبراهيمي، أم أن املوقع الوجودي استثنائي؟ الفرد املؤمن املتشرِّ

املواقع سوف نه يصّرح أن هذه إف ال ينسجم مع الناحية االستثنائية؛ إذ إن فهم املؤلِّ

ل إىل مناسك فارغة من وتتحّو ،تتحول فيما بعد ـ وعرب التاريخ ـ إىل مناسك دينية

حمتوياتها األصيلة. ومع ذلك ال ميكن جتاهل بعض الوثائق االجتماعية الواقعية. من 

إّبان األحداث  ،إننا يف السنوات األوىل من انتصار الثورة اإلسالمية :باب املثال

ق هذه املناسك قد شهدنا مناذج ملحوظة من حتقُّ ،ارك يف جبهات القتالالسياسية واملع
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ك بندراك الشريعة احملورية ويف العالقات األسرية. فنن الناس يف عني التمسُّ ،يف احلياة

تهم يف ون بأرواحهم أو بفلذات أكبادهم وأحّبجتاه التكاليف الدينية كانوا يضّح

كانت هذه النماذج واقعة يف دائرة اإلميان فهل . إطار العمل النابع من إميانهم

ها جمّرد تعبري ّنإر عن اجتياز جتربة دينية خاّصة، أم اإلبراهيمي؟ مبعنى هل كانت تعبِّ

مؤمن يليب نداء الشريعة يف مواجهة الكفر؟ يبدو أن اطخوض يف هذه  عن إطاعة فرٍد

ة التجارب األليمة اّصاجلهات احملسوسة وامللموسة يف احلياة اليومية لإليرانيني، وخ

اليت عاشوها طوال السنوات األوىل من الثورة، يفتح حبث إيران بالنسبة إىل اإليرانيني 

أعمق وأوضح من البحوث اليت تقتصر على اجلدل اللغوي واملعريف املنطقي  بشكٍل

بني بالدين. إن احملبوس ضمن جدران الصفوف، وال تصل إىل أمساع الغالبية من املخاَط

إبراهيم وبني موقع اإلميان اإلبراهيمي للفرد  رق بني موقع اإلميان اإلبراهيمي للنيّبالفا

وقد  إمساعيل إاّل َقب والثورة يكمن يف أنه مل يْبْراملسلم يف عصر غيبة اهلل يف فرتة احَل

د إبراهيم. وكما يؤكِّ التضحية بكّل ْتالتضحية به يف املوقع اجلديد، كما متَّ ْتمتَّ

ففي الصيغة األوىل هلذه املوقعية يف عصر احلضور اإلهلي مل تكن التضحية املؤلف 

د أن يذبح إبراهيم عاطفته األبوية على بنمساعيل واردة أبدًا، بل كانت الغاية جمرَّ

 ح العشق اإلهلي، وهذا هو الذي حصل بالفعل.بمذ

ني ة يف العقود اليت أعقبت احلربإن املسلمني يف العصر األخري، وخاّصـ 

 العامليتني، والدخول يف القرن احلادي والعشرين، أخذوا يواجهون شواهد أخرى تدّل

عام يف حدود تشابك املساحات العامة  على الغيبة اإلهلية. وهي شواهد تكمن بشكٍل

أن هلا غايات ومعطيات  أوا شواهد ذات منشأ شرير، واطخاصة والسياسية. وهي إّم

يف أن الناس العاديني إمنا يبحثون عن حضور اهلل وغيبته د أن املسألة تكمن ْيشريرة. َب

ل اإلرادة اإلهلية يف حتسني أوضاع حياتهم اليومية. من باب املثال: ل أو عدم تدّخيف تدّخ

عند مرض الولد، أو موت قريب، أو إنهيار حّب، أو عروض فقر، أو عدم جناح يف 

ك بأهداب ديق، جتد الفرد يتمّسأو اإلخفاق يف الدراسة، وما إىل ذلك من املصا ،عمل

ة ل يف دفع الشّر واستجالب اطخري. إن التجارب الدينية لعاّمويسأل اهلل أن يتدّخ ،الدعاء

شبه بني هذا املوقع  يف هذه الدائرة. ويف هذه الصورة ال نشاهد أّي الناس تبقى عادًة
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احلياة الفردية وبني اإلمياني الذي يصّر على تدّخل اإلرادة اإلهلية من أجل تغيري مسار 

ة الناس ليسوا من السالكني وال من العرفاء، وال من قع اإلمياني لألنبياء. فنن عاّماالو

ون إليه هو احلصول على حياة روتينية يومية هادئة. هذا ُبْصالزاهدين، بل قصارى ما َي

م عليهم العصر اجلديد مبثل هذا إذا مسحت هلم سلطات الشّر بذلك، وإذا تكرَّ

باع أحكام الشريعة. يف حني أن اهلدوء. ويف هذه الصورة هم ينشدون هدوءهم يف اّت

اليت هي دائرة تكليفية، ال يشبه موقع اإلميان اإلبراهيمي  ،موقع اإلميان يف الشريعة

ية الدينية للناس هناك إحجام عن الطواف الذي هو موقع وجودي. ففي التجربة العاّم

اهلّم واحلماسة تبذل من أجل الطواف حول بيت الطني.  ما كّلحول كعبة الفؤاد، إّن

بااللتفات إىل هذه احلقيقة ميكن القول: إن بعض فصول هذا الكتاب ـ مثل الفصل 

ـ ال يضيف شيئًا جديدًا على الفهم  «بيت الطني وبيت القلب»الرابع، حتت عنوان 

 إدراك العرفاء القدامى وإمنا هو عبارة عن جولة يف ،املعاصر ملوقع اإلميان اإلبراهيمي

وفهم جديد إلمكانية اإلحالة على الدخائل  حلضور اهلل وغيبته. فليس هناك إدراٌك

وإقامة النسبة غري املتعارضة بني هذه الدخائل وبني احلقيقة اطخارجية الواقعة  ،الفردية

 حتت سيطرة الشّر.

وسلبيًا جتاه خفاء  باليًاُأ ـ ومن زاوية أخرى ميكن اعتبار املسلم التقليدي ال

خًا كبريًا بني حياة املؤمنني وحياة ْراألمر اإلهلي عن ساحة حياته. فهو يرى َش

ٌل سة كان جيب أن يكون هناك تبدُّالكافرين. فطبقًا إلدراكه وفهمه للتعاليم املقّد

حيث حييط بهم  ،يف أمناط هذه احلياة. فاملؤمنون يعيشون حماصرين من الشرور

قر واالحتقار والدونية واألمراض والبطالة وأنواع اجلرائم واطخيانات االستبداد والف

ها الثقيل على مجيع أبعاد حياتهم. وأما بالنسبة إىل حياة والعقوبات اليت تلقي بظّل

ار فنن هذه الشرور ليست هي الغالبة. إن مشاهدة السعادة والرفاه واملتعة واللذة الكّف

وذلك  ؛ل يف حياتهتلك احلياة تدعو املؤمن إىل التأمُّية يف املستوى املطلوب يف واحلّر

احلياة الكافرة  طبقًا لتجربة دنيوية بالكامل، فتكون النتيجة اليت يصل إليها هي أّن

 ﴾ُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا﴿س القائل: أقرب إىل الدعوة اإلهلية يف النّص املقّد

اليت تضمن السعادة واحلياة املتكافئة واملتعادلة ق هذه الدعوة (. إن حتّق)األعراف: 
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ار ميكن أن تكون مثار تساؤل الفرد املسلم الذي يعيش يف ضنك من يف حياة الكّف

األمل والبؤس واحلرمان. ميكن أن نشاهد منوذج هذه احلياة البائسة لدى املسلمني يف 

النيبال، حيث يتّم إجبار  انية يف قرىالصومال. واجلانب اآلخر يف املدارس الدينية اجمّل

مني عن طريق استجدائه املقّدس على توفري الطعام للمعلِّ م النّصتعّل مقابلاألطفال يف 

مل يفلحوا يف استدرار عطف احملسنني، وعاد الواحد منهم خالي  من احملسنني، فنْن

بية التعذيب واحلبس بانتظاره. وال ميكن لوزارة الرت الوفاض، كانت العقوبة إىل حدِّ

الطفولة والرباءة. رمبا كانت هذه  إليقاف هذا اإلجحاف حبّق ؛ن تفعل شيئًاأوالتعليم 

هذه  ة ونادرة! فهل األمثلة يف باكستان وأفغانستان كذلك أيضًا؟! إّناألمثلة شاّذ

واعتدال يف  س ملواصلة احلياة بسعادٍةاملقّد النماذج املناقضة لدعوة وإجابة النّص

ل إىل التفكري بشأن من التأّم أحضان الطبيعة والصناعة تدعو املسلم التقليدي بقليٍل

 «الفقر»مة هو غيبة اهلل عن حياة املؤمنني. يبدو أن حقيقة اإلميان يف هذه األمثلة املتقّد

. وهذا الفقر ليس هو الفقر اإلرادي املنبثق عن الزهد «العشق»واحلرمان، وليس 

دنيوي مفروض على اإلنسان كرهًا. إن االهتزازات اليت يشعر  ان، بل هو فقٌروالعرف

ويف هذا الفقر املتطّفل يف غيبة األمر اإلهلي، ال تنبثق عن  ،بها املؤمن يف هذه احلياة

وإمنا هي نابعة من الشعور  ،حبضور اهلل «الشعور بالعشق العميق من صميم وجوده»

ر عنها لتجربة اليومية مّت إغالق النوافذ الثالثة ـ اليت عبَّبأمل اجلوع واهلوان. ويف هذه ا

وختم  ،م من خالهلا مع الناس ـ بنحكاٍمف بأنها النوافذ اليت كان اهلل يتكّلاملؤلِّ

 عليها بالشمع األمحر.

فالطبيعة بوصفها واحدة من تلك النوافذ الثالث قد أظهرت جانبها احلالك 

ائر بالنسبة إىل املسلمني يف القاّرة األفريقية، حيث واجل والكاحل والقاسي واملستبّد

من رمحة  م سكان تلك املناطق بذّرٍةللحيلولة دون تنعُّ ؛يتآمر املاء واهلواء والرتاب والنار

 الطبيعة وحنانها.

ى تستحق الفوز اليت ميكن هلا أن تسمو وترتقي حّت ،وأما النفس اإلنسانية

، وأخذت تّدعي ِقومل ترَت ،لت واحنطتن ذلك قد تسفَّها بداًل ممبقام خالفة اهلل، فنّن

 أرادوا لطوافهم حول الكعبة أن يقبل. الربوبية، وتدعو الناس إىل الطواف حوهلا إْن
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. وهي «الكلمة»وأما النافذة األخرية اليت حياور اهلل اإلنسان من خالهلا فهي 

عصا األستاذ يف الربد مني بضربات من الكلمة اليت جيب أن تقحم يف أذهان املتعلِّ

أو مصحوبة بالقنابل، أو ، واألجواء اطخالية وغري اإلنسانية ظالقائ القارس واحلّر

من  كي تثمر تلك الكلمة بفعل سلسلٍة ؛خ لالنتحاريحممولة يف اجلسد املفخَّ

 عة أوصاهلم.التفجريات املتتالية اليت تسقط على رؤوس وأجساد األفراد املتقّط

االنسداد خيتلف إىل حدٍّ كبري عن االنسداد الذي يذكره  إن هذا النوع من

ف هناك إمكان لفتح النافذة، وأما يف هذا ف. ففي االنسداد املنظور للمؤلِّاملؤلِّ

االنسداد فنن احتمال فتح النوافذ إذا مل يكن صفرًا فهو دون الصفر. ولذلك ال 

ان اإلبراهيمي بوصفها ق جتربة اإلمير األرضية إلمكان حتّقع أن تتوّفميكن توقُّ

ما تضيء إذا كان طرفا االرتباط جتربة وجودية. ويف احلقيقة فنن مصابيح االرتباط إّن

 نهما من التخاطب.حبيث ميكِّ ،من الوجود هلما حظٌّ

ة ـ رمبا كان وجه االشرتاك الوحيد بني مجيع أمناط احلياة الدينية ـ وخاّص

عد مساحاتهم اجلغرافية والسياسية والثقافية على اختالف وتبا ،أمناط حياة املسلمني

د أن هذه الغيبة ال ْيوالقومية ـ هو غياب األمر اإلهلي عن أرض ومساء العصر اجلديد. َب

مستندًا  ،في النور اإلهلي، كما يقول املؤلِّميكن أن تكون منبثقة عن تراكم جتّل

وعلى  ،يف مستنقع الظلمات ألن العامل يف طريقه إىل الغرق التدرجيي؛ إىل رؤية العرفاء

فكما ينقل األستاذ  .يف املرايا نني. وال يعود اإلشكال إىل أزمٍةاطخصوص عامل املتديِّ

ى إذا وضعنا آالف املرايا يف مواجهة بعضها البعض من خمتلف نراقي عن الغزالي: حّت

 ر إاّلتعبِّرت إىل ما ال نهاية، وهي ال واحدة قد تكرَّ على صورٍة الزوايا لن حنصل إاّل

أو تكثري واستنساخ للظلمات. حيتمل أن يكون الصدأ قد أصاب  ،عن فقدان التصوير

مجيع القلوب واألفئدة، كما يقول املولوي، غري أن الذنوب الفردية ليست هي وحدها 

فنن الفقر واجملاعة والكذب والظلم واطخيانة تعمل على  ؛السبب يف اسوداد القلوب

لية تفوق الذنوب الفردية. ومن هنا تبدو ضرورة املبادرة إىل تسويد القلب بنسب خيا

إعادة تعريف الذنوب واملعاصي مبا ينسجم وحياة اإلنسان يف العصر الراهن. لو آمنا بأن 

جيب أخذ هذه العناصر  الوحيرة يف تنزيل الثقافة والبيئة واجملتمع من العناصر املؤثِّ
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يث، وإعادة فهمه اجلوهري يف مثل املعصية بنفسها يف فهم ذلك النّص يف العصر احلد

واإلميان. إن الفهم التقليدي للمعصية بوصفها واحدة من األسس األخالقية التقليدية قد 

أصبحت اليوم مثار تساؤل وجدل يف أوساط واسعة من اجملتمع. وباإلضافة إىل هذه 

عة يف الوجدان ث اهتزازات مروِّدن حياملناقشات فنن السلوك املتناقض لدعاة التديُّ

حتديد العقوبات القاسية على املعاصي  الفردي واالجتماعي لألخالق التقليدية. إّن

الفردية ـ اليت ال تعترب جرمًا يف املنظار احلقوقي ـ تثري احلّد األدنى من التداعيات 

فة للجرائم االجتماعية ـ اليت تعترب من اجلرائم االجتماعية، وفرض العقوبات املخّف

ي إىل الكثري من اآلفات واألمراض اليت تؤّد ،ى يف املنظار احلقوقي ـالكرب

أخالقية عنيفة، وإضعاف األسس  بت باهتزازاٍتاالجتماعية الواسعة، قد تسبَّ

عنصر آخر. إن هذه التناقضات امللموسة يف  األخالقية التقليدية والدينية أكثر من أّي

قوبات، تعمل على حرق جذور املعتقدات ومقارنتها بالع ،النظر إىل املعاصي والذنوب

ة لدى جيل الشباب. إن مفهوم املعصية قد وخاّص ،األخالقية يف ذهن ووجدان األفراد

باإلمكان االقتصار على حبثها ضمن الصفوف  ْدحبيث مل يُع ،امتزج باحلياة اليومية

ني بل حتى الفصل بني املفهوم ،الدراسية واجلامعية على املستوى التنظريي فقط

ف ـ ال يفي بتوفري )الفرويدي النفسي، والعرفان الوجودي( ـ على حنو ما صنع املؤلِّ

مبا يتناسب ومتغّيرات احلياة الفردية واالجتماعية  ،األرضية الالزمة هلذا البحث

من  ْممن احلداثويني متامًا، وال ُه ْملإلنسان يف العصر احلديث. إن األفراد الذين ال ُه

يف أمّس احلاجة إىل  ْمبني هذين املفهومني، ُه التقليديني متامًا، يعيشون يف برزٍخ

معايري واضحة ودقيقة لتحديد املعصية من غريها. إن هؤالء رمبا كانوا ـ كما قال 

 إاّل .ف ـ مل يعودوا يريدون االنقالب على ذواتهم، ومل يعودوا يرغبون يف نقض ذاتهماملؤلِّ

كي  ؛واضحة ليس له معنى واضح. فالذات الواقعية ليس هلا حدوٌد «تنقض الذا»أن 

من اجلرح  إن الشعور املؤمل نوٌع»ميكن هلا أن تشّع منها على الذات غري الواقعية. 

ل واحدًا من ف، يشكِّعلى حّد تعبري املؤلِّ ،«العميق يف جوهر الوجود والشخصّية

ف أن هذا الشعور إمنا ب الواقعي. يرى املؤلِّمعايري إدراك الذات الواقعية، والشعور بالذن

اليت  ،ص وجدانه من الشعور باملعصية السادية ـ املاسوشيةحيصل لدى الفرد إذا ختّل
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ص نفسه من ضغط الرغبات وامليول يعنى بها املختصون يف علم النفس. وأن خيّل

ليت يثريها األستاذ ياته على التلبية الطبيعية. إن هذه املسألة االطبيعية، وأن حتصل متّن

ل منطلقًا مناسبًا للحوار األخالقي نراقي يف البحث بشأن املعصية ميكن أن تشكِّ

بالنسبة إىل املخاطبني الذين يواجهون اطخأل األخالقي. وعلى الرغم من ذلك فنن الفهم 

اًل لنقض الذات وعدم الباطين للمؤلف عن املعصية ال يعطي مفهومًا دقيقًا وحمّص

ة عندما يراد هلذا الفهم أن ينتقل من مرتبة البحوث خاّصو ،لنفس والذاتالوفاء ل

ويرمي بنفسه يف خضم أمواج احلياة اليومية املتالطمة. إن  ،اللغوية إىل عامل الواقع

اإلدراك العيين للمعصية الزائفة، واستيعاب املعصية احلقيقية يف وجدان وذهن الفرد، 

ىل أمر داخلي من قبل املراجع العليا والسلطات وتتحّول إ ،ميكن أن متتزج ببعضها

بداًل من إدراك املعصية ونقض الذات، وتتم  ،حتت عنوان املعصية ،الدينية وغري الدينية

املطالبة بنعالن التوبة منها. وميكن لنا مشاهدة الكثري من مناذج هذا اطخلط بني 

ة بظواهر الشريعة. ومن املصاديق املفاهيم الواقعية والزائفة يف اجملتمعات الدينية امللتزم

لة يف عة اليت ارتكبها القاتل العنكبوتي املتمّثالكارثية على ذلك هو اجلرمية املروِّ

مة أمام عدسات طريقة اصطياده للضحايا وتصفيتهم. وقد كانت ابتسامته املتهكِّ

من  حيث كان يرى أن ما قام به منطلٌق؛ التلفزيون واملذيع حتكي عن اغتباطه الديين

ى يف أحرج اللحظات اليت حّت ،يف فهمه قيد أمنلة إدراكه ملعنى املعصية، ومل يشّك

كان ُيساق فيها حنو حبل املشنقة. وعليه للحيلولة أو للتحذير من اطخلط بني املفاهيم ال 

من إعادة تعريف وتفسري جديد للمعصية احلقيقية والذات الواقعية، على أن يكون  دَُّب

صيقًا بواقع اجملتمع والعقيدة الفردية يف اجملتمعات الدينية يف هذا هذا التعريف ل

ة يف االستنتاجات املنطقية البحتة. كما العصر، وأن تكون ناجعة للحصول على دّق

ميكن مشاهدة مناذج أخرى عن اختالط معنى املعصية والعمل اإلمياني بالعمل غري 

ما تقوم به  :من قبيل ،تمعات املسلمةوحتى املخالف للعمل اإلمياني يف اجمل ،اإلمياني

بسبب اجملاعة يف  ؛مجاعة الشباب من منعها إيصال املساعدات الدولية للمنكوبني

 تعذيب األطفال يف املدارس الدينية يف النيبال. :ومن قبيل ؛الصومال

ـ بعد مالحظة إمكانية هذا االحنراف الذهين واالعتقادي الكامن يف 
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القول بضرورة حبث إهليات الغيبة من الناحيتني الفردية  األخالق الدينية ميكن

عرفاني مرتبط بالتوحيد  واالجتماعية. إن حديث احلاضر الغائب كما هو حبٌث

يف الشريعة أيضًا. وهي طريق احلياة الدينية املمتزجة  الوجودي، هو كذلك حبٌث

ذا السبب ميكن القول رة واملتفّرقة يف احلياة اليومية للمؤمنني. وهلباجلزئيات املصغَّ

إنساني بالكامل. فنذا كان النزر القليل من العرفاء  بأن هذا احلديث هو حديٌث

وحتى املعاصرة يف القرنني  ،يسني يف اجملتمعات الدينية القدميةوالزاهدين والقّد

واليقني، فنن  األخريين، يرزحون يف ظلمة ليل الروح، وحترتق نفوسهم يف هليب الشّك

بة اإلهلية يف العصر احلديث وما بعد احلديث أخذت حترق األفراد ْيالَغجحيم هذه 

مبعنى أن األمل  ،طة والضعيفةاملتوسّّ، العاديني يف عالقاتهم اإلميانية وغري اإلميانية

ى اجملتمعات الدينية الناشئ عن هذه الغيبة اإلهلية ال يقتصر على الفرد فقط، بل حّت

ُيصبح  إذ يف عصر غلبة الغيبة واالحتجاب اإلهلّي ؛أيضًاتعاني بدورها من هذه الغيبة 

ضمن األطر  شيء جائزًا أكثر من أّي وقٍت مضى. إن هذه الغيبة ال تبقى حبيسًة كّل

وكأن هذه  ،اإلميانية، كما يراها األستاذ آرش نراقي بالنسبة إىل كبار علماء املعنى

عندما نذعن بأن آفة الروتني اليومي ر عة وال حدود هلا. ويشتّد هذا التصوُّالغيبة مشّر

ل واملراقبة يف رفع حقارة احلياة عن التأّم مبعزٍل»عليه  ْتَذلدى الفرد قد استحَو

. إن رفع حقارة احلياة الروتينية هي اآلفة اليت نشبت يف حياة أكثر أفراد (1)«اليومية

دينية. وهي آفة قد ة يف اجملتمعات الوخاّص ،من املؤمنني وغري املؤمنني األعّم ،البشر

وحّولتهم إىل ما يشبه  ،سلبت يف احلّد األدنى إمكانات احلياة االعتيادية من األكثرية

 «كلبالحالة »هًا إياه بـ مشبِّ ،الذي يروي الشاعر سعدي الشريازي حكايته الصيّب

الذي ال يطمع باحلصول على احللوى اليت ميسك بها الولد الثري، بل يسعى إىل الفوز 

قيه على قيد احلياة. إن حقارة احلياة الروتينية ألكثر الناس يف هذه ْببكسرة خبز ُت

ف ـ ناشئة عن املؤلِّ ـ ال بالشكل الذي يبدو من نّص «حالة الكلب»رة لـ التجربة املتكرِّ

أو االعتدال يف استهالك النعمة. إن الصراع من أجل الفوز  ،رة النعماالستغراق يف وف

من زوايا  ها لتحتضن الفرد يف زاويٍةْيبلقمة العيش ال يرتك فسحة لتفتح العبادة ذراَع

املناسك الدينية »ف يف قوله بأن احلياة الروتينية اليومية. ولذلك ال ميكن موافقة املؤلِّ
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من  ؛س وسط التململ من حقارة احلياة الروتينيةلق مناخ مقّد]ال تزال[ أسلوبًا دينيًا طخ

 . ويف احلّد(0)«أجل احملافظة على جوهر احلياة املعنوية يف منعطفات الروتني اليومي

ب عن الذنوب الفردية، بل بة اهلل غري معلولة لصدأ القلوب املتسّبْياألدنى ما دامت َغ

السياسية وهيمنتها على املعنوية ناشئة عن صدأ اجلور الذي ترتكبه السلطات 

ف. فحتى إذا كانت رؤيته إىل املناسك الدينية من ن، ال ميكن لنا موافقة املؤلِّوالتديُّ

ية واحلياة اإلنسانية املعتدلة حيث اجملموع صائبة، وكانت مقبولة يف مواقع تنعم باحلّر

املواقع  نسبيًا )وهي كذلك من وجهة نظري(، ال ميكن القبول بها على مستوى

ف يقوم السياسية واالجتماعية الراهنة من قبل بعض فئات املؤمنني. ولذلك جند املؤلِّ

نني إىل يف حبثه بشأن موانع وآفات األساليب الدينية اليت ال تصل جبماعة املتدّي جبولٍة

أن هذه اجلولة قبل أن تشّع بضوئها على كيفية غلبة املعتقدات  النتائج املطلوبة. إاّل

رجية من قبل مراجع السلطة والسياسة طوال العصور الداخلية، وهيمنتها على اطخا

الوجدان الفردي واالجتماعي، تستند إىل النزعة الفردانية لدى املؤمنني. وهي فردانية 

ال جتد لنفسها جمااًل للظهور يف اجملتمع التقليدي. رمبا كانت اجلهود املبذولة يف 

 ،وعسرية ،عن الوجدان التقليدي عملية طويلة األمداستئصال ُسّرة الوجدان الفردي 

 ليس هناك مفرٌّ ولكْن، ومصحوبة باآلالم املربحة، ولن تؤتي مثارها على املدى القريب

هذه اجلهود. وعندما تثمر هذه اجلهود سيغدو باإلمكان وضع أثقال ملل  لمن بذ

الفرد، واعتبار دور املرجع بة اهلل على كاهل ْيوحقارة احلياة اليومية وصدأ القلب وَغ

 اطخارجي للدين أدنى من دور الفرد نفسه.
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