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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

آراء في مفهوم الصرفة وإعجاز القرآن الكريم
أهمية المصطلح في علم الكالم والعلوم األخرى
الذات واآلخر من منطق الالهوت المسيحي
الكاهن يوحنا ..من مخطوطات التاريخ إلى روايات
األدب الحديث
مصادر الشعر في عهد الرسول
شتات الموريسكيين وذوبان األندلس
فهم نواة الرسالة بنزع األسطرة عند رودولف
بولتمان
العماني في الشرق والوسط
لمحة عن التواجد ُ
اإلفريقيين
مفهوم «االعتقاد» في الفلسفة
الفلسفة اإلسالمية
االجتماع اإلنساني في الفكر اإلسالمي

أما قبل!...
َّ
د .هالل الحجري
من قصائد األطفال الجميلة قصيدة
للشاعر اإلنجليزي الشهير جون كيتس
 )1821-1795( John Keatsوعنوانها
لدي حمامة» .ورغم ّ
أن كيتس
«كانت
ّ
مات بمرض السل في سن مبكرة وهو
ُعد من أهم رموز
ابن  25عاما ،فإنه ي ّ
الجيل الثاني من شعراء الرومانسية
اإلنجليزية مثل لورد بايرون وبيرسي
شيلي.
في صيف عام  ،1818قام كيتس بجولة
سيرًا على األقدام في شمال إنجلترا
وأسكتلندا ،ثم عاد إلى المنزل في وقت
الحق من ذلك العام لرعاية شقيقه،
توم ،الذي أصيب بمرض السل .وقد
كتب كيتس هذه القصيدة القصيرة
لدي حمامة» يوم  21ديسمبر سنة
«كانت
ّ
 ،1818حين كان يستمع لعزف السيدة
شارلوت رينولدز والدة صديقه جون
هاميلتون رينولدز .ومن المحتمل أ ّنه
قصد بالحمامة شقيقه توم ،الذي لم
يستطع كيتس أن يدفع عنه الموت
رغم رعايته له .القصيدة رمزيا تحكي
قصة حمامة أحبها الشاعر ،وحاول
توفير الرعاية لها ،ولكنها لألسف ماتت
دون أن يفهم سبب رحيلها.
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آراء في مفهوم الصرفة وإعجاز القرآن الكريم
باسم الكندي
ٌ
ٌ
ونق�ض»� -آراء العلماء القائلني ب�أن �إعجاز القر�آن كان
عر�ض...
«ال�ص ْر َف ُة و�إعجاز القر�آن الكرمي
يتتبع الباحث الأردين �سامي عطا عبد الرحمن -يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم َّ
ٌ
معجز بذاته.
بال�ص ْر َفة ُمبي ًنا ُبطالن هذا القول وم�ؤكّد ًا على �أن القر�آن
َّ
ً
�ض هَ لْ
حتدّ َث �سامي عطا عبدالرحمن
وجههِ  ،يقول اهلل تعاىلَ « :و�إِ َذا َما �أُن ِْز َلتْ ُ�سو َر ٌة َن َظ َر َب ْع ُ�ض ُه ْم �إِ َل َب ْع ٍ
ال�ص ْر َفة لغو ًيا كونها على وزن َف ْع َلة؛ مبعنى :ر ُّد ال�شيء عن ْ
بداية عن معنى َّ
اك ْم م ِْن �أَ َح ٍد ُث َّم ان َْ�ص َر ُفوا َ�ص َر َف َّ ُ
َي َر ُ
الل ُق ُلو َب ُه ْم ِب�أَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َل َي ْف َق ُهونَ » (التوبة)127:؛ �أي رجعوا عن املكان الذي ا�ستمعوا منه ،وقيل ان�صرفوا عن العمل ب�شيءٍ مما �سمعوا ،وقوله
ال�ص ْر َفة يف اللغة ال تخرج عن معنى الر ّد والرجوع والتح ُّول والتقلّب �أي �صرف ال�شيء عن وجهه �إىل جهة
تعاىل�« :صرف اهلل قلوبهم» �أي �أ�ضلَّهم اهلل جمازا ًة على فِعلهم� ،أي �أن َّ
أمر خارجي ،ف�صار معجزة ك�سائر املعجزات ،ولو مل ي�صرفهم عن
�أخرى� .أما
ً
ا�صطالحاَ ،ف َتعني �أنَّ اهلل َ�ص َرف هِ مم العرب عن معار�ضة القر�آن ،وكانت يف مقدورهم؛ لكن عاقهم عنها � ٌ
ذلك جلاءوا مبثله.

بال�ص ْر َفة وق�صدهم منها؛ حيث قالوا
وقد اختلف القائلون ًّ
�إ َّن اهلل لِكي يتحدّاهم َح ��ا َل ب�ين ف�صحاء ال�ع��رب و ُبلغائهم
َْ
وبي الإتيان ِبثلِ القر�آن ب�أمور ثالثة؛ �أولها� :أ َّنه َ�ص َر َف
دواعيهم وهِ َممهم عن القيام مبعار�ضة القر�آن ول��وال ذلك
لأ َت � ْوا مبثله� ،أم��ا ثانيها� :أن��ه �سبحانه َ�سلَ َب العرب العلوم
ال �ت��ي ك��ان��وا مي�ل�ك��ون�ه��ا وال �ت��ي ك��ان��ت ت��ؤه�ل�ه��م ل�ل�إت �ي��ان مبا
ُي�شاكل القر�آن؛ ولوال هذا ال�سلب لأ َت� ْوا مبثله� .أما ثالثها:
�أ َّن�ه��م ك��ان��وا ق��ادري��ن على معار�ضة ال �ق��ر�آن ولديهم العلوم
الالزمة لذلك ،ولكن اهلل منعهم بالإجلاء على جهة الق�سر
من معار�ضته رغم قدرتهم فتقهقروا عن ذلك لغلبة القوة
الإلهية على قواهم.
ّ
َّ
بال�ص ْرفة عند كثري من الباحثني �أنها وفدت
ُيعزى القول َّ
�إل �ي �ن��ا م��ن ب�ع����ض ال �ت �ي��ارات اخل��ارج �ي��ة خ��ا��ص��ة م��ن ال�ه�ن��د؛
حيث ظهرت كفكرة عندما ُترجمت الفل�سفات الهندية يف
عهد اخلليفة العبا�سي �أب��و جعفر املن�صور و َم��نْ جاء بعده؛
فتلقَّفها بع�ض امل�سلمني عن طريق امل�شتغلني بالفل�سفة �أو
من الذين يتلقفون كل واف��دٍ من الأفكار حتى ركنوا �إليها
واعتنقوها وط ّبقوها على القر�آن حني قالوا� :إن العرب �-إذ
عج ُزهم لأم��رٍ
ع�ج��زوا ع��ن �أن ي��أت��وا ِبثل ال �ق��ر�آن -م��ا ك��ان ْ
ون�سجِ ه ْ
ونظمِ ه؛ بل كان لأن اهلل
ذاتي من �ألفاظه ومعانيه ْ
ٍّ
�صرفهم عن �أن ي��أت��وا مبثله ،وق��د �أ ّك � َد اجلاحظ -يف كتابه
ال�ص ْرف ُة جاءت من اخلارج.
البخالء� -أن فكرة َّ
َ
بال�ص ْرفة �-أبرزهم
ه��ذا ..وقد قال عدد من �شيوخ املعتزلة َّ
ال َّنظام الب�صري (ت 221هـ) �أ�ستاذ اجلاحظ -حيث كان �أول
ال�ص ْر َفة ظهرت يف
من جه َر بهذا القول ودعا �إليه ،ورغم �أن َّ
البداية لديهم �إال �أن مفهومها �شم َل ثالثة مفاهيم هي:
 مفهوم ّالنظام ال��ذي ينفي ع��ن ال�ق��ر�آن الإع �ج��از ،ويقول
�إ َّن ال�ق��ر�آن ال��ش� َّ�ك ِب��أن��ه ك�لا ٌم بليغ ا�ستح�سنه ال�ع��رب ،وك��ان
مُ قدَّماً عندهم� ،إال �أنّهم كانوا با�ستطاعتهم الإتيان مبثلِه
ل��وال �أن�ه��م �ُ��ص� ِرف��وا مقهورين بقوة خ��ارج��ة عنهم ،ال طاقة

لهم على دفعها ،وقد َ
رف�ض اجلاحظ هذا القول وا�ستنكره
كما ا�ستنكره جمهور امل�سلمني وردُّوا عليه ردوداً مقنعة..
كالفخر ال ��رازي يف كتابه «ت�سهيل نهاية الإي�ج��از يف دراي��ة
الإعجاز».
 م�ف�ه��وم اجل��اح��ظ وال��رم��اين ل�ه��ا وه��و ال ي�ق��دح يف بالغةالقر�آن ،وال ينكر تف َّو َّقه ،بل هو ُيق ُّر بهذا الإعجاز ،ويعرتف
ب��ه ،و ُي�ح����س �أن م��ا ج��اء ب��ه ال �ق��ر�آن خ ��ار ٌج ع��ن ط��وق الب�شر
�ضرب من التدبري الإلهي
ال�ص ْر َفة هي
ٌ
ومقدورهم� ،أي �أن َّ
والعناية الربانية ،جاءت مل�صلحة امل�سلمني ِل َيحفظ القر�آن
م��ن عبث العابثني وامل�ش ّككني ب��ه ،وق��د ��ص��رف اهلل نفو�س
القوم عن معار�ضة القر�آن ،ال لأنهم قادرون على مثله واهلل
َم َن َعهم من ذلك -كما قال ّ
النظام -ولكن لئال يكون لأهل
ال�شغب متع ًّل ٌق يتعلقون به ف ُي�ؤ ّثروا على �أ�صحاب النفو�س
املري�ضة.
 مفهوم القا�ضي عبداجلبار (ت 415هـ)؛ حيث �أبعد مفهوماجلربية ال��ذي �ساد يف حديث ّ
النظام واجلاحظ والرماين
عنها؛ لأنها كانت عندهم جميعا �شيئا خارجا عن �إرادة القوم
ال�ص ْرفة هي َ�ص ْر َفة
قد ُج ِ�بروا عليها ج�براً؛ حيث ق��ال �إن َّ
ذاتية ،ذلك �أ َّن العرب �أدركوا بفطرتهم �أن �أ�سلوب القر�آن ال
ُيكن جمارا ُته ومعار�ضته ،فان�صرفوا ذاتيا عن معار�ضته،
بال قهر �أو جرب من قوة خارجية؛يقيناً منهم بعجزهم عن
ذلك.
َ
بال�ص ْرفة ك�أبي احل�سن
كذلك هناك من �أهل ال�سنة من قال َّ
الأ�شعري (260هـ324-هـ) وابن حزم الظاهري و�أبو العبا�س
بال�ص ْر َفة من ال�شيعة الإمامية
القرطبي وغريهم ،كما قا َل ًّ
االثني ع�شرية ال�شيخ املفيد يف كتابه (�أوائل املقاالت)؛ حيث
ذكر يف مع ِر�ض حدي ِث ِه يف وجه �إعجاز القر�آن �أ َّن جهة ذلك
ه��و ال���ص��رف م��ن اهلل ت�ع��اىل لأه ��ل الف�صاحة وال�ل���س��ان عن
معار�ضة النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -مبثله يف النظام عند
حت ّديه لهم ،وجعل ان�صرافهم عن الإتيان مبثله -و�إن كان

يف مقدورهم -دلي ً
بال�صرفة �آخرون
ال على نبوته ،كما قال ّ
كال�شريف املرت�ضى والطو�سي يف كتابه (متهيد الأ�صول يف
علم الكالم) ،وكذلك ابن �سنان يف كتابه (�سر الف�صاحة).
وت���ص�دَّى ع ��د ٌد م��ن العلماء للقول ببطالن ال��َّ��ص� ْرف��ة مثل
اخل� ّ�ط��اب��ي ال� ُب���س�ت��ي (388-317ه � � � �ـ) ح�ي َ
�ن ر َّد ع�ل��ى م��ن ق��ال
بال�ص ْرفة مبعنى �أن اهلل � َ��ص� َرف الهِمم ع��ن املعار�ضة ،و�إن
ًّ
كانوا قادرين عليها غري معجزين �إال ب�أمر خارج عن �إرادتهم
مُ ّ ً
ال ُّن َعلَى
اج َت َم َعتِ ْالإِن ُْ�س َو ْ ِ
�ستدل بقوله تعاىلُ ( :ق ْل َلئ ِِن ْ
ب ْث ِل ِه َو َل ْو َكا َن َب ْع ُ�ض ُه ْم
ب ْثلِ َه َذا ا ْل ُق ْر�آنِ َل َي ْ�أ ُتو َن ِ ِ
�أَنْ َي ْ�أ ُتوا ِ ِ
يرا) �سورة الإ��س��راء (الآي ��ة ،)88:والتي �أ ّك� َد من
ِل َب ْع ٍ�ض َظ�هِ� ً
خ�لال�ه��ا �أن معنى ال�� ًّ��ص� ْرف��ة ال�ت��ي و��ص�ف��وه��ا ال ي�لائ��م ه��ذه
ال���ص�ف��ة ،ف � َّ
�دل ع�ل��ى �أن امل ��راد غ�يره��ا ،ك�م��ا ق ��ال ال�سيوطي
بال�ص ْرفة،
والباقالين واب��ن عطية وغريهم بف�ساد القول َّ
وختاماً نتفق حول ما َ
ُ
الباحث من حقائق َب ّ َ
عر�ضه
ي فيها
بال�ص ْر َفة؛ هي:
ُبطالن القول َّ
بال�ص ْر َفة؛ مل
 لو كانت املعار�ضة ممكنة و�إمن��ا منع منها َّيكن الكالم معج ًزا و�إمنا يكون املنع هو املُعجِ ز ولي�س القر�آن.
بال�ص ْر َفة ينق�ض باقي الأوجه (النظم والإخبار
 �أن القول َّع��ن ال�غ�ي��وب وال��وج��ه ال�ع�ل�م��ي) ال�ت��ي ق�ي��ل ب��أن�ه��ا م��ن وج��وه
�إعجاز القر�آن.
 الإجماع منعق ٌد على �إ�ضافة الإعجاز للقر�آن الكرمي. �أن قري�ش مع �شدة مالحاتها للنبي -عليه ال�سالم -ومع �أنري ما ُيحبون ،مل يتحركوا
القر�آن َذ َك َر �آباءهم و�أوثانهم بغ ِ
لأن يقولوا مثله؛ �إذعا ًنا لبالغته وف�صاحته ،مع �أن القر�آن
حتدّاهم ب��أن ي�أتوا مبثل �أق�صر �سورة منه ،فما فعلوا لئال
ُي�سِ ُّفوا يف تفكريهمَّ ،
فدل هذا على عجزهم املطلق.
 �أن القر�آن َج َذ َب الكثري من العرب للإميان به لِ ا فيه منقوة بيان و�إيجاز معجز؛ حيث �أدرك��وا �أ َّن �إعجازه ذاتي ناب ٌع
منه و�أنه فوق طاقتهم.
bas2089@gmail.com
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زهرة السعيدية

كتب حممد بن عمر مقاال بعنوان -امل�صطلح يف علم الكالمُ -ن�شر يف جملة التفاهم ،ناق�ش فيه امل�صطلح الكالمي وت�أثريه على علوم الدين .حتدث بن عمر يف البداية عن علم الكالم
ثم حاجج �أخري ًا �أنّ امل�صطلح
ون�ش�أته و�سبب ظهوره ،ثم ناق�ش امل�صطلح ب�شكل عام ،و�أهميته يف �ضبط املعارف العلمية ومتا�سك بنيان العلوم وت�سهيل التوا�صل بني الباحثني فيهاّ .
الكالمي ن�ش�أ وتط ّور مع علم الكالم وانتقل �إىل غريه من العلوم ب�سبب التداخل املعريف الكبري بني علوم الرتاث الإ�سالمي.

ق�ب��ل احل��دي��ث ع��ن امل���ص�ط�ل��ح ال �ك�لام��ي ،ال ب � ّد ل�ن��ا �أن
نتحدث قلي ً
ال عن امل�صطلح ب�صورة عامة وكذلك عن
علم الكالم ون�ش�أته حتى ت�صبح ال�صورة وا�ضحة.
يقول املثل �إنّ احلاجة �أم االخرتاع ،وهذا ينطبق متاماً
ع�ل��ى ع�ل��م ال �ك�لام ،ح�ي��ث �إ ّن ��ه ظ�ه��ر �أو ب��الأ� �ص��ح �أُ��س����س
ل�صيانة ال��دي��ن وال�ع�ق�ي��دة م��ن ه�ج�م��ات الأف �ك��ار التي
�أخ��ذت تتقاذف على الثقافة الإ�سالمية من كل �صوب
نتيجة احتكاك امل�سلمني مع الثقافات الأخرى وكذلك
نتيجة ب��داي��ة ح��رك��ة ال�ترج �م��ة ،وم�ن�ه��ا ت��رج�م��ة كتب
الفل�سفة اليونانية والفار�سية .لذلك �أراد امل�سلمون �أن
يدافعوا عن العقيدة الإ�سالمية عن طريقة مقارعة
احل�ج��ة ب��احل�ج��ة و�إب �ط ��ال ح�ج��ج اخل���ص��وم ع��ن طريق
الأدلة العقلية.
عادة ما يع ّرف علم الكالم على �أنّه«علم �إقامة الأدلة
على �صحة العقائد الإمي��ان�ي��ة» .وي�سمى كذلك بعلم
املناظرة العقائدي؛ لأ ّن��ه يهتم باملناظرة واملحاججة
للرد على احلجج امل�ضادة .ت�أثر علم الكالم كثرياً بعلم
املنطق وميكن �أن نرى هذا الت�أثر جلياً يف التعريفات
وتقدمي الرباهني واال�ستدالالت والقيا�س مع امل�سائل
الأخ ��رى وم��ا �إىل ذل��ك .كذلك ت��أث��ر علم ال�ك�لام و�أ ّث��ر
على غريه من العلوم الإ�سالمية لأنّه كان يف الأ�سا�س
علم �أ�صول الدين ومنه تف ّرعت العلوم الأخرى.
� ّأم ��ا امل�صطلح ف�ه��و «ك ��ل ل�ف��ظ ب�سيط وم��رك��ب لفظي
ق�صد ب��ه التعريف ع��ن ماهية امل�ف�ه��وم» �أي �أ ّن ��ه اتفاق
اجل�م��اع��ة ع�ل��ى ت�سمية ��ش��يء م��ا بلفظة �أخ��رج��ت عن
مو�ضعها الأول وتنا�سبت مع املو�ضع الثاين� ،أو هو نقل
اللفظ من املعنى الذي ا�ستعمل فيه �أول مرة �إىل معنى
�آخر جمازي لوجود عالقة بينهما.
يقول فريد الأن�صاري �إنّ �أف�ضل طريقة للو�صول �إىل
العلم هي «معرفة ا�صطالحات �أهله لأنّها هي ما ي�صف
وي�ؤ�س�س وينقل العلوم» .يعترب امل�صطلح �شيئا �أ�سا�سيا
يف �أي علم ،ذل��ك لأ ّن��ه �أداة مهمة للتوا�صل والتفاهم
بني الباحثني .وعادة ما يتوقف جناح وا�ستمرارية �أي

علم على م��دى تنوع وو�ضوح ودق��ة امل�صطلحات .لقد
�ساهمت الثقافة العربية والإ�سالمية كثرياً يف �إدخال
امل�صطلح يف الكثري من املجاالت ،وقد يكون �أكرب دليل
على ذلك كرثة املو�سوعات واملعاجم امل�صطلحية.
يقول الكاتب �إنّ لتحديد املفاهيم وامل�صطلحات �أهم ّية
ب��ال�غ��ة يف ت�شكيل امل�ن�ه��ج؛ ذل��ك لأنّ ال��دق��ة والتحديد
حت�م��ي امل���ص�ط�ل�ح��ات م��ن ال�غ�م��و���ض واالل�ت�ب��ا���س ال��ذي
ميكن �أن تتعر�ض له.
م��ن ه�ن��ا ن�صل �إىل احل��دي��ث ع��ن امل�صطلح ال�ك�لام��ي،
ن�ش�أته وت�ط��وره .لقد ب��د�أ االهتمام بامل�صطلح يف علم
ال �ك�لام م�ب�ك��راً ،ح�ي��ث �إنّ ظ �ه��وره ت��زام��ن م��ع ت�أ�سي�س
هذا العلم ،وقد �سبق امل�صطلح الأ�صويل الذي يخ�ص
علم �أ��ص��ول الفقه لأنّ الفقه قد ن�ش�أ �أ�سا�ساً من علم
ال�ك�لام وت ��أث��ر ب��ه .ي�ع� ّرف ال�ك��ات��ب امل�صطلح الكالمي
ب ��أ ّن��ه «امل�ف��اه�ي��م امل �ت��داول��ة وال���ش��ائ�ع��ة وامل�ستعملة بني
املتكلمني »..حيث �إنّ ه��ذه املفاهيم ق��د �أ�صبحت لها
م �ع��انٍ خ��ا��ص��ة وخم�ت�ل�ف��ة ،ب�ين املتكلمني �أو ر ّواد علم
الكالم ،عن املعاين املتعارف عليها يف اللغة� ،أذكر منها
ه�ن��ا لفظة «اجل �� �س��م» وه ��ي تعني م��ا ت��ر ّك��ب م��ن امل ��ادة
وال�صورة ،ولفظة «العقل» وتعني اجلوهر املجرد من
امل��ادة ذات �اً وفع ً
ال .يت�ضح من هنا �أن امل�صطلح يف علم
الكالم ي�أخذ داللة خا�صة تختلف عن الداللة املتعارف
عليها.
�أخ ��ذ امل�صطلح ال�ك�لام��ي ينتقل م��ن ع�ل��م ال �ك�لام �إىل
ال�ع�ل��وم الأخ� ��رى م�ث��ل ع�ل��م ال�ف�ق��ه وع�ل��م ال�ن�ح��و وعلم
ال �ب�لاغ��ة ب���س�ب��ب ال �ت��داخ��ل ال���ش��دي��د ب�ين ع�ل��م ال�ك�لام
والعلوم الأخرى وب�سبب ا�شتغال املتكلمني بعلم �أ�صول
ال�ف�ق��ه يف ب��داي��ة دخ��ول�ه��م يف ع�ل��م ال �ك�ل�ام� .أذك� ��ر ه��ذا
متهيداً للحديث عن التداخل بني العلوم الإ�سالمية
و�أثرها على الدر�س امل�صطلحي.
ي �ق��ول ب��ن ع�م��ر �إنّ �أك�ب�ر دل �ي��ل ع�ل��ى ال �ت��داخ��ل امل�ع��ريف
ب�ي�ن ع �ل��وم ال �ت��راث الإ� �س�ل�ام ��ي ه ��و ان �ت �ق��ال امل�ف��اه�ي��م
وامل �� �ص �ط �ل �ح��ات م ��ن «ح �ق��ول �ه��ا امل �ع��رف �ي��ة ال �ت ��ي ن���ش��أت

وت�أ�صلت فيها �إىل علوم معرفية �أخ ��رى» ولي�س هذا
ب��الأم��ر الغريب ،لأنّ منبع العلوم الإ�سالمية وهدف
ا��ش�ت�غ��ال�ه��ا الأ� �س ��ا� �س ��ي ه ��و خ ��دم ��ة ال� �ق ��ر�آن وت�ف���س�يره
وب�ي��ان��ه .ل�ق��د انتقلت امل�صطلحات م��ن املتكلمني �إىل
الأ�صوليني والعك�س ،وانتقلت كذلك من الأ�صوليني
�إىل النحويني ،ولقد �أدت ه��ذه الدينامية �إىل �إك�ساب
املفاهيم املتناقلة معاين جديد غري التي كانت عليها.
ي �ق ��ول ب ��ن ع �م��ر يف م �ق ��ال �آخ � ��ر حت� ��دث ف �ي��ه ع ��ن �أث ��ر
تداخل العلوم الإ�سالمية على امل�صطلح �إن االهتمام
بامل�صطلحات يف العلوم الإ�سالمية جاء ب�سبب الأ�صل
املعريف للح�ضارة الإ�سالمية واهتمام امل�سلمني بالن�ص
ال�ق��ر�آين وتف�سريه ،وم��ن املعلوم �أن التف�سري ال يقوم
دون التبحر يف علوم اللغة وبالتايل بامل�صطلح.
�إنّ مدى �أهمية وح�ضور امل�صطلح يف العلوم الإ�سالمية
دليل على �أهمية املنهج وال�ق��واع��د الثابتة يف «عملية
اكت�ساب املعرفة» وهي كذلك دليل على حتري امل�سلمني
ال ��دق ��ة والأف� �ك ��ار ال���س�ل�ي�م��ة وامل �ع��رف��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
علومهم .يعترب امل�صطلح من �أبرز «مكونات وجتليات»
امل���س��ائ��ل امل�ن�ه�ج�ي��ة ،ل��ذل��ك ف�ق��د ح�ظ��ي ب�ع�ن��اي��ة ك�ب�يرة
واهتمام متزايد يف ال�تراث اال��س�لام��ي .انطالقاً من
هذا الرتابط بني امل�صطلح واملنهج يف الرتاث الإ�سالمي
ن��درك �أنّ ت�شييد الأنظمة اال�صطالحية واملفاهيم ّية
م�ؤ�شر على مدى تقدم العلوم الإ�سالمية .ونرى ذلك
وا��ض�ح�اً يف علم ال�ك�لام وامل�صطلح ال�ك�لام��ي ،فب�سبب
و�ضوح �أدوات التوا�صل وبناء النظام املفاهيمي املبكر
يف علم ال�ك�لام جن��ح املتكلمون يف ت�أ�سي�س علم متني
ملعرفة «�أ�صول الدين معرفة علمية قائمة على �أ�سا�س
الدليل والربهان» ،و«لإثبات قواعد العقائد بالدليل
واحل�ج��ة» .لي�س ه��ذا فح�سب ،بل �إنّ م�صطلحات علم
الكالم قد عربت احلاجز الزماين وانتقلت �إىل العلوم
الأخ��رى حمدثة ت�أثرياً كبرياً .عالوة على �أنّها �أ ْثرت
املعجم امل�صطلحي واملكتبة العربية كثرياً.
Zahra.alsaidi09@gmail.com

4

رجب  1441هــ  -مارس ٢٠٢٠م

الذات واآلخر من منطق الالهوت المسيحي
عاطفة المسكرية
يتمحور الالهوت حول الدرا�سة �أو «الكالم عن اهلل» يف الأديان عامة ،ويف �أحد الن�صو�ص التي جاءت بعنوان «الالهوت امل�سيحي يف �ضوء الإ�سالم» لطوبيا �سبيكر ن�شرته جملة التفاهمَّ ،
مت ت�سليط
ال�ضوء فيه على الالهوت امل�سيحي والرتكيز على ق�ضايا املعرفة والتوا�صل واجلانب املرتبط بالنظرة للآخر (املختلف عنا).

تنق�سم ال�ن�ظ��رة ل�ل�آخ��ر امل ُ�خ�ت�ل��ف �إىل ث�لاث��ة �أق���س��ام
رئي�سية يف �أط��ر عقائدية بحتة� .أو ًال ق��د تكون هذه
النظرة هي نظرة جتاهل وع��دم اع�تراف باالختالف
حيث �إن «الآخ ��ر» املعني هنا الب��د �أن��ه امتداد طبيعي
ل�ن��ا ج�م�ي� ًع��ا ،ك�ي��ف ي �ك��ون ذل ��ك؟ م �ث� ً
لا ع�بر االع�ت�ق��اد
ب� ��أنَّ الأ� �ص��ول احلقيقية للم�سيح وال�ي�ه��ود ت�ع��ود لنا
نحن امل�سلمني فكيفما ك��ان الآخ ��ر خمتلفاً الب��د من
نقطة التقاء جتمعنا .ومن هذا املنطلق يتم جتاهل
اختالف الآخ��ر عنَّا .ثان ًيا قد تكون هذه النظرة هي
نظرة االعتقاد ب�إدراك الآخر �أكرث من �إدراكه لنف�سه
حتى ،وهنا يح�صل احلوار املتعايل بني الأطراف حيث
يحاول كل طرف �إي�ضاح مكامن ال�ضعف يف الطرف
الآخ ��ر وال�ي�ق�ين ب� ��أنَّ الآخ ��ر خمتلف ع� َّن��ا ب�سبب ك��ذا
وكذا والبد من تذكريه باختالفه هذا ،بجانب وجود
� �ض��رورة لت�صحيح ه ��ذه االخ �ت�لاف��ات .ث��ال�ث��ا و�أخ�ي�را
تتمحور النظرة للآخر ح��ول مقارنته ب��ال��ذات حيث
ال �صلة بينهما تبقى ال��ذات يف هذا ال�سياق منف�صلة
عن الآخر على غرار الأطر ال�سابقة التي تعيد الآخر
للذات ب�سبب نقاط االلتقاء املُ�شرتكة �أو التي حتاول
ت�صحيح نقاط االختالف.
ت�ع��دي�ن��ا م���س��أل��ة ال ��ذات والآخ� ��ر جل ��دل ال�ه��وي��ة ال��ذي
�أ�شار �إليه الكاتب على �أن��ه �سبب النزاعات الرئي�سية
يف ال � �ق� ��رن ال � ��واح � ��د وال �ع �� �ش ��ري ��ن ن ��اف� � ًي ��ا �أن ت �ك��ون
الآي��دي��ول��وج �ي��ات ��س�ب�ب�اً رئ�ي���س�ي�اً ل��ذل��ك .و�أع �ت �ق��د �أنَّ
اخلو�ض يف م�س�ألة الهوية قد يتخذ م�سارات مت�شعبة.
فالفي�صل ب�ين ه��ذه امل���س��ارات ه��و ع��ن امل�ستوى ال��ذي
تقرر اخلو�ض فيه .عندما نتحدث عن الهوية فهل
نعني بذلك متايز الفرد ع َّمن �سواه ب�صفات حمددة؟
يعد ه��ذا امل�ستوى الأك�ث�ر عمقاً لأنَّ الب�شر بطبيعة
احلال خمتلفون و�إن كرب الت�شابه بينهم .يظل الفرد
خلقا �إلهيا مل ولن يتكرر على مدى الزمان� .أما �إذا
قررنا االنتقال للمرحلة التي تليها وخ�ضنا يف امل�س�ألة
من منطلق متايز واختالف جماعة ما جتمعهم نقاط
م�شرتكة ك�ث�يرة ت�سهم يف جعلهم ي��واج�ه��ون اخل��ارج

ك��وح��دة مت�صلة ،فتعرب هوية جمموعة م��ا غال ًبا ما
مييزها عن الآخ��ر .وي�شعر الأف��راد باالنتماء املعنوي
داخلياً والذي قد ينعك�س على اخلارج �أي�ضاً من خالل
اللب�س والعادات الثقافية املتبعة من قبل جمموعة يف
�سياق هوية حمددة ،ناهيك عن ال�شعارات الثقافية/
ال�ف�ك��ري��ة �أو ح�ت��ى ال��دي�ن�ي��ة ال �ت��ي ي ��روج ��ون ل �ه��ا .من
اجل��دي��ر بالذكر يف ه��ذا ال�سياق �أن ال��دي��ن يعد �أح��د
�أهم مكونات الهوية ،بغ�ض النظر ع َّما �إذا كان متبعا
�إح��دى الديانات ال�سماوية �أو كونه ال دينيا �أو متبعا
لإح��دى العقائد �أو الآيدولوجيات احلديثة� .إىل هنا
تبدو الأمور �سل�سة وفطرة يتحتم علينا قبولها كجزء
من الطبيعة الب�شرية.
ت �ب��د�أ امل���ش��اك��ل ب��ال �ب��زوغ وف �ق �اً ل�ل�ك��ات��ب ع�ن��دم��ا تظهر
عالمات «اجلموح الهوياتي» والتي ت�شري �إىل حماولة
�إج �ب ��ار الآخ� ��ر ع�ل��ى ال �ت�برم��ج ع�ل��ى م�ع�ط�ي��ات ال�ه��وي��ة
وت�ق�ب�ل�ه��ا ب ��ل و�أن ي���ص�ب��ح ج ��زءا غ�ي�ر خم�ت�ل��ف عنها.
نالحظ دائماً �أن امل�شكلة ال تكمن يف وجود االختالفات
�سواء �أكانت عقائدية� ،أو �أيدولوجية� ،أو عرقية � ..إلخ
ول�ك��ن ت �ب��د�أ امل���ش��اك��ل ب��ال �ب��زوغ ب�ين االخ �ت�لاف��ات ه��ذه
عندما يحاول فرد �أو جمموعة فر�ض عقيدته مث ً
ال
ع�ل��ى �أف� ��راد �أو جم�م��وع��ات �أخ� ��رى� ،أو ع�ن��دم��ا حت��اول
جمموعة ما �إق�صاء الآخ��ر ب�سبب اختالفه �أو النظر
�إليه بنظرة ا�ستعالء� .إن التعدد حقيقة وواقع ال مفر
منه .ويبقى ال��ره��ان على العقائد والإيديولوجيات
وم� ��دى ت�ق�ب�ل�ه��ا ل �ل �ت �ع��دد .ول �ك��ن م ��ن الإن �� �ص ��اف ذك��ر
�أن بع�ض الآي��دول��وج �ي��ات �أي ��ا ك��ان��ت ت��دع��و �إىل تقبل
الآخ��ر على اعتباره ج��زءا مكمال ولكن التابعني لها
ينحرفون عن هذه الدعوة بالفر�ض والرتهيب ،ولنا
يف املنظمات الإرهابية التي تدعي وتقر �أنها عقائدية
بحتة مثال يف ذلك.
ال مي �ك��ن �أن ت���س�ت�ط�ي��ع ال� � ��ذات ال �ع �ي ����ش مب� �ن� ��أى عن
ال�صراعات وهي تركز على الآخر والكيفية التي ي�ؤثر
فيها الآخر على خياراته يف العي�ش وفر�صه يف احلياة.
ومن جانب �آخر البد من معرفة �أن م�س�ألة االعرتاف

امل�ط�ل��ق ب ��الآخ ��ر ك��ذل��ك م�ستحيلة ف�ن�ح��ن ال ننطلق
هنا م��ن املدينة الفا�ضلة التي يعي�ش فيها الأب�ط��ال
املثاليون! وي�شري الكاتب هنا �إىل �أن االعرتاف املطلق
ب��الآخ��ر يعد �شيئًا من الت�شكيك ب��ال��ذات ،وه��ذا ما ال
ميكن فر�ضه على الأديان حتديدا .البد من الو�صول
�إىل نقطة االت��زان يف املنت�صف؛ فعو�ضا عن الرتكيز
على الآخر املختلف ،من املفرت�ض �أن تلج�أ الذات لنقد
ذات�ه��ا �أوال دون �إ��س��اءة �أو ا�ستنقا�ص للمعتقد .وتعد
ال�شفافية مطل ًبا حتى يتم االعرتاف ب�أوجه الق�صور
والنق�ص واخل�ط��أ يف بع�ض الأح�ي��ان يف �سبيل �إيجاد
حل منطقي لهذه امل�سائل .و�إن وجدت �أوجه الق�صور
هذه فذلك ال يعني التوجه �إىل الآخر وحماولة �إيجاد
�أو خلق الثغرات .وبالعودة �إىل تق�سيمات النظر نحو
الآخ��ر ،قد يكون التجاهل املبني على فكرة �أنَّ الآخر
ه��و جم��رد ام�ت��داد لنا �صاحلا �إىل ح��د م��ا يف �سياقات
تقبل الآخر بطبيعته ومعتقداته حيث �إن االختالف
ه�ن��ا ال ي���ش�ير �إىل � �ض ��رورة ال �ت �ن��ازع ،وب��ال �ت��ايل ي�ق��ود
ذلك كافة الأط��راف �إىل تقبل احلقيقة دون حماولة
تغيريها من فر�ض �آيدولوجية �أو عقيدة معينة .من
ناحية �أخ ��رى ُت ��ؤث��ر الكيفية ال�ت��ي ننتقد بها الآخ��ر
على امل�س�ألة برمتها ،فمن وجهة نظر �شخ�صية قد
يكون ال�سبيل الوحيد جلعل الطرف الآخر قادرا على
تقبل النقد هو نقد الذات نقدا حقيقياً �أو ًال ومن ثم
ال�سماح للطرف ال�ث��اين بنقدنا على �أن يكون النقد
م��ن الطرفني هدفه البناء ال اال�ستنقا�ص ،وبعدها
م��ن املمكن �أن نتجه �إىل ط��رح �سياقات ال�ت�ع��اون وما
�شابه .لكن ال��واق��ع ال�ي��وم م��ع الأ��س��ف يبتعد ع��ن هذا
ال���س�ي�ن��اري��و ،وجن ��د ك��اف��ة الأط � ��راف ُم�ت�ل��ة ال �ت��وازن
حيث �إنِّه من املُهم �أن نذكر كذلك �أن الو�صول لنقطة
االت��زان هذه « من تقبل الآخ��ر ونقد ال��ذات وال�سماح
للطرف الثاين بانتقادنا » لي�س بتلك ال�سهولة ولكنه
مربط الفر�س يف نهاية الأمر.
attifa.nasser@gmail.com
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الكاهن يوحنا ..من مخطوطات التاريخ إلى
روايات األدب الحديث
أسماء القطيبي
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يف مقاله «�أوروبا والإ�سالم ..مملكة الكاهن يوحنا» يتحدث الباحث حامت الطحاوي ع ّما �أ�سماه خرافة الكاهن يوحنا ،الكاهن الذي زعم امل�سيحيون �أنّه �أ�س�س مملكة يف ال�شرق يف
القرن الثاين ع�شر ،و�أنّ هذه اخلرافة ر ّوجت من رجال الدين وحكام �أوروبا ال�شرقية لتكون ذريعة لال�ستعمار ال�سيا�سي ،وطريقا ممهدا لعبور احلمالت التب�شريية .ويورد الطحاوي
يف مقاله العديد من الأدلة التي ي�ستند عليها لت�أكيد زيف هذه الأ�سطورة منها ت�ضارب الروايات الغربية ،واخللط بني بالد الهند وبالد احلب�شة يف الروايات املتداولة حول هذا
الكاهن ،وعدم و�ضوح هويته يف امل�صادر ،فلكل زمان كان هناك الكاهن يوحنا با�سم خمتلف ،وتبدل مكان �إقامته كما يذكر امل�ست�شرقون الذين حاولوا االلتقاء به ،بالإ�ضافة
لل�شكوك الكبرية حول م�صادر املخطوطات املن�سوبة �إليه.

� ّإن �صناعة الوهم نوع من ال�سيا�سة مار�سها كثري من
ال�ق��ادة وامل��ؤث��ري��ن على م��ر التاريخ خا�صة يف ف�ترات
ال���ص��راع ،ملحاولة ال�ت��أث�ير على العقل اجلمعي بغية
ال��و� �ص��ول لأه� ��داف م�ع�ي�ن��ة .وخ��راف��ة ال�ك��اه��ن يوحنا
لي�ست �إال م�ث��اال وا��ض�ح��ا ل��ذل��ك .ف�ف��ي ع���ص��ور كانت
و�سائل التوا�صل فيها �شحيحة وبطيئة ر ّوجت الكني�سة
الكاثوليكية ل�شخ�صية مثالية تدعى الأب يوحنا ،وهو
كاهن يعي�ش بني �أتباعه يف بالد امل�شرق ،متنعما بحياة
رغ�ي��دة وم��ؤدي��ا فيها دوره يف ال��دع��وة �إىل امل�سيحية.
ففي ر�سالته ال�ت��ي �أر��س�ل�ه��ا ل�ل�إم�براط��ور البيزنطي
مانويل كومنني ع��ام  1165وال�ت��ي يعتقد املخت�صون
اليوم بعدم �صحتها و�أ ّنه ّ
مت تدبيجها يف �أملانيا ،يقول
الكاهن يوحنا ...« :وتوجد يف بالدنا كميات �ضخمة
م��ن ال��ذه��ب وال�ف���ض��ة والأح� �ج ��ار ال �ك��رمي��ة ،وك��ذل��ك
ح�ي��وان��ات م��ن جميع الأن ��واع والأع� ��داد ،ن��ؤم��ن �أن��ه ال
يوجد مثلها حتت ال�سماء ،كما ال يوجد لدينا فقراء،
ونقوم بالرتحيب وا�ستقبال جميع الغرباء والرحالة
وامل �� �س��اف��ري��ن وال ي ��وج ��د م �ك ��ان ل�ل���ص��و���ص وق��اط�ع��ي
الطرق والزناة يف بالدنا »....وي�ستمر يف و�صف البلد
واحلا�شية حتى يقول« :غاية الأمر �أ ّنه �إذا متكنت من
عد جن��وم ال�سماء ،وحبات رم��ال البحر ،عندها رمبا
تكون قد جنحت يف عد و�إح�صاء مدى قوتنا وثروتنا
وم�ساحة بالدنا» ،وهي ر�سالة بال �شك دغدغت �أحالم
ك��ل م��ن ق��ر�أه��ا بال�سفر �إىل ب�لاد اهلل امل�خ�ت��ارة (ب�لاد
الأب ي��وح�ن��ا) يف و��س��ط ال���ش��رق ،وم ل��أت ك��ل م�سيحي
ف �خ � ًرا و�أم �ل��ا يف ان �ت �� �ش��ار ال ��دي ��ن امل���س�ي�ح��ي ع �ل��ى يد
الكاهن احلكيم يوحنا .ولأ ّنه كان من ال�صعب الت�أكد
من �صدق ر�سالة كهذه ،فلم يكن للمتلقي خيار �سوى
ت�صديقها ،خا�صة و� ّأن �صورة ال�شرق مل تكن وا�ضحة
املعامل لدى امل�سيحي الغربي.

� ّإن الهدف من اختالق �شخ�صية �أ�سطورية كالكاهن
يوحنا لها �أبعاد ع��دة؛ ففي زم��ن تتناف�س فيه الأمم
على تو�سيع ح��دوده��ا وزي ��ادة ن�ف��وذه��ا ك��ان االنت�صار
الأكرب هو ت�أ�سي�س مملكة داخل بلد الأعداء ،ومملكة
ال�ك��اه��ن ي��وح�ن��ا ح���س��ب ال ��رواي ��ات ك��ان��ت مم�ل�ك��ة تنعم
باال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سالم التام مع ما يجاورها
م ��ن مم ��ال ��ك ،وال ي �ت ��أت��ى ل �ه��ا ذل ��ك �إال ب � ِع ��دة وع �ت��اد
جاهزين دو ًما للدفاع والهجوم .وتناقل الروايات عن
هذه اململكة كاف لوحده جلعل العدو يعيد ح�ساباته
وي�ضع توقعاته.
�إ�ضافة لذلك ف �� ّإن كاه ًنا م�سيح ًيا يف ب�لاد امل�سلمني
ي�ع�ن��ي ن ��واة الن�ت���ش��ار ال ��دي ��ن امل���س�ي�ح��ي ،ويف ر��س��ال�ت��ه
للإمرباطور البيزنطي مانويل كومنني ذكر الكاهن
يوحنا ب�أ ّنه يف وقت الع�شاء يكون عن ميينه اثنا ع�شر
�أ�سقفا وع�شرون ق�سا ،ويح�ضر البطاريك واملطران
ب�شكل دائ��م ه��ذه امل��أدب��ة ،يف �إ��ش��ارة لأهم ّية التدين يف
تلك اململكة وحر�صها على ت�أ�صيل الكاثوليكية بني
الأت �ب��اع ،وه��و م��ا ّ
مت ا�ستغالله يف ب�لاد ال�غ��رب جلمع
امل�ساعدات من �أجل ر�سالة الكاهن يوحنا يف ال�شرق،
وجميع هذه املكا�سب ال�سيا�سية واالقت�صادية ما كانت
لتتحقق لوال حنكة ال�سيا�سيني الذين ا�ستطاعوا على
مدى عقود �أن يجعلوا من الأ�سطورة حقيقة يف �أذهان
الكثريين.
ان�ت�ق�ل��ت �شخ�صية ال�ك��اه��ن ي��وح�ن��ا م��ن ك�ت��ب ال�ت��اري��خ
والرحالة من �أمثال فا�سكو دي جاما وب��در وطافور
ب�ع��د �أن ح�ق�ق��ت �أه��داف �ه��ا وا��س�ت�ه�ل�ك��ت مب��ا ي�ك�ف��ي �إىل
الأدب يف الع�صر احل��دي��ث .ول�ع��ل �أب ��رز م��ا كتب عنه
رواي��ة باودولينو للكاتب �أم�برت��و �إيكو يف ع��ام ،2000
وه ��ي رواي � ��ة ت� ��دور �أح ��داث �ه ��ا يف ن�ف����س ال �ف�ت�رة ال�ت��ي
ت��واردت فيها الأخبار عن الكاهن الأ�سطوري .ورغم

� ّأن �شخ�صية الكاهن يوحنا هي �شخ�صية دينية لكن
االع�ت�راف بكونها �شخ�صية مز ّيفة جعل منها م��ادة
ل�ل�إب��داع دون �أن تثار تلك احل�سا�سيات التي جندها
ع�ن��د ك�ث�ير مم��ن ي�ن�ظ��رون ل�ل�ت��اري��خ ال��دي�ن��ي بقدا�سة
حتى لو ثبت بطالنه بالدليل؛ فالتجاوز احلقيقي
لي�س مب�ح��و الأث ��ر ب��ل بتخليده ب���ص��ور ع��دة ك�شاهد
على مرحلة زمنية مهمة يف ال�ت��اري��خ .ويف احلقيقة
ف� �� ّإن �أ� �س �ط��ورة ال�ك��اه��ن ي��وح�ن��ا ت�ق��ودن��ا �إىل ال�ت���س��ا�ؤل
ح ��ول م ��دى ال��زي��ف ال ��ذي ي�ح�ف��ل ب��ه ت��راث�ن��ا ال�ع��رب��ي
والإ�سالمي هو الآخ��ر ،فالتاريخ كما يقال يكتب بيد
املنت�صر ،وم��ا �أك�ث�ر املنت�صرين ال��ذي��ن تعاقبوا على
كتابة تاريخ املنطقة ،و�صوروا �أنف�سهم ب�أبهى �صورة،
و�ش ّوهوا �صورة الآخ��ر وحجموه حتى ال يبقى ذكره.
وكم �شخ�ص ّية لدينا يف ال�شرق هي �شخ�ص ّية �أ�سطور ّية
�أو �شخ�ص ّية واقعية مت تلميعها و�إ�ضافة �أجماد زائفة
�إليها حتى �أ�صبحت رمزا نحتفي به �إىل اليوم .فعلى
�سبيل املثال ُيعتقد يف الوقت احلايل ا�ستنادا للدالئل
� ّأن �شخ�ص ّية املر�أة العربية ال�شجاعة خولة بنت الأزور
هي �شخ�صية �أ�سطورية؛ فالق�ص�ص التي روي��ت عن
�شجاعتها ال ت �ك��اد ت���ص��دق ،وه ��ي مل ت��ذك��ر � �س��وى يف
م�صادر حم ��دودة بينما غ��اب ذك��ره��ا يف م�صادر �أك�ثر
حتقيقا .ولعلنا قبل التمحي�ص يف التاريخ علينا �أن
نكون م�ستعدين ومتقبلني ملا �سينجم عنه البحث من
�أرقام زائفة و�شخ�صيات ال وجود لها ومعارك مل تكن
�إال يف �أذه ��ان كاتبيها م��ع م��ا ينجم ع��ن ذل��ك يف تغري
للحقائق وغربلة للمفاهيم� ،سعيا لتاريخ �أكرث واقعية
و�أمال يف تقدمي احلقيقة دون زيف ومبالغة للأجيال
القادمة.
asmaalqutibi@gmail.com

6

رجب  1441هــ  -مارس ٢٠٢٠م

مصادر الشعر في عهد الرسول
جميلة السعيدية

«تراث �شعراء الر�سول» هو البحث والتق�صي الذي قام به الدكتور في�صل احلفيان؛ وذلك لتتبع امل�صادر التي حملت هذا الرتاث .ر ّكز خالله على �إلقاء نظرة
عامة على امل�صادر التي ت�ض ّمنت تراث �شعراء الر�سول من جهة انتماءاتها املعرفية وخ�صو�صية ال�سياقات التي ترد فيها املادة ال�شعرية وتفا�ضلها من حيث
غناها بهذه املادة واخلدمات التحقيقية التي حظيت بها تلك امل�صادر.

تنطلق �أه �م � ّي��ة ه ��ذا ال�ب�ح��ث ك�م��ا ي ��رى ال�ك��ات��ب م��ن ك��ون
� ّأن «ت��راث �شعراء الر�سول» مو�ضوعا بك ًرا مل يجد حتى
الآن العناية التي تليق به على �صعيد اجلمع والدرا�سة.
كما � ّأن تفرق وتوزع هذا الرتاث على امل�صادر يجعل منه
جمرد �أج��زاء متناثرة تخدم الأغرا�ض التي ق�صد �إليها
�أ�صحاب هذه امل�صادر دون �أن تقدم كمادة علمية م�ستقلة
�أو �أن يقام عليها در�س خا�ص .لذا ف� ّإن تركيز هذا البحث
�أت��ى على ه��ذه امل�صادر بو�صفها مظنة م��ادة �شعرية ذات
خ�صو�صية من جهة وذات �أهمية من جهة �أخ��رى؛ فهي
م��ورد غني يفتح �آفاقا معرفية وا�سعة ومت ّكن الباحثني
فيما لو جمعت من تركيب �صورة علمية يف العقل العلمي
ال�ستك�شاف تلك املرحلة املبكرة من حياة امل�سلمني وحياة
الدين اجلديد.
وب��اخل��و���ض يف �صلب امل��و��ض��وع وب�ي��ت الق�صيد ف�ي��ه ،ف �� ّإن
ال �ك��ات��ب ي �ح��دد ن �ط��اق ب�ح�ث��ه ه ��ذا يف ن�ق�ط�ت�ين مت�ث�ل�ت��ا يف
�إلقاء نظرة عامة على امل�صادر التي ت�ض ّمنت تراث �شعراء
ال��ر��س��ول ون �ظ��رة �أخ ��رى خ��ا��ص��ة ع�ل��ى �أح ��د ه ��ذه امل���ص��ادر
كنموذج ال�ستعرا�ض ما فيه من مادة �شعرية .ويف طريق
ال �ب �ح��ث ف�ي�ه�م��ا ف� � �� ّإن م ��ن امل �ل �ح��وظ��ات ال �ت��ي مت ر��ص��ده��ا
التفاوت يف حمتوى هذه امل�صادر من ال�شعر ال��ذي ن�سب
�إىل ��ش�ع��راء ال��ر��س��ول وي��رج��ع ذل��ك لأ��س�ب��اب ك�ث�يرة منها
طبيعة امل�صدر وغر�ضه؛ فامل�صادر التاريخية التي تن�شغل
باحلدث و�صاحبه وم��ا يت�صل بهما تختلف عما حتتويه
امل�صادر اللغوية التي تهتم بالألفاظ واملعاين والقواعد
وي��أت��ي فيها ال�شعر لال�ست�شهاد ت�أييدا �أو نفيا للفظ �أو
املعنى فقط� ،إال � ّأن هذا التفاوت ال يقلل من �أهمية هذه
امل���ص��ادر؛ فقد حتتوي على م��ادة �شعرية متفردة تعز يف
غريها من امل�صادر .وعلى الرغم من اختالف الأغرا�ض
�صب يف
التي خا�ض فيها �شعراء ال��ر��س��ول ف �� ّإن جميعها ّ
خدمة �أغرا�ض معرفية متقاربة نظرا الرتباطها مبرحلة
ت��اري�خ�ي��ة حم ��ددة م��ن ن��اح�ي��ة ،ولأ ّن �ه��ا م��ن ن��اح�ي��ة �أخ��رى
نابعة م��ن م�ن��اخ ال��دي��ن اجل��دي��د (الإ� �س�ل�ام) ال ��ذي �صبغ

احلياة العقلية وال�شعرية للم�سلمني ،بل للإن�سان الذي
عا�ش يف تلك احلقبة حتى لو مل يدخل الإ�سالم.
ومم ��ا ت��و��ص��ل �إل �ي��ه ال�ك��ات��ب يف خ���ض��م ب�ح�ث��ه ع��ن م���ص��ادر
�شعراء الر�سول �أ ّنه ميكن تق�سيم هذه امل�صادر �إىل نوعني
�أول �ه �م��ا :ن ��وع م�ن�ف��رد م�ستقل خ��ا���ص ل�ه��ذا ال �ت�راث وه��و
ينق�سم �إىل �شعبتني هما الدواوين التي جمعت قدميا يف
املخطوطات العربية مثل ديوان ح�سان بن ثابت ،وديوان
كعب ب��ن زه�ير ،ودي ��وان عبد اهلل ب��ن رواح ��ه ،وال��دواوي��ن
التي جمعت جمعا حديثا معا�ص ًرا على �أي��دي الباحثني
املحدثني من امل�صادر املختلفة وهي ال ت�سمى ا�صطالحا
دواوين و�إمنا «�شعر» جمموع.
�أ ّما النوع الثاين من م�صادر تراث �شعراء الر�سول فهي
امل���ص��ادر العامة وه��ي م�صادر بحاجة للبحث والتق�صي
للعثور عليها وا�ستعرا�ضها وجمع ال�شعر منها وحتقيقه
قبل �أن ت�ب��د�أ عملية ال��در���س .والعمل على ه��ذه امل�صادر
يتطلب من الباحث �أن يعرفها وهذه املعرفة لن تتحقق
�إال بالنظر �إليها لتحديد ال��دائ��رة املعرفية التي تنتمي
�إليها والنظر �إليها ثانية ال�ستك�شاف م��دى تفا�ضلها يف
احتوائها على املادة ال�شعرية ومن ث ّم ا�ستك�شاف طريقة
معاجلة هذه امل�صادر للمادة ،وخ�صو�صية ال�سياقات التي
ترد فيها.
وب ��احل ��دي ��ث ع ��ن االن� �ت� �م ��اءات امل �ع��رف �ي��ة ،ف� ��إ ّن ��ه ال ميكن
احل��دي��ث ع��ن م���ص��ادر تنتمي �إىل ح�ق��ل م�ع��ريف واح ��د �أو
حقول متعددة ذلك � ّأن ال�تراث العربي الإ�سالمي هو يف
بنيته العميقة تراث مو�سوعي حتمل فيه كتب الطب �أدبا
وكتب الأدب فقها وكتب الفقه �شعرا وهذه هي القاعدة.
الأمر ذاته يف تراث �شعراء الر�سول حتديدا فهو داخل يف
ن�سيج احلقول املعرفية املختلفة.
وي ��ورد ال�ك��ات��ب خ�لال تق�صيه ع��ن م���ص��ادر ت ��راث �شعراء
ال��ر��س��ول قائمة �أع��ده��ا ال�ب��اح��ث ح��امت غنيم يف بحث له
بعنوان «�شعراء الدعوة الإ�سالمية يف عهد الر�سول»حوت
(�� )196ش��اع��را م��ن ��ش�ع��راء ال��دع��وة حت��دي��دا� ،أع �ق��ب كل

ا�سم بالإحالة على مراجع ترجمته ،و�أي�ضا الإحالة على
املراجع التي ورد فيها �شعره .وقد بني فيه املراد بالدعوة
وذكر �أ ّنها ت�شمل ع�شرة �أغرا�ض منها« :اعتناق الإ�سالم
والفخر بالإميان والهداية ،والتوحيد وت�سفيه االعتقاد
بالأ�صنام وعبادتها ،وحمد اهلل و�شكره واالبتهال �إليه،
و�شعر امل��واع��ظ واحل����ض على اخللق الإ��س�لام��ي ،وح�ض
الع�شرية على الدخول يف الإ�سالم ،ومدح الر�سول ومدح
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،والرد على �شعراء امل�شركني
وال �ي �ه ��ود وه� �ج ��ا�ؤه ��م ،و� �ش �ع��ر اجل �ه ��اد وو� �ص ��ف امل �ع ��ارك
احلربية والفخر بالبالء فيها ،ورث��اء �شهداء امل�سلمني،
وح�ض الع�شرية على التم�سك بالإ�سالم (�أي��ام ال��ردة)».
�إال � ّأن مق�صد الكاتب من بحثه احلايل هو تراث �شعراء
الر�سول ب�إطالق �أ ًيا كان غر�ضه دعوة وغري دعوة.
ويف ذات الإط��ار عمد الكاتب �إىل ت�صنيف ( )36م�صدرا
عدها الباحث حامت غنيم يف بحثه جاء فيها ذكر ه�ؤالء
ال�شعراء وذلك لبيان مدى انت�شار تراثهم ف�أتى الت�صنيف
على ( )11ن��وع��ا م��ن امل���ص��ادر ه��ي كتب ال�سرية النبوية،
وكتب الأ�سماء والرتاجم ،وكتب التاريخ ،وكتب الأن�ساب،
وك�ت��ب ال �ب �ل��دان ،وك�ت��ب ال�ت�ف���س�ير ،وامل�ج��ام�ي��ع ال�شعرية،
وكتب الأدب ،وكتب اللغة ،وكتب النحو ،وكتب املتفرقات.
وخل�ص الكاتب م��ن خ�لال ه��ذا الت�صنيف �إىل � ّأن ت��راث
�شعراء الر�سول �أك�ثر م��ا يكون ح�ضورا يف كتب التاريخ
والرتاجم والأدب ،ث ّم يف املجاميع ال�شعرية وكتب النحو
ثم كتب ال�سرية والأن�ساب و�أخريا �أنواع الكتب الأخرى.
ومن وجهة نظر �شخ�صية وبالعودة �إىل نطاق بحث الكاتب
املتمثل يف �إل�ق��اء نظرة عامة على امل�صادر التي ت�ضمنت
تراث �شعراء الر�سول ونظرة �أخرى خا�صة على �أحد هذه
امل�صادر ف�إنني �أجد الكاتب �أ ّ
مل بنطاق بحثه فيما يخ�ص
امل�صادر ووجهة انتماءاتها املعرفية وال�سياقات التي ترد
فيها �إال �أنني مل �أجد ا�ستعرا�ضا مل�صدر خا�ص وتقدمي ما
فيه من مادة �شعرية.
feker201433@gmail.com
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شتات الموريسكيين وذوبان األندلس
أمجد سعيد
يطرح الباحث املغربي �سعيد عبيد يف مقالته التي حتمل عنوان« :حمنة املوري�سكيني� ،أمل التاريخ و�أمل امل�ستقبل» ت�سا�ؤ ًال ال غنى عنه يف �أية بداية مهما كان الهدف منها للبحث
عن املوري�سكيني وتاريخهم.

ف�م��ن ه��م امل��وري���س�ك�ي��ون؟ ب��ال��رج��وع �إىل ت��اري��خ الت�سميات
ف�ه�ن��ال��ك ت���س�م�ي��ات ع ��دة ��س�ب�ق��ت امل��وري���س�ك�ي�ين ،و�إذا ك��ان��ت
ت�سمية املدجنني " "los mudejaresقد �أطلقت
م�ن��ذ ال �ق��رن احل� ��ادي ع���ش��ر امل �ي�ل�ادي ع�ل��ى ال�ف�ئ��ة املُ�سلمة
ال��ذي��ن ك��ان��وا حت��ت ��س�ل�ط��ان احل �ك��م ال �ن �� �ص��راين يف �شمال
الأن��دل ����س حت��دي��دا يف ق�شتالة و�أراغ � ��ون -ح ��دث ذل ��ك مع
بداية االنح�سار وال�تراج��ع الإ�سالمي �إىل ح��دود غرناطة
يف اجل�ن��وب -ف ��إ َّن ت�سمية املوري�سكيني ج��اءت م��ن العقلية
الإ��س�ب��ان�ي��ة ال�صليبية م��ع ب��داي��ة �سقوط غ��رن��اط��ة يف �سنة
1492م؛ لو�صف الطائفة العفنة وال�ب��ذرة امل�ش�ؤومة -كما
عبت بع�ض حماكم التفتي�ش -من املُ�سلمني ،و�أغلبهم من
َّ
�أح�ف��اد الإ��س�ب��ان الأندل�سيني �أنف�سهم ،م��ع قلة م��ن العرب
والأمازيغ الفاحتني ،ممن بقوا يف الأندل�س وفر�ض عليهم
التن�صري الإجباري ،و�أتى ذلك بعد خروج مملكتي ق�شتالة
و�أراغ ��ون منت�صرين م��ن ح��روب اال� �س�ترداد بف�ضل احت��اد
وزواج امللكيني �إي��زاب�ي��ل الأوىل وف��رن��ان��دو ال �ث��اين ،وب�ه��ذا
االحتاد واالنت�صار َّ
مت �إنهاء ثمانية قرون من احلكم العربي
الإ�سالمي للأندل�س ،مع �إجالء �آخر �أمراء املُ�سلمني حممد
الثاين ع�شر عن مملكة غرناطة التي كانت متثل �ضما ًنا
قو ًيا ملُعاملة امل�سلمني يف �شبه اجلزيرة الإيربية باحرتام.
وهكذا عا�ش املوري�سكيون ال��ذي بقوا يف هذه الأر���ض �أكرث
من قرن يف ظل الإرهاب والإبادة احل�ضارية ال�شاملة ،والتي
ب��د�أه��ا امل�ل��ك ف��رن��ان��دو مبر�سوم ملكي �سنة 1502م يق�ضي
بتعميدهم وتن�صريهم كرها ،ومل تنته هذه املرا�سيم امللكية
بعد قرن كامل من اال�ضطهاد مبر�سوم ملكي �آخر من امللك
فيليب الثالث �سنة 1609م الذي يق�ضي بطرد املتبقني من
امل�سلمني ط ��ردا ن�ه��ائ�ي��ا ،وم��ا ت��رت��ب ع�ل��ى ه��ذا امل��ر��س��وم هو
هجرة �أول دفعة �إىل منطقة وه��ران اجلزائرية ،ويف �سنة
1614م َّ
مت الإعالن عن طرد �آخر م�سلمي منطقة المانت�شا
كانتهاء لعميلة الطرد والتهجري.
فت�سمية املوري�سكيني ه��ي ت�سمية قدحية يف الأ��ص��ل ،ومت
ا�شتقاقها من الت�سمية الإ�سبانية ب�صيغة الت�صغري املورو
وال�ت��ي ه��ي مبعنى امل�سلمني الأ��ص��اغ��ر؛ فقد كانت ت�سمية

الإ�سبان من قبل مل�سلمي الأندل�س و�شمال �إفريقيا باملورو
ت ��أت ��ي م ���ش��وب��ة مب �ع ��اين ال �ن �ف��ور وال ��ره �ب ��ة واخل� � ��وف ،و َّ
مت
ت�صغريها بال«املور�سيكو�س» بداللة الت�صغري واالزدراء.
ي �ق��ول امل� � ��ؤرخ ال�ت��ون���س��ي ع�ب��داجل�ل�ي��ل ال�ت�م�ي�م��ي خمت�صرا
م��ا��س��أة املوري�سكيني «:م��ا ح��ل باملوري�سكيني الأندل�سيني
بعد �سقوط غرناطة �سنة 1081م يُعد �أ�شنع م�أ�ساة �إن�سانية
عرفها ال�ت��اري��خ الب�شري على الإط�ل�اق؛ ذل��ك ب�أنها كانت
�إب��ادة ح�ضارية ممنهجة ُمتدة لأك�ثر من قرن بكل �آليات
القهر والرتهيب والتنكيل التي قادتها �شراكة احلكومات
امللكية املتتالية مع دواوين �أو حماكم التفتي�ش املقد�سة».
ومل يكن اال�ضطهاد لي�ستثني اللغة العربية م��ن الأم��ر،
حيث �أ� �ص��در فيليب ال�ث��اين �سنة 1556م ق��ان��و ًن��ا علق على
�أب ��واب غرناطة العمومية يحرم ا�ستعمال اللغة العربية
كتابة ومُ�شافهة ،وذل��ك ا�ستمرارا لقوانني �سابقة �صدرت
منذ 1502م حترم وجترم كل ما هو �إ�سالمي �أو عربي من
مظاهر وع ��ادات وتقاليد� ،شملت حتى التخ�ضب باحلناء
واال�ستحمام يف احلمامات ،وقد �أمهل القانون املوري�سكيني
ثالث �سنوات لتعلم الق�شتالية ،ثم ال ي�سمح لأحد بعد ذلك
منهم �أن يتكلم �أو يكتب �أو يقر�أ اللغة العربية �أو يتخاطب
بها .يف هذه الظروف الع�سرية والرهيبة �سيبتكر م�سلمو
الأن��دل����س لغة �سموها باللغة الأعجمية � Aljamίaأو
� Aljamίadoأخلميا �أو �أخلميادو؛ وهي لغة رومن�سية
م�ت�ف��رع��ة ع ��ن ال �ل �غ��ة ال�لات�ي�ن�ي��ة الأم ،يف ��ص�ي�غ��ة ال�ل�ه�ج��ة
الق�شتالية �أو اللهجات الأراغونية والكتالنية والربتغالية،
مكتوبة ب��احل��رف ال�ع��رب��ي .وم��ع تباعد عهد امل��دج�ن�ين ثم
امل��وري���س�ك�ي�ين م��ن ب�ع��ده��م م��ع ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة خ��ا��ص��ة بعد
احل�ظ��ر الر�سمي ال��ذي ت��وج ب��أم��ر ملكي م��ن �إي��زاب�ي��ل �سنة
1501م ب ��إح��راق ك��اف��ة امل��ؤل�ف��ات ال�ع��رب�ي��ة يف غ��رن��اط��ة ،مما
ح��وت��ه خ ��زائ ��ن ج��وام�ع�ه��ا وم��دار� �س �ه��ا م ��ن ذخ ��ائ ��ر الم�ع��ة،
ا��ض�ط��روا �إىل الكتابة وال�ت��وا��ص��ل ال�ث�ق��ايف وال�ي��وم��ي بهذه
اللغة الأعجمية؛ تثبيتاً لأنف�سهم و�أبنائهم على الهوية
العربية الإ�سالمية؛ فرتجموا بها �أمهات امل�صادر الدينية
العربية ،وعلى ر�أ�سها معاين القر�آن الكرمي ،كما �ألفوا بها

كذلك كثريا من ت�صانيفهم منذ عي�سى ال�شقوبي ن�سبة �إىل
مدينة �شقوبية  ،Segoviaوال تزال هذه املخطوطات
ال�سرية ُتكت�شف �إىل يومنا هذا بحكم ال�سرية التي فر�ضت
نف�سها على تداولها �ضمن ح��دود دوائ��ر �إ�سالمية �ضيقة
ج ��داً ،كما فر�ضت �إخ�ف��اءه��ا يف ال�ك��وى ،وحت��ت الأر��ض�ي��ات،
وخلف اجل��دران ،وبني ال�سقوف �أماكن �أخرى حتمل طابع
ال�سرية والتكتم ،ولعل اكت�شاف الباحثتني كارمن بارثيلو
و�آن� ��ا ل�ب��ارت��ا ل � �ـ 168ق���ص�ي��دة م��وري���س�ك�ي��ة �أع�ج�م�ي��ة ب��اخل��ط
العربي يف م��داف��ن الأر��ش�ي��ف التاريخي الوطني مبدريد،
لدليل على �أ َّن ذاك ال�تراث املدفون ال ي��زال يخبئ الكثري
من الأ�سرار والتاريخ يف خباياه.
م ��ع ك ��ل ذل ��ك اجل �ح ��ود ُت���ش�ير الآن ك ��ل امل ��ؤ� �ش ��رات �إىل �أن
موري�سكيي الأندل�س وال�شتات وخا�صة يف �إ�سبانيا وتون�س
وامل �غ ��رب ي���ش�ه��دون ��ص�ح��وة ��س�ي�ك��ون ل�ه��ا م��ا ب �ع��ده��ا ،لي�س
تاريخيا وعلميا و�أدبيا فح�سب ،بل على �أر�ض الواقع كذلك
من خ�لال ت�أ�سي�س جميعات ومنظمات مدنية للدفاع عن
حقوق املوري�سكيني امل�سلوبة ،منذ وج��ود االنبعاث اجلبار
ال��ذي بذلته جمموعة مثقفة م��ن �أح�ف��اد املوري�سكيني يف
الأن��دل����س وامل�غ��رب وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م املفكر ال�سيا�سي ال�ث��وري
بال�س برييز الذي �أعاد بوعيه الثاقب الذي ي�سبح �ضد تيار
تاريخ ق�شتالة امل�صنم تاريخ ب�لاده الأندل�س وال��ذي ابتدع
علماً ذا �شعار خا�ص بالأندل�س رفعه على بلدية �إ�شبيلية
لريفرف لأول مرة يف الع�صر احلديث بعد قرابة خم�سمائة
�سنة ،كما �أبدع �أي�ضاً ن�شيدًا وطنياً �أندل�سيا خا�صاً ،وا�ستمر
على جهوده احلثيثة النتزاع احلكم الذاتي لها �إىل �أن َّ
مت
اغتياله على يد جنود فرانكو �سنة 1936م يف �إ�شبيلية.
ومن بعده ا�ستكمل ال�سباق املحموم ال�شاعر الأندل�سي �آبل
قدره الذي زامن وراف��ق املفكر بال�س برييز -يعدان �أبوي
القومية الأندل�سة املعا�صرة -والذي ح�ضر م�ؤمتر ال�شعوب
ال�ت��ي ال دول ل�ه��ا يف ع ��ام 1930م امل�ع�ق��ود يف دل�ه��ي بالهند
م�صرحاً بهذه الكلمات :من نحن؟ و�إىل من ننتمي؟.
amjdsaeed01@outlook.com
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فهم نواة الرسالة بنزع األسطرة عند
رودولف بولتمان
قيس الجهضمي
يتناول الكاتب فوزي البدوي يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «الإ�صالح الديني يف بع�ض �أعمال املفكرين والفال�سفة املعا�صرين :جتربة رودولف بولتمان وم�شروع نزع
الأ�سطرة« جتربة بولتمان الإ�صالحية التي كانت يف م�شروعه «ت�أويل الأ�سطورة» عن طريق نزعها ،وقد انخرط بولتمان يف هذه التجربة الت�أويلية حيث حتمت عليه االعرتاف
ب�أهمية املناهج النقدية التاريخية يف فهم الن�صو�ص الدينية ،ويذكر الكاتب �أنَّ نقطة بداية بولتمان كانت من فل�سفة �شيلنغ التي تقول «�إذا اهتممنا بالأ�سطورة اليوم فلأننا
تركنا الوعي امليثي وراءنا ،و�إذا فهم نزع الأ�سطورة على �أنه خروج من الوعي امليثي فذلك �أمر واقع ال رجعة فيه بالن�سبة �إىل الثقافة املُعا�صرة».

يذكر الكاتب �أنَّ امل�سيحية احتوت على م�شكلٍ ت�أويلي
وهو نواة الب�شارة ،وهي التي تذهب �إىل معنى التب�شري
بي�سوع ال�شخ�ص ولي�ست ت�أويال للن�ص الإجنيلي ،فهي
ع �ه��دٌ ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى م��ن الأج �ي ��ال الأوىل ،ل�ك��ن الن�ص
الإجنيلي �أ�صبح يظهر م�سافة تف�صل بينه وبني احلدث
املُرتبط بنواة الب�شارة ،ويف هذه امل�سافة �صار التعبري
عن نواة الب�شارة ب�شكل ميثي �أ�سطوريا ،فالأ�سطوري
عند بولتمان هو«كل منط متثيل ،يبدو فيه ما لي�س
من هذا العامل جز ٌء منه ،وذلك وفق �صياغة �إن�سانية،
بل �إن�سانية جدا» ،كما �أنَّ الأ�سطورة لديه هي تتحدث
عن واقع ،و�أما امليثي فريى بولتمان �أنَّه هو كل ق�صة
عن الآل�ه��ة ويجب التمييز بني الأ��س�ط��ورة واخلرافة
ال�ت��ي ال �صلة لها ب��الآل�ه��ة ،وتكمن �صعوبة النظر يف
الأ� �س �ط��ورة �إىل �أن �ه��ا غام�ضة حت�ت��اج مل��ن ُي�ب�ح��ر فيها
ليك�شف عن مق�صدها.
�إنَّ الفكر الأ�سطوري بر�أي بولتمان هو نقي�ض للفكر
ال �� �س �ح��ري ،لأنَّ الأ� �س �ط ��وري ي���س�ع��ى �إىل االن�ف���ص��ال
ع��ن ال�ع��امل بينما ال�سحري ي�سعى �إىل االحت ��اد معه،
وق��د و��ض��ع بولتمان ه��دف�اً م��ن خ�لال م�شروعه وهو
«ت�ق�ب��ل الأ� �س��ا� �س��ي يف ه ��ذا ال�ف�ك��ر امل���س�ي�ح��ي وحتيينه،
وال�ق���ض��اء ع�ل��ى ه ��ذه امل���س��اف��ة وامل�ك��ان�ي��ة ال �ت��ي تع�ش�ش
فيها الأ�سطورة» ،فيذكر الكاتب �أن بولتمان �أراد من
م���ش��روع��ه �أن حت��رك��ه �إرادة ف�ه��م ال�ن����ص و�أن يتحقق
مق�صد الن�ص يف ال�ت�ح��دث ع��ن احل��دث نف�سه ولي�س
االبتعاد عنه ،و�أنّ على الدائرة الت�أويلية التي طرفاها
الفهم والإمي ��ان �أن تخ�ضعنا ملا يريد املو�ضوع قوله،
و«لكي نفهم الن�ص يجب �أن نعتقد ون�ؤمن مبا يقوله
الن�ص لنا ،غ�ير �أنَّ م��ا يقوله الن�ص لنا ال يوجد �إال
بالن�ص ،ولذا وجب فهم الن�ص لكي ن�ؤمن».
كما يذهب بولتمان �إىل �أنَّ العلم التاريخي املمو�ضع
ي�سري يف اجتاه نازع للأ�سطورة ما دام امل�سار فيه تتابع
مغلق ل�ل�أح��داث ،مبعنى �أن امل��ؤل��ف ال ُيكن �أن يقبل

انقطاع الأحداث ب�سبب تدخل القوى الغيبية ،وكذلك
ال�ت��اري��خ العلمي ال ي�ت�ح��دث م�ث��ل ن�صو�ص الأن��اج�ي��ل
�أنَّ الإل ��ه يتدخل يف م�سار ال�ت��اري��خ ،ف��الأ��س�ط��ورة عند
بولتمان «تفرت�ض فهماً حم��ددا للواقع» ،ل��ذا يذهب
بولتمان �إىل �أن يوجه الباحثني لتوظيف كل ثقافاتهم
وطاقاتهم يف موا�ضيع درا�ساتهم ،فهو يرى �أن العلم
الأك�ثر ذاتية يكون هو الأك�ثر مو�ضوعية ،وقد �ص ّرح
ب��ول �ت �م��ان �أن ال �ت �ج��دي��د ال�لاه��وت��ي يف امل���س�ي�ح�ي��ة هو
بحاجة �إىل ا�ستخدام منهج النقد التاريخي ب�صرامته.
ويف احل��دي��ث ع��ن ك��ون ي�سوع ك�ت��اري��خ وي���س��وع ك��إمي��ان
يذكر بولتمان �أن امل�صادر مل تكن تهتم بحياة ي�سوع
احلقيقية وال ب�شخ�صيته �أو حياته النف�سية ،وذل��ك
من خالل اعتماده على منهج تاريخ الأ�شكال يف حتليل
ه��ذه امل���ص��ادر ،وه��و ي�ص ّرح يف كتابه ع��ن ي�سوع« :ب ��أن
امل�سيح من حيث هو ج�سد ال يهمني� ،إنني ال �أعرف وال
�أريد �أن �أعرف ما الذي دار بخلد ي�سوع» ،معتربا كل ما
كتب عنه من �صنف الرواية اخليالية.
و�أم � ��ا ع ��ن ق���ض�ي��ة ال ��وع ��ي امل �� �ش �ي �ح��اين ف �ك ��ان اع �ت �ق��اد
اجل �م��اع��ة امل���س�ي�ح�ي��ة الأوىل ق��ائ�م��ا ع�ل��ى وع ��ي ي�سوع
ب�ن�ف���س��ه �أن ��ه امل���س�ي��ح �أو اب ��ن الإن �� �س ��ان ،ويف الأن��اج �ي��ل
الإزائ �ي��ة ي��رى بولتمان �أنَّ ح�ي��اة ي�سوع ون�شاطاته ال
ي �ظ �ه��ران �أي م�ل�م��ح م ��ن م�لام��ح امل���ش�ي�ح��ان�ي��ة ب ��ل هو
يف كثري م��ن الن�صو�ص رج��ل ع��ادي� ،أم��ا كلمة امل�شيح
ه�ن��ا ف�ه��ي مبعنى املخل�ص يف الآخ� ��رة ،وق��د ك��ان ي��راه
ي���س��وع خمل�صا ��س�م��اوي��ا ،وي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن بولتمان
يف ان�خ��راط��ه يف و�ضعيته الت�أويلية اجل��دي��دة والنقد
التاريخي احلديث ال ي�ستطيع �إال �أن يقر ب�أن الإميان
ال ميكن �أن يعتمد على �أمور مثل املعجزات ،فما فعله
امل���س�ي��ح م��ن م�ع�ج��زات وك ��رام ��ات �أي���ض��ا مثلها تن�سب
�إىل الكثري من الأحبار والربانيني اليهود ،ويرى �أن
بولتمان �أي�ضا يذهب �إىل �أن الأ�سطورة تتحدث عن
واق ��ع الإن���س��ان نف�سه وع��ن الطريقة ال�ت��ي يفهم بها

العامل وعن وجوده لذا ما يهمه هو ذلك التعبري عن
فهم حمدد للوجود الإن�ساين ،ويف نزع الأ�سطرة ي�سعى
لإظهار املق�صد احلقيقي للأ�سطورة.
ويف نقد امل�شروع البولتماين كان من �أ�شهر من حتدث
عنه هو الفيل�سوف بول ريكور� ،إذ ُيوافق ريكور بولتمان
يف �أن امل ��ؤل ��ف مي�ل��ك حل�ظ�ت�ين �أ��س��ا��س�ي�ت�ين :اللحظة
الرتكيبية الن�صية املمو�ضعة ،واللحظة الوجودية،
لكن ري�ك��ور ي��ؤك��د �أنَّ بولتمان مل يكن دقيق الف�صل
ب�ين اللحظتني ف�ك��ان مييل ك�ث�يرا �إىل جهة اللحظة
املمو�ضعة ،كما عاب ريكور � ً
أي�ضا �أن ر�ؤية الن�ص لدى
بولتمان ه��ي امل�ج��ال الأ��س��ا��س��ي يف ال�ت��أوي��ل وال ُيكن
جت��اوزه بالنظر �إىل امل�ؤلف وقراءته ،فريكور يرى �أن
الت�أويلية الفل�سفية �أوىل من الت�أويلية الكتابية لأنَّ
الت�أويلية الكتابية مت�سرعة وغري راديكالية .ويذكر
الكاتب �أن بولتمان يرى �أن ن�أخذ من الأ�سطورة تلك
الر�سالة الوجودية التي ال ت�شوبها �شائبة ،وبالتايل
نقتطع لغة ميكن و�صفها �أن�ه��ا غ�ير ممو�ضعة ،كما
�أن بولتمان يذهب يف كتاباته �إىل �ضرورة البحث عن
طريقة لت�أ�سي�س الإمي ��ان على غ�ير �أح ��داث التاريخ
ووق ��ائ �ع ��ه ،وب �ه ��ذا ت�ك���ش��ف ل �ن��ا جت ��رب ��ة ب��ول �ت �م��ان عن
حيوية الفكر امل�سيحي الذي غامر منذ وقت مبكر يف
م�شروع الإ��ص�لاح الديني ،كما �أرى �أنَّ ه��ذه التجربة
يف م�س�ألة التعامل مع الن�ص املقد�س مبناهج جديدة
من مثل مناهج النقد التاريخي والو�ضعيات الت�أويلية
ب�أنواعها ،والتي حتاول البحث عن عمق املق�صد ونواة
ال�ف�ك��رة الدينية يف داخ ��ل الن�ص لهي ج��دي��رة مبحل
النظر والتدبر لدى امل�سلمني ،خا�صة بعد التداخالت
العميقة ب�ين الأدي ��ان واخ�ت�لاط الأع ��راق والثقافات
وما �أفرزته حركة العوملة واحلداثة داخل املجتمع من
ت�سا�ؤالت وجودية جديدة ت�ستثري يف الإن�سان العودة
والبحث يف منظومته الإميانية.
qabuazan@gmail.com
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العماني في الشرق
لمحة عن التواجد ُ
والوسط اإلفريقيين
قيس المعولي
�إنَّ احل�ضارات املُمتدة واملتوغلة يف القدم والتي �سريها �أ�صحابها وعظما�ؤها ال تزال تخط وتكتب وتذكر يف جمال�س التاريخ واحل�ضارة ،ومل تقم بال�صدفة واملفاج�أة ،بل قامت من
مر التاريخ� .إن من �أعظم احل�ضارات التي قامت يف املنطقة العربية هي احل�ضارة العمانية -ممثلة يف مزون وجمان وعمان -هذه الإمرباطورية
خالل �سواعد �أبنائها وم�ؤ�س�سيها على ِّ
التي امتدت يف قارتني خمتلفتني غربا من البحريات الإفريقية �إىل م�شارف �شبه القارة الهندية خالل عهد ال�سلطان �سعيد بن �سلطان .انعك�س وجود العمانيني يف هذه املناطق
على حياة �سكانها الأ�صليني ،وهذا ما �سنذكره يف هذا املقال تعقيبا على بحث الأ�ستاذ مو�سى البو�سعيدي «الت�أثري ال ُعماين يف دول و�سط �إفريقيا»  -واملن�شور مبجلة «التفاهم».

هناك عدة جوانب �أ َّثر فيها الوجود العماين يف هذه
املناطق؛ هي :الثقافة واحل�ضارة والتجارة .ابتداء
باجلوانب الثقافية التي �أث��ر فيها الوجود العماين
يف تلكم املناطق انطالقا من اللبا�س واللغة والتعليم
وال��دي��ان��ة وال�ع�م��ران و�أ��س�ل��وب احل�ي��اة .ك��ان للتواجد
العماين يف هذه املناطق �أثر وا�ضح وكبري يف �أ�سلوب
احلياة لل�سكان الأ�صليني ،وهذا ما نراه وا�ضحا حتى
ال�ل�ح�ظ��ة م��ن خ�ل�ال م��ا ت �ق��دم ذك ��ره م��ن الأ��س��ال�ي��ب
والأ� �س��ا� �س �ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع؛ ف��ال��د��ش��دا��ش��ة
ال�ع�م��ان�ي��ة م��ا زال ��ت ت���س�ت�خ��دم يف ت�ل��ك امل �ن��اط��ق ،وم��ا
زال الكثري من النا�س هناك يتكلم ويتعلم العربية.
و�أي�ضا مت�سك �أه��ل تلك ال��دي��ار بالدين الإ�سالمي
الذي كان للعمانيني التجار ف�ضل يف ن�شره من بعد
ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ،وكذلك النظام الإداري
واحل�ضاري الذي ال يزل ي�ستخدم حتى الآن يف تلكم
املناطق� .إنَّ العمران ال ُعماين ال��ذي انت�شر يف تلك
املناطق لعله هو الأبرز من حيث الت�أثري واالنعكا�س
على الوجود العماين يف الو�سط وال�شرق الإفريقيني،
ومن ذلك انت�شار امل�ساجد والق�صور واملباين املختلفة
التي بنيت على الأ�سا�س املعماري العماين.
كانت التجارة وال تزال هي �صاحبة الت�أثري الأكرب يف
تلك املناطق؛ وذلك ب�سبب ال�صالت احل�ضارية التي
قادتها عمان يف الفرتات املختلفة لل�شرق والو�سط
الإفريقيني ،وبرجع ذلك لعدة �أ�سباب؛ هي :العالقة
املكانية بني عمان وال�شرق والو�سط الأفريقيني؛ �إذ
يقعان على خط واحد من املحيط الهندي والطبيعة
املناخية ال�ت��ي ي�سرت للعمانيني ال��و��ص��ول �إىل تلك
امل �ن��اط��ق ب��رح�ل�ت�ين م�ن�ت�ظ�م�ت�ين يف ال���س�ن��ة ذه ��اب ��ا يف
بداية ال�شتاء وع��ودة يف بداية ال�صيف .ه��ذا �إ�ضافة
�إىل م��ا يتوفر م��ن منتجات ُت��در �أرب��اح��ا طائلة على
العمانيني كالذهب وال�ع��اج .كانت بداية العمانيني

يف ال�ت��وا��ص��ل ال�ت�ج��اري م��ع ت�ل��ك امل�ن��اط��ق م��ن خ�لال
املناطق ال�ساحلية دون التوغل �إىل الدواخل؛ فكانت
�أول �إمارة �أ�س�سها العمانيون يف تلك املناطق هي �إمارة
الم��و؛ فقد �أ�س�سها ملكا عمان �سليمان و�سعيد �أبنا
عباد ب��ن عبد ب��ن اجللندى؛ فقد ه��اج��را م��ن عمان
�إىل ال�شرق الإفريقي ب�سبب نفوذ احل� َّ�ج��اج و�إرادت��ه
اال�ستيالء على حكمهما .وقد انعك�س هذا اال�ستقرار
يف هذه املناطق على حتول املناطق التجارية امل�ؤقتة
�إىل مناطق ا��س�ت�ق��رار دائ ��م ت�خ��دم يف مقدمة الأم��ر
ال �ت �ب��ادل ال �ع �م��اين ال �ت �ج��اري م ��ع ال �� �ش��رق وال��و� �س��ط
الإفريقيني.
ارت �ب��ط ال �ت ��أث�ير ال �ع �م��اين يف ت�ل��ك امل �ن��اط��ق ب��أ��س�م��اء
و�شخ�صيات ع��رف��ت بف�ضلها يف ن�شر ه��ذا ال�ت��أث�ير،
وه ��ذا ي��رج��ع ل�ع��دة �أ� �س �ب��اب؛ ه ��ي :ن�ف��وذه��ا وخربتها
التجارية وتوا�صلها م��ع �سكان تلك امل�ن�ط��ق؛ ولعل
من �أبرز ه�ؤالء الأ�شخا�ص :حمد بن حممد املرجبي
امللقب بـ«تيپوتيب» ،وتعني �صوت �إط�لاق النار من
البندقية .عرف تيپوتيب كتاجر للعاج وكم�ستك�شف،
ومالك ملزارع ،وحاكم حتت �سلطان �سالطني زجنبار.
كان تيپوتيب يجمع العبيد من �أجل مزارع زجنبار.
وم��ن �أج��ل جت��ارة ال�ع��اج ،ق��ام بحمالت ا�ستك�شاف يف
و�سط �إفريقيا ،و�أن�ش�أ املراكز التجارية التي ُتكّنه
من الو�صول �إىل تلك املناطق ،وك��ان ي�شرتى العاج
م��ن امل ��و ّردي ��ن امل�ح�ل�ي�ين م�ق��اب��ل م�ب��ال��غ زه �ي ��دة .ك��ان
لتيبوتيب ف�ضل عظيم يف انت�شار الإ��س�لام يف �أر���ض
الكونغو ،ورغم �أننا ال نزعم ب�أن فتوحاته تلك كانت
ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض� ،إال �أن �أخ�لاق�ي��ات��ه الإ��س�لام�ي��ة كانت
ال ّركيزة الأ�سا�سية يف انت�شار الإ�سالم فلقد كان ك ّلما
ب�سط ن �ف��وذه ع�ل��ى منطقة م��ن امل�ن��اط��ق ق�ضى على
ع��ادة �أك��ل اللحوم الب�شرية املنت�شرة بني اجلماعات
الإفريقية البدائية ،ومار�س �شعائر الإ�سالم جهارا

يف امل �� �س��اج��د ال �ت ��ي ب �ن��اه��ا جل �ع��ل ال ��زن ��وج ي�ع�ت�ن�ق��ون
الإ�سالم ،وكانت جموع النا�س تقتنع به ومبنهجه يف
احلياة لي�س لب�أ�سه �أو ل�شخ�ص ّيته القيادية فح�سب،
و�إمن ��ا ل�سم ّو �أخ�لاق��ه و�شهامته يف حماية م��ن يلوذ
ب��ه ول� ��روح ال���س�م��اح��ة ال �ت��ي ع ��رف ب�ه��ا �أي �� �ض��ا؛ فلقد
ك��ان �شديد الب�أ�س وم�ساملا ومت�ساحما يف �آن واح��د.
وكذلك من الأ�شخا�ص الذين عرفوا يف تلكم املناطق
حممد بن خلفان الربواين امللقب بـ«روماليزا»� .أن�ش�أ
روماليزا يف �أوجيجي �سوقاً كبرياً؛ حيث ميكن تبادل
امللح بال�سلع مع الآخر بالقرب من بحرية تنجانيقا
يف تنزانيا يف العام  ،1840و�أحكم تيپوتيب وروماليزا
ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ب�ح�ل��ول ع ��ام  .1881وم��ن
 1883ك��ان روم��ال �ي��زا زع�ي�م�اً للمجتمع ال�سواحيلي
يف �أوج �ي �ج��ي .روم��ال �ي��زا وج �ن��وده �أح �ك �م��وا القب�ضة
على خم�س م��راك��ز جت��اري��ة على ال�ساحل ال�شمايل
ال�شرقي من بحرية تنجانيقا بني  1884و .1894كما
�أطلق �سل�سلة من الغارات يف اجلبال حتى قرية نهر
رو�سيزي وبحرية كيفو.
هذا النفوذ العماين يف تلك املناطق هو الذي قد مكن
العمانيني من ن�شر ثقافتهم وجتارتهم وح�ضارتهم
يف تلك البلدان ،ومكنهم ذلك من تبادل التجارة مع
�سكان تلكم البقاع ب�سال�سة وي�سر ،ومعرفة �أخبارهم
وحتركاتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تبدلت ب�سبب
التواجد العماين وت��أث�يره على تلك الأط ��راف .وال
يزال الت�أثري العماين موجودا يف تلك املناطق التي
ما زال العديد من �سكانها ترجع �أ�صولهم �إىل عمان
و�أهلها .كذلك ال يزال التوا�صل بني الطرفني قائما
من خالل العالقات ال�سيا�سية وال�صالت احل�ضارية
وال�ت�ب��ادالت اجل��اري��ة ال�ت��ي ت�خ��دم م�صالح الطرفني
وتخدم العالقات العامة لهما ول�شعبيهما.
qais1415@hotmail.com
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مفهوم «االعتقاد» في الفلسفة
ناصر الكندي
ي�ستعر�ض الباحث والأكادميي املغربي «حممد ال�شيخ» يف بحثه«يف فل�سفة االعتقاد» املن�شور يف جملة التفاهم مدى تعاطي الفل�سفة وخا�صة احلديثة مع فكرة االعتقاد ،ويطرح
ت�سا�ؤالت مثل هل �شكّل االعتقاد مو�ضوع ًا للنظر الفل�سفي؟ ومتي حدث ذلك �إن كان له �أن حدث؟ وهل �شكّل االعتقاد مفهوما �أ�سا�سيا من مفاهيم الفل�سفة؟

يفتتح ال�شيخ بحثه بنفور املذاهب الو�ضعية يف القرن
التا�سع ع�شر عن تناول هذا املبحث باعتباره مو�ضوعاً
مهم ً
ال ومرج�أ النظر فيه على الدوام ،مو�ضوعاً ال مكان
له يف مباحث الفل�سفة .وبالعودة �إىل املعاجم الكال�سيكية
للفل�سفة ،نفاج�أ ب�أال �أثر له بني ا�صطالحات الفل�سفة
الأ�سا�سية ،ويظل امل�صطلح �إن وجد جمرد تابع ينبغي
جلبه �إىل املركز� .إال �أ َّن هذا الو�ضع تغري اليوم ،فهناك
العديد من املباحث �صارت تعنى بالنظر بهذا املفهوم
��س��واء كانت فل�سفية �أم ال ،مثل �سيكولوجية االعتقاد
و�سو�سيولوجيا االعتقاد و�أخالقيات االعتقاد وغريها.
وي� �ط ��رح ال �ب ��اح ��ث � � �س � ��ؤا ًال ع ��ن � �س �ب��ب ه� ��ذا االن �ع �ط��اف
نحو االع�ت�ق��اد؟ �إذ رمب��ا القتناع الإن���س��ان املُعا�صر ب�أنه
ب� ��الأوىل �إن �� �س��ان م�ع�ت�ق��د ،وي �ق��ف م�ف�ك��ران وراء �إ��ش��اع��ة
هذا املفهوم وهما :عامل االجتماع كر�ستيان �سميث يف
كتابه «حيوانات �أخالقية معتقدة» ،وال�صحايف العلمي
ميخائيل �شريمر يف كتابه «الدماغ املعتقد :من الأ�شباح
والآلهة �إىل ال�سيا�سة وامل�ؤامرات :كيف نكون املعتقدات
ونر�سخها حقائق يف الأذهان».
ك�ث�ير م��ن امل ُ�ف �ك��ري��ن ت �ن��اول��ت ك�ت��اب��ات�ه��م االع �ت �ق��اد مثل
ديفيد هيوم ال��ذي كتب ف�صلني عن االعتقاد يف كتابه
«بحث يف الطبيعة الب�شرية»  ،1739والفي�سلوف الأملاين
ف��ري��دري����ش ه��اي�نر���ش ي��اك��وب��ي يف ك�ت��اب��ه «دي �ف �ي��د ه�ي��وم
واالعتقاد»  ،1787والفيل�سوف الأمريكي ال�شهري �شارل
بور�س يف بحثه «كيف يرت�سخ االعتقاد؟»  ،1878ونظريه
ال�ف�ي�ل���س��وف ول �ي��ام جيم�س يف ب�ح�ث��ه «�إرادة االع�ت�ق��اد»
 1897وقبله «�سيكولوجية االعتقاد»  ،1889والفيل�سوف
الأمل� � ��اين ف�ي�ت�غ�ن���ش�ت��اي��ن يف حم ��ا� �ض ��رات م�ت�ف��رق��ة ح��ول
االعتقاد الديني .1938
وي�ف��رد ال�ب��اح��ث ع��دة حل�ظ��ات ت�ت�راوح يف م��ا قبل تاريخ
مفهوم االعتقاد وحلظة الت�أ�سي�س لفل�سفة االعتقاد،
وت �ب ��د�أ ال�ل�ح�ظ��ة الأوىل م ��ن ب��ارم�ن�ي��د���س �إىل دي �ك��ارت
و�أخالفه ،وي�صنفه بالتاريخ البعيد للمفهوم تتمثل يف
حلظة بارمنيد�س � -أفالطون :الر�أي والعلم /الظاهر
وال�ب��اط��ن /ال��وج��ود وال�ع��دم .وي��دي��ن بارمنيد�س ال��ر�أي

يف ق�صيدته الفل�سفية �إذ م��ن ��ش��أن ال ��ر�أي �أو االعتقاد
�أن يتنزل عن احلق والثبات ،وت�ستند مملكة احلق عند
�أفالطون �إىل �أمنوذج ريا�ضي قائم على فكرة ال�ضرورة
وال � ��دوام� ،إال �أ َّن م�ف�ه��وم ال� ��ر�أي ال ي�ستمر دائ �م��ا على
الباطل �إذ هناك م��ا ي�سمى ب �ـ«ال��ر�أي ال�سليم» يتو�سط
العلم احلق واجلهل ّ
البي.
�أم� ��ا يف ال�ل�ح�ظ��ة ال �ث��ان �ي��ة «حل �ظ��ة �أر� �س �ط��و » دي �ك ��ارت:
االع �ت �ق ��اد واحل� �ك ��م» ف�ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن الأوىل م ��ن ن��اح�ي��ة
«االحتمال» �إذ يقع يف موقع بيني :بني ما هو حق ّ
بي
وما هو باطل ّ
بي .فالر�أي و�سط بني الإح�سا�س العابر
وال��زائ��ل ال�ع��ر��ض��ي وال�ع�ل��م ال�ث��اب��ت الأك �ي��د ال���ض��روري.
ويف «حل�ظ��ة ال�ت��أ��س�ي����س لفل�سفة االع �ت �ق��اد ع�ن��د ديفيد
ه �ي��وم» ي�شري ي��اك��وب��ي يف حم��اورت��ه «ه �ي��وم واالع�ت�ق��اد»
�إىل �أ َّن ه�ي��وم ق��د ي�ك��ون �أول م��ن نظر ملفهوم االعتقاد
و�أ��س�ب��اب��ه ومفعوله يف الأه ��واء واخل�ي��ال حم��دث�اً بذلك
حت� ّوال جذريا يف خط م�سار املفهوم وذل��ك حني انتزعه
م��ن مو�ضعيته االب���س�ت�ي�م��ول��وج�ي��ة ال �ق��دمي��ة ،ب��ل حتى
واحل ��دي �ث ��ة م ��ع دي� �ك ��ارت و�إ� �س �ب �ي �ن ��وزا ،ل�ي�ق�ح�م��ه �ضمن
م�شروع ان�ثروب��ول��وج��ي بديل للمرويات امليتافيزيقية
عن الإن�سان.
وي ��ؤك ��د ه �ي��وم يف ك �ت��اب��ه ع ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة على
�صعوبة تف�سري االعتقاد و�أنه �أحد �أكرب �أ�سرار الفل�سفة،
وي�ست�شكل هيوم املفهوم ا�ست�شكاال �أي ينظر �إليه وفق
املنهج الفل�سفي وذل ��ك ب�ط��رح ��س��ؤال�ين :م��ا االع�ت�ق��اد؟
ومل ��اذا االع�ت�ق��اد؟ ويجيب هيوم ع��ن ال���س��ؤال الأول ب ��أ َّن
الفكرة التي نعتقد فيها تتميز عن الفكرة التي ال نعتقد
فيها ،فالفكرة ال�ت��ي نعتقد فيها تتوهج وفيها جانب
ل��وين �أ��ش��د م��ن الأف�ك��ار الأخ ��رى وبها درج��ة م��ن القوة
واحليوية .وبالتايل ف��إ َّن االعتقاد ال يتعلق بطبيعة �أو
نظام �أف�ك��ارن��ا ،و�إمن ��ا بالطريقة التي نت�صور بها هذه
الأفكار ،بالطريقة التي ي�شعر بها الذهن بهذه الأفكار.
وامل�ب��د�أ ال�ع��ام ال��ذي ي��ؤم��ن ب��ه هيوم ه��و �أن االن�ط�ب��اع ال
ينع�ش يف ذهننا الأفكار املالئمة له فقط و�إمنا ينقل معه
�إلينا ق�س ًما من قوته وحيويته و�شدته وتوهجه.

ويف حلظة «تلقي فل�سفة االعتقاد» يتحدث ياكوبي يف
كتابه «ديفيد هيوم واالع�ت�ق��اد» ع��ن ب��روز ه��ذه املفهوم
بال�ضد لفل�سفة ع�صره التي متيل بهو�س �إىل تف�سري
وا�ستدالل كل �شيء ،ولذلك ي��رى ياكوبي �أن من �ش�أن
الفل�سفة احل�ق��ة  -الفل�سفة االع�ت�ق��ادي��ة� -أن ت�ه��ز�أ من
الفل�سفة ال�سائدة القائمة على اال�ستدالل واال�ستنتاج
ال�ت��ي ت�ترك ط��ري��دت�ه��ا ل�ك��ي تكتفي بظلها .وي�ستدعي
ياكوبي ديفيد هيوم يف هذا املقام لأن هيوم جعل الوجود
ال م�س�ألة ا�ستدالل و�إمن ��ا م�س�ألة اعتقاد .وي�ستعر�ض
ياكوبي �آراء خ�صومه اال�ستدالليني يف املقدمة �إذ يلوم
نف�سه على عدم �إيجاد حل لهذه املع�ضلة ومن ثم �إ�سكات
خ���ص��وم��ه يف �أن ط�ب�ي�ع��ة ال�ع�ق��ل احل �ق��ة ت�ك�م��ن يف ملكة
االعتقاد.
وي��رى ياكوبي �أن الح��اج��ة ل��ه �إىل اال��س�ت��دالل على �أن��ه
موجود و�إمنا يكتفي بيقينه الذاتي على وجوده ،وذلك
ب�أنه ثمة ن��ازع يف طبيعة الب�شر يتمثل يف �أن��ه من ،غري
�أي ا� �س �ت��دالل ،نعتقد اع�ت�ق��ادا را��س�خ��ا يف وج ��ود �أ��ش�ي��اء
ومو�ضوعات خارجية نعتقد �أنها حقيقة كائنة �أي �أنها
ال حتتاج لكي توجد �أن ندركها نحن .ويبتعد ياكوبي
ع��ن دي�ك��ارت وا�سبينوزا اال�ستدالليني ب���ش��أن االعتقاد
ومي�ي��ل لاليبنتز ال ��ذي ي�ع��د احل�ق��ائ��ق الأب��دي��ة جت��ارب
�إح���س��ا���س داخ�ل�ي��ة م�ب��ا��ش��رة ب�لا وا��س�ط��ة .ب��امل�ق��اب��ل ،ر�أى
ف�لا��س�ف��ة �آخ� ��رون م��ن ي��اك��وب��ي �آل ��ة ح ��رب م��وج�ه��ة �ضد
التنوير املتمثل يف العلم والفل�سفة ،وكان رده �أن املعرفة
العقلية ال تتعلق فقط بالعالقات و�إمنا بوجود الأ�شياء
الواقعي عينه.
و�إذا ك��ان هناك م��ن �إ��ض��اف��ة ،ف ��إن مفهوم االع�ت�ق��اد كان
له الف�ضل يف ت�أ�سي�سه �إىل بلوغ مفهوم الوجودية الذي
تبلور يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر عند ك�يرك�غ��رد ونيت�شه،
وت�ط��ور الح�ق��ا ع�ن��د ه�ي��دغ��ر و��س��ارت��ر وك��ام��و وغ�يره��م،
فالوجودية قامت بال�ضد من العقالنية لأن الأخ�يرة
بلغت ما ي�سمى بـ«ن�سيان الوجود» ب�سبب العقل والتقنية
ح�سب هيدغر.
nskindi83@yahoo.com
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الفلسفة اإلسالمية
عبد الرحمن الحوسني
ُيناق�ش الدكتور عبداللطيف فتح الدين الفل�سفة الإ�سالمية بني الت�أ�صيل والتغريب ومرجعيات الفل�سفة الإ�سالمية ،وما هي املجاالت التي �أثرت يف بداية تبلور الفكر الفل�سفي
الإ�سالمي ،و�أخريا ت�أثري الفل�سفة العربية الإ�سالمية على الفكر العربي ..وهو من �أ�ساتذة الفل�سفة بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية.

ه�ن��اك اخ �ت�لاف ب�ين ال�ب��اح�ث�ين يف تعليل ن���ش��أة الفل�سفة
الإ� �س�لام �ي��ة ،ف�م�ن��م م��ن ذه ��ب �إىل ن�ف��ي وج ��ود الفل�سفة
العربية و�شكك مب�شروعيتها ،وع ّد الآثار التي تركها �أعالم
كالفارابي واب��ن �سينا واب��ن ر�شد فل�سفة يونانية مكتوبة
ب��أح��رف عربية .وذه��ب الآخ ��رون م��ن املفكرين امل�سلمني
املحدثني �إىل �أن الفل�سفة املكتوبة بالعربية لي�ست عربية
وال �إ�سالمية ،و�إمنا هي يونانية الهوية والطابع.
ومفهوم الفل�سفة الإ�سالمية يُ�ستخدم يف كثري من الأمور
واملجاالت ،وميكن تعريفها على �أنها الفل�سفة التي ميكن
ا�ستمدادها من الن�صو�ص الإ�سالمية لتقوم بتقدمي تطور
كامل ع��ن الإ��س�لام للكثري م��ن الأم ��ور كالكون واحل�ي��اة.
وبد�أت الفل�سفة الإ�سالمية املبكرة مع يعقوب بن �إ�سحاق
ال �ك �ن��دي ،وه �ن��اك م�صطلحان ي�ترج�م��ان �إىل الالتينية
()philosophy؛ هما :فل�سفة وعلم ال�ك�لام� .أم��ا
الفل�سفة  ،فت�شري �إىل املنطق والريا�ضيات والفيزياء و�أما
علم ال�ك�لام في�شري �إىل ال�شكل ال�ع�ق�لاين م��ن ال�لاه��وت
الإ�سالمي.
وال �ك �ل �م��ة الأق� � ��رب ل�ك�ل�م��ة ال�ف�ل���س�ف��ة ه ��ي احل �ك �م ��ة ،وق��د
ا��س�ت�خ��دم��ت يف ال�ن���ص��و���ص الإ� �س�لام �ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة وه��ي
ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي وال���س�ن��ة ال �ن �ب��وي��ة ،وك �ث�ير م��ن فال�سفة
وعلماء امل�سلمني ي�ستخدم كلمة حكمة وهي مرادف لكلمة
فل�سفة.
وي�ل�ت�ق��ي الإ� �س�لام �ي��ون وامل���س�ت���ش��رق��ون ع�ل��ى ن�ف��ي �أ��ص��ال��ة
الفل�سفي العربي ،كل من منطلقه العقائدي وخلفياته
ال� �ف� �ك ��ري ��ة .وامل �� �س �ت �� �ش ��رق ��ون ب� ��داف� ��ع م� ��ن ع �ن �� �ص��ري �ت �ه��م
ومركزيتهم الغربية اعتربوا العرب قا�صرين عن �إب��داع
�صيغ فل�سفة متكاملة� ،أم��ا الإ�سالميون املعا�صرون فلم
يعرتفوا مب�شروعية الفل�سفة العربية ن�ظ��را لتع�صبهم
الديني وانغالقهم الفكري.
وللتخلي عن التعامل مع الفل�سفة العربية انطالقا من
مناحي �أيديولوجية قومية �أو دينية �أو من وجهة نظر
مركزية غربية ،الب��د م��ن �إع ��ادة النظر يف جمموعة من
امل�سلمات اجلاهزة.

�إ َّن �أب� � ��رز احل� �ق ��ول امل �ع��رف �ي��ة ال �ت ��ي ��ش�ك�ل��ت الإره ��ا�� �ص ��ات
الأول �ي ��ة ل�ب�روز التفكري الفل�سفي يف ال �ع��امل الإ��س�لام��ي
هي الت�صوف الإ�سالمي وعلم الكالم وعلم �أ�صول الفقه
والفل�سفة اليونانية .فلنذكر �أوال الت�صوف الإ�سالمي
الذي ينق�سم �إىل ق�سمني :ق�سم فل�سفي وق�سم �آخر �سني،
فالق�سم الفل�سفي ي�شمل كل الت�أثريات بالتفكري اليوناين
خا�صة الأفالطونية املحدثة ،و�أي�ضا بالتفكري الغنو�صي
م��ن ه�ن��دي وف��ار� �س��ي ،ث��م �أم �� �ش��اج ال�ي�ه��ودي��ة وامل�سيحية.
ال�سني في�ستند �إىل ال�ق��ر�آن وال�سنة النبوية
و�أم��ا الق�سم ُّ
ال�شريفة؛ فالت�صوف الإ��س�لام��ي ل��ه �شعبية ك�ب�يرة جدا
يف الغرب و�أي�ضا يف �أملانيا ،وال�سبب يف ذلك هو الظن ب�أن
ال�صوفية تختلف عن الإ��س�لام املحافظ ،لكن ه��ذا الظن
ال يتمتع بال�صحة الكاملة كما تراه الكاتبة انغا غيباور.
�أما علم الكالم فله �أ�سا ٍم عديدة؛ من �أبرزها :علم �أ�صول
ال��دي��ن وعلم الفقه الأك�ب�ر وعلم الإمي ��ان وعلم الأ�سماء
وال�صفات؛ فهذا العلم يهتم مببحث العقائد الإ�سالمية
و�إثبات �صحتها والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية.
و�أم� ��ا ع�ل��م �أ� �ص ��ول ال �ف �ق��ه ،ف�ه��و ال�ع�ل��م ال ��ذي ي�ب�ح��ث عن
ال�شروط املنطقية لتقعيد القول الفقهي.
�إ َّن امل �ج ��ال ال ��ذي �أث ��ر يف ب ��داي ��ة ت�ب�ل��ور ال�ف�ك��ر الفل�سفي
الإ��س�لام��ي ه��و ظ�ه��ور ب ��وادر الفكر الفل�سفي الإ��س�لام��ي
م��ع ال�ترج�م��ات الأوىل مل��ؤل�ف��ات الأع �ل�ام ال�ي��ون��ان�ي��ة ،من
اليونانية �إىل العربية ،وميكن اعتبار امل��ؤل�ف��ات العلمية
وال�ط�ب�ي��ة �أق ��دم م��ا ُت��رج��م �إىل ال�ع��رب�ي��ة ،ن�ظ��را لطابعها
العملي .فهناك ثمانية م�ؤلفات يف املنطق ،ولعل االهتمام
باملنطق الأر�سطوطالي�سي جاء كتمهيد لدرا�سة الق�ضايا
ال�لاه��وت �ي��ة وال�ف�ل���س�ف�ي��ة� ،إ� �ض ��اف ��ة �إىل االه �ت �م ��ام ب�ع�ل��وم
الريا�ضيات �أو علوم التعاليم وعلم الفلك .و�إىل جانب
امل ��ؤل �ف��ات ال�ط�ب�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وامل�ن�ط�ق�ي��ة ،ت ��أت��ي امل ��ؤل �ف��ات
الأخ�لاق�ي��ة املن�سوبة �إىل ��س�ق��راط� ،إ��ض��اف��ة �إىل م��ا عرفه
امل���س�ل�م��ون ع��ن امل��در� �س��ة الطبيعية ال�ي��ون��ان�ي��ة ،م�ت��أث��ري��ن
بالتفكري يف النظام الوجودي والنظام العددي.
ت�أثري الفل�سفة العربية الإ�سالمية على الفكر الغربي جاء

عرب العالقات الثقافية بني امل�سلمني و�أوروب ��ا امل�سيحية
عن طريقني؛ هما :طريق �إ�سبانيا ،والآخر طريق �صقلية
ومملكة نابلي ،وارتباط ترجمة امل�ؤلفات العرية �إىل اللغة
الالتينية با�سم العامل الالهوتي (رميون) .ويف طليطلة
كان امل�سلمون يعي�شون جنباً �إىل جنب مع امل�سيحيني ،وكان
وجودهم يف عا�صمة امللك ومقر رئي�س الأ�ساقفة؛ مما دفع
جريانهم �إىل االهتمام باحلياة العقلية الإ�سالمية و�أ�صبح
�أثر الفكر العربي عند الغربيني �أثرا بعيد.
ي �ق��ول �أح ��د امل� ��ؤرخ�ي�ن للفل�سفة الإ� �س�لام �ي��ة� ،إن �أع�ظ��م
ت�أثري للفل�سفة العربية يف �أوروب ��ا ميكن مالم�سته لدى
فيل�سوف قرطبة ابن ر�شد ،ففي الوقت الذي ي�صعب فيه
احلديث عن فارابية �أو �سيناوية التينية ،جند يف مقابل
ذلك ر�شدية التينية ت�أ�س�ست مبوجبها مدار�س فل�سفية.
ويف ال�ق��رن الثالث ع�شر امل�ي�لادي ظهرت ر�شدية باري�س
رغم مقاومة املدر�سة الدومينيكية التي مثلها albet
 ،le grandويف ع��ام 1429م ظهرت ر�شدية �إيطالية
يف جامعة بادو وبولونيا اللتني ت�ؤلفان جامعة واح��دة يف
�شمال �إيطاليا ،ومن �أب��رز م�ؤيدي الر�شدية الالتينية يف
هذه اجلامعات نذكر الراهب الأوغ�سطيني .وميكن القول
�إن الر�شدية دخلت الغرب باعتبارها متثل الرتاث الكامل
لأر��س�ط��و كما �شرحه اب��ن ر�شد وكما تقبله وا�ستفاد من
الفال�سفة الالتني.
ويف اخلتامُ ..يكننا القول ب�أ َّن م�شروع الفل�سفة هو جزء
من امل�شروع احل�ضاري ال��ذي يتوخى ،بدرجات متفاوتة،
رف ��ع ره ��ان احل ��داث ��ة واخل � ��روج م ��ن ال �ت��وق��ع وال��وث��وق�ي��ة
وت��و� �س �ي��ع جم ��ال ال �� �س ��ؤال ال�ف�ل���س�ف��ي امل�ن�ف�ت��ح وامل �ت �ج��دد.
و�أه��داف�ه��ا التي ميكن �أن تتحول �إىل م�شاريع ت ��ؤدي �إىل
ت �غ�ير م �ع��امل امل �ج �ت �م��ع ،ك��احل��اج��ة �إىل ت��ر��ش�ي��د ال�ت��دب�ير
وعقلنة امل��ؤ��س���س��ات وت��ر��س�ي��خ ق�ي��م اج�ت�م��اع�ي��ة يف خمتلف
القطاعات وتنمية العن�صر الب�شري لكي يكون قادرا على
حت��دي ره��ان��ات احل��داث��ة والتخطيط مل��ا ينبغي �أن يكون
عليه املجتمع راهناً وم�ستقب ً
ال.
abdarhman123681@gmail.com
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االجتماع اإلنساني في الفكر اإلسالمي
منال المعمرية

ُ
يقول �أفالطون يف م�ؤلفه «اجلمهورية»« :يف اعتقادي �أنَّ الدولة تن� أش� من عجز الفرد منا عن االكتفاء بذاته ،وحاجته لأ�شياء كثرية»� .أما عن ثام�سطيو�س ،فيقول« :لأنَّ الإن�سان
الواحد ال ُيكنه �أن يعمل ال�صنائع كلها ،احتاج بع�ض النا�س �إىل بع�ض ،وحلاجة بع�ضهم �إىل بع�ض اجتمع الكثري منهم يف مو�ضع واحد ،وعاون بع�ضهم بع�ضا يف املعامالت والأخذ
والعطاء ،واتخذوا املدن لينال بع�ضهم من بع�ض املنافع عن قرب ،لأن اهلل خلق الإن�سان بطبعه مييل �إىل االجتماع والأُن�س� ،إذ لي�س يكتفي الواحد من النا�س بنف�سه يف الأ�شياء
ال�سنن
ون�صب لهم حكّاما ليحفظوا تلك ُ
كلها .وملا اجتمع النا�س وتعاملوا ،وكانت مذاهبهم يف التنا�صف واالنتظام خمتلفة؛ �صنع اهلل �سننا وفرائ�ض يرجعون �إليها ويقفون عندهاّ ،
وي�أخذوهم با�ستعمالها».

ك��ان ذل��ك بع�ضا م��ن م�لام��ح فل�سفة االج�ت�م��اع الب�شري
ل��دى ال�ي��ون��ان ق��دمي��ا ،وال�ت��ي �أ��ش��ار �إليها ر��ض��وان ال�سيد
يف مقاله «امليثاق والعهد والعقد االجتماعي» -املن�شورة
مبجلة «التفاهم» -وال�سيد هو كاتب ومفكر لبناين له
ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤل�ف��ات وال�ترج �م��ات ،و�إ��ض��اف��ة ل��ذل��ك فله
مقاالت فكرية و�سيا�سية عديدة.
ي�صف الكاتب ت�أثر امل�سلمني ب�ضرورات االجتماع الب�شري
و�أخذهم الفكرة عن اليونان ،والفارابي �أولهم؛ �إذ يقول
يف كتاب �آراء �أهل املدينة الفا�ضلة« :كل واحد من النا�س
مفطور على �أن��ه حم�ت��اج يف ق��وام��ه ،ويف �أن يبلغ �أف�ضل
ك�م��االت��ه �إىل �أ� �ش �ي��اء ك �ث�يرة ال مي�ك��ن �أن ي �ق��وم ب�ه��ا كلها
وحده ،بل يحتاج �إىل قوم يقوم كل واحد منهم ب�شيء مما
يحتاج �إل�ي��ه ..لهذا؛ ك�ثرت �أ�شخا�ص الإن�سان ،فح�صلوا
يف امل �ع �م ��ورة م ��ن الأر�� � ��ض ،ف �ح��دث��ت م�ن�ه��ا االج �ت �م��اع��ات
الإن�سانية» .كما يذكر الكاتب قول ابن �سينا« :ملّا مل يكن
الإن���س��ان بحيث ي�ستقل وح��ده ب��أم��ر نف�سه �إال مب�شاركة
�آخ � � َر م��ن ب�ن��ي ج�ن���س��ه ،ومب �ع��او� �ض � ٍة وم �ع��ار� �ض � ٍة جت��ري��ان
مهم لو توال ُه
بينهما َيفر ُغ كل واحدٍ منهما ل�صاحبه عن ٍ
بنف�سه الزدح��م على الواحد كثري -وك��ان مما يتع�سر �إن
ٌ
وعدل يحفظ ُه
�أمكن -وجب �أن يكون بني النا�س معامل ٌة
�شرعٌ ،ويع ِر�ضه �شار ٌع متمي ٌز با�ستحاق الطاعة»
�إنَّ هذين الن�صني من عند ابن �سينا والفارابي هما قليل
م��ن كثري ل��دى الفال�سفة والأخ�لاق�ي�ين امل�سلمني ،وهو
ت�أ�سي�س م��أخ��وذ ع��ن الكال�سيكيات اليونانية؛ لكن �إىل
جانب فكرة العمل وتق�سيمه �أ�ضاف املفكرون امل�سلمون
ح��اج��ة الإن �� �س��ان �إىل ال��دي��ن فال�سلطة ،ول�ي����س العك�س؛
لتحقيق اال��س�ت�ق��رار وم�ن��ع ال�ت�غ��ال��ب؛ �إذ �إن ال�سلطة ال
ت�ستطيع فر�ض �أي نظام �إن مل يكن النا�س م�ستعدين
لالنقياد له ،والدين هو ذلك الوازع!

ويخل�ص ر�ضوان ال�سيد يف مقاله �إىل �أنَّ هناك نظريتني
يف الفكر الإ�سالمي يف ظهور املجتمع وتطوره؛ الأوىل:
يقودها الفال�سفة والأخالقيون .والثانية :يذهب �إليها
الفقهاء واملتكلمون .ويقتب�س الفال�سفة واملتكلمون -على
ح ٍّد �سواء -بدايات النظرية �أو جزءها الأول من اليونان.
وهي تقول ب�أن النا�س حمتاجون �إىل االجتماع؛ لأن الفرد
ال ينفرد بق�ضاء ح��اج��ات��ه الأ�سا�سية يف امل ��أك��ل وامل�شرب
وامل�ل�ب����س .ف�ي�ح��دث االج �ت �م��اع ال���ص�غ�ير وي�ظ�ه��ر تق�سيم
ال�ع�م��ل م��ن �أج ��ل اال� �س �ت �م��رار وال �ت �ك��ام��ل� .إمن ��ا ب�ع��د ه��ذه
البداية املتفقة تنق�سم الآراء ،فريى الفال�سفة �ضرورة
�أن ت �ك��ون لل�سلطة الأف���ض�ل�ي��ة ط�ب�ي�ع��ة وع �ق�ل ً�ا ،ل�ترغ��م
الآخرين على الطاعة .وهي عندهم الرئي�س الذي ي�صبح
فيل�سوفا� ،أو الفيل�سوف ال��ذي ي�صبح رئي�سا� .إن العقول
لدى الفال�سفة ال تت�ساوى بني الب�شر ،لأنهم مزودون بها
من الأعلى ،من العقل الف ّعال (ال��ذات الإلهية) ،ولذلك
ف�إن املميزين �أو النخبة املت�صلني بالعقل الفعال هي التي
ت�سود يف املدينة ،ويكون منها امللك �أو الرئي�س ،واملدينة
هي العمران ال�ضروري للكمال الإن�ساين .بل �إن املدينة
ال تكون كذلك �إال �إذا �سبقها الرئي�س �أو ال�سانّ �أو ال�شارع
�إىل ال��وج��ود .ل��ذا؛ ف ��إنَّ العقد االجتماعي غ�ير مت�صور
وغري وارد .فالرئي�س لي�س جزءا من املجتمع حتى يجري
التعاقد معه ،بل هو رئي�س بالطبيعة.
فهو يف عامل احليوان كالأ�سد -ملك الوحو�ش� -أوحد يف
الطبيعة و�أوح ��د يف ال�سلطة ،وذل��ك مبقت�ضى الطبيعة
املختلفة عن باقي احليوانات يف الغابة ،فهو ملك �أ�صال
وال ي��دي��ن لأح ��د ب���ش��يء ،ب��ل �إن املجتمع ه��و ال ��ذي يدين
ل��ه ب��ال�ك�م��ال وال���س�ع��ادة� .إذن ف�ك��ذل��ك ال��رئ�ي����س ،ه��و عقل
املجتمع ،ومهمته ه��ذه لي�ست ع��ار��ض��ة �أو م���ص��ادف��ة ،بل
ه��ي ج��زء م��ن طبيعته وم�ه�ن�ت��ه ،ول�ه��ا وظ�ي�ف�ت��ان :ح�سن

الإدارة ب�سبب احلكمة الفائقة ،و�إحقاق ال�سعادة بالكمال
الإن�ساين ال��ذي ال يح�صل �إال يف املدينة ،التي ال حت�صل
بدورها �إال بوجود الرئي�س الفيل�سوف!
�إنَّ فكرة العقد هنا غري ُمت�ص َّورة ،لأنه ال عالقة للمجتمع
باختيار الرئي�س �أو تعيينه ،و�إمنا واجب النا�س اخل�ضوع
واالمتنان للكمال وال�سعادة التي �سيحظى املجتمع بهما.
ل �ك��ن ف �ك ��رة ال �ع �ق��د � �س��ائ��دة ل ��دى ال �ف �ق �ه��اء وامل�ت�ك�ل�م�ين؛
فاملجتمع يف تنظريهم يحتاج �إىل �شرع �أو نامو�س ين�ضبط
ب��ه وتنتظم �أم ��وره .ويحتاج �إىل رئي�س يختاره املجتمع
ويتعاقد معه على �إدارة ال�ش�أن ال�ع��ام و�إن�ف��اذ ال�شريعة.
وال�سنة �أو ال�شرع لدى الفقهاء واملتكلمني يق�صدون به
ّ
الدين ،الذي ي�س ّلم له النا�س مبقت�ضى الإميان واالقتناع.
�أما الرئي�س -الذي من �ضمن مهامه �إنفاذ ال�شرع -ف�إن
النا�س يطيعونه لي�س لأنه يطبق ال�شريعة؛ بل لأنهم هم
الذين اختاروه لإدارة �ش�أنهم العام .فالعقد االجتماعي
وال�سيا�سي مت�صور عندما تكون ال �ق��رارات متخذة من
النا�س الذين يريدون العي�ش معا .وهو �أمر غري مت�صور
ل ��دى ف�لا��س�ف��ة ال �ع �ق��ل ال �ف �ع��ال ،ب ��ل ل ��دى م �ف �ك��ري عقل
اجلماعة وال�شورى والإجماع.
كما يذكر الكاتب �-ضمن مقاله� -أن الفقهاء واملح ّدثني
ي �� �ص��رون ع�ل��ى رف ����ض ج��وه��ري��ة ال�ع�ق��ل ال �ت��ي ي �ق��ول بها
الفال�سفة ،ومن ثم رف�ض ما يرتتب عليها .ف�إذا م�ضينا
باجتاه قولهم ب�أن العقل غريزة؛ ف�إن معنى ذلك ت�ساوي
النا�س يف العقول وه��و �أم��ر ال يوافقه الفال�سفة .ثم �إن
الغريزة ب�سبب �شيوعها يكون معناها �أن ال�سلطة التي
يهبها العقل �شائعة يف �سائر املجتمع ،والنا�س ذوو العقول
وال �ق��درات املت�ساوية م�شاركون فيها؛ وب��ال�ت��ايل فالعقل
الإن �� �س��اين ال ع�لاق��ة ل��ه ب��ال�ع�ق��ل ال �ف �ع��ال ،وه ��و �صاحب
ال�سلطة ال�شائعة يف املجتمع ل�شيوع العقول وت�ساويها!!
manalalmaamari1@gmail.com
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