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قصيدة  الجميلة  األطفال  قصائد  من 
كيتس  جون  الشهير  اإلنجليزي  للشاعر 
وعنوانها   )1821-1795(  John Keats
كيتس  أّن  ورغم  حمامة«.  لدّي  »كانت 
وهو  مبكرة  سن  في  السل  بمرض  مات 
رموز  أهم  من  ُيعّد  فإنه  عاما،   25 ابن 
الرومانسية  شعراء  من  الثاني  الجيل 
وبيرسي  بايرون  لورد  مثل  اإلنجليزية 

شيلي.
بجولة  كيتس  قام   ،1818 عام  صيف  في 
إنجلترا  شمال  في  األقدام  على  سيًرا 
وأسكتلندا، ثم عاد إلى المنزل في وقت 
شقيقه،  لرعاية  العام  ذلك  من  الحق 
وقد  السل.  بمرض  أصيب  الذي  توم، 
القصيرة  القصيدة  هذه  كيتس  كتب 
»كانت لدّي حمامة« يوم 21 ديسمبر سنة 
السيدة  لعزف  يستمع  كان  حين   ،1818
جون  صديقه  والدة  رينولدز  شارلوت 
أّنه  المحتمل  ومن  رينولدز.  هاميلتون 
لم  الذي  توم،  شقيقه  بالحمامة  قصد 
الموت  عنه  يدفع  أن  كيتس  يستطع 
تحكي  رمزيا  القصيدة  له.  رعايته  رغم 
وحاول  الشاعر،  أحبها  حمامة  قصة 
ماتت  لألسف  ولكنها  لها،  الرعاية  توفير 

دون أن يفهم سبب رحيلها.

ني كانت لديَّ َحَمامٌة * وُأِحبُّها وُتِحبُّ

ماتْت! فيا اهلُل هْل * رَحلْت رحيَل الُمْحَزِن؟

ماذا أَغمَّ فؤاَدها * وهي التي لم ُتْسَجِن؟

إال بَخْيِط َحريرٍة * َنْسِج الُمِحبِّ الُمْحِسِن

يا ُحْلَوتي وصغيرتي * يا ُقّرَة العيِن اسكني

قولي لماذا قد رحلِت، َحمامتي، وتركِتني؟

قد كنِت في الغاِب البعيِد وحيدًة فأتيِتني

يا غايًة في الُحْسِن كيف جفا مناُمِك َمْوطني؟

أَو لْم ُأِطْب لِك َمْطَعًما؟ * أَو لَم َيِطْب لِك ِمْحَضني؟

ِلَم أْسَعَدْتِك الغاُب، لكْن لْم ُتطيقي َمْسَكني؟

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري

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

لمحة عن التواجد الُعماني في الشرق والوسط 
اإلفريقيين

مفهوم »االعتقاد« في الفلسفة

الفلسفة اإلسالمية

االجتماع اإلنساني في الفكر اإلسالمي



رجب 1441 هــ - مارس ٢٠٢٠م2

آراء في مفهوم الصرفة وإعجاز القرآن الكريم

باسم الكندي

ْرَفة وق�صدهم منها؛ حيث قالوا  وقد اختلف القائلون بال�صًّ
وُبلغائهم  ال��ع��رب  ف�صحاء  ب��ن  َح���اَل  يتحّداهم  ِلكي  اهلل  اإنَّ 
َرَف  �صَ اأنَّه  اأولها:  ثالثة؛  باأمور  القراآن  ِبثِل  الإتيان  وبْنَ 
ذلك  ول��ول  القراآن  بعار�صة  القيام  عن  وِهَممهم  دواعيهم 
العلوم  العرب  �َصلََب  �صبحانه  اأن��ه  ثانيها:  اأم��ا  بثله،  لأَت���ْوا 
ال��ت��ي ك��ان��وا مي��ل��ك��ون��ه��ا وال��ت��ي ك��ان��ت ت��وؤه��ل��ه��م ل��الإت��ي��ان با 
ثالثها:  اأما  بثله.  لأَت��ْوا  ال�صلب  هذا  ولول  القراآن؛  ُي�صاكل 
العلوم  ولديهم  ال��ق��راآن  معار�صة  على  ق��ادري��ن  ك��ان��وا  ��ه��م  اأنَّ
الالزمة لذلك، ولكن اهلل منعهم بالإجلاء على جهة الق�صر 
القوة  من معار�صته رغم قدرتهم فتقهقروا عن ذلك لغلبة 

الإلهية على قواهم.
وفدت  اأنَّها  الباحثن  من  كثري  عند  ْرّفة  بال�صَّ القول  ُيعزى 
اإل��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؛ 
يف  الهندية  الفل�صفات  ُترجمت  عندما  كفكرة  ظهرت  حيث 
بعده؛  جاء  وَم��ْن  املن�صور  جعفر  اأب��و  العبا�صي  اخلليفة  عهد 
اأو  بالفل�صفة  امل�صتغلن  طريق  عن  امل�صلمن  بع�ض  فها  فتلقَّ
اإليها  ركنوا  حتى  الأفكار  من  واف��ٍد  كل  يتلقفون  الذين  من 
اإن العرب -اإذ  القراآن حن قالوا:  واعتنقوها وطّبقوها على 
ال��ق��راآن- م��ا ك��ان عْجُزهم لأم��ٍر  ي��اأت��وا ِبثل  اأن  ع��ج��زوا ع��ن 
اهلل  لأن  كان  بل  ونْظِمه؛  ون�ْصِجه  ومعانيه  األفاظه  ذاتيٍّ من 
كتابه  -يف  اجلاحظ  اأّك���َد  وق��د  بثله،  ي��اأت��وا  اأن  عن  �صرفهم 

ْرفُة جاءت من اخلارج. البخالء- اأن فكرة ال�صَّ
-اأبرزهم  ْرَفة  بال�صَّ املعتزلة  �صيوخ  من  عدد  قال  وقد  ه��ذا.. 
اأول  اأ�صتاذ اجلاحظ- حيث كان  النَّظام الب�صري )ت 221ه�( 
ْرَفة ظهرت يف  من جهَر بهذا القول ودعا اإليه، ورغم اأن ال�صَّ

البداية لديهم اإل اأن مفهومها �صمَل ثالثة مفاهيم هي:
ويقول  الإع��ج��از،  ال��ق��راآن  ع��ن  ينفي  ال��ذي  النّظام  مفهوم   -
وك��ان  ال��ع��رب،  ا�صتح�صنه  بليغ  ك��الٌم  ِب��اأن��ه  ال��ق��راآن ل���ص��َكّ  اإنَّ 
بثِله  الإتيان  با�صتطاعتهم  كانوا  اأّنهم  اإل  عندهم،  ماً  ُمقدَّ
طاقة  ل  عنهم،  خ��ارج��ة  بقوة  مقهورين  ��ِرف��وا  ���صُ اأن��ه��م  ل��ول 

وا�صتنكره  القول  هذا  اجلاحظ  رف�َض  وقد  دفعها،  على  لهم 
مقنعة..  ردوداً  عليه  وا  وردُّ امل�صلمن  جمهور  ا�صتنكره  كما 
دراي��ة  يف  الإي��ج��از  نهاية  »ت�صهيل  كتابه  يف  ال���رازي  كالفخر 

الإعجاز«.
- م��ف��ه��وم اجل��اح��ظ وال��رم��اين ل��ه��ا وه��و ل ي��ق��دح يف بالغة 
ه، بل هو ُيقرُّ بهذا الإعجاز، ويعرتف  قَّ القراآن، ول ينكر تفوَّ
ب��ه، وُي��ح�����ض اأن م��ا ج��اء ب��ه ال��ق��راآن خ���ارٌج ع��ن ط��وق الب�صر 
الإلهي  التدبري  من  �صرٌب  هي  ْرَفة  ال�صَّ اأن  اأي  ومقدورهم، 
القراآن  ِلَيحفظ  امل�صلمن  مل�صلحة  جاءت  الربانية،  والعناية 
نفو�ض  اهلل  ���ص��رف  وق��د  ب��ه،  وامل�صّككن  العابثن   عبث  م��ن 
القوم عن معار�صة القراآن، ل لأنهم قادرون على مثله واهلل 
لأهل  يكون  لئال  ولكن  النّظام-  قال  -كما  ذلك  من  َمَنَعهم 
النفو�ض  اأ�صحاب  على  فُيوؤّثروا  به  يتعلقون  متعلًٌّق  ال�صغب 

املري�صة.
- مفهوم القا�صي عبداجلبار )ت 415ه�(؛ حيث اأبعد مفهوم 
والرماين  واجلاحظ  النّظام  حديث  يف  �صاد  ال��ذي  اجلربية 
عنها؛ لأنها كانت عندهم جميعا �صيئا خارجا عن اإرادة القوم 
ْرَفة  �صَ هي  ْرفة  ال�صَّ اإن  ق��ال  حيث  ج��رباً؛  عليها  ُج��رِبوا  قد 
القراآن ل  اأ�صلوب  اأن  اأدركوا بفطرتهم  اأنَّ العرب  ذاتية، ذلك 
معار�صته،  عن  ذاتيا  فان�صرفوا  ومعار�صته،  جماراُته  مُيكن 
اأو جرب من قوة خارجية؛يقيناً منهم بعجزهم عن  بال قهر 

ذلك.
ْرَفة كاأبي احل�صن  كذلك هناك من اأهل ال�صنة من قال بال�صَّ
العبا�ض  واأبو  الظاهري  الأ�صعري )260ه�-324ه�( وابن حزم 
ْرَفة من ال�صيعة الإمامية  القرطبي وغريهم، كما قاَل بال�صًّ
الثني ع�صرية ال�صيخ املفيد يف كتابه )اأوائل املقالت(؛ حيث 
ذلك  اأنَّ جهة  القراآن  اإعجاز  وجه  ذكر يف معِر�ض حديِثِه يف 
وال��ل�����ص��ان عن  الف�صاحة  ت��ع��اىل لأه���ل  ال�����ص��رف م��ن اهلل  ه��و 
معار�صة النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- بثله يف النظام عند 
كان  -واإن  بثله  الإتيان  عن  ان�صرافهم  وجعل  لهم،  حتّديه 

اآخرون  رفة  بال�صّ قال  كما  نبوته،  على  دلياًل  مقدورهم-  يف 
يف  الأ�صول  )متهيد  كتابه  يف  والطو�صي  املرت�صى  كال�صريف 

علم الكالم(، وكذلك ابن �صنان يف كتابه )�صر الف�صاحة(.
مثل  ��ْرف��ة  ال�����صَّ ببطالن  للقول  العلماء  م��ن  ع���دٌد  ى  وت�����ص��دَّ
اخل��ّط��اب��ي ال��ُب�����ص��ت��ي )317-388ه���������( ح���َن ردَّ ع��ل��ى م��ن ق��ال 
واإن  املعار�صة،  ع��ن  الِهمم  ��َرف  ���صَ اهلل  اأن  بعنى  ْرفة  بال�صًّ
كانوا قادرين عليها غري معجزين اإل باأمر خارج عن اإرادتهم 
ُنّ َعلَى  ُم�صتدّلً بقوله تعاىل: )ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلإِْن�ُض َواجْلِ
ُهْم  َبْع�صُ َكاَن  َوَلْو  ْثِلِه  ِبِ ُتوَن  َياأْ َل  اْلُقْراآِن  َهَذا  ْثِل  ِبِ ُتوا  َياأْ اأَْن 
اأّك��َد من  الإ���ص��راء )الآي���ة:88(، والتي  �صورة  َظ��ِه��رًيا(  ِلَبْع�ٍض 
ال��ت��ي و���ص��ف��وه��ا ل ي��الئ��م ه��ذه  ��ْرف��ة  ال�����صًّ اأن معنى  خ��الل��ه��ا 
ال�صيوطي  ق���ال  ك��م��ا  امل����راد غ��ريه��ا،  اأن  ع��ل��ى  ف���دلَّ  ال�����ص��ف��ة، 
ْرفة،  بال�صَّ القول  بف�صاد  وغريهم  عطية   واب��ن  والباقالين 
فيها  َبّنَ  حقائق  من  الباحُث  عر�َصه  ما  حول  نتفق  وختاماً 

ْرَفة؛ هي: ُبطالن القول بال�صَّ
مل  ْرَفة؛  بال�صَّ منها  منع  واإمن��ا  ممكنة  املعار�صة  كانت  لو   -
يكن الكالم معجًزا واإمنا يكون املنع هو املُعِجز ولي�ض القراآن.
ْرَفة ينق�ض باقي الأوجه )النظم والإخبار  - اأن القول بال�صَّ
ع��ن ال��غ��ي��وب وال��وج��ه ال��ع��ل��م��ي( ال��ت��ي ق��ي��ل ب��اأن��ه��ا م��ن وج��وه 

اإعجاز القراآن.
- الإجماع منعقٌد على اإ�صافة الإعجاز للقراآن الكرمي.

- اأن قري�ض مع �صدة مالحاتها للنبي -عليه ال�صالم- ومع اأن 
يتحركوا  مل  ُيحبون،  ما  بغرِي  واأوثانهم  اآباءهم  َذَكَر  القراآن 
القراآن  اأن  اإذعاًنا لبالغته وف�صاحته، مع  لأن يقولوا مثله؛ 
لئال  فعلوا  فما  منه،  �صورة  اأق�صر  بثل  ياأتوا  ب��اأن  حتّداهم 

وا يف تفكريهم، فدلَّ هذا على عجزهم املطلق. ُي�ِصُفّ
- اأن القراآن َجَذَب الكثري من العرب لالإميان به مِلا فيه من 
نابٌع  ذاتي  اإعجازه  اأنَّ  اأدرك��وا  واإيجاز معجز؛ حيث  بيان  قوة 

منه واأنه فوق طاقتهم.

ْرَفُة و�إعجاز �لقر�آن �لكرمي عر�ٌض... ونق�ٌض«- �آر�ء �لعلماء �لقائلني باأن �إعجاز �لقر�آن كان  يتتبع �لباحث �لأردين �صامي عطا عبد �لرحمن -يف مقاله �ملن�صور مبجلة �لتفاهم »�ل�صَّ

ْرَفة ُمبيًنا ُبطالن هذ� �لقول وموؤّكدً� على �أن �لقر�آن معجٌز بذ�ته. بال�صَّ

ُهْم �إَِل َبْع�ٍض َهْل  ْرَفة لغوًيا كونها على وزن َفْعَلة؛ مبعنى: ردُّ �ل�صيء عن وْجهِه، يقول �هلل تعال: »َو�إَِذ� َما �أُْنِزَلْت �ُصوَرٌة َنَظَر َبْع�صُ حتّدَث �صامي عطا عبد�لرحمن بد�يًة عن معنى �ل�صَّ

ُ ُقُلوَبُهْم ِباأَنَُّهْم َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن« )�لتوبة:127(؛ �أي رجعو� عن �ملكان �لذي ��صتمعو� منه، وقيل �ن�صرفو� عن �لعمل ب�صيٍء مما �صمعو�، وقوله  َرَف �هللَّ َرُفو� �صَ َيَر�ُكْم ِمْن �أََحٍد ُثمَّ �ْن�صَ

ل و�لتقّلب �أي �صرف �ل�صيء عن وجهه �إل جهة  ْرَفة يف �للغة ل تخرج عن معنى �لرّد و�لرجوع و�لتحُوّ تعال: »�صرف �هلل قلوبهم« �أي �أ�صلَّهم �هلل جماز�ًة على ِفعلهم، �أي �أن �ل�صَّ

َرف ِهمم �لعرب عن معار�صة �لقر�آن، وكانت يف مقدورهم؛ لكن عاقهم عنها �أمٌر خارجي، ف�صار معجزة ك�صائر �ملعجز�ت، ولو مل ي�صرفهم عن  �أخرى. �أما ��صطالًحا، َفَتعني �أنَّ �هلل �صَ

ذلك جلاءو� مبثله.

bas2089@gmail.com
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أهمية المصطلح في علم الكالم

 والعلوم األخرى

ق��ب��ل احل��دي��ث ع��ن امل�����ص��ط��ل��ح ال��ك��الم��ي، ل ب���ّد ل��ن��ا اأن 
عن  وكذلك  عامة  ب�صورة  امل�صطلح  عن  قلياًل  نتحدث 

علم الكالم ون�صاأته حتى ت�صبح ال�صورة وا�صحة.
يقول املثل اإّن احلاجة اأم الخرتاع، وهذا ينطبق متاماً 
ع��ل��ى ع��ل��م ال��ك��الم، ح��ي��ث اإّن����ه ظ��ه��ر اأو ب��الأ���ص��ح اأُ���ص�����ض 
التي  الأف��ك��ار  ه��ج��م��ات  م��ن  وال��ع��ق��ي��دة  ال��دي��ن  ل�صيانة 
�صوب  كل  من  الإ�صالمية  الثقافة  على  تتقاذف  اأخ��ذت 
نتيجة احتكاك امل�صلمن مع الثقافات الأخرى وكذلك 
ت��رج��م��ة كتب  ال��رتج��م��ة، وم��ن��ه��ا  ب��داي��ة ح��رك��ة  نتيجة 
اأن  امل�صلمون  اأراد  اليونانية والفار�صية. لذلك  الفل�صفة 
مقارعة  طريقة  عن  الإ�صالمية  العقيدة  عن  يدافعوا 
احل��ج��ة ب��احل��ج��ة واإب���ط���ال ح��ج��ج اخل�����ص��وم ع��ن طريق 

العقلية. الأدلة 
الأدلة  اإقامة  اأّنه»علم  على  الكالم  علم  يعّرف  ما  عادة 
بعلم  كذلك  وي�صمى  الإمي��ان��ي��ة«.  العقائد  �صحة  على 
واملحاججة  باملناظرة  يهتم  لأّن��ه  العقائدي؛  املناظرة 
للرد على احلجج امل�صادة. تاأثر علم الكالم كثرياً بعلم 
التعريفات  يف  جلياً  التاأثر  هذا  نرى  اأن  وميكن  املنطق 
امل�صائل  مع  والقيا�ض  وال�صتدللت  الرباهن  وتقدمي 
الأخ���رى وم��ا اإىل ذل��ك. كذلك ت��اأث��ر علم ال��ك��الم واأّث��ر 
الأ�صا�ض  الإ�صالمية لأّنه كان يف  العلوم  على غريه من 

علم اأ�صول الدين ومنه تفّرعت العلوم الأخرى.
لفظي  وم��رك��ب  ب�صيط  ل��ف��ظ  »ك���ل  ف��ه��و  امل�صطلح  اأّم����ا 
اتفاق  اأّن���ه  اأي  امل��ف��ه��وم«  ماهية  ع��ن  التعريف  ب��ه  ق�صد 
عن  اأخ��رج��ت  بلفظة  م��ا  ���ص��يء  ت�صمية  ع��ل��ى  اجل��م��اع��ة 
مو�صعها الأول وتنا�صبت مع املو�صع الثاين، اأو هو نقل 
اللفظ من املعنى الذي ا�صتعمل فيه اأول مرة اإىل معنى 

اآخر جمازي لوجود عالقة بينهما.
اإىل  للو�صول  اأف�صل طريقة  اإّن  الأن�صاري  فريد  يقول 
العلم هي »معرفة ا�صطالحات اأهله لأّنها هي ما ي�صف 
اأ�صا�صيا  �صيئا  امل�صطلح  يعترب  العلوم«.  وينقل  ويوؤ�ص�ض 
والتفاهم  للتوا�صل  مهمة  اأداة  لأّن��ه  ذل��ك  علم،  اأي  يف 
اأي  وا�صتمرارية  يتوقف جناح  ما  الباحثن. وعادة  بن 

لقد  امل�صطلحات.  ودق��ة  وو�صوح  تنوع  م��دى  على  علم 
اإدخال  يف  كثرياً  والإ�صالمية  العربية  الثقافة  �صاهمت 
امل�صطلح يف الكثري من املجالت، وقد يكون اأكرب دليل 

على ذلك كرثة املو�صوعات واملعاجم امل�صطلحية.
اأهمّية  اإّن لتحديد املفاهيم وامل�صطلحات  يقول الكاتب 
والتحديد  ال��دق��ة  لأّن  ذل��ك  امل��ن��ه��ج؛  ت�صكيل  يف  ب��ال��غ��ة 
حت��م��ي امل�����ص��ط��ل��ح��ات م��ن ال��غ��م��و���ض والل��ت��ب��ا���ض ال��ذي 

ميكن اأن تتعر�ض له.
ال��ك��الم��ي،  امل�صطلح  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  ن�صل  ه��ن��ا  م��ن 
علم  يف  بامل�صطلح  الهتمام  ب��داأ  لقد  وت��ط��وره.  ن�صاأته 
تاأ�صي�ض  م��ع  ت��زام��ن  اإّن ظ��ه��وره  ح��ي��ث  م��ب��ك��راً،  ال��ك��الم 
يخ�ض  الذي  الأ�صويل  امل�صطلح  �صبق  وقد  العلم،  هذا 
علم  من  اأ�صا�صاً  ن�صاأ  قد  الفقه  لأّن  الفقه  اأ���ص��ول  علم 
الكالمي  امل�صطلح  ال��ك��ات��ب  ي��ع��ّرف  ب��ه.  وت��اأث��ر  ال��ك��الم 
بن  وامل�صتعملة  وال�����ص��ائ��ع��ة  امل��ت��داول��ة  »امل��ف��اه��ي��م  ب��اأّن��ه 
لها  اأ�صبحت  ق��د  املفاهيم  ه��ذه  اإّن  حيث  املتكلمن..« 
علم  رّواد  اأو  املتكلمن  ب��ن  وخم��ت��ل��ف��ة،  خ��ا���ص��ة  م��ع��اٍن 
اأذكر منها  اللغة،  املتعارف عليها يف  املعاين  الكالم، عن 
امل���ادة  ت��رّك��ب م��ن  ه��ن��ا لفظة »اجل�����ص��م« وه���ي تعني م��ا 
من  املجرد  اجلوهر  وتعني  »العقل«  ولفظة  وال�صورة، 
علم  يف  امل�صطلح  اأن  هنا  من  يت�صح  وفعاًل.  ذات��اً  امل��ادة 
الكالم ياأخذ دللة خا�صة تختلف عن الدللة املتعارف 

عليها. 
اإىل  ال��ك��الم  ع��ل��م  م��ن  ينتقل  ال��ك��الم��ي  امل�صطلح  اأخ���ذ 
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��الغ��ة ب�����ص��ب��ب ال��ت��داخ��ل ال�����ص��دي��د ب��ن ع��ل��م ال��ك��الم 
اأ�صول  املتكلمن بعلم  ا�صتغال  والعلوم الأخرى وب�صبب 
ال��ف��ق��ه يف ب��داي��ة دخ��ول��ه��م يف ع��ل��م ال���ك���الم. اأذك����ر ه��ذا 
الإ�صالمية  العلوم  بن  التداخل  عن  للحديث  متهيداً 

واأثرها على الدر�ض امل�صطلحي. 
ي��ق��ول ب��ن ع��م��ر اإّن اأك���رب دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ت��داخ��ل امل��ع��ريف 
ب���ن ع��ل��وم ال�����رتاث الإ����ص���الم���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�����ص��اأت 

هذا  ولي�ض  اأخ���رى«  معرفية  علوم  اإىل  فيها  وتاأ�صلت 
وهدف  الإ�صالمية  العلوم  منبع  لأّن  الغريب،  ب��الأم��ر 
ا���ص��ت��غ��ال��ه��ا الأ����ص���ا����ص���ي ه���و خ���دم���ة ال����ق����راآن وت��ف�����ص��ريه 
اإىل  املتكلمن  م��ن  امل�صطلحات  انتقلت  ل��ق��د  وب��ي��ان��ه. 
الأ�صولين  من  كذلك  وانتقلت  والعك�ض،  الأ�صولين 
اإك�صاب  اإىل  الدينامية  ه��ذه  اأدت  ولقد  النحوين،  اإىل 

املفاهيم املتناقلة معاين جديد غري التي كانت عليها.
ي���ق���ول ب���ن ع��م��ر يف م���ق���ال اآخ�����ر حت����دث ف��ي��ه ع���ن اأث���ر 
الهتمام  اإن  امل�صطلح  على  الإ�صالمية  العلوم  تداخل 
الأ�صل  ب�صبب  جاء  الإ�صالمية  العلوم  يف  بامل�صطلحات 
بالن�ض  امل�صلمن  واهتمام  الإ�صالمية  للح�صارة  املعريف 
يقوم  ل  التف�صري  اأن  املعلوم  وم��ن  وتف�صريه،  ال��ق��راآين 

دون التبحر يف علوم اللغة وبالتايل بامل�صطلح.
اإّن مدى اأهمية وح�صور امل�صطلح يف العلوم الإ�صالمية 
»عملية  يف  الثابتة  وال��ق��واع��د  املنهج  اأهمية  على  دليل 
اكت�صاب املعرفة« وهي كذلك دليل على حتري امل�صلمن 
ال���دق���ة والأف����ك����ار ال�����ص��ل��ي��م��ة وامل��ع��رف��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
اأبرز »مكونات وجتليات«  امل�صطلح من  علومهم. يعترب 
امل�����ص��ائ��ل امل��ن��ه��ج��ي��ة، ل��ذل��ك ف��ق��د ح��ظ��ي ب��ع��ن��اي��ة ك��ب��رية 
من  انطالقاً  ال���ص��الم��ي.  ال��رتاث  يف  متزايد  واهتمام 
هذا الرتابط بن امل�صطلح واملنهج يف الرتاث الإ�صالمي 
واملفاهيمّية  ال�صطالحية  الأنظمة  ت�صييد  اأّن  ن��درك 
العلوم الإ�صالمية. ونرى ذلك  موؤ�صر على مدى تقدم 
فب�صبب  ال��ك��الم��ي،  وامل�صطلح  ال��ك��الم  علم  يف  وا���ص��ح��اً 
املبكر  املفاهيمي  النظام  وبناء  التوا�صل  اأدوات  و�صوح 
متن  علم  تاأ�صي�ض  يف  املتكلمون  جن��ح  ال��ك��الم  علم  يف 
اأ�صا�ض  الدين معرفة علمية قائمة على  »اأ�صول  ملعرفة 
بالدليل  العقائد  قواعد  و»لإثبات  والربهان«،  الدليل 
علم  م�صطلحات  اإّن  بل  فح�صب،  ه��ذا  لي�ض  واحل��ج��ة«. 
اإىل العلوم  الكالم قد عربت احلاجز الزماين وانتقلت 
اأْثرت  اأّنها  على  عالوة  كبرياً.  تاأثرياً  حمدثة  الأخ��رى 

العربية كثرياً. املعجم امل�صطلحي واملكتبة 

كتب حممد بن عمر مقال بعنو�ن -�مل�صطلح يف علم �لكالم- ُن�صر يف جملة �لتفاهم، ناق�ض فيه �مل�صطلح �لكالمي وتاأثريه على علوم �لدين. حتدث بن عمر يف �لبد�ية عن علم �لكالم 
�مل�صطلح  �أّن  �أخريً�  ثّم حاجج  فيها.  �لباحثني  �لتو��صل بني  �لعلوم وت�صهيل  بنيان  �لعلمية ومتا�صك  �ملعارف  و�أهميته يف �صبط  ب�صكل عام،  �مل�صطلح  ناق�ض  و�صبب ظهوره، ثم  ون�صاأته 

�لكالمي ن�صاأ وتطّور مع علم �لكالم و�نتقل �إل غريه من �لعلوم ب�صبب �لتد�خل �ملعريف �لكبري بني علوم �لرت�ث �لإ�صالمي.
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الذات واآلخر من منطق الالهوت المسيحي

اأق�����ص��ام  ث��الث��ة  اإىل  املُ��خ��ت��ل��ف  ل��الآخ��ر  ال��ن��ظ��رة  تنق�صم   
هذه  تكون  ق��د  اأوًل  بحتة.  عقائدية  اأط��ر  يف  رئي�صية 
بالختالف  اع��رتاف  وع��دم  جتاهل  نظرة  هي  النظرة 
طبيعي  امتداد  اأن��ه  لب��د  هنا  املعني  »الآخ���ر«  اإن  حيث 
ل��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا، ك��ي��ف ي��ك��ون ذل���ك؟ م��ث��اًل ع��رب الع��ت��ق��اد 
لنا  ت��ع��ود  وال��ي��ه��ود  للم�صيح  احلقيقية  الأ���ص��ول  ب���اأنَّ 
من  لب��د  خمتلفاً  الآخ���ر  ك��ان  فكيفما  امل�صلمن  نحن 
جتاهل  يتم  املنطلق  هذا  ومن  جتمعنا.  التقاء  نقطة 
هي  النظرة  هذه  تكون  قد  ثانًيا  عنَّا.  الآخ��ر  اختالف 
لنف�صه  اإدراكه  اأكرث من  الآخر  باإدراك  العتقاد  نظرة 
حتى، وهنا يح�صل احلوار املتعايل بن الأطراف حيث 
الطرف  يف  ال�صعف  مكامن  اإي�صاح  طرف  كل  يحاول 
ك��ذا  ب�صبب  ��ا  ع��نَّ الآخ���ر خمتلف  ب���اأنَّ  وال��ي��ق��ن  الآخ���ر 
وكذا ولبد من تذكريه باختالفه هذا، بجانب وجود 
واأخ���ريا  ث��ال��ث��ا  الخ��ت��الف��ات.  ه���ذه  لت�صحيح  ���ص��رورة 
حيث  ب��ال��ذات  مقارنته  ح��ول  لالآخر  النظرة  تتمحور 
منف�صلة  ال�صياق  هذا  يف  ال��ذات  تبقى  بينهما  �صلة  ل 
عن الآخر على غرار الأطر ال�صابقة التي تعيد الآخر 
التي حتاول  اأو  املُ�صرتكة  اللتقاء  نقاط  ب�صبب  للذات 

ت�صحيح نقاط الختالف.
ت��ع��دي��ن��ا م�����ص��األ��ة ال����ذات والآخ����ر جل���دل ال��ه��وي��ة ال��ذي 
الرئي�صية  النزاعات  �صبب  اأن��ه  على  الكاتب  اإليه  اأ�صار 
ت��ك��ون  اأن  ن���اف���ًي���ا  وال���ع�������ص���ري���ن  ال�����واح�����د  ال����ق����رن  يف 
الآي��دي��ول��وج��ي��ات ���ص��ب��ب��اً رئ��ي�����ص��ي��اً ل��ذل��ك. واأع��ت��ق��د اأنَّ 
اخلو�ض يف م�صاألة الهوية قد يتخذ م�صارات مت�صعبة. 
ال��ذي  امل�صتوى  ع��ن  ه��و  امل�����ص��ارات  ه��ذه  ب��ن  فالفي�صل 
فهل  الهوية  عن  نتحدث  عندما  فيه.  اخلو�ض  تقرر 
ن �صواه ب�صفات حمددة؟  نعني بذلك متايز الفرد عمَّ
بطبيعة  الب�صر  لأنَّ  عمقاً  الأك���رث  امل�صتوى  ه��ذا  يعد 
الفرد  بينهم. يظل  الت�صابه  واإن كرب  احلال خمتلفون 
اإذا  اأما  الزمان.  مدى  على  يتكرر  ولن  مل  اإلهيا  خلقا 
قررنا النتقال للمرحلة التي تليها وخ�صنا يف امل�صاألة 
من منطلق متايز واختالف جماعة ما جتمعهم نقاط 
اخل��ارج  ي��واج��ه��ون  جعلهم  يف  ت�صهم  ك��ث��رية  م�صرتكة 

ما  غالًبا  م��ا  جمموعة  هوية  فتعرب  مت�صلة،  ك��وح��دة 
املعنوي  بالنتماء  الأف��راد  وي�صعر  الآخ��ر.  مييزها عن 
داخلياً والذي قد ينعك�ض على اخلارج اأي�صاً من خالل 
اللب�ض والعادات الثقافية املتبعة من قبل جمموعة يف 
الثقافية/  ال�صعارات  عن  ناهيك  حمددة،  هوية  �صياق 
ال��ف��ك��ري��ة اأو ح��ت��ى ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ي���روج���ون ل��ه��ا. من 
اأح��د  يعد  ال��دي��ن  اأن  ال�صياق  ه��ذا  يف  بالذكر  اجل��دي��ر 
متبعا  كان  اإذا  ا  عمَّ النظر  بغ�ض  الهوية،  مكونات  اأهم 
متبعا  اأو  دينيا  ل  كونه  اأو  ال�صماوية  الديانات  اإح��دى 
هنا  اإىل  احلديثة.  الآيدولوجيات  اأو  العقائد  لإح��دى 
تبدو الأمور �صل�صة وفطرة يتحتم علينا قبولها كجزء 

الب�صرية.  الطبيعة  من 
ت��ب��داأ امل�����ص��اك��ل ب��ال��ب��زوغ وف��ق��اً ل��ل��ك��ات��ب ع��ن��دم��ا تظهر 
عالمات »اجلموح الهوياتي« والتي ت�صري اإىل حماولة 
اإج���ب���ار الآخ����ر ع��ل��ى ال��ت��ربم��ج ع��ل��ى م��ع��ط��ي��ات ال��ه��وي��ة 
غ���ري خم��ت��ل��ف عنها.  ي�����ص��ب��ح ج����زءا  واأن  ب���ل  وت��ق��ب��ل��ه��ا 
نالحظ دائماً اأن امل�صكلة ل تكمن يف وجود الختالفات 
�صواء اأكانت عقائدية، اأو اأيدولوجية، اأو عرقية .. اإلخ 
ول��ك��ن ت��ب��داأ امل�����ص��اك��ل ب��ال��ب��زوغ ب��ن الخ��ت��الف��ات ه��ذه 
مثاًل  عقيدته  فر�ض  جمموعة  اأو  فرد  يحاول  عندما 
اأف����راد اأو جم��م��وع��ات اأخ����رى، اأو ع��ن��دم��ا حت��اول  ع��ل��ى 
النظر  اأو  اختالفه  ب�صبب  الآخ��ر  اإق�صاء  ما  جمموعة 
اإليه بنظرة ا�صتعالء. اإن التعدد حقيقة وواقع ل مفر 
والإيديولوجيات  العقائد  على  ال��ره��ان  ويبقى  منه. 
وم����دى ت��ق��ب��ل��ه��ا ل��ل��ت��ع��دد. ول��ك��ن م���ن الإن�������ص���اف ذك��ر 
تقبل  اإىل  ت��دع��و  ك��ان��ت  اأي���ا  الآي��دول��وج��ي��ات  بع�ض  اأن 
لها  التابعن  ولكن  مكمال  ج��زءا  اعتباره  على  الآخ��ر 
الدعوة بالفر�ض والرتهيب، ولنا  ينحرفون عن هذه 
اأنها عقائدية  يف املنظمات الإرهابية التي تدعي وتقر 

بحتة مثال يف ذلك. 
ال��ع��ي�����ض ب���ن���اأى عن  ال������ذات  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  اأن  ل مي��ك��ن 
ال�صراعات وهي تركز على الآخر والكيفية التي يوؤثر 
فيها الآخر على خياراته يف العي�ض وفر�صه يف احلياة. 
ومن جانب اآخر لبد من معرفة اأن م�صاألة العرتاف 

ننطلق  ل  ف��ن��ح��ن  م�صتحيلة  ك��ذل��ك  ب���الآخ���ر  امل��ط��ل��ق 
الأب��ط��ال  فيها  يعي�ض  التي  الفا�صلة  املدينة  م��ن  هنا 
املثاليون! وي�صري الكاتب هنا اإىل اأن العرتاف املطلق 
ل  ما  وه��ذا  ب��ال��ذات،  الت�صكيك  من  �صيًئا  يعد  ب��الآخ��ر 
ميكن فر�صه على الأديان حتديدا. لبد من الو�صول 
الرتكيز  عن  فعو�صا  املنت�صف؛  يف  الت��زان  نقطة  اإىل 
على الآخر املختلف، من املفرت�ض اأن تلجاأ الذات لنقد 
وتعد  للمعتقد.  ا�صتنقا�ض  اأو  اإ���ص��اءة  دون  اأول  ذات��ه��ا 
الق�صور  باأوجه  العرتاف  يتم  حتى  مطلًبا  ال�صفافية 
اإيجاد  �صبيل  يف  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  واخل��ط��اأ  والنق�ض 
الق�صور  اأوجه  واإن وجدت  امل�صائل.  حل منطقي لهذه 
هذه فذلك ل يعني التوجه اإىل الآخر وحماولة اإيجاد 
نحو  النظر  تق�صيمات  اإىل  وبالعودة  الثغرات.  خلق  اأو 
الآخر  اأنَّ  فكرة  على  املبني  التجاهل  يكون  قد  الآخ��ر، 
�صياقات  م��ا يف  اإىل ح��د  لنا �صاحلا  ام��ت��داد  ه��و جم��رد 
الختالف  اإن  حيث  ومعتقداته  بطبيعته  الآخر  تقبل 
ه��ن��ا ل ي�����ص��ري اإىل ����ص���رورة ال��ت��ن��ازع، وب��ال��ت��ايل ي��ق��ود 
دون حماولة  تقبل احلقيقة  اإىل  الأط��راف  كافة  ذلك 
اأو عقيدة معينة. من  اآيدولوجية  تغيريها من فر�ض 
الآخ��ر  بها  ننتقد  ال��ت��ي  الكيفية  ُت��وؤث��ر  اأخ���رى  ناحية 
قد  �صخ�صية  نظر  وجهة  فمن  برمتها،  امل�صاألة  على 
يكون ال�صبيل الوحيد جلعل الطرف الآخر قادرا على 
اأوًل ومن ثم  الذات نقدا حقيقياً  النقد هو نقد  تقبل 
النقد  يكون  اأن  على  بنقدنا  ال��ث��اين  للطرف  ال�صماح 
وبعدها  ال�صتنقا�ض،  ل  البناء  هدفه  الطرفن  م��ن 
وما  ال��ت��ع��اون  �صياقات  ط��رح  اإىل  نتجه  اأن  املمكن  م��ن 
ع��ن هذا  يبتعد  الأ���ص��ف  م��ع  ال��ي��وم  ال��واق��ع  لكن  �صابه. 
ال�����ص��ي��ن��اري��و، وجن���د ك��اف��ة الأط�����راف خُم��ت��ل��ة ال��ت��وازن 
حيث اإنِّه من املُهم اأن نذكر كذلك اأن الو�صول لنقطة 
ال��ذات وال�صماح  الت��زان هذه » من تقبل الآخ��ر ونقد 
للطرف الثاين بانتقادنا « لي�ض بتلك ال�صهولة ولكنه 

مربط الفر�ض يف نهاية الأمر. 

يتمحور �لالهوت حول �لدر��صة �أو »�لكالم عن �هلل« يف �لأديان عامة، ويف �أحد �لن�صو�ض �لتي جاءت بعنو�ن »�لالهوت �مل�صيحي يف �صوء �لإ�صالم« لطوبيا �صبيكر ن�صرته جملة �لتفاهم، متَّ ت�صليط 
�ل�صوء فيه على �لالهوت �مل�صيحي و�لرتكيز على ق�صايا �ملعرفة و�لتو��صل و�جلانب �ملرتبط بالنظرة لالآخر )�ملختلف عنا(.

attifa.nasser@gmail.com

عاطفة المسكرية
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أسماء  القطيبي

ال�صيا�صة مار�صها كثري من  اإّن �صناعة الوهم نوع من 
ف��رتات  التاريخ خا�صة يف  م��ر  على  وامل��وؤث��ري��ن  ال��ق��ادة 
بغية  اجلمعي  العقل  على  ال��ت��اأث��ري  ملحاولة  ال�����ص��راع، 
ال��و���ص��ول لأه����داف م��ع��ي��ن��ة. وخ��راف��ة ال��ك��اه��ن يوحنا 
كانت  ع�����ص��ور  ف��ف��ي  ل��ذل��ك.  وا���ص��ح��ا  م��ث��ال  اإل  لي�صت 
و�صائل التوا�صل فيها �صحيحة وبطيئة رّوجت الكني�صة 
الكاثوليكية ل�صخ�صية مثالية تدعى الأب يوحنا، وهو 
كاهن يعي�ض بن اأتباعه يف بالد امل�صرق، متنعما بحياة 
امل�صيحية.  اإىل  ال��دع��وة  يف  دوره  فيها  وم��وؤدي��ا  رغ��ي��دة 
البيزنطي  ل��الإم��رباط��ور  اأر���ص��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ر�صالته  ففي 
املخت�صون  يعتقد  وال��ت��ي   1165 ع��ام  كومنن  مانويل 
يقول  اأملانيا،  تدبيجها يف  مّت  واأّنه  بعدم �صحتها  اليوم 
�صخمة  كميات  بالدنا  يف  وتوجد   ...« يوحنا:  الكاهن 
م��ن ال��ذه��ب وال��ف�����ص��ة والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة، وك��ذل��ك 
ح��ي��وان��ات م��ن جميع الأن���واع والأع����داد، ن��وؤم��ن اأن��ه ل 
يوجد مثلها حتت ال�صماء، كما ل يوجد لدينا فقراء، 
والرحالة  الغرباء  جميع  وا�صتقبال  بالرتحيب  ونقوم 
وامل�����ص��اف��ري��ن ول ي���وج���د م���ك���ان ل��ل�����ص��و���ض وق��اط��ع��ي 
الطرق والزناة يف بالدنا....«  وي�صتمر يف و�صف البلد 
واحلا�صية حتى يقول: »غاية الأمر اأّنه اإذا متكنت من 
ربا  عندها  البحر،  رم��ال  وحبات  ال�صماء،  جن��وم  عد 
تكون قد جنحت يف عد واإح�صاء مدى قوتنا وثروتنا 
وم�صاحة بالدنا«، وهي ر�صالة بال �صك دغدغت اأحالم 
امل��خ��ت��ارة )ب��الد  ب��الد اهلل  اإىل  ق��راأه��ا بال�صفر  ك��ل م��ن 
ال�����ص��رق، وم���الأت ك��ل م�صيحي  ي��وح��ن��ا( يف و���ص��ط  الأب 
ف���خ���ًرا واأم�����ال يف ان��ت�����ص��ار ال���دي���ن امل�����ص��ي��ح��ي ع��ل��ى يد 
الكاهن احلكيم يوحنا. ولأّنه كان من ال�صعب التاأكد 
من �صدق ر�صالة كهذه، فلم يكن للمتلقي خيار �صوى 
وا�صحة  تكن  ال�صرق مل  واأّن �صورة  ت�صديقها، خا�صة 

املعامل لدى امل�صيحي الغربي.

كالكاهن  اأ�صطورية  �صخ�صية  اختالق  من  الهدف  اإّن 
الأمم  فيه  تتناف�ض  زم��ن  ففي  ع��دة؛  اأبعاد  لها  يوحنا 
النت�صار  ك��ان  ن��ف��وذه��ا  وزي���ادة  ح��دوده��ا  تو�صيع  على 
الأعداء، ومملكة  بلد  داخل  تاأ�صي�ض مملكة  الأكرب هو 
ال��ك��اه��ن ي��وح��ن��ا ح�����ص��ب ال���رواي���ات ك��ان��ت مم��ل��ك��ة تنعم 
يجاورها  ما  مع  التام  وال�صالم  ال�صيا�صي  بال�صتقرار 
ب���ِع���دة وع��ت��اد  اإل  ي��ت��اأت��ى ل��ه��ا ذل����ك  م���ن مم���ال���ك، ول 
جاهزين دوًما للدفاع والهجوم. وتناقل الروايات عن 
ح�صاباته  يعيد  العدو  جلعل  لوحده  كاف  اململكة  هذه 

توقعاته. وي�صع 
امل�صلمن  ب��الد  يف  م�صيحًيا  كاهًنا  ف��اإّن  لذلك  اإ�صافة 
ي��ع��ن��ي ن����واة لن��ت�����ص��ار ال���دي���ن امل�����ص��ي��ح��ي، ويف ر���ص��ال��ت��ه 
الكاهن  ذكر  كومنن  مانويل  البيزنطي  لالإمرباطور 
يوحنا باأّنه يف وقت الع�صاء يكون عن ميينه اثنا ع�صر 
واملطران  البطاريك  ويح�صر  ق�صا،  وع�صرون  اأ�صقفا 
التدين يف  اإ���ص��ارة لأهمّية  امل��اأدب��ة، يف  ه��ذه  دائ��م  ب�صكل 
بن  الكاثوليكية  تاأ�صيل  على  وحر�صها  اململكة  تلك 
ال��غ��رب جلمع  ب��الد  ا�صتغالله يف  الأت��ب��اع، وه��و م��ا مّت 
ال�صرق،  يف  يوحنا  الكاهن  ر�صالة  اأجل  من  امل�صاعدات 
وجميع هذه املكا�صب ال�صيا�صية والقت�صادية ما كانت 
لتتحقق لول حنكة ال�صيا�صين الذين ا�صتطاعوا على 
مدى عقود اأن يجعلوا من الأ�صطورة حقيقة يف اأذهان 

الكثريين.
ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب  ي��وح��ن��ا م��ن  ال��ك��اه��ن  ان��ت��ق��ل��ت �صخ�صية 
وطافور  وب��در  جاما  دي  فا�صكو  اأمثال  من  والرحالة 
ب��ع��د اأن ح��ق��ق��ت اأه��داف��ه��ا وا���ص��ت��ه��ل��ك��ت ب��ا ي��ك��ف��ي اإىل 
عنه  كتب  م��ا  اأب���رز  ول��ع��ل  احل��دي��ث.  الع�صر  يف  الأدب 
 ،2000 ع��ام  يف  اإيكو  اأم��ربت��و  للكاتب  باودولينو  رواي��ة 
وه���ي رواي�����ة ت����دور اأح���داث���ه���ا يف ن��ف�����ض ال���ف���رتة ال��ت��ي 
ورغم  الأ�صطوري.  الكاهن  عن  الأخبار  فيها  ت��واردت 

لكن  دينية  �صخ�صية  هي  يوحنا  الكاهن  �صخ�صية  اأّن 
م��ادة  منها  جعل  مزّيفة  �صخ�صية  بكونها  الع���رتاف 
جندها  التي  احل�صا�صيات  تلك  تثار  اأن  دون  ل��الإب��داع 
ع��ن��د ك��ث��ري مم��ن ي��ن��ظ��رون ل��ل��ت��اري��خ ال��دي��ن��ي بقدا�صة 
احلقيقي  فالتجاوز  بالدليل؛  بطالنه  ثبت  لو  حتى 
ك�صاهد  ع��دة  ب�����ص��ور  بتخليده  ب��ل  الأث���ر  ب��ح��و  لي�ض 
احلقيقة  ويف  ال��ت��اري��خ.  يف  مهمة  زمنية  مرحلة  على 
ف����اإّن اأ���ص��ط��ورة ال��ك��اه��ن ي��وح��ن��ا ت��ق��ودن��ا اإىل ال��ت�����ص��اوؤل 
ح���ول م���دى ال��زي��ف ال���ذي ي��ح��ف��ل ب��ه ت��راث��ن��ا ال��ع��رب��ي 
بيد  يكتب  يقال  كما  فالتاريخ  الآخ��ر،  هو  والإ�صالمي 
على  تعاقبوا  ال��ذي��ن  املنت�صرين  اأك���رث  وم��ا  املنت�صر، 
�صورة،  باأبهى  اأنف�صهم  و�صوروا  املنطقة،  تاريخ  كتابة 
ذكره.  يبقى  ل  حتى  وحجموه  الآخ��ر  �صورة  و�صّوهوا 
وكم �صخ�صّية لدينا يف ال�صرق هي �صخ�صّية اأ�صطورّية 
زائفة  اأجماد  واإ�صافة  تلميعها  مت  واقعية  �صخ�صّية  اأو 
فعلى  اليوم.  اإىل  به  نحتفي  رمزا  اأ�صبحت  اإليها حتى 
للدلئل  ا�صتنادا  الوقت احلايل  ُيعتقد يف  املثال  �صبيل 
اأّن �صخ�صّية املراأة العربية ال�صجاعة خولة بنت الأزور 
عن  روي��ت  التي  فالق�ص�ض  اأ�صطورية؛  �صخ�صية  هي 
���ص��وى يف  ت��ذك��ر  وه���ي مل  ت�����ص��دق،  ت��ك��اد  ل  �صجاعتها 
اأك��رث  م�صادر  يف  ذك��ره��ا  غ��اب  بينما  حم���دودة  م�صادر 
اأن  علينا  التاريخ  يف  التمحي�ض  قبل  ولعلنا  حتقيقا. 
نكون م�صتعدين ومتقبلن ملا �صينجم عنه البحث من 
اأرقام زائفة و�صخ�صيات ل وجود لها ومعارك مل تكن 
ذل��ك يف تغري  م��ا ينجم ع��ن  م��ع  اأذه���ان كاتبيها  اإل يف 
للحقائق وغربلة للمفاهيم، �صعيا لتاريخ اأكرث واقعية 
واأمال يف تقدمي احلقيقة دون زيف ومبالغة لالأجيال 

القادمة.

يف مقاله »�أوروبا و�لإ�صالم.. مملكة �لكاهن يوحنا« يتحدث �لباحث حامت �لطحاوي عّما �أ�صماه خر�فة �لكاهن يوحنا، �لكاهن �لذي زعم �مل�صيحيون �أّنه �أ�ص�ض مملكة يف �ل�صرق يف 
�لقرن �لثاين ع�صر، و�أّن هذه �خلر�فة رّوجت من رجال �لدين وحكام �أوروبا �ل�صرقية لتكون ذريعة لال�صتعمار �ل�صيا�صي، وطريقا ممهد� لعبور �حلمالت �لتب�صريية. ويورد �لطحاوي 
يف مقاله �لعديد من �لأدلة �لتي ي�صتند عليها لتاأكيد زيف هذه �لأ�صطورة منها ت�صارب �لرو�يات �لغربية، و�خللط بني بالد �لهند وبالد �حلب�صة يف �لرو�يات �ملتد�ولة حول هذ� 
بالإ�صافة  به،  �للتقاء  حاولو�  �لذين  �مل�صت�صرقون  يذكر  كما  �إقامته  مكان  وتبدل  خمتلف،  با�صم  يوحنا  �لكاهن  هناك  كان  زمان  فلكل  �مل�صادر،  يف  هويته  و�صوح  وعدم  �لكاهن، 

لل�صكوك �لكبرية حول م�صادر �ملخطوطات �ملن�صوبة �إليه. 

asmaalqutibi@gmail.com 
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feker201433@gmail.com

مصادر الشعر في عهد الرسول

تنطلق اأه��م��ّي��ة ه���ذا ال��ب��ح��ث ك��م��ا ي���رى ال��ك��ات��ب م��ن ك��ون 
حتى  يجد  مل  بكًرا  مو�صوعا  الر�صول«  �صعراء  »ت��راث  اأّن 
والدرا�صة.  اجلمع  �صعيد  على  به  تليق  التي  العناية  الآن 
امل�صادر يجعل منه  الرتاث على  وتوزع هذا  تفرق  اأّن  كما 
اإليها  ق�صد  التي  الأغرا�ض  تخدم  متناثرة  اأج��زاء  جمرد 
اأن تقدم كمادة علمية م�صتقلة  امل�صادر دون  اأ�صحاب هذه 
اأو اأن يقام عليها در�ض خا�ض. لذا فاإّن تركيز هذا البحث 
ذات  �صعرية  م��ادة  مظنة  بو�صفها  امل�صادر  ه��ذه  على  اأت��ى 
فهي  اأخ��رى؛  جهة  من  اأهمية  وذات  جهة  من  خ�صو�صية 
الباحثن  ومتّكن  وا�صعة  معرفية  اآفاقا  يفتح  غني  م��ورد 
فيما لو جمعت من تركيب �صورة علمية يف العقل العلمي 
امل�صلمن وحياة  املبكرة من حياة  املرحلة  تلك  ل�صتك�صاف 

الدين اجلديد. 
ف��اإّن  ف��ي��ه،  الق�صيد  وب��ي��ت  امل��و���ص��وع  �صلب  يف  وب��اخل��و���ض 
ال��ك��ات��ب ي��ح��دد ن��ط��اق ب��ح��ث��ه ه���ذا يف ن��ق��ط��ت��ن مت��ث��ل��ت��ا يف 
اإلقاء نظرة عامة على امل�صادر التي ت�صّمنت تراث �صعراء 
ال��ر���ص��ول ون��ظ��رة اأخ���رى خ��ا���ص��ة ع��ل��ى اأح���د ه���ذه امل�����ص��ادر 
طريق  ويف  �صعرية.  مادة  من  فيه  ما  ل�صتعرا�ض  كنموذج 
ال��ب��ح��ث ف��ي��ه��م��ا ف�����اإّن م���ن امل��ل��ح��وظ��ات ال��ت��ي مت ر���ص��ده��ا 
ن�صب  ال��ذي  ال�صعر  من  امل�صادر  هذه  حمتوى  يف  التفاوت 
اإىل ���ص��ع��راء ال��ر���ص��ول وي��رج��ع ذل��ك لأ���ص��ب��اب ك��ث��رية منها 
طبيعة امل�صدر وغر�صه؛ فامل�صادر التاريخية التي تن�صغل 
حتتويه  عما  تختلف  بهما  يت�صل  وم��ا  و�صاحبه  باحلدث 
والقواعد  واملعاين  بالألفاظ  تهتم  التي  اللغوية  امل�صادر 
اأو  للفظ  نفيا  اأو  تاأييدا  لال�صت�صهاد  ال�صعر  فيها  وي��اأت��ي 
اأهمية هذه  يقلل من  التفاوت ل  اأّن هذا  اإل  املعنى فقط، 
يف  تعز  متفردة  �صعرية  م��ادة  على  حتتوي  فقد  امل�����ص��ادر؛ 
الأغرا�ض  الرغم من اختالف  امل�صادر. وعلى  غريها من 
يف  �صّب  جميعها  ف���اإّن  ال��ر���ص��ول  �صعراء  فيها  خا�ض  التي 
خدمة اأغرا�ض معرفية متقاربة نظرا لرتباطها برحلة 
ت��اري��خ��ي��ة حم���ددة م��ن ن��اح��ي��ة، ولأّن��ه��ا م��ن ن��اح��ي��ة اأخ��رى 
ال���ذي �صبغ  ال��دي��ن اجل��دي��د )الإ����ص���الم(  نابعة م��ن م��ن��اخ 

الذي  لالإن�صان  بل  للم�صلمن،  وال�صعرية  العقلية  احلياة 
عا�ض يف تلك احلقبة حتى لو مل يدخل الإ�صالم.

ومم���ا ت��و���ص��ل اإل��ي��ه ال��ك��ات��ب يف خ�����ص��م ب��ح��ث��ه ع��ن م�����ص��ادر 
�صعراء الر�صول اأّنه ميكن تق�صيم هذه امل�صادر اإىل نوعن 
اأول��ه��م��ا: ن���وع م��ن��ف��رد م�صتقل خ��ا���ض ل��ه��ذا ال����رتاث وه��و 
التي جمعت قدميا يف  الدواوين  �صعبتن هما  اإىل  ينق�صم 
وديوان  ثابت،  بن  ديوان ح�صان  العربية مثل  املخطوطات 
كعب ب��ن زه��ري، ودي���وان عبد اهلل ب��ن رواح���ه، وال��دواوي��ن 
الباحثن  اأي��دي  على  معا�صًرا  حديثا  جمعا  جمعت  التي 
ا�صطالحا  ت�صمى  ل  وهي  املختلفة  امل�صادر  من  املحدثن 

دواوين واإمنا »�صعر« جمموع.
الر�صول فهي  �صعراء  تراث  الثاين من م�صادر  النوع  اأّما   
والتق�صي  للبحث  بحاجة  م�صادر  وه��ي  العامة  امل�����ص��ادر 
وحتقيقه  منها  ال�صعر  وجمع  وا�صتعرا�صها  عليها  للعثور 
امل�صادر  ه��ذه  على  والعمل  ال��در���ض.  عملية  ت��ب��داأ  اأن  قبل 
تتحقق  لن  املعرفة  وهذه  يعرفها  اأن  الباحث  من  يتطلب 
تنتمي  التي  املعرفية  ال��دائ��رة  لتحديد  اإليها  بالنظر  اإل 
يف  تفا�صلها  م��دى  ل�صتك�صاف  ثانية  اإليها  والنظر  اإليها 
طريقة  ا�صتك�صاف  ثّم  ومن  ال�صعرية  املادة  على  احتوائها 
التي  ال�صياقات  وخ�صو�صية  للمادة،  امل�صادر  هذه  معاجلة 

ترد فيها.
وب���احل���دي���ث ع���ن الن���ت���م���اءات امل��ع��رف��ي��ة، ف���اإّن���ه ل ميكن 
اأو  اإىل ح��ق��ل م��ع��ريف واح���د  احل��دي��ث ع��ن م�����ص��ادر تنتمي 
هو يف  الإ�صالمي  العربي  ال��رتاث  اأّن  ذلك  متعددة  حقول 
بنيته العميقة تراث مو�صوعي حتمل فيه كتب الطب اأدبا 
القاعدة.  �صعرا وهذه هي  الفقه  وكتب  فقها  الأدب  وكتب 
الأمر ذاته يف تراث �صعراء الر�صول حتديدا فهو داخل يف 

املختلفة. املعرفية  ن�صيج احلقول 
�صعراء  ت���راث  م�����ص��ادر  ع��ن  ال��ك��ات��ب خ��الل تق�صيه  وي���ورد 
له  بحث  غنيم يف  ح��امت  ال��ب��اح��ث  اأع��ده��ا  قائمة  ال��ر���ص��ول 
بعنوان »�صعراء الدعوة الإ�صالمية يف عهد الر�صول«حوت 
)196( ���ص��اع��را م��ن ���ص��ع��راء ال��دع��وة حت��دي��دا، اأع��ق��ب كل 

على  الإحالة  واأي�صا  ترجمته،  مراجع  على  بالإحالة  ا�صم 
املراجع التي ورد فيها �صعره. وقد بن فيه املراد بالدعوة 
الإ�صالم  »اعتناق  منها:  اأغرا�ض  ع�صرة  ت�صمل  اأّنها  وذكر 
العتقاد  وت�صفيه  والتوحيد  والهداية،  بالإميان  والفخر 
اإليه،  والبتهال  و�صكره  اهلل  وحمد  وعبادتها،  بالأ�صنام 
وح�ض  الإ���ص��الم��ي،  اخللق  على  واحل�����ض  امل��واع��ظ  و�صعر 
ومدح  الر�صول  ومدح  الإ�صالم،  يف  الدخول  على  الع�صرية 
ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم، والرد على �صعراء امل�صركن 
وال���ي���ه���ود وه���ج���اوؤه���م، و���ص��ع��ر اجل���ه���اد وو����ص���ف امل���ع���ارك 
امل�صلمن،  �صهداء  ورث��اء  فيها،  بالبالء  والفخر  احلربية 
ال��ردة(«.  )اأي��ام  بالإ�صالم  التم�صك  على  الع�صرية  وح�ض 
�صعراء  تراث  هو  احلايل  بحثه  من  الكاتب  مق�صد  اأّن  اإل 

الر�صول باإطالق اأًيا كان غر�صه دعوة وغري دعوة.
م�صدرا   )36( ت�صنيف  اإىل  الكاتب  عمد  الإط��ار  ذات  ويف 
هوؤلء  ذكر  فيها  جاء  بحثه  يف  غنيم  حامت  الباحث  عدها 
ال�صعراء وذلك لبيان مدى انت�صار تراثهم فاأتى الت�صنيف 
النبوية،  ال�صرية  كتب  ه��ي  امل�����ص��ادر  م��ن  ن��وع��ا   )11( على 
التاريخ، وكتب الأن�صاب،  وكتب الأ�صماء والرتاجم، وكتب 
ال�صعرية،  وامل��ج��ام��ي��ع  ال��ت��ف�����ص��ري،  وك��ت��ب  ال��ب��ل��دان،  وك��ت��ب 
وكتب الأدب، وكتب اللغة، وكتب النحو، وكتب املتفرقات. 
ت��راث  اأّن  اإىل  الت�صنيف  ه��ذا  خ��الل  م��ن  الكاتب  وخل�ض 
التاريخ  كتب  يف  ح�صورا  يكون  م��ا  اأك��رث  الر�صول  �صعراء 
النحو  وكتب  ال�صعرية  املجاميع  ثّم يف  والأدب،  والرتاجم 

ثم كتب ال�صرية والأن�صاب واأخريا اأنواع الكتب الأخرى.
ومن وجهة نظر �صخ�صية وبالعودة اإىل نطاق بحث الكاتب 
ت�صمنت  التي  امل�صادر  على  عامة  نظرة  اإل��ق��اء  يف  املتمثل 
تراث �صعراء الر�صول ونظرة اأخرى خا�صة على اأحد هذه 
يخ�ض  فيما  بحثه  بنطاق  اأمّل  الكاتب  اأجد  فاإنني  امل�صادر 
ترد  التي  وال�صياقات  املعرفية  انتماءاتها  ووجهة  امل�صادر 
فيها اإل اأنني مل اأجد ا�صتعرا�صا مل�صدر خا�ض وتقدمي ما 

فيه من مادة �صعرية.

�إلقاء نظرة  �لر�صول« هو �لبحث و�لتق�صي �لذي قام به �لدكتور في�صل �حلفيان؛ وذلك لتتبع �مل�صادر �لتي حملت هذ� �لرت�ث. رّكز خالله على  »تر�ث �صعر�ء 
حيث  من  وتفا�صلها  �ل�صعرية  �ملادة  فيها  ترد  �لتي  �ل�صياقات  وخ�صو�صية  �ملعرفية  �نتماء�تها  جهة  من  �لر�صول  �صعر�ء  تر�ث  ت�صّمنت  �لتي  �مل�صادر  على  عامة 

غناها بهذه �ملادة و�خلدمات �لتحقيقية �لتي حظيت بها تلك �مل�صادر.
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الت�صميات  ت��اري��خ  اإىل  ب��ال��رج��وع  امل��وري�����ص��ك��ي��ون؟  ه��م  ف��م��ن 
ف��ه��ن��ال��ك ت�����ص��م��ي��ات ع���دة ���ص��ب��ق��ت امل��وري�����ص��ك��ي��ن، واإذا ك��ان��ت 
اأطلقت  قد   "los mudejares" املدجنن  ت�صمية 
املُ�صلمة  ال��ف��ئ��ة  امل���ي���الدي ع��ل��ى  ال��ق��رن احل����ادي ع�����ص��ر  م��ن��ذ 
ال��ذي��ن ك��ان��وا حت��ت ���ص��ل��ط��ان احل��ك��م ال��ن�����ص��راين يف �صمال 
ذل���ك مع  ح���دث  واأراغ������ون-  ق�صتالة  الأن��دل�����ض حت��دي��دا يف 
غرناطة  ح��دود  اإىل  الإ�صالمي  وال��رتاج��ع  النح�صار  بداية 
العقلية  م��ن  ج��اءت  املوري�صكين  ت�صمية  ف���اإنَّ  اجل��ن��وب-  يف 
�صنة  يف  غ��رن��اط��ة  �صقوط  ب��داي��ة  م��ع  ال�صليبية  الإ���ص��ب��ان��ي��ة 
كما  امل�صوؤومة-  وال��ب��ذرة  العفنة  الطائفة  لو�صف  1492م؛ 
واأغلبهم من  املُ�صلمن،  التفتي�ض- من  ت بع�ض حماكم  عربَّ
العرب  م��ن  قلة  م��ع  اأنف�صهم،  الأندل�صين  الإ���ص��ب��ان  اأح��ف��اد 
والأمازيغ الفاحتن، ممن بقوا يف الأندل�ض وفر�ض عليهم 
ق�صتالة  مملكتي  خروج  بعد  ذلك  واأتى  الإجباري،  التن�صري 
احت��اد  بف�صل  ال���ص��رتداد  ح��روب  م��ن  منت�صرين  واأراغ����ون 
وب��ه��ذا  ال��ث��اين،  وف��رن��ان��دو  الأوىل  اإي��زاب��ي��ل  امللكين  وزواج 
الحتاد والنت�صار متَّ اإنهاء ثمانية قرون من احلكم العربي 
الإ�صالمي لالأندل�ض، مع اإجالء اآخر اأمراء املُ�صلمن حممد 
�صماًنا  متثل  كانت  التي  غرناطة  مملكة  عن  ع�صر  الثاين 
باحرتام.  الإيربية  اجلزيرة  �صبه  يف  امل�صلمن  ملُعاملة  قوًيا 
اأكرث  الأر���ض  هذه  يف  بقوا  ال��ذي  املوري�صكيون  عا�ض  وهكذا 
من قرن يف ظل الإرهاب والإبادة احل�صارية ال�صاملة، والتي 
يق�صي  1502م  �صنة  ملكي  بر�صوم  ف��رن��ان��دو  امل��ل��ك  ب��داأه��ا 
بتعميدهم وتن�صريهم كرها، ومل تنته هذه املرا�صيم امللكية 
بعد قرن كامل من ال�صطهاد بر�صوم ملكي اآخر من امللك 
املتبقن من  الذي يق�صي بطرد  1609م  �صنة  الثالث  فيليب 
امل�صلمن ط���ردا ن��ه��ائ��ي��ا، وم��ا ت��رت��ب ع��ل��ى ه��ذا امل��ر���ص��وم هو 
�صنة  ويف  اجلزائرية،  وه��ران  منطقة  اإىل  دفعة  اأول  هجرة 
اآخر م�صلمي منطقة لمانت�صا  1614م متَّ الإعالن عن طرد 

كانتهاء لعميلة الطرد والتهجري. 
ومت  الأ���ص��ل،  يف  قدحية  ت�صمية  ه��ي  املوري�صكين  فت�صمية 
املورو  الت�صغري  ب�صيغة  الإ�صبانية  الت�صمية  من  ا�صتقاقها 
ت�صمية  كانت  فقد  الأ���ص��اغ��ر؛  امل�صلمن  بعنى  ه��ي  وال��ت��ي 

باملورو  اإفريقيا  و�صمال  الأندل�ض  مل�صلمي  قبل  من  الإ�صبان 
ت���اأت���ي م�����ص��وب��ة ب���ع���اين ال��ن��ف��ور وال���ره���ب���ة واخل������وف، ومتَّ 
والزدراء.  الت�صغري  بدللة  بال»املور�صيكو�ض«  ت�صغريها 
ال��ت��م��ي��م��ي خمت�صرا  ال��ت��ون�����ص��ي ع��ب��داجل��ل��ي��ل  امل�����وؤرخ  ي��ق��ول 
الأندل�صين  باملوري�صكين  ح��ل  م��ا  املوري�صكين:»  م��ا���ص��اأة 
اإن�صانية  ماأ�صاة  اأ�صنع  ُيعد  1081م  �صنة  �صقوط غرناطة  بعد 
كانت  باأنها  ذل��ك  الإط���الق؛  على  الب�صري  ال��ت��اري��خ  عرفها 
اآليات  بكل  قرن  من  لأك��رث  مُمتدة  ممنهجة  ح�صارية  اإب��ادة 
احلكومات  �صراكة  قادتها  التي  والتنكيل  والرتهيب  القهر 

امللكية املتتالية مع دواوين اأو حماكم التفتي�ض املقد�صة.« 
الأم���ر،  م��ن  العربية  اللغة  لي�صتثني  ال�صطهاد  يكن  ومل 
على  علق  ق��ان��وًن��ا  1556م  �صنة  ال��ث��اين  فيليب  اأ���ص��در  حيث 
العربية  اللغة  ا�صتعمال  يحرم  العمومية  غرناطة  اأب���واب 
�صدرت  �صابقة  لقوانن  ا�صتمرارا  وذل��ك  وُم�صافهة،  كتابة 
اأو عربي من  اإ�صالمي  ما هو  كل  1502م حترم وجترم  منذ 
باحلناء  التخ�صب  حتى  �صملت  وتقاليد،  وع���ادات  مظاهر 
املوري�صكين  القانون  اأمهل  وال�صتحمام يف احلمامات، وقد 
ثالث �صنوات لتعلم الق�صتالية، ثم ل ي�صمح لأحد بعد ذلك 
اأو يتخاطب  اللغة العربية  اأو يقراأ  اأو يكتب  اأن يتكلم  منهم 
م�صلمو  �صيبتكر  والرهيبة  الع�صرية  الظروف  هذه  يف  بها. 
اأو   Aljamίa الأعجمية  باللغة  �صموها  لغة  الأن��دل�����ض 
Aljamίado اأخلميا اأو اأخلميادو؛ وهي لغة رومن�صية 
ال��ل��ه��ج��ة  ���ص��ي��غ��ة  الأم، يف  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ع���ن  م��ت��ف��رع��ة 
والكتالنية والربتغالية،  الأراغونية  اللهجات  اأو  الق�صتالية 
ثم  امل��دج��ن��ن  عهد  تباعد  وم��ع  ال��ع��رب��ي.  ب��احل��رف  مكتوبة 
امل��وري�����ص��ك��ي��ن م��ن ب��ع��ده��م م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���ص��ة بعد 
�صنة  اإي��زاب��ي��ل  م��ن  ب��اأم��ر ملكي  ت��وج  ال��ذي  الر�صمي  احل��ظ��ر 
1501م ب��اإح��راق ك��اف��ة امل��وؤل��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���ص��ه��ا م���ن ذخ���ائ���ر لم��ع��ة، 
بهذه  وال��ي��وم��ي  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��وا���ص��ل  الكتابة  اإىل  ا���ص��ط��روا 
الهوية  على  واأبنائهم  لأنف�صهم  تثبيتاً  الأعجمية؛  اللغة 
الدينية  امل�صادر  اأمهات  بها  فرتجموا  الإ�صالمية؛  العربية 
األفوا بها  الكرمي، كما  القراآن  راأ�صها معاين  العربية، وعلى 

كذلك كثريا من ت�صانيفهم منذ عي�صى ال�صقوبي ن�صبة اإىل 
املخطوطات  هذه  تزال  ول   ،Segovia �صقوبية  مدينة 
التي فر�صت  ال�صرية  اإىل يومنا هذا بحكم  ُتكت�صف  ال�صرية 
�صيقة  اإ�صالمية  دوائ��ر  ح��دود  �صمن  تداولها  على  نف�صها 
ال��ك��وى، وحت��ت الأر���ص��ي��ات،  اإخ��ف��اءه��ا يف  ج���داً، كما فر�صت 
اأخرى حتمل طابع  اأماكن  ال�صقوف  وبن  اجل��دران،  وخلف 
بارثيلو  كارمن  الباحثتن  اكت�صاف  ولعل  والتكتم،  ال�صرية 
واآن����ا ل��ب��ارت��ا ل�����168 ق�����ص��ي��دة م��وري�����ص��ك��ي��ة اأع��ج��م��ي��ة ب��اخل��ط 
بدريد،  الوطني  التاريخي  الأر���ص��ي��ف  م��داف��ن  يف  العربي 
الكثري  يخبئ  ي��زال  ل  املدفون  ال��رتاث  ذاك  اأنَّ  على  لدليل 

من الأ�صرار والتاريخ يف خباياه. 
اأن  اإىل  امل���وؤ����ص���رات  ك���ل  الآن  ُت�����ص��ري  ذل���ك اجل���ح���ود  ك���ل  م���ع 
وتون�ض  اإ�صبانيا  يف  وخا�صة  وال�صتات  الأندل�ض  موري�صكيي 
وامل���غ���رب ي�����ص��ه��دون ���ص��ح��وة ���ص��ي��ك��ون ل��ه��ا م��ا ب��ع��ده��ا، لي�ض 
تاريخيا وعلميا واأدبيا فح�صب، بل على اأر�ض الواقع كذلك 
عن  للدفاع  مدنية  ومنظمات  جميعات  تاأ�صي�ض  خ��الل  من 
اجلبار  النبعاث  وج��ود  منذ  امل�صلوبة،  املوري�صكين  حقوق 
يف  املوري�صكين  اأح��ف��اد  م��ن  مثقفة  جمموعة  بذلته  ال��ذي 
ال��ث��وري  ال�صيا�صي  املفكر  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ى  وامل��غ��رب  الأن��دل�����ض 
بال�ض برييز الذي اأعاد بوعيه الثاقب الذي ي�صبح �صد تيار 
ابتدع  وال��ذي  الأندل�ض  ب��الده  تاريخ  امل�صنم  ق�صتالة  تاريخ 
اإ�صبيلية  بلدية  على  رفعه  بالأندل�ض  خا�ض  �صعار  ذا  علماً 
لريفرف لأول مرة يف الع�صر احلديث بعد قرابة خم�صمائة 
اأندل�صيا خا�صاً، وا�صتمر  ن�صيًدا وطنياً  اأي�صاً  اأبدع  �صنة، كما 
متَّ  اأن  اإىل  لها  الذاتي  احلكم  لنتزاع  احلثيثة  جهوده  على 

اغتياله على يد جنود فرانكو �صنة 1936م يف اإ�صبيلية.
اآبل  الأندل�صي  ال�صاعر  املحموم  ال�صباق  ا�صتكمل  بعده  ومن 
اأبوي  يعدان  املفكر بال�ض برييز-  وراف��ق  زامن  الذي  قدره 
القومية الأندل�صة املعا�صرة- والذي ح�صر موؤمتر ال�صعوب 
بالهند  دل��ه��ي  يف  امل��ع��ق��ود  1930م  ع���ام  يف  ل��ه��ا  دول  ل  ال��ت��ي 

م�صرحاً بهذه الكلمات: من نحن؟ واإىل من ننتمي؟.

يطرح �لباحث �ملغربي �صعيد عبيد يف مقالته �لتي حتمل عنو�ن: »حمنة �ملوري�صكيني، �أمل �لتاريخ و�أمل �مل�صتقبل« ت�صاوؤًل ل غنى عنه يف �أية بد�ية مهما كان �لهدف منها للبحث 
�ملوري�صكيني وتاريخهم. عن 



فهم نواة الرسالة بنزع األسطرة عند 

رودولف بولتمان

رجب 1441 هــ - مارس ٢٠٢٠م8

قيس الجهضمي

تاأويلي  م�صكٍل  على  احتوت  امل�صيحية  اأنَّ  الكاتب  يذكر 
وهو نواة الب�صارة، وهي التي تذهب اإىل معنى التب�صري 
بي�صوع ال�صخ�ض ولي�صت تاأويال للن�ض الإجنيلي، فهي 
الن�ض  ل��ك��ن  الأوىل،  الأج���ي���ال  م��ن  امل��ع��ن��ى  ب��ه��ذا  ع��ه��ٌد 
الإجنيلي اأ�صبح يظهر م�صافة تف�صل بينه وبن احلدث 
التعبري  �صار  امل�صافة  هذه  ويف  الب�صارة،  بنواة  املُرتبط 
فالأ�صطوري  اأ�صطوريا،  ميثي  ب�صكل  الب�صارة  نواة  عن 
لي�ض  ما  فيه  يبدو  متثيل،  منط  هو»كل  بولتمان  عند 
من هذا العامل جزٌء منه، وذلك وفق �صياغة اإن�صانية، 
اأنَّ الأ�صطورة لديه هي تتحدث  اإن�صانية جدا«، كما  بل 
اأنَّه هو كل ق�صة  عن واقع، واأما امليثي فريى بولتمان 
واخلرافة  الأ���ص��ط��ورة  بن  التمييز  ويجب  الآل��ه��ة  عن 
يف  النظر  �صعوبة  وتكمن  ب��الآل��ه��ة،  لها  �صلة  ل  ال��ت��ي 
فيها  ُي��ب��ح��ر  مل��ن  حت��ت��اج  غام�صة  اأن��ه��ا  اإىل  الأ���ص��ط��ورة 

ليك�صف عن مق�صدها.
للفكر  نقي�ض  هو  بولتمان  براأي  الأ�صطوري  الفكر  اإنَّ 
الن��ف�����ص��ال  اإىل  ي�����ص��ع��ى  الأ����ص���ط���وري  لأنَّ  ال�����ص��ح��ري، 
معه،  الحت���اد  اإىل  ي�صعى  ال�صحري  بينما  ال��ع��امل  ع��ن 
وهو  م�صروعه  خ��الل  م��ن  ه��دف��اً  بولتمان  و���ص��ع  وق��د 
امل�����ص��ي��ح��ي وحتيينه،  ال��ف��ك��ر  ه���ذا  الأ���ص��ا���ص��ي يف  »ت��ق��ب��ل 
وال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ه���ذه امل�����ص��اف��ة وامل��ك��ان��ي��ة ال��ت��ي تع�ص�ض 
من  اأراد  بولتمان  اأن  الكاتب  فيذكر  الأ�صطورة«،  فيها 
يتحقق  واأن  ال��ن�����ض  ف��ه��م  اإرادة  حت��رك��ه  اأن  م�����ص��روع��ه 
ولي�ض  نف�صه  احل��دث  ع��ن  ال��ت��ح��دث  يف  الن�ض  مق�صد 
البتعاد عنه، واأّن على الدائرة التاأويلية التي طرفاها 
قوله،  املو�صوع  يريد  ملا  تخ�صعنا  اأن  والإمي���ان  الفهم 
نعتقد ونوؤمن با يقوله  اأن  الن�ض يجب  و»لكي نفهم 
اإل  يوجد  ل  لنا  الن�ض  يقوله  م��ا  اأنَّ  غ��ري  لنا،  الن�ض 

بالن�ض، ولذا وجب فهم الن�ض لكي نوؤمن«.
املمو�صع  التاريخي  العلم  اأنَّ  اإىل  بولتمان  يذهب  كما 
ي�صري يف اجتاه نازع لالأ�صطورة ما دام امل�صار فيه تتابع 
يقبل  اأن  مُيكن  ل  امل��وؤل��ف  اأن  بعنى  ل��الأح��داث،  مغلق 

انقطاع الأحداث ب�صبب تدخل القوى الغيبية، وكذلك 
الأن��اج��ي��ل  ن�صو�ض  م��ث��ل  ي��ت��ح��دث  ل  العلمي  ال��ت��اري��خ 
عند  ف��الأ���ص��ط��ورة  ال��ت��اري��خ،  م�صار  يف  يتدخل  الإل���ه  اأنَّ 
يذهب  ل��ذا  للواقع«،  حم��ددا  فهماً  »تفرت�ض  بولتمان 
بولتمان اإىل اأن يوجه الباحثن لتوظيف كل ثقافاتهم 
العلم  اأن  يرى  فهو  درا�صاتهم،  موا�صيع  يف  وطاقاتهم 
�صّرح  وقد  مو�صوعية،  الأك��رث  هو  يكون  ذاتية  الأك��رث 
امل�����ص��ي��ح��ي��ة هو  ال��اله��وت��ي يف  ال��ت��ج��دي��د  اأن  ب��ول��ت��م��ان 
بحاجة اإىل ا�صتخدام منهج النقد التاريخي ب�صرامته. 
ويف احل��دي��ث ع��ن ك��ون ي�صوع ك��ت��اري��خ وي�����ص��وع ك��اإمي��ان 
ي�صوع  بحياة  تهتم  تكن  مل  امل�صادر  اأن  بولتمان  يذكر 
وذل��ك  النف�صية،  حياته  اأو  ب�صخ�صيته  ول  احلقيقية 
من خالل اعتماده على منهج تاريخ الأ�صكال يف حتليل 
»ب��اأن  ي�صوع:  ع��ن  كتابه  يف  ي�صّرح  وه��و  امل�����ص��ادر،  ه��ذه 
امل�صيح من حيث هو ج�صد ل يهمني، اإنني ل اأعرف ول 
اأريد اأن اأعرف ما الذي دار بخلد ي�صوع«، معتربا كل ما 

كتب عنه من �صنف الرواية اخليالية. 
واأم�����ا ع���ن ق�����ص��ي��ة ال���وع���ي امل�����ص��ي��ح��اين ف���ك���ان اع��ت��ق��اد 
ي�صوع  وع���ي  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ا  الأوىل  امل�����ص��ي��ح��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
اأو اب���ن الإن�������ص���ان، ويف الأن��اج��ي��ل  اأن����ه امل�����ص��ي��ح  ب��ن��ف�����ص��ه 
ل  ون�صاطاته  ي�صوع  ح��ي��اة  اأنَّ  بولتمان  ي��رى  الإزائ��ي��ة 
ي��ظ��ه��ران اأي م��ل��م��ح م���ن م��الم��ح امل�����ص��ي��ح��ان��ي��ة ب���ل هو 
امل�صيح  كلمة  اأم��ا  ع��ادي،  رج��ل  الن�صو�ض  م��ن  كثري  يف 
ي��راه  ك��ان  وق��د  الآخ����رة،  املخل�ض يف  ف��ه��ي بعنى  ه��ن��ا 
بولتمان  اأن  ال��ك��ات��ب  وي��ذك��ر  ���ص��م��اوي��ا،  خمل�صا  ي�����ص��وع 
والنقد  اجل��دي��دة  التاأويلية  و�صعيته  يف  ان��خ��راط��ه  يف 
اأن يقر باأن الإميان  اإل  التاريخي احلديث ل ي�صتطيع 
اأمور مثل املعجزات، فما فعله  اأن يعتمد على  ل ميكن 
تن�صب  مثلها  اأي�����ص��ا  وك���رام���ات  م��ع��ج��زات  م��ن  امل�����ص��ي��ح 
اأن  ويرى  اليهود،  والربانين  الأحبار  من  الكثري  اإىل 
عن  تتحدث  الأ�صطورة  اأن  اإىل  يذهب  اأي�صا  بولتمان 
بها  يفهم  ال��ت��ي  الطريقة  وع��ن  نف�صه  الإن�����ص��ان  واق���ع 

العامل وعن وجوده لذا ما يهمه هو ذلك التعبري عن 
فهم حمدد للوجود الإن�صاين، ويف نزع الأ�صطرة ي�صعى 

لإظهار املق�صد احلقيقي لالأ�صطورة. 
ويف نقد امل�صروع البولتماين كان من اأ�صهر من حتدث 
عنه هو الفيل�صوف بول ريكور، اإذ ُيوافق ريكور بولتمان 
اللحظة  اأ���ص��ا���ص��ي��ت��ن:  حل��ظ��ت��ن  مي��ل��ك  امل���وؤل���ف  اأن  يف 
الوجودية،  واللحظة  املمو�صعة،  الن�صية  الرتكيبية 
الف�صل  دقيق  يكن  مل  بولتمان  اأنَّ  ي��وؤك��د  ري��ك��ور  لكن 
اللحظة  جهة  اإىل  ك��ث��ريا  مييل  ف��ك��ان  اللحظتن  ب��ن 
لدى  الن�ض  روؤية  اأن  ا  اأي�صً ريكور  عاب  كما  املمو�صعة، 
مُيكن  ول  ال��ت��اأوي��ل  الأ���ص��ا���ص��ي يف  امل��ج��ال  ه��ي  بولتمان 
اأن  يرى  فريكور  وقراءته،  املوؤلف  اإىل  بالنظر  جت��اوزه 
لأنَّ  الكتابية  التاأويلية  من  اأوىل  الفل�صفية  التاأويلية 
ويذكر  راديكالية.  وغري  مت�صرعة  الكتابية  التاأويلية 
تلك  الأ�صطورة  ناأخذ من  اأن  بولتمان يرى  اأن  الكاتب 
وبالتايل  �صائبة،  ت�صوبها  ل  التي  الوجودية  الر�صالة 
كما  ممو�صعة،  غ��ري  اأن��ه��ا  و�صفها  ميكن  لغة  نقتطع 
البحث عن  �صرورة  اإىل  كتاباته  يذهب يف  بولتمان  اأن 
التاريخ  اأح���داث  غ��ري  على  الإمي���ان  لتاأ�صي�ض  طريقة 
ووق���ائ���ع���ه، وب���ه���ذا ت��ك�����ص��ف ل��ن��ا جت���رب���ة ب��ول��ت��م��ان عن 
الذي غامر منذ وقت مبكر يف  امل�صيحي  الفكر  حيوية 
التجربة  ه��ذه  اأنَّ  اأرى  كما  الديني،  الإ���ص��الح  م�صروع 
جديدة  بناهج  املقد�ض  الن�ض  مع  التعامل  م�صاألة  يف 
من مثل مناهج النقد التاريخي والو�صعيات التاأويلية 
باأنواعها، والتي حتاول البحث عن عمق املق�صد ونواة 
بحل  ج��دي��رة  لهي  الن�ض  داخ���ل  يف  الدينية  ال��ف��ك��رة 
النظر والتدبر لدى امل�صلمن، خا�صة بعد التداخالت 
والثقافات  الأع����راق  واخ��ت��الط  الأدي����ان  ب��ن  العميقة 
وما اأفرزته حركة العوملة واحلداثة داخل املجتمع من 
العودة  الإن�صان  يف  ت�صتثري  جديدة  وجودية  ت�صاوؤلت 

والبحث يف منظومته الإميانية.
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ر فيها الوجود العماين يف هذه  اأثَّ هناك عدة جوانب 
ابتداء  والتجارة.  واحل�صارة  الثقافة  هي:  املناطق؛ 
العماين  الوجود  فيها  اأث��ر  التي  الثقافية  باجلوانب 
يف تلكم املناطق انطالقا من اللبا�ض واللغة والتعليم 
وال��دي��ان��ة وال��ع��م��ران واأ���ص��ل��وب احل��ي��اة. ك��ان للتواجد 
اأ�صلوب  اأثر وا�صح وكبري يف  املناطق  العماين يف هذه 
احلياة لل�صكان الأ�صلين، وهذا ما نراه وا�صحا حتى 
ال��ل��ح��ظ��ة م��ن خ���الل م��ا ت��ق��دم ذك���ره م��ن الأ���ص��ال��ي��ب 
والأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع؛ ف��ال��د���ص��دا���ص��ة 
ال��ع��م��ان��ي��ة م��ا زال���ت ت�����ص��ت��خ��دم يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق، وم��ا 
العربية.  ويتعلم  يتكلم  هناك  النا�ض  من  الكثري  زال 
الإ�صالمي  بالدين  ال��دي��ار  تلك  اأه��ل  مت�صك  واأي�صا 
بعد  ن�صره من  التجار ف�صل يف  للعمانين  كان  الذي 
الإداري  النظام  وكذلك  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  ف�صل 
واحل�صاري الذي ل يزل ي�صتخدم حتى الآن يف تلكم 
تلك  يف  انت�صر  ال��ذي  الُعماين  العمران  اإنَّ  املناطق. 
التاأثري والنعكا�ض  املناطق لعله هو الأبرز من حيث 
على الوجود العماين يف الو�صط وال�صرق الإفريقين، 
ومن ذلك انت�صار امل�صاجد والق�صور واملباين املختلفة 

التي بنيت على الأ�صا�ض املعماري العماين.
كانت التجارة ول تزال هي �صاحبة التاأثري الأكرب يف 
التي  ال�صالت احل�صارية  ب�صبب  املناطق؛ وذلك  تلك 
والو�صط  لل�صرق  املختلفة  الفرتات  يف  عمان  قادتها 
الإفريقين، وبرجع ذلك لعدة اأ�صباب؛ هي: العالقة 
اإذ  الأفريقين؛  والو�صط  وال�صرق  عمان  بن  املكانية 
يقعان على خط واحد من املحيط الهندي والطبيعة 
تلك  اإىل  ال��و���ص��ول  للعمانين  ي�صرت  ال��ت��ي  املناخية 
امل��ن��اط��ق ب��رح��ل��ت��ن م��ن��ت��ظ��م��ت��ن يف ال�����ص��ن��ة ذه���اب���ا يف 
اإ�صافة  ه��ذا  ال�صيف.  بداية  يف  وع��ودة  ال�صتاء  بداية 
على  طائلة  اأرب��اح��ا  ُت��در  منتجات  م��ن  يتوفر  م��ا  اإىل 
العمانين  بداية  كانت  وال��ع��اج.  كالذهب  العمانين 

يف ال��ت��وا���ص��ل ال��ت��ج��اري م��ع ت��ل��ك امل��ن��اط��ق م��ن خ��الل 
الدواخل؛ فكانت  اإىل  التوغل  ال�صاحلية دون  املناطق 
اأول اإمارة اأ�ص�صها العمانيون يف تلك املناطق هي اإمارة 
اأبنا  و�صعيد  �صليمان  عمان  ملكا  اأ�ص�صها  فقد  لم��و؛ 
عمان  م��ن  ه��اج��را  فقد  اجللندى؛  ب��ن  عبد  ب��ن  عباد 
واإرادت��ه  ��اج  احل��جَّ نفوذ  ب�صبب  الإفريقي  ال�صرق  اإىل 
ال�صتيالء على حكمهما. وقد انعك�ض هذا ال�صتقرار 
املوؤقتة  التجارية  املناطق  حتول  على  املناطق  هذه  يف 
الأم��ر  مقدمة  يف  ت��خ��دم  دائ���م  ا���ص��ت��ق��رار  مناطق  اإىل 
ال��ت��ب��ادل ال��ع��م��اين ال��ت��ج��اري م���ع ال�����ص��رق وال��و���ص��ط 

الإفريقين.
ارت��ب��ط ال��ت��اأث��ري ال��ع��م��اين يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ب��اأ���ص��م��اء 
ال��ت��اأث��ري،  ه��ذا  ن�صر  يف  بف�صلها  ع��رف��ت  و�صخ�صيات 
وه���ذا ي��رج��ع ل��ع��دة اأ���ص��ب��اب؛ ه���ي: ن��ف��وذه��ا وخربتها 
ولعل  امل��ن��ط��ق؛  تلك  �صكان  م��ع  وتوا�صلها  التجارية 
من اأبرز هوؤلء الأ�صخا�ض: حمد بن حممد املرجبي 
من  النار  اإط��الق  �صوت  وتعني  ب�»تيپوتيب«،  امللقب 
وكم�صتك�صف،  للعاج  كتاجر  تيپوتيب  البندقية. عرف 
ومالك ملزارع، وحاكم حتت �صلطان �صالطن زجنبار. 
اأجل مزارع زجنبار.  العبيد من  تيپوتيب يجمع  كان 
ا�صتك�صاف يف  ق��ام بحمالت  ال��ع��اج،  اأج��ل جت��ارة  وم��ن 
مُتّكنه  التي  التجارية  املراكز  واأن�صاأ  اإفريقيا،  و�صط 
العاج  ي�صرتى  وك��ان  املناطق،  تلك  اإىل  الو�صول  من 
م��ن امل���وّردي���ن امل��ح��ل��ي��ن م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ زه���ي���دة. ك��ان 
اأر���ض  يف  الإ���ص��الم  انت�صار  يف  عظيم  ف�صل  لتيبوتيب 
باأن فتوحاته تلك كانت  اأننا ل نزعم  الكونغو، ورغم 
الإ���ص��الم��ي��ة كانت  اأخ��الق��ي��ات��ه  اأن  اإل  ال��غ��ر���ض،  ل��ه��ذا 
الإ�صالم فلقد كان كّلما  انت�صار  الأ�صا�صية يف  الّركيزة 
على  ق�صى  امل��ن��اط��ق  م��ن  منطقة  ع��ل��ى  ن��ف��وذه  ب�صط 
اجلماعات  بن  املنت�صرة  الب�صرية  اللحوم  اأك��ل  ع��ادة 
جهارا  الإ�صالم  �صعائر  ومار�ض  البدائية،  الإفريقية 

يف امل�����ص��اج��د ال���ت���ي ب��ن��اه��ا جل��ع��ل ال����زن����وج ي��ع��ت��ن��ق��ون 
النا�ض تقتنع به وبنهجه يف  الإ�صالم، وكانت جموع 
فح�صب،  القيادية  ل�صخ�صّيته  اأو  لباأ�صه  لي�ض  احلياة 
يلوذ  م��ن  حماية  يف  و�صهامته  اأخ��الق��ه  ل�صمّو  واإمن���ا 
ب��ه ول����روح ال�����ص��م��اح��ة ال��ت��ي ع���رف ب��ه��ا اأي�����ص��ا؛ فلقد 
واح��د.  اآن  يف  ومت�صاحما  وم�صاملا  الباأ�ض  �صديد  ك��ان 
وكذلك من الأ�صخا�ض الذين عرفوا يف تلكم املناطق 
حممد بن خلفان الربواين امللقب ب�»روماليزا«. اأن�صاأ 
روماليزا يف اأوجيجي �صوقاً كبرياً؛ حيث ميكن تبادل 
تنجانيقا  بحرية  من  بالقرب  الآخر  مع  بال�صلع  امللح 
يف تنزانيا يف العام 1840، واأحكم تيپوتيب وروماليزا 
ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ل��ول ع���ام 1881.  وم��ن 
ال�صواحيلي  للمجتمع  زع��ي��م��اً  روم��ال��ي��زا  ك��ان   1883
القب�صة  اأح��ك��م��وا  وج��ن��وده  روم��ال��ي��زا  اأوج��ي��ج��ي.  يف 
ال�صمايل  ال�صاحل  على  جت��اري��ة  م��راك��ز  خم�ض  على 
ال�صرقي من بحرية تنجانيقا بن 1884 و1894. كما 
نهر  قرية  الغارات يف اجلبال حتى  �صل�صلة من  اأطلق 

رو�صيزي وبحرية كيفو.
هذا النفوذ العماين يف تلك املناطق هو الذي قد مكن 
وح�صارتهم  وجتارتهم  ثقافتهم  ن�صر  من  العمانين 
يف تلك البلدان، ومكنهم ذلك من تبادل التجارة مع 
اأخبارهم  ب�صال�صة وي�صر، ومعرفة  البقاع  تلكم  �صكان 
وحتركاتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تبدلت ب�صبب 
ول  الأط���راف.  تلك  على  وت��اأث��ريه  العماين  التواجد 
التي  املناطق  تلك  يف  موجودا  العماين  التاأثري  يزال 
ما زال العديد من �صكانها ترجع اأ�صولهم اإىل عمان 
واأهلها. كذلك ل يزال التوا�صل بن الطرفن قائما 
وال�صالت احل�صارية  ال�صيا�صية  العالقات  من خالل 
الطرفن  ت��خ��دم م�صالح  ال��ت��ي  اجل��اري��ة  وال��ت��ب��ادلت 

العامة لهما ول�صعبيهما. وتخدم العالقات 

�إنَّ �حل�صار�ت �ملُمتدة و�ملتوغلة يف �لقدم و�لتي �صريها �أ�صحابها وعظماوؤها ل تز�ل تخط وتكتب وتذكر يف جمال�ض �لتاريخ و�حل�صارة، ومل تقم بال�صدفة و�ملفاجاأة، بل قامت من 
خالل �صو�عد �أبنائها وموؤ�ص�صيها على مرِّ �لتاريخ. �إن من �أعظم �حل�صار�ت �لتي قامت يف �ملنطقة �لعربية هي �حل�صارة �لعمانية -ممثلة يف مزون وجمان وعمان- هذه �لإمرب�طورية 
�ملناطق  �لعمانيني يف هذه  �نعك�ض وجود  �صلطان.  �صعيد بن  �ل�صلطان  �لهندية خالل عهد  �لقارة  �صبه  �إل م�صارف  �لإفريقية  �لبحري�ت  �متدت يف قارتني خمتلفتني غربا من  �لتي 

على حياة �صكانها �لأ�صليني، وهذ� ما �صنذكره يف هذ� �ملقال تعقيبا على بحث �لأ�صتاذ مو�صى �لبو�صعيدي »�لتاأثري �لُعماين يف دول و�صط �إفريقيا« - و�ملن�صور مبجلة »�لتفاهم«.
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القرن  يف  الو�صعية  املذاهب  بنفور  بحثه  ال�صيخ  يفتتح 
مو�صوعاً  باعتباره  املبحث  هذا  تناول  عن  ع�صر  التا�صع 
مهماًل ومرجاأ النظر فيه على الدوام، مو�صوعاً ل مكان 
له يف مباحث الفل�صفة. وبالعودة اإىل املعاجم الكال�صيكية 
الفل�صفة  ا�صطالحات  بن  له  اأثر  باأل  نفاجاأ  للفل�صفة، 
ينبغي  تابع  جمرد  وجد  اإن  امل�صطلح  ويظل  الأ�صا�صية، 
اأنَّ هذا الو�صع تغري اليوم، فهناك  اإل  اإىل املركز.  جلبه 
املفهوم  بهذا  بالنظر  تعنى  �صارت  املباحث  من  العديد 
العتقاد  �صيكولوجية  مثل  ل،  اأم  فل�صفية  كانت  ���ص��واء 

و�صو�صيولوجيا العتقاد واأخالقيات العتقاد وغريها.
وي���ط���رح ال���ب���اح���ث �����ص����وؤاًل ع���ن ���ص��ب��ب ه����ذا الن��ع��ط��اف 
باأنه  املُعا�صر  الإن�����ص��ان  لقتناع  رب��ا  اإذ  الع��ت��ق��اد؟  نحو 
ب����الأوىل اإن�����ص��ان م��ع��ت��ق��د، وي��ق��ف م��ف��ك��ران وراء اإ���ص��اع��ة 
يف  �صميث  كر�صتيان  الجتماع  عامل  وهما:  املفهوم  هذا 
العلمي  وال�صحايف  معتقدة«،  اأخالقية  »حيوانات  كتابه 
ميخائيل �صريمر يف كتابه »الدماغ املعتقد: من الأ�صباح 
املعتقدات  نكون  كيف  واملوؤامرات:  ال�صيا�صة  اإىل  والآلهة 

ونر�صخها حقائق يف الأذهان«.
ك��ث��ري م��ن املُ��ف��ك��ري��ن ت��ن��اول��ت ك��ت��اب��ات��ه��م الع��ت��ق��اد مثل 
كتابه  يف  العتقاد  عن  ف�صلن  كتب  ال��ذي  هيوم  ديفيد 
»بحث يف الطبيعة الب�صرية« 1739، والفي�صلوف الأملاين 
ف��ري��دري�����ض ه��اي��ر���ض ي��اك��وب��ي يف ك��ت��اب��ه »دي��ف��ي��د ه��ي��وم 
�صارل  ال�صهري  الأمريكي  والفيل�صوف   ،1787 والعتقاد« 
بور�ض يف بحثه »كيف يرت�صخ العتقاد؟« 1878، ونظريه 
الع��ت��ق��اد«  »اإرادة  ب��ح��ث��ه  يف  جيم�ض  ول��ي��ام  ال��ف��ي��ل�����ص��وف 
والفيل�صوف   ،1889 العتقاد«  »�صيكولوجية  وقبله   1897
الأمل������اين ف��ي��ت��غ��ن�����ص��ت��اي��ن يف حم���ا����ص���رات م��ت��ف��رق��ة ح��ول 

العتقاد الديني 1938. 
وي��ف��رد ال��ب��اح��ث ع��دة حل��ظ��ات ت���رتاوح يف م��ا قبل تاريخ 
العتقاد،  لفل�صفة  التاأ�صي�ض  وحلظة  العتقاد  مفهوم 
دي��ك��ارت  اإىل  ب��ارم��ن��ي��د���ض  م���ن  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  وت���ب���داأ 
يف  تتمثل  للمفهوم  البعيد  بالتاريخ  وي�صنفه  واأخالفه، 
الظاهر  والعلم/  الراأي  اأفالطون:   - بارمنيد�ض  حلظة 
ال��راأي  ال��وج��ود وال��ع��دم. وي��دي��ن بارمنيد�ض  وال��ب��اط��ن/ 

العتقاد  اأو  ال���راأي  ���ص��اأن  م��ن  اإذ  الفل�صفية  ق�صيدته  يف 
وت�صتند مملكة احلق عند  والثبات،  يتنزل عن احلق  اأن 
اأمنوذج ريا�صي قائم على فكرة ال�صرورة  اإىل  اأفالطون 
على  دائ��م��ا  ي�صتمر  ل  ال����راأي  م��ف��ه��وم  اأنَّ  اإل  وال�����دوام، 
يتو�صط  ال�صليم«  ب���»ال��راأي  ي�صمى  م��ا  هناك  اإذ  الباطل 

العلم احلق واجلهل البّن. 
اأم����ا يف ال��ل��ح��ظ��ة ال��ث��ان��ي��ة »حل��ظ��ة اأر���ص��ط��و « دي���ك���ارت: 
ن��اح��ي��ة  ف��ت��خ��ت��ل��ف ع���ن الأوىل م���ن  الع���ت���ق���اد واحل���ك���م« 
بّن  حق  هو  ما  بن  بيني:  موقع  يف  يقع  اإذ  »الحتمال« 
العابر  الإح�صا�ض  بّن. فالراأي و�صط بن  وما هو باطل 
وال��زائ��ل ال��ع��ر���ص��ي وال��ع��ل��م ال��ث��اب��ت الأك��ي��د ال�����ص��روري. 
ديفيد  ع��ن��د  الع��ت��ق��اد  لفل�صفة  ال��ت��اأ���ص��ي�����ض  »حل��ظ��ة  ويف 
ه��ي��وم« ي�صري ي��اك��وب��ي يف حم��اورت��ه »ه��ي��وم والع��ت��ق��اد« 
العتقاد  ملفهوم  نظر  م��ن  اأول  ي��ك��ون  ق��د  ه��ي��وم  اأنَّ  اإىل 
بذلك  الأه���واء واخل��ي��ال حم��دث��اً  واأ���ص��ب��اب��ه ومفعوله يف 
انتزعه  وذل��ك حن  املفهوم  حت��ّول جذريا يف خط م�صار 
حتى  ب��ل  ال��ق��دمي��ة،  الب�����ص��ت��ي��م��ول��وج��ي��ة  مو�صعيته  م��ن 
واحل���دي���ث���ة م���ع دي���ك���ارت واإ����ص���ب���ي���ن���وزا، ل��ي��ق��ح��م��ه �صمن 
امليتافيزيقية  للمرويات  بديل  ان��رثوب��ول��وج��ي  م�صروع 

عن الإن�صان. 
وي���وؤك���د ه��ي��وم يف ك��ت��اب��ه ع���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب�����ص��ري��ة على 
�صعوبة تف�صري العتقاد واأنه اأحد اأكرب اأ�صرار الفل�صفة، 
وفق  اإليه  ينظر  اأي  ا�صت�صكال  املفهوم  هيوم  وي�صت�صكل 
الع��ت��ق��اد؟  م��ا  ���ص��وؤال��ن:  ب��ط��رح  وذل���ك  الفل�صفي  املنهج 
ب��اأنَّ  الأول  ال�����ص��وؤال  ع��ن  الع��ت��ق��اد؟ ويجيب هيوم  ومل���اذا 
الفكرة التي نعتقد فيها تتميز عن الفكرة التي ل نعتقد 
جانب  وفيها  تتوهج  فيها  نعتقد  ال��ت��ي  فالفكرة  فيها، 
ل��وين اأ���ص��د م��ن الأف��ك��ار الأخ���رى وبها درج��ة م��ن القوة 
اأو  بطبيعة  يتعلق  ل  العتقاد  ف��اإنَّ  وبالتايل  واحليوية. 
هذه  بها  نت�صور  التي  بالطريقة  واإمن���ا  اأف��ك��ارن��ا،  نظام 
الأفكار، بالطريقة التي ي�صعر بها الذهن بهذه الأفكار. 
وامل��ب��داأ ال��ع��ام ال��ذي ي��وؤم��ن ب��ه هيوم ه��و اأن الن��ط��ب��اع ل 
ينع�ض يف ذهننا الأفكار املالئمة له فقط واإمنا ينقل معه 

اإلينا ق�صًما من قوته وحيويته و�صدته وتوهجه.

يف  ياكوبي  يتحدث  العتقاد«  فل�صفة  »تلقي  حلظة  ويف 
املفهوم  ه��ذه  ب��روز  ع��ن  والع��ت��ق��اد«  هيوم  »ديفيد  كتابه 
تف�صري  اإىل  بهو�ض  متيل  التي  ع�صره  لفل�صفة  بال�صد 
�صاأن  من  اأن  ياكوبي  ي��رى  ولذلك  �صيء،  كل  وا�صتدلل 
من  ت��ه��زاأ  اأن  الع��ت��ق��ادي��ة-  الفل�صفة   - احل��ق��ة  الفل�صفة 
وال�صتنتاج  ال�صتدلل  على  القائمة  ال�صائدة  الفل�صفة 
وي�صتدعي  بظلها.  تكتفي  ل��ك��ي  ط��ري��دت��ه��ا  ت��رتك  ال��ت��ي 
ياكوبي ديفيد هيوم يف هذا املقام لأن هيوم جعل الوجود 
وي�صتعر�ض  اعتقاد.  م�صاألة  واإمن���ا  ا�صتدلل  م�صاألة  ل 
يلوم  اإذ  املقدمة  يف  ال�صتدللين  خ�صومه  اآراء  ياكوبي 
نف�صه على عدم اإيجاد حل لهذه املع�صلة ومن ثم اإ�صكات 
ت��ك��م��ن يف ملكة  ال��ع��ق��ل احل��ق��ة  اأن ط��ب��ي��ع��ة  خ�����ص��وم��ه يف 

العتقاد. 
اأن��ه  ال���ص��ت��دلل على  اإىل  ل��ه  اأن لح��اج��ة  ياكوبي  وي��رى 
وذلك  الذاتي على وجوده،  بيقينه  يكتفي  واإمنا  موجود 
اأن��ه من، غري  يتمثل يف  الب�صر  ن��ازع يف طبيعة  ثمة  باأنه 
اأ���ص��ي��اء  را���ص��خ��ا يف وج���ود  اع��ت��ق��ادا  نعتقد  ا���ص��ت��دلل،  اأي 
اأنها  اأي  كائنة  حقيقة  اأنها  نعتقد  خارجية  ومو�صوعات 
ياكوبي  ويبتعد  نحن.  ندركها  اأن  توجد  لكي  حتتاج  ل 
العتقاد  ب�����ص��اأن  ال�صتدللين  وا�صبينوزا  دي��ك��ارت  ع��ن 
ي��ع��د احل��ق��ائ��ق الأب��دي��ة جت��ارب  ال���ذي  ومي��ي��ل لاليبنتز 
اإح�����ص��ا���ض داخ��ل��ي��ة م��ب��ا���ص��رة ب��ال وا���ص��ط��ة. ب��امل��ق��اب��ل، راأى 
ف��ال���ص��ف��ة اآخ����رون م��ن ي��اك��وب��ي اآل���ة ح���رب م��وج��ه��ة �صد 
التنوير املتمثل يف العلم والفل�صفة، وكان رده اأن املعرفة 
الأ�صياء  واإمنا بوجود  بالعالقات  العقلية ل تتعلق فقط 

الواقعي عينه. 
الع��ت��ق��اد كان  ف��اإن مفهوم  اإ���ص��اف��ة،  م��ن  ك��ان هناك  واإذا 
الذي  الوجودية  بلوغ مفهوم  اإىل  تاأ�صي�صه  الف�صل يف  له 
ونيت�صه،  ك��ريك��غ��رد  عند  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن  يف  تبلور 
وت��ط��ور لح��ق��ا ع��ن��د ه��ي��دغ��ر و���ص��ارت��ر وك��ام��و وغ��ريه��م، 
الأخ��رية  لأن  العقالنية  من  بال�صد  قامت  فالوجودية 
بلغت ما ي�صمى ب�»ن�صيان الوجود« ب�صبب العقل والتقنية 

ح�صب هيدغر.

ي�صتعر�ض �لباحث و�لأكادميي �ملغربي »حممد �ل�صيخ« يف بحثه»يف فل�صفة �لعتقاد« �ملن�صور يف جملة �لتفاهم مدى تعاطي �لفل�صفة وخا�صة �حلديثة مع فكرة �لعتقاد، ويطرح 
ت�صاوؤلت مثل هل �صّكل �لعتقاد مو�صوعًا للنظر �لفل�صفي؟ ومتي حدث ذلك �إن كان له �أن حدث؟ وهل �صّكل �لعتقاد مفهوما �أ�صا�صيا من مفاهيم �لفل�صفة؟



الفل�صفة  ن�����ص��اأة  تعليل  يف  ال��ب��اح��ث��ن  ب��ن  اخ��ت��الف  ه��ن��اك 
الفل�صفة  وج����ود  ن��ف��ي  اإىل  ذه���ب  م��ن  ف��م��ن��م  الإ���ص��الم��ي��ة، 
العربية و�صكك ب�صروعيتها، وعّد الآثار التي تركها اأعالم 
مكتوبة  يونانية  فل�صفة  ر�صد  واب��ن  �صينا  واب��ن  كالفارابي 
امل�صلمن  املفكرين  م��ن  الآخ���رون  وذه��ب  عربية.  ب��اأح��رف 
عربية  لي�صت  بالعربية  املكتوبة  الفل�صفة  اأن  اإىل  املحدثن 

ول اإ�صالمية، واإمنا هي يونانية الهوية والطابع.
ومفهوم الفل�صفة الإ�صالمية ُي�صتخدم يف كثري من الأمور 
التي ميكن  الفل�صفة  اأنها  على  تعريفها  واملجالت، وميكن 
ا�صتمدادها من الن�صو�ض الإ�صالمية لتقوم بتقدمي تطور 
واحل��ي��اة.  كالكون  الأم���ور  م��ن  للكثري  الإ���ص��الم  ع��ن  كامل 
اإ�صحاق  بن  يعقوب  مع  املبكرة  الإ�صالمية  الفل�صفة  وبداأت 
الالتينية  اإىل  ي��رتج��م��ان  م�صطلحان  وه��ن��اك  ال��ك��ن��دي، 
اأم��ا  ال��ك��الم.  وعلم  فل�صفة  هما:  )philosophy(؛ 
املنطق والريا�صيات والفيزياء واأما  اإىل  ، فت�صري  الفل�صفة 
ال��اله��وت  م��ن  ال��ع��ق��الين  ال�صكل  اإىل  في�صري  ال��ك��الم  علم 

الإ�صالمي.
وال��ك��ل��م��ة الأق������رب ل��ك��ل��م��ة ال��ف��ل�����ص��ف��ة ه���ي احل���ك���م���ة، وق��د 
ا���ص��ت��خ��دم��ت يف ال��ن�����ص��و���ض الإ���ص��الم��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة وه��ي 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي وال�����ص��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة، وك��ث��ري م��ن فال�صفة 
وعلماء امل�صلمن ي�صتخدم كلمة حكمة وهي مرادف لكلمة 

فل�صفة.
وي��ل��ت��ق��ي الإ���ص��الم��ي��ون وامل�����ص��ت�����ص��رق��ون ع��ل��ى ن��ف��ي اأ���ص��ال��ة 
وخلفياته  العقائدي  منطلقه  من  كل  العربي،  الفل�صفي 
ال���ف���ك���ري���ة. وامل�������ص���ت�������ص���رق���ون ب����داف����ع م����ن ع��ن�����ص��ري��ت��ه��م 
اإب��داع  عن  قا�صرين  العرب  اعتربوا  الغربية  ومركزيتهم 
فلم  املعا�صرون  الإ�صالميون  اأم��ا  متكاملة،  فل�صفة  �صيغ 
لتع�صبهم  ن��ظ��را  العربية  الفل�صفة  ب�صروعية  يعرتفوا 

الفكري. الديني وانغالقهم 
من  انطالقا  العربية  الفل�صفة  مع  التعامل  عن  وللتخلي 
نظر  وجهة  من  اأو  دينية  اأو  قومية  اأيديولوجية  مناحي 
من  جمموعة  يف  النظر  اإع���ادة  م��ن  لب��د  غربية،  مركزية 

اجلاهزة. امل�صلمات 

���ص��ك��ل��ت الإره���ا����ص���ات  ال���ت���ي  امل��ع��رف��ي��ة  اأب������رز احل���ق���ول  اإنَّ 
الإ���ص��الم��ي  ال��ع��امل  يف  الفل�صفي  التفكري  ل���ربوز  الأول���ي���ة 
الفقه  اأ�صول  وعلم  الكالم  وعلم  الإ�صالمي  الت�صوف  هي 
الإ�صالمي  الت�صوف  اأول  فلنذكر  اليونانية.  والفل�صفة 
�صني،  اآخر  وق�صم  فل�صفي  ق�صم  ق�صمن:  اإىل  ينق�صم  الذي 
اليوناين  بالتفكري  التاأثريات  الفل�صفي ي�صمل كل  فالق�صم 
الغنو�صي  بالتفكري  واأي�صا  املحدثة،  الأفالطونية  خا�صة 
وامل�صيحية.  ال��ي��ه��ودي��ة  اأم�����ص��اج  ث��م  وف��ار���ص��ي،  ه��ن��دي  م��ن 
النبوية  وال�صنة  ال��ق��راآن  اإىل  في�صتند  ني  ال�صُّ الق�صم  واأم��ا 
جدا  ك��ب��رية  �صعبية  ل��ه  الإ���ص��الم��ي  فالت�صوف  ال�صريفة؛ 
باأن  الظن  وال�صبب يف ذلك هو  اأملانيا،  واأي�صا يف  الغرب  يف 
الظن  ه��ذا  لكن  املحافظ،  الإ���ص��الم  عن  تختلف  ال�صوفية 

ل يتمتع بال�صحة الكاملة كما تراه الكاتبة انغا غيباور.
اأ�صول  اأبرزها: علم  اأ�صاٍم عديدة؛ من  اأما علم الكالم فله 
الأ�صماء  وعلم  الإمي���ان  وعلم  الأك���رب  الفقه  وعلم  ال��دي��ن 
الإ�صالمية  العقائد  ببحث  يهتم  العلم  فهذا  وال�صفات؛ 
والنقلية.  العقلية  بالأدلة  عنها  والدفاع  �صحتها  واإثبات 
واأم�����ا ع��ل��م اأ����ص���ول ال��ف��ق��ه، ف��ه��و ال��ع��ل��م ال����ذي ي��ب��ح��ث عن 

الفقهي. القول  املنطقية لتقعيد  ال�صروط 
الفل�صفي  ال��ف��ك��ر  ت��ب��ل��ور  ب���داي���ة  يف  اأث����ر  ال����ذي  امل���ج���ال  اإنَّ 
الإ���ص��الم��ي  الفل�صفي  الفكر  ب���وادر  ظ��ه��ور  ه��و  الإ���ص��الم��ي 
م��ع ال��رتج��م��ات الأوىل مل��وؤل��ف��ات الأع����الم ال��ي��ون��ان��ي��ة، من 
العلمية  امل��وؤل��ف��ات  اعتبار  وميكن  العربية،  اإىل  اليونانية 
ن��ظ��را لطابعها  ال��ع��رب��ي��ة،  اإىل  ُت��رج��م  م��ا  اأق����دم  وال��ط��ب��ي��ة 
املنطق، ولعل الهتمام  العملي. فهناك ثمانية موؤلفات يف 
الق�صايا  لدرا�صة  كتمهيد  جاء  الأر�صطوطالي�صي  باملنطق 
اإ����ص���اف���ة اإىل اله���ت���م���ام ب��ع��ل��وم  ال��اله��وت��ي��ة وال��ف��ل�����ص��ف��ي��ة، 
جانب  واإىل  الفلك.  وعلم  التعاليم  علوم  اأو  الريا�صيات 
امل��وؤل��ف��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ي��ة، ت��اأت��ي امل��وؤل��ف��ات 
عرفه  م��ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ���ص��ق��راط،  اإىل  املن�صوبة  الأخ��الق��ي��ة 
م��ت��اأث��ري��ن  ال��ي��ون��ان��ي��ة،  الطبيعية  امل��در���ص��ة  ع��ن  امل�����ص��ل��م��ون 

بالتفكري يف النظام الوجودي والنظام العددي.
تاأثري الفل�صفة العربية الإ�صالمية على الفكر الغربي جاء 

امل�صيحية  واأوروب���ا  امل�صلمن  بن  الثقافية  العالقات  عرب 
اإ�صبانيا، والآخر طريق �صقلية  عن طريقن؛ هما: طريق 
ومملكة نابلي، وارتباط ترجمة املوؤلفات العرية اإىل اللغة 
طليطلة  ويف  )رميون(.  الالهوتي  العامل  با�صم  الالتينية 
كان امل�صلمون يعي�صون جنباً اإىل جنب مع امل�صيحين، وكان 
وجودهم يف عا�صمة امللك ومقر رئي�ض الأ�صاقفة؛ مما دفع 
جريانهم اإىل الهتمام باحلياة العقلية الإ�صالمية واأ�صبح 

اأثر الفكر العربي عند الغربين اأثرا بعيد.
اأع��ظ��م  اإن  الإ���ص��الم��ي��ة،  للفل�صفة  امل���وؤرخ���ن  اأح����د  ي��ق��ول 
لدى  مالم�صته  ميكن  اأوروب���ا  يف  العربية  للفل�صفة  تاأثري 
الذي ي�صعب فيه  الوقت  ر�صد، ففي  ابن  فيل�صوف قرطبة 
مقابل  يف  جند  لتينية،  �صيناوية  اأو  فارابية  عن  احلديث 
فل�صفية.  مدار�ض  بوجبها  تاأ�ص�صت  لتينية  ر�صدية  ذلك 
باري�ض  ر�صدية  ظهرت  امل��ي��الدي  ع�صر  الثالث  ال��ق��رن  ويف 
 albet مثلها  التي  الدومينيكية  املدر�صة  مقاومة  رغم 
اإيطالية  ر�صدية  ظهرت  1429م  ع��ام  ويف   ،le grand
يف  واح��دة  جامعة  توؤلفان  اللتن  وبولونيا  بادو  جامعة  يف 
يف  الالتينية  الر�صدية  موؤيدي  اأب��رز  ومن  اإيطاليا،  �صمال 
هذه اجلامعات نذكر الراهب الأوغ�صطيني. وميكن القول 
اإن الر�صدية دخلت الغرب باعتبارها متثل الرتاث الكامل 
من  وا�صتفاد  تقبله  وكما  ر�صد  اب��ن  �صرحه  كما  لأر���ص��ط��و 

الالتن. الفال�صفة 
جزء  هو  الفل�صفة  م�صروع  باأنَّ  القول  مُيكننا  اخلتام..  ويف 
متفاوتة،  بدرجات  يتوخى،  ال��ذي  احل�صاري  امل�صروع  من 
رف���ع ره����ان احل���داث���ة واخل�����روج م���ن ال��ت��وق��ع وال��وث��وق��ي��ة 
وت��و���ص��ي��ع جم����ال ال�������ص���وؤال ال��ف��ل�����ص��ف��ي امل��ن��ف��ت��ح وامل��ت��ج��دد. 
اإىل  ت��وؤدي  م�صاريع  اإىل  تتحول  اأن  ميكن  التي  واأه��داف��ه��ا 
ت��غ��ري م��ع��امل امل��ج��ت��م��ع، ك��احل��اج��ة اإىل ت��ر���ص��ي��د ال��ت��دب��ري 
خمتلف  يف  اج��ت��م��اع��ي��ة  ق��ي��م  وت��ر���ص��ي��خ  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وعقلنة 
على  قادرا  يكون  لكي  الب�صري  العن�صر  وتنمية  القطاعات 
يكون  اأن  ينبغي  مل��ا  والتخطيط  احل��داث��ة  ره��ان��ات  حت��دي 

وم�صتقباًل. املجتمع راهناً  عليه 

الفلسفة اإلسالمية
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منال المعمرية
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الب�صري  الج��ت��م��اع  فل�صفة  م��الم��ح  م��ن  بع�صا  ذل��ك  ك��ان 
ال�صيد  اإليها ر���ص��وان  اأ���ص��ار  ال��ي��ون��ان ق��دمي��ا، وال��ت��ي  ل��دى 
-املن�صورة  الجتماعي«  والعقد  والعهد  »امليثاق  مقاله  يف 
له  لبناين  ومفكر  كاتب  هو  وال�صيد  »التفاهم«-  بجلة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤل��ف��ات وال��رتج��م��ات، واإ���ص��اف��ة ل��ذل��ك فله 

مقالت فكرية و�صيا�صية عديدة.
ي�صف الكاتب تاأثر امل�صلمن ب�صرورات الجتماع الب�صري 
يقول  اإذ  اأولهم؛  والفارابي  اليونان،  عن  الفكرة  واأخذهم 
اأهل املدينة الفا�صلة: »كل واحد من النا�ض  اآراء  يف كتاب 
اأف�صل  يبلغ  اأن  ويف  ق��وام��ه،  يف  حم��ت��اج  اأن��ه  على  مفطور 
ب��ه��ا كلها  ي��ق��وم  اأن  ك��ث��رية ل مي��ك��ن  اأ���ص��ي��اء  اإىل  ك��م��الت��ه 
وحده، بل يحتاج اإىل قوم يقوم كل واحد منهم ب�صيء مما 
فح�صلوا  الإن�صان،  اأ�صخا�ض  ك��رثت  لهذا؛  اإل��ي��ه..  يحتاج 
يف امل���ع���م���ورة م���ن الأر�������ض، ف��ح��دث��ت م��ن��ه��ا الج��ت��م��اع��ات 
الإن�صانية«. كما يذكر الكاتب قول ابن �صينا: »ملّا مل يكن 
ب�صاركة  اإل  نف�صه  ب��اأم��ر  وح��ده  ي�صتقل  بحيث  الإن�����ص��ان 
اآخ����َر م��ن ب��ن��ي ج��ن�����ص��ه، وب��ع��او���ص��ٍة وم��ع��ار���ص��ٍة جت��ري��ان 
بينهما َيفرُغ كل واحٍد منهما ل�صاحبه عن مهٍم لو تولُه 
اإن  يتع�صر  مما  وك��ان  كثري-  الواحد  على  لزدح��م  بنف�صه 
النا�ض معاملٌة وعدٌل يحفظُه  اأن يكون بن  اأمكن- وجب 

�صرٌع، ويعِر�صه �صارٌع متميٌز با�صتحاق الطاعة«
اإنَّ هذين الن�صن من عند ابن �صينا والفارابي هما قليل 
وهو  امل�صلمن،  والأخ��الق��ي��ن  الفال�صفة  ل��دى  كثري  م��ن 
اإىل  لكن  اليونانية؛  الكال�صيكيات  ع��ن  م��اأخ��وذ  تاأ�صي�ض 
امل�صلمون  املفكرون  اأ�صاف  وتق�صيمه  العمل  فكرة  جانب 
العك�ض؛  ول��ي�����ض  فال�صلطة،  ال��دي��ن  اإىل  الإن�����ص��ان  ح��اج��ة 
ل  ال�صلطة  اإن  اإذ  ال��ت��غ��ال��ب؛  وم��ن��ع  ال���ص��ت��ق��رار  لتحقيق 
م�صتعدين  النا�ض  يكن  مل  اإن  نظام  اأي  فر�ض  ت�صتطيع 

لالنقياد له، والدين هو ذلك الوازع! 

اأنَّ هناك نظريتن  اإىل  ال�صيد يف مقاله  ويخل�ض ر�صوان 
الأوىل:  وتطوره؛  املجتمع  ظهور  يف  الإ�صالمي  الفكر  يف 
اإليها  يذهب  والثانية:  والأخالقيون.  الفال�صفة  يقودها 
الفقهاء واملتكلمون. ويقتب�ض الفال�صفة واملتكلمون -على 
حدٍّ �صواء- بدايات النظرية اأو جزءها الأول من اليونان. 
وهي تقول باأن النا�ض حمتاجون اإىل الجتماع؛ لأن الفرد 
وامل�صرب  امل��اأك��ل  يف  الأ�صا�صية  ح��اج��ات��ه  بق�صاء  ينفرد  ل 
ال�����ص��غ��ري وي��ظ��ه��ر تق�صيم  ف��ي��ح��دث الج��ت��م��اع  وامل��ل��ب�����ض. 
ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل ال���ص��ت��م��رار وال��ت��ك��ام��ل. اإمن���ا ب��ع��د ه��ذه 
�صرورة  الفال�صفة  فريى  الآراء،  تنق�صم  املتفقة  البداية 
ل��رتغ��م  وع���ق���اًل،  ط��ب��ي��ع��ة  الأف�����ص��ل��ي��ة  لل�صلطة  ت��ك��ون  اأن 
الآخرين على الطاعة. وهي عندهم الرئي�ض الذي ي�صبح 
العقول  اإن  رئي�صا.  ي�صبح  ال��ذي  الفيل�صوف  اأو  فيل�صوفا، 
لدى الفال�صفة ل تت�صاوى بن الب�صر، لأنهم مزودون بها 
ولذلك  الإلهية(،  )ال��ذات  الفّعال  العقل  من  الأعلى،  من 
فاإن املميزين اأو النخبة املت�صلن بالعقل الفعال هي التي 
واملدينة  الرئي�ض،  اأو  امللك  منها  ويكون  املدينة،  يف  ت�صود 
املدينة  اإن  بل  الإن�صاين.  للكمال  ال�صروري  العمران  هي 
ل تكون كذلك اإل اإذا �صبقها الرئي�ض اأو ال�صاّن اأو ال�صارع 
مت�صور  غ��ري  الجتماعي  العقد  ف���اإنَّ  ل��ذا؛  ال��وج��ود.  اإىل 
وغري وارد. فالرئي�ض لي�ض جزءا من املجتمع حتى يجري 

التعاقد معه، بل هو رئي�ض بالطبيعة.
اأوحد يف  فهو يف عامل احليوان كالأ�صد -ملك الوحو�ض- 
الطبيعة  بقت�صى  وذل��ك  ال�صلطة،  يف  واأوح���د  الطبيعة 
اأ�صال  ملك  فهو  الغابة،  يف  احليوانات  باقي  عن  املختلفة 
ال���ذي يدين  اإن املجتمع ه��و  ب��ل  ب�����ص��يء،  ي��دي��ن لأح���د  ول 
ل��ه ب��ال��ك��م��ال وال�����ص��ع��ادة. اإذن ف��ك��ذل��ك ال��رئ��ي�����ض، ه��و عقل 
بل  م�����ص��ادف��ة،  اأو  ع��ار���ص��ة  لي�صت  ه��ذه  ومهمته  املجتمع، 
ول��ه��ا وظ��ي��ف��ت��ان: ح�صن  ه��ي ج��زء م��ن طبيعته وم��ه��ن��ت��ه، 

بالكمال  ال�صعادة  واإحقاق  الفائقة،  احلكمة  ب�صبب  الإدارة 
حت�صل  ل  التي  املدينة،  يف  اإل  يح�صل  ل  ال��ذي  الإن�صاين 

بدورها اإل بوجود الرئي�ض الفيل�صوف!
رة، لأنه ل عالقة للمجتمع  اإنَّ فكرة العقد هنا غري ُمت�صوَّ
النا�ض اخل�صوع  واإمنا واجب  تعيينه،  اأو  الرئي�ض  باختيار 
والمتنان للكمال وال�صعادة التي �صيحظى املجتمع بهما.

ل��ك��ن ف���ك���رة ال��ع��ق��د ���ص��ائ��دة ل����دى ال��ف��ق��ه��اء وامل��ت��ك��ل��م��ن؛ 
فاملجتمع يف تنظريهم يحتاج اإىل �صرع اأو نامو�ض ين�صبط 
املجتمع  يختاره  رئي�ض  اإىل  ويحتاج  اأم���وره.  وتنتظم  ب��ه 
ال�صريعة.  واإن��ف��اذ  ال��ع��ام  ال�صاأن  اإدارة  على  معه  ويتعاقد 
به  يق�صدون  واملتكلمن  الفقهاء  لدى  ال�صرع  اأو  وال�ّصنة 
الدين، الذي ي�صّلم له النا�ض بقت�صى الإميان والقتناع. 
فاإن  ال�صرع-  اإنفاذ  مهامه  �صمن  من  -الذي  الرئي�ض  اأما 
النا�ض يطيعونه لي�ض لأنه يطبق ال�صريعة؛ بل لأنهم هم 
الجتماعي  فالعقد  العام.  �صاأنهم  لإدارة  اختاروه  الذين 
من  متخذة  ال��ق��رارات  تكون  عندما  مت�صور  وال�صيا�صي 
النا�ض الذين يريدون العي�ض معا. وهو اأمر غري مت�صور 
ل���دى ف��ال���ص��ف��ة ال��ع��ق��ل ال��ف��ع��ال، ب���ل ل���دى م��ف��ك��ري عقل 

اجلماعة وال�صورى والإجماع.
واملحّدثن  الفقهاء  اأن  مقاله-  -�صمن  الكاتب  يذكر  كما 
ي�����ص��رون ع��ل��ى رف�����ض ج��وه��ري��ة ال��ع��ق��ل ال��ت��ي ي��ق��ول بها 
الفال�صفة، ومن ثم رف�ض ما يرتتب عليها. فاإذا م�صينا 
باأن العقل غريزة؛ فاإن معنى ذلك ت�صاوي  باجتاه قولهم 
اإن  ثم  الفال�صفة.  يوافقه  ل  اأم��ر  وه��و  العقول  يف  النا�ض 
التي  ال�صلطة  اأن  معناها  يكون  �صيوعها  ب�صبب  الغريزة 
يهبها العقل �صائعة يف �صائر املجتمع، والنا�ض ذوو العقول 
فالعقل  وب��ال��ت��ايل  فيها؛  م�صاركون  املت�صاوية  وال��ق��درات 
الإن�����ص��اين ل ع��الق��ة ل��ه ب��ال��ع��ق��ل ال��ف��ع��ال، وه���و �صاحب 

ال�صلطة ال�صائعة يف املجتمع ل�صيوع العقول وت�صاويها!!

�أما عن ثام�صطيو�ض، فيقول: »لأنَّ �لإن�صان  �أنَّ �لدولة تن�صاأ من عجز �لفرد منا عن �لكتفاء بذ�ته، وحاجته لأ�صياء كثرية«.  �أفالطون يف موؤلفه »�جلمهورية«: »يف �عتقادي  يقوُل 
و�لأخذ  �ملعامالت  يف  بع�صا  بع�صهم  وعاون  و�حد،  مو�صع  يف  منهم  �لكثري  �جتمع  بع�ض  �إل  بع�صهم  وحلاجة  بع�ض،  �إل  �لنا�ض  بع�ض  �حتاج  كلها،  �ل�صنائع  يعمل  �أن  مُيكنه  ل  �لو�حد 
�لأ�صياء  يف  بنف�صه  �لنا�ض  من  �لو�حد  يكتفي  لي�ض  �إذ  و�لأُن�ض،  �لجتماع  �إل  مييل  بطبعه  �لإن�صان  خلق  �هلل  لأن  قرب،  عن  �ملنافع  بع�ض  من  بع�صهم  لينال  �ملدن  و�تخذو�  و�لعطاء، 
�ل�ُصنن  ليحفظو� تلك  لهم حّكاما  ب  ون�صّ �إليها ويقفون عندها،  �صننا وفر�ئ�ض يرجعون  �لتنا�صف و�لنتظام خمتلفة؛ �صنع �هلل  �لنا�ض وتعاملو�، وكانت مذ�هبهم يف  وملا �جتمع  كلها. 

با�صتعمالها«. وياأخذوهم 


