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اإهداء

�إلى من حازت �سغف نف�سي

ونزعت �ن�سغال �لقلب ممن كان لهم

من �أرجو لها وعياً م�ستنير�ً �سحيحاً بذ�تها، ودينها

�أّول �أحفادي 

نـــايـــــا
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�سكر واجب

أتقدم بشكٍر خالٍص من القلب إلى زوجتي وبناتي: ريم ومروة وسارة، اللواتي 
وإضافاته  بأدبه  أعتز  الذي  زميلي  وإلى  كثيراً،  وألهموني  طوياًل،  معَي  تحملن 
القيَّمة؛ الدكتور حماد ابراهيم، والشكُر موصوٌل للفاضلة عضو مجلس حكماء 
وإلى  ر،  ُمقدَّ علمي  َجهد  من  معي  بذلته  لما  المهيري  كلثم  الدكتورة  المسلمين 
لي  أضاءوا  الذين  والماجستير،  البكالوريوس  مرحلتي:  في  وطالبي  طالباتي 

بمناقشاتهم ووعيهم في محاضراتي معهم دروبًا للتفكر. 

 .indd   7 4/19/16   4:35:03 PM



بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني« 8

 .indd   8 4/19/16   4:35:03 PM



9بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني«

المقّدمة 

•تمهيد 	
•م�ضكلة الدرا�ضة وفر�ضياتها 	

•اأهمية الدرا�ضة )المحّددات( 	
•منهج الدرا�ضة 	
•خّطة الدرا�ضة 	
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الُة وال�ّضالُم مع كّل  ب�ضم اهلل العدل الحكم، والحمد هلل ذي الجالِل والنَِّعْم، وال�ضّ
�ضانحة فكٍر، وكّل دفقة دْم، على خير من عَلّم بعدما َوعَي وَعِلْم، النبّي الأمين محمد 

الذي لي�س هناك مثُله من الب�ضر فيمن َراأف وَرِحْم.
وبعد،

للوعي اأ�ضماٌء و�ضفات، تاريٌخ واأحداث، للوعي ت�ضاري�ضه، كما اأن للوعي بناًء؛ 
له اأ�ض�ٌس واأ�ضول، اأعمدٌة وطبقات، مظاهٌر واأدوات، ودرجاٌت وغايات.

الوعُي متاٌح للجميع، لي�س احتكاراً لأحٍد من النا�س، ول لأّمٍة دون غيرها، اإّنه 
فيمن  حالته  َتقوى  ح�ضارّي،  نتاجها  والوجدان،  العقل  قوامها  اإن�ضانّية،  »حالة« 
يم�ضك باأ�ضبابها من الب�ضر؛ حتى ت�ضير له قّوٌة تدفع جوارحه وملكاته المادية والعقلية 

ر الإن�ضاني والأخالقي. والروحية جهة التح�ضّ
الوعي في اأّمة الإ�ضالم ل يبقى في حالته وعيًا اإْن تّم ت�ضليله اأو اإعاقته اأو تقزيمه، 
فِمن اأ�ضراط ح�ضوره اأن يكون �ضحيحًا، حّراً، قويًّا موؤثِّراً، ومنتجًا؛ لتن�ضاأ »حالة« 
الوعي التي غادرت الأمة منذ قرون اإل ن�ضماٍت حيّية، تظلُّ تذّكُرنا بريحها وعنفوانها 

واأثرها.
ما �ضار هناك و�ضٌف يفند غياب »الحالة« اإل وطاله الفح�س والتحليل، تجاوز 
الفردي  الم�ضتوى  على  كبرى  اأزمة  و�ضكل  الكارثة،  حد  وتعدى  الم�ضكلة،  قدر 
والجمعي لالأمة، في فهم الذات والآخر، في الوعي بالواقع وفي اإدراك الماأمول، 
في ربط الدنيا بالدين، في و�ضل الأ�ضيل بالمعا�ضر، وفي التمييز، والربط – وهذا 

هو المهم - بين طرفي الحالة: الإن�ضان الواعي، ومو�ضوع الوعي.
حالُة الوعي من�ضوؤها رافدان عظيمان في نظامنا الح�ضاري والتاريخي؛ هما معًا 
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�ضبٌب اأ�ضيل لبقاء الأمة وخيريتها، ومو�ضٌل اإلى تفّردها: 
•رافد اللغة  	

•رافد الدين  	
اإذ لي�س في لغتها ما ينق�ضها لتبقى، هي في ثراء لي�س لغيرها من مفردات وتراكيب، 
مادة وروح، مرونة، وقدرة على البيان والعلم، ولي�س في دينها بعد قول نبّينا محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص »األ اإّني اأوتيت الكتاب ومثله معه«))( اإل اأن تتال�ضى م�ضافات الغياب المتوالية 

عن قراءة الوحي، وعن فهم الواقع. 
ومن غير �ضّك فاإّن حالة الوعي تت�ضع وتتمدد لأن تحمل في م�ضمونها الرافدين 
معًا: اللغة الدين؛ اإذ هما في قابلّية – طبعًا ل ق�ضراً – للتعاي�س والتناغم، مثلما اأّنهما 
هذه  اأ�ضابتنا  �ضواء  الوعي،  ي�ضاّد  ما  كّل  عن  ماأمٍن  في  »الحالة«  اإبقاء  على  قادران 

الم�ضادات با�ضم اللغة اأو با�ضم الدين. 

م�سكلة الدرا�سة وفر�سياتها:

ي�ضير  بف�ضله  العلم،  لبدء  وحيٌد  ورّبما  و�ضحيح،  ف�ضيٌح  باٌب  الأ�ضئلة  طرح  اإّن 
اء البحث العلمّي - معلومًا، وقد ت�ضافرت لدرا�ضتنا »بناء الوعي«  المجهول - جرَّ
الوقائع  وفرتها  معطيات  من  ر�ضده  تّم  وما  معلومات،  من  جمعه  تّم  ما  ظّل  في 
الما�ضية والحوادث الآنية مجموعٌة من الأ�ضئلة، اأّدت اإلى �ضياغة م�ضكلة الدرا�ضة، 

والتي تتركز في تحليل ومن ثّم فهم »الحالة« التي ُتكّون الوعي:
هل هي حالة �ضبابّية، اأو خرافّية، اأو غيبّية، اأو م�ضطنعة ي�ضعب ت�ضّورها وتنفيذها، 

))( رواه اأبو داود يف �ضننه، حتقيق: حممد نا�رش الدين الألباين، مكتبة املعارف للن�رش والتوزيع، الريا�س، 
يف باب لزوم ال�ضنة، رقم 4604، �س )83
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اأم هي واقع يمكنه اأن ي�ضير؟، هل يكون العلم اأّول تجّلياتها منهجًا وتح�ضياًل وتاأ�ضياًل 
وتدقيقًا وتطبيقًا؟، هل تمّثل بالن�ضبة لنا موقفًا م�ضتطاعًا وفي ُو�ْضِعنا اأن نبلغ على الأقل 
حدوده الدنيا ثم نتنامى فيه؟، هل ت�ضتوجب اأن نّطلع على ما �ضبقنا من خبرة وتجربة 
واإنجاز، واأن ن�ضيف على اأ�ض�ٍس من منهجية العلم واإتقان العمل لإ�ضعاد الن�ضان؟، 
انفعاٌل ع�ضوّي؟، وهل  اأم  اإرادّي،  ق�ضٌد  اأم  معرفّي،  فعٌل عقلٌي  »الحالة«  تلك  هل 
هي َجهد فردّي، اأم جمعّي، اأم موؤ�ّض�ضي؟، وهل هي فر�س عين ونوع جهاد حتى 
ُنعّده الجهاد الأكبر الذي يفوق جهاد المعتدي، ويكبر حتى على الجهاد بالنف�س 
والمال؟، هل تتحّقق بهذا الجهاد »جهاد الوعي« مقا�ضد ال�ضريعة الكبرى؟، هل 
واإلى  ال�ضحيح،  الوجه  على  الإ�ضالم  جوهر  فهم  اإلى  الحالة  تلك  امتالك  يو�ضل 

ممار�ضة اأخالقه ومنهجه الو�ضطي، واإلى تقدير وفهم لغة كتابه الأعظم؟
الحّق  اإي�ضال دعوة  اأقّل من قرن من  الأَُول في  الواعون  الحالة تمّكن  هل بهذه 
اإلى جهات الدنيا الأربع بوعيهم ونموذجّيتهم الراقية، فا�ضتطاعوا تاأ�ضي�س منهجّية 
عنه  يقل  ل  الذي  »الإ�ضناد«  و�ضّيدوا  الأميز،  ب�ضاعتهم  كانت  التي  »التجريب« 
-في ميادين الإ�ضافة- دّقة وعلمّية، فاأنجزوا بحوثهم الفقهّية والنحويّة والكالمّية 
والعلمّية والأدبّية، والفل�ضفّية، وازدهرت على اأيديهم تكنولوجيا العلم وتطبيقاته في 
اأرجاء الأّمة، وارتقى فيهم اأبو حنيفة والكندي والفارابي وابن الهيثم والخوارزمّي 
وابن حّيان وابن �ضينا والرازي وابن ر�ضد وابن خلدون، اإلى اأن نبغ فيهم محمد عبده 
والعّقاد وزويل. حتى ي�ضرح زكي نجيب محمود في اأخريات اأيّامه باأنه لو علم في 
اأول اأمره ما في تراثنا من فكٍر وعلٍم واإنجاٍز؛ ما �ضرف من عمره اأربعين �ضنة ينت�ضر 

فيها لفل�ضفة الغرب الو�ضعّية؟
نان  هل هذه الحالة في مواجهة تلك الأ�ضئلة )التي تو�ضك اأن تتحّول اإلى اأجوبة( ُيكوِّ
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طرفي عالقة �ضببّية؟، فاإذا كان هذا �ضحيحًا، فاأّيهما ال�ضبٌب واأّيهما النتيجة؟ 
�ضوؤال تفر�ضه م�ضكلة الدرا�ضة، وُيعد اأّول موّجهاتها، وياأخذ بنا اإلى �ضوؤال اآخر 

ل ينف�ضل عنه، موؤّداه:
هل من ال�ضرورات المنهجّية في بحثنا اأن توّجهنا فر�ضّياته اإلى مراجعة ما يقابل 
وت�ضّور  يجتمعان،  ل  نقي�ضان  هما  اإذ  الحالة«؛  »غياب  ونعني  الوعي،  »حالة« 
اأحدهما فيه الدللة على غياب الآخر، وتحّقق موؤ�ّضر واحد في حالة الوعي يعني 

بال�ضرورة انتفاء ما يقابله في حال غياب الوعي؟
هو  الم�ضلمين  بين  التطبيق  ومجال  الفكر  مبنى  في  الوعي  حالة  غياب  فهل 
الم�ضئول في تاريخ الم�ضلمين عن نهو�س الخوارج والراف�ضة والقرامطة، وراِغبو 
الّنفوذ، وُمّدعو الّزهد ونا�ضرو الأباطيل و�ضارقو الأحالم، ومن والهم ومن خرج 
الأر�س  في  ويعيث  زوراً  التدّين  يّدعي  وال�ّضلطة  وال�ضهوة  الطمع  عباءة  تحت  من 
وفي الَخلِق ف�ضاداً؟، هل هو الم�ضئول عن تواري العلم والعلماء و�ضيادة الرويب�ضة 
وتزايد ف�ضائيات تف�ضير الأحالم وقراءة الفنجان، وانت�ضار الفتاوى الم�ضّللة – بفتح 
الالم الم�ضددة وك�ضرها – والتي ُتباع بالقطعة؟، هل هو الم�ضئول عن امتداد اأيادي 
ممن  الخلقية  والآفات  العقلية  والعلل  النف�ضية  العاهات  واأ�ضحاب  الأ�ضوياء  غير 
اأ�ضماء لأحزاب وتنظيمات وجماعات وفرق، لي�س لهم منها  اأنف�ضهم  اأطلقوا على 
الم�ضلمون« و»القاعدة« و»طالبان« و»الجهاد«  من مثل: »الإخوان  معنى واحداً 
و»الجماعة الإ�ضالمية« و»النور« و»العدالة« و»التحرير« و»الإ�ضالح« و»التنمية« 
و»اأن�ضار محمد« و»اأن�ضار بيت المقد�س« و»حزب اهلل« و»الن�ضرة« وما تدل عليه 
حتى  الخالفة«،  و»جند  ال�ضنة«  و»اأن�ضار  ال�ضريعة«  و»اأن�ضار  »داع�س«،  حروف 
من، ومن  يبايــع  من  الفرع،  ومن  الأ�ضل  من  لمن،  تابٌع  فيهم  من  ندري  �ضرنا ل 
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يوالي من؟ 
وهل ي�ضكل فارقًا نوعيًا اأن يتم تمكين »غياب الحالة« لباعٍث �ضني اأو �ضيعي اأو 

تحت توجٍه اأ�ضولٍي اأو حداثي؟
يناق�ضه،  وفعل  قول  بين  ما  تنق�ضم حياتنا  اأن  اإلى  اأّدى  ما  هو  الحالة  غياب  هل 

ونتدّثر بق�ضور ل وزن لها في �ضحيح الدين، و�ضكلّيات ل تعك�س نوايا اأ�ضحابها؟
اأحدهم  يقول  العاّمة حتى  طبقة  وتمّدد  الفهم،  اأ�ضحاب  �ضبٌب لنزواء  هو  هل 
اأج�ضاد  اآخر ويلكز ِبكوِعه  اأحد، ويزاحم  يا بالل« ول يراجعه  الة  ال�ضّ »اأرحنا من 
من حوله ليوؤدي طوافه بالكعبة، ويفتح اآخر كفه يتلّقى الر�ضوة ثم يقبلها وهو يتمتم 
»الحمد هلل«، وُي�ضر الأكاديمي الذي يت�ضّدق ليل نهار لطالبه بالمو�ضوعية والحيادية 
والنزاهة على �ضماع القراآن في مكتبه الجامعي �ضاعات طوال وهو ينقل عن زمالئه 

تقارير كاذبة وملفقة.
واأمروا  وكّفروا  و�ضادوا  الفا�ضدون،  غال  اأن  اإلى  اأدى  ما  هو  الحالة  غياب  هل 
بالمنكر ونهوا عن المعروف، وجّزوا الروؤو�س واأقاموا اأ�ضواق النخا�ضة، واأفتوا دون 
�ضند �ضرعي اإل من �ضمائر َخِرَبٍة؛ فتوالت م�ضكالٌت ل ح�ضر لها، ونبت في كل �ضبر 

من اأر�س الأمة اأزمٌة لي�س لها فينا اأّية بادرة اأو قوة لمجابهتها؟ 
هل م�ضئوٌل هذا الغياب عن ات�ضاع الهّوة بين الإ�ضالم وِعداد الم�ضلمين بعد اأن 
ظاّل وجهين متالزمين متكاملين يعّبران عن �ضريعة رّبانية واحدة، فلم يبق �ضائغًا من 
الدين بين الم�ضلمين اإل ق�ضايا: اإر�ضاع الكبير، جهاد النكاح، جماع الوداع، زواج 

القا�ضرات، وما �ضاكلها من مغّيبات العقل؟ 
وهل هو ما اأّدى اإلى براعتنا في �ضناعة التبرير وامتهان التلفيق ون�ضج القناعات 
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الزائفة المعّلقة في الهواء، فال هي ت�ضتند اإلى �ضرع �ضريح ول اإلى منطق �ضحيح؟ 
هل هو الذي جعل واقعنا المهترئ يف�ضحنا، وتدل اأفعالنا علينا، وتتبراأ منا اأخالقنا 
وينزوي فعلنا ب�ضبٍب من �ضاآلة مح�ضولنا العلمي والخلقي بين الأمم ؟، وهل هو ما 
اأدى الى كثرة ال�ضفهاء وال�ضطحيين، من اختزلوا رقي الإ�ضالم وعزه وقد�ضية وحيه 
في م�ضبحة وجلباب ق�ضير واأوراد ل يدري من يتعاطاها ما دللتها، وعقله م�ضغول 
وتدبر  واأثرها  ال�ضالة  خ�ضوع  ي�ضغله  ل  الم�ضلي  فترى  ونقائ�ضه  وعجزه  بمر�ضه 
ُم�ضّراً  ال�ضف ويظل  اأ�ضابع جاره في  اأ�ضابع قدمه  تلم�س  اأن  ي�ضغله  واإنما  الآيات، 

على فعل ذلك طوال �ضالته معتقدا اأن في هذا وحده تمام ال�ضالة؟
هل هو الذي اأذهب مّنا الوازع الذي يردع، واأزهق ال�ضمير الذي يوؤّنب ويدفع 
عن الفح�س والبذاءات؟، وهل هو ما اأدى اإلى اأن ي�ضتمرئ العا�ضي فعل المع�ضية، 
واأن ُيَرى الملتزُم نموذجًا للتخّلف، وال�ضادُق �ضاذجًا، والمتقُن لعمله �ضخ�ضًا اأْبَله؟ 

هذه املواجهة بني حالة الوعي، وحال غيابها يو�سل الدرا�سة اإىل افرتا�سات، 
يف بحثها اإر�ساد مل�سارات البحث، اإذ:

حالة  اأ�ضحاب  بين  تكون  التي  الم�ضافة  اإلى  وبح�ضم  الحالة  ح�ضور  •ي�ضير  	
ب�ضيق  ح�ضورها  ويتحّدد  الح�ضاري،  نتاجهم  تحمل  التي  واللغة  الوعي 

الم�ضافة وانح�ضارها.
•ويتحّدد الوعي بالقدرة على اإدراك وجهته ال�ضحيحة وا�ضتب�ضارها، وكاأنها  	
تمّثل ال�ضمير الجمعي في الأّمة التي ل تجتمع على �ضاللة حتى في اأ�ضعب 

ما يمّر بها من دورات انحدار وظلمة.
•وت�ضتند حالة الوعي اإلى وجود ثنائية في ق�ضية الدرا�ضة، هما:  	
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- الإن�ضان الواعي )الم�ضلمون(
 - ومو�ضوع الوعي )الإ�ضالم(

 ولي�س واحد منهما جزءاً من الحالة، واإّنما الحالة هي التي تن�ضاأ حين يلتقيان، 
بعيداً عن اأي تاأطير اأو تنظير اب�ضتمولوجي، اأو اأيديولوجي، اأو حّتى �ضيكولوجي.

•ويتحّدد الركن الأّول في بناء حالة الوعي في التوّقف »اإرادّيًا« ورّبما الرتداد  	
اإلى الوراء »تاريخّيا«، يلتم�س طرفها الأول )الإن�ضان الواعي( القّوة الدافعة 
في  وا�ضتح�ضارها  الحالة  غياب  بين  الفا�ضل  تجاوز  على  معها  يقدر  التي 
القدر،  وعلّو  الإنتاج،  وفيو�س  العمل،  وتقدير  وتطبيقاته،  العلم،  منهجية 
الأمة  وجغرافّية  تاريخ  قراءة  اإزاء  مهّمة  فر�ضّية  يطرح  ما  بالنف�س،  والثقة 

وهي:
- هل تمّثل تلك القراءة مطلبًا حتمّيًا من جهتي ال�ضرع والعقل؟، وهل تعّبر عن 

حاجة ملّحة نف�ضّيًا ووجدانّيًا؟، وهل ت�ضّكل اأ�ضا�ضًا اأولّيًا في بناء حالة الوعي؟

اأهمّية الدرا�سة:

تنح�ضر اأهمّية مو�ضوع درا�ضتنا في جملٍة من الأ�ضباب، هي محّددات، وهي ما 
جعلت ق�ضّية »بناء الوعي« محاّلً للدرا�ضة والتحّري العلمي، وهي َمْعنّيٌة في الوقت 
نف�ضه ببيان الأهداف التي ن�ضعى اإلى تحقيقها بحثّيًا، وعلى راأ�ضها ياأتي الك�ضف عن 
حقيقة واأثر العالقات البنائية بين حالة الوعي، والفر�ضيات )الأ�ضئلة( التي تطرحها 

الدرا�ضة، ويمكن ترتيب هذه المحددات على النحو التالي:
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املحّدد االأول: �سعوبة اال�ستدالل باللغة:

في  الحا�ضل  والتعقيد  »الوعي«  مفهوم  �ضبط  على  القدرة  �ضعف  في  ويتمّثل 
القلب  »حفظ  اإنه  العرب  ل�ضان  �ضاحب  يقول  اللغة،  علماء  بين  ال�ضتقاقية  دللته 
اإيمانًا به وعماًل.))(  ال�ضيء« فُيقال: وعي ال�ضيء اأي حفظه وفهمه وقبله، اأي عقله 
هكذا تتاأرجح دللة اللغة في الربط بين الوعي والقلب )اإيمانًا به(، وبينه وبين العقل 
)َحِفَظُه وفهمُه(، وبينه وبين الإرادة النف�ضية )َقِبَلُه(، وبينه وبين الجوارح )عماًل(، 
والفهم  التقدير  اإلى  الو�ضيط  المعجم  ه  ويمدُّ الحفظ))(،  على  الفراهيدي  وُيق�ضره 
اإلى  اأّدى  ما  ولعّل  به)3(،  يحيط  وما  نف�ضه  في  بما  الكائن  و�ضعور  الإدراك  و�ضالمة 
اإلى قوى  اأّنه ي�ضير  هذا الختالف هو قابلّية المفهوم للتمّدد والت�ضاع، ف�ضاًل عن 
اإن�ضانّية تبدو متمايزة، لكنها تعّبر مجتمعة عن الإن�ضان كائنًا واعيًا؛ كالقوى الح�ضّية 
اإلى التوكيد  والنف�ضية والعقلية والأخالقية والحركية والوجدانية، ما يدفع الدرا�ضة 
على اأّن ما ُو�ضف به الإن�ضان عبر تاريخ الفكر من اأنه كائن اجتماعي، اأو �ضيا�ضي، 
اأو اأخالقي، اأو ناطق، ل يفي بتحديد �ضفته الف�ضل والجوهرية، اإذ يجب اأن يحّل 
محّلها اأو اأقله ياأتي في مقّدمتها جميعًا اأنه »كائن واع«، لذا فالنظر لمفهوم الوعي 

من منظور واحد من هذه القوى ُيفقدنا كثيراً من اأبعاد دللته في اللغة.

))( ابن منظور؛ ل�ضان العرب، حتقيق عبد اهلل علي الكبري واآخرون، دار املعارف، القاهرة، ج)، �س: 
4877 ،4876

))( الفراهيدي: كتاب العني، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية،بريوت،ط003)،)م،ج4، 
�س 385

)3( �ضوقي �ضيف واآخرون؛ املعجم الو�ضيط، مكتبة ال�رشوق الدولية، القاهرة، ط4، 004)م، �س: 044)، 
.(045
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املحّدد الثاين: ت�سابك الدالالت اال�سطالحية.

تحّولت  بل  »الوعي«؛  لمفهوم  ال�ضتقاقّية  الدللت  على  ال�ضعوبة  تقت�ضر  لم 
وفي  العلم،  في  ال�ضطالحّية  دللته  في  والت�ضابك  التعقيد  من  نوع  اإلى  ال�ضعوبة 

ا�ضتعمالت النا�س له.
فهما  الح�ضي؛  والإدراك  بالنتباه  اإل  يكون  ل  اأنه  على  للوعي  النف�ضيون  ينظر 
اأ�ضا�س العمليات العقلّية))(، وُيعّد فل�ضفّيًا »اإدراك المرء لذاته واأحواله واأفعاله اإدراكًا 
مبا�ضراً ))( واعُتبر اأنه معطى قائم بكل نف�س ومرتد منها، وهو الحاوي لكل ما ت�ضمر 
�ضلوك)3(،  كّل  في  منها  يبرز  وما  واأخالقّية  داخلّية  واإح�ضا�ضات  �ضعورّية  قوى  من 
واأّن مقامه العقل الذي هو »اأعّم واأعمق من مجّرد الإدراك«)4(، فلم تبعد دللت 
ال�ضطالح عن دللت اللغة، حين يلتقيان في اعتبار الوعي الإن�ضاني )على اإطالقه( 
قدرة اإن�ضانية هائلة تختزن طاقات عقلية ونف�ضية وج�ضدية تكفي ل�ضتب�ضار مو�ضوع 
والوجداني  المعرفي  التغيير  اإلى  �ضبياًل  الوعي  يجعل  الذي  الفعل  اختيار  ثم  وعيها 
لتعيين  فا�ضلة  حدوداً  ي�ضعا  لم  وال�ضطالح  اللغة  اأّن  المالحظ  اأّن  غير  والعملي، 
و  الواعي«  »الإن�ضان  بين  يف�ضال  لم  اأنهما  كما  الوعي،  عن  تعّبر  التي  »الحالة« 
»مو�ضوع الوعي« ورّبما نجح دليل اك�ضفورد الفل�ضفي في اأن يعترف باأّن »الوعي 

))( اأحمد عزت راجح: اأ�ضول علم النف�س، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط7، 968)م، �س: 49).
))( ابراهيم مدكور: املعجم الفل�ضفي، الهيئة العامة ل�ضئون املطابع الأمريية، القاهرة، ط 983)م، �س: 

.((5
)3( هاين يحيى ن�رشي: الفكر والوعي، املوؤ�ض�ضة اجلامعية للدرا�ضات والن�رش والتوزيع، بريوت، ط)، 

998)م، �س: 0))
)4( العّقاد: التفكري فري�ضة اإ�ضالمية، نه�ضة م�رش للطباعة والن�رش والتوزيع، القاهرة، ط6، 007)م، �س: 

.7 ،6
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اإلى  الإ�ضارة  في  اللغوي  نظيره  نجاح  درجة   )(( التعريف«  يتحدى  لكنه  موجود 
»الحالة« التي يكون فيها الوعي حا�ضراً وهو ي�ضتخدم لفظ »The state« وي�ضرط 
حدوثها بزمن معّين، وا�ضتخدم للدللة عليه م�ضطلح »Consciousness« وم�ضطلح 
»Awareness« لكنه يعتبر الحالة كائنًا ع�ضويّا))(، وعلى تحفظنا على هذا العتبار 
الع�ضوي لإغراقه في المادية التي عّمت مظاهر الفكر الغربي منذ ع�ضر النه�ضة، اإل 
معًا، كما  الوعي  الواعية وعن مو�ضوع  الذات  ا�ضتقاللها عن  الحالة  لهذه  اأراد  اأنه 
اأمراً ممكنًا يناله من ياأخذ باأ�ضبابه. لأّن واقع  اأراد اأن ي�ضفي عليها اعتبارية تجعلها 
ال�ضتعمال للفظ »الوعي« بين العلماء من ذوي التخ�ض�ضات المختلفة في العلم من 
الأقدمين والمحدثين ي�ضير اإلى �ضيوع األفاظ عديدة للدللة على الوعي، لكنهم لم 
يحددوا؛ فكانت األفاظهم اإما تدل على حال بعينها من الوعي، اأو على �ضخ�س واع، 
محاولتهم  الألفاظ  لهذه  ا�ضتعمالتهم  في  فا�ضطربت  للوعي،  مو�ضوع  على  اأو 
في الدللة على الوعي ك »حالة« ت�ضعى درا�ضتنا اإلى بحثها وتق�ضيها، فقد قيل اإن 
الوعي »اإدراك ذاتي« اأو »الذي يحكم ال�ضعور« اأو »جملة المعارف الإن�ضانية«)3(، 
وا�ضترط البع�س اأن »ي�ضاحبه ال�ضعور به واللتفات اإليه«)4(، وقرنه البع�س بالتفكير 
معقدة،  و�ضعورية  ذهنية  عمليات  لة  »مح�ضّ اإنه  وقيل  الروحي)5(،  والن�ضاط  العقلي 

))( تد هو تدرت�س: دليل اإك�ضفود للفل�ضفة، ترجمة: جنيب احلمادي، املكتب الوطني للبحث والتطوير، 
اجلماهريية الليبية، �س: )04)

 (2) OXFORD WORLD POWER, OXFORD UNIVERSITY PRESS.LONDON,6th

edition, p. 756&163

)3( هاين يحي ن�رشي : الفكر والوعي، �س 63 &65 & 03)
)4( ابراهيم مدكور : املعجم الفل�ضفي، �س 6

)5( فوؤاد زكريا : التفكري العلمي �ضل�ضلة عامل املعرفة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
عدد3، مار�س 978) م، �س 46
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والم�ضاعر  والأحا�ضي�س  والخيال  الحد�س  فهناك  بت�ضكيله  وحده  التفكير  ينفرد  ل 
والنظم  الحياة  وحوادث  الفطرة  ومرتكزات  والقيم  والمبادئ  وال�ضمير  والإرادة 
والجتماعية والظروف«))(، فجمع هذا القول عمليات �ضتى للدللة على لفظ الوعي 
و�ضيع المق�ضود منه، كما يفعل الطبيب قليل الخبرة حين ي�ضف لمري�ضه ع�ضرات 
الأدوية ليعالجه من وجع لم ي�ضتطع اأن يهتدي ل�ضببه، من جهة اأخرى اعُتبر »النقد« 
و�ضيلة الوعي))(، ويمكنه اأن يتبلور بتزويد الإن�ضان بمنهجّية علمّية ت�ضمح له بقراءة 
�ضحيحة لالأحداث والوقائع)3(، وهذا ما اأدى اإلى التعبير عن الوعي باألفاظ اأُخر من 
ر، الّنظر،  مثل: العلم، العقل، الإدراك، المعرفة، الإح�ضا�س، الفكر، ال�ضعور، التب�ضّ
الألفاظ  بين  الت�ضابك  فحدث  والنقد.  الحد�س،  المنهج،  الروؤية،  الحفظ،  الفهم، 
الم�ضَتخدمة في الدللة على الوعي، كمرادفات للفظ، اأو للتعبير عن اأحد اأدواته، اأو 
اأحد مظاهره وتجّلياته، اأو بما يعّبر عن غاية من غاياته، دون اأن تتمكن من تحديد 

المق�ضود بال�ضبط ُكنه الحالة.
وقد ورد في اآيات القراآن – ت�ضريحًا وت�ضمينًا – دللت عّدة للفظ »الوعي«، 
يقول تعالى: {والله أعلم بما يوعون} الن�ضقاق، اآية: 3) اأي بما يحملون في �ضدورهم 
ُأُذٌن واعية} الحاقة، اآية: )) وقيلت في علّي بن  وقلوبهم)4(، ويقول تعالى: {وتعيها 
اأبي طالب كّرم اهلل وجهه؛ اإذ قال له نبّي الإ�ضالم محّمد �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم: »فاأنت 
اأُُذٌن واعية لعلمي« )5(، فجعلت الآيُة العلم قرينًا للوعي، وف�ضلت بين الإن�ضان الواعي 

))( عبد الكرمي بكار : جتديد الوعي، دار القلم، دم�ضق، ط)، 000)م، �س 0)
))( حممد اأركون: نقد العقل الديني، �س: 9، 0)

)3( ال�ضيد يا�ضني: الوعي القومي املعا�رش، مركز الدرا�ضات ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجية بالأهرام، القاهرة. 
ط )، )99)م، �س: 86

)4( الألو�ضي: روح املعاين، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ج 30، �س 84.
)5( الرازي؛ التف�ضري الكبري، دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، بريوت، ط)، )98)م، ج 30، �س: 07) 
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»علي«، ومو�ضوع الوعي »علُم النبّي« �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، واأثبتت الآية وجوداً 
للحالة التي ُتعَني درا�ضتنا باإثباتها، حيث يلتقي فيها طرفا حالة الوعي، ومن البديهي 
اأن نعَي اأّن حكم الآية ل يقت�ضر على �ضخ�س »علّي« وح�ضب، واإنما ين�ضحب على 
كّل من يمتثل لمقت�ضى الحكم، فالعبرة في هذا المو�ضع ل تكون بخ�ضو�س اللفظ 

واإنما تكون بعموم ال�ضبب.

املحدد الثالث: االإفراط يف املفاهيم والت�سنيفات.

والتي  »الوعي«،  مفهوم  في  المت�ضّمنة  الأبعاد  تنّوع  في  المحدد  هذا  يتبلور 
وديني،  �ضيا�ضّي،  وعٌي  فيقال:  العلوم،  بين  ح�ضرها  ي�ضعب  ت�ضنيفات  اإلى  اأْف�ضْت 
من  لمظهر محدد  تبعًا  اأحيانًا  وي�ضّنف  وتاريخي،  وفل�ضفي،  واإعالمي،  واأخالقي، 
البيئي، وال�ضحي، والأمني، والمعلوماتي. وُي�ضّنف ِعرقّيًا  فُيقال: الوعي  مظاهره؛ 
الوعي  فُيقال:  فُيقال: وعي عربّي، وقومّي، ووطني، وُي�ضنف من منظور عقدي، 
اأو الوعي الإ�ضالمي، وي�ضّنف ح�ضب درجته فُيقال: وعي ُمعتدل، ووعي  الديني، 
والوعي  العام،  والوعي  الفردي،  الوعي  لُيقال:  كّمي؛  اأ�ضا�س  على  وُي�ضنف  مِرْن، 
الأ�ضري، والوعي الإن�ضاني، وتتزايد الت�ضنيفات وتتداخل، ول يبدو اأّن هناك حّداً 
مفهومًا  ن�ضبط  اأن  نريد  وعندما  اإليها،  ي�ضتند  التي  القاعدة  ت�ضنيف  فلكّل  يوقفها، 
واأبعاده  جوانبه  فتتعّدد  المعلومات،  من  عنه  مح�ضولنا  وفرة  اإلى  ذلك  يوؤّدي  ما 
وعالقاته؛ فتن�ضاأ في اأذهاننا عنه عديٌد من ال�ضور الذهنية، وتتبدى له في ت�ضوراتنا 
اأكثر من دللة، فتكون حاجتنا اإلى �ضبط المفهوم اأ�ضّد، وهذا ما �ضّكل محّدداً مهّما 
.. كما رواه الطربي يف جامع البيان، والثعلبي يف تف�ضريه، واأبو نعيم يف حلية الأولياء، والواحدي 
يف اأ�ضباب النزول، والزخم�رشي يف الك�ضاف، والقرطبي يف اجلامع لأحكام القراآن، وابن كثري يف 

تف�ضريه، وال�ضيوطي يف الدر املنثور. 
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في درا�ضتنا »بناء الوعي« اإذ تواجه الدرا�ضة ح�ضداً من المعلومات وال�ضتخدامات 
المتباينة للفظ الوعي اإلى الدرجة التي نكاد فيها اأن نفقد معناه وحقيقته، فال يخلو منه 
مقال ب�ضحيفة، اأو درا�ضة علمية، اأو حواٌر يومّي، اأو حديث متلفز، اأو نقا�س عابر، اأو 
موؤتمر علمي، اأو ندوة، اأو خطاب �ضيا�ضي اأو ديني اأو اعالمي، ما اأفرز ا�ضتخدامات 
للفظ الوعي تخلط بين �ضبط المفهوم واأ�ضبابه ومظاهره واآثاره واأبعاده، واأهّم من 
ذلك ل ت�ضنع تمايزاً في الثنائية المتعلقة بحالة الوعي اأي بين »الإن�ضان الواعي« و 
التناق�س والت�ضارب في فهم الحالة،  اإلى مزيٍد من  »مو�ضوع الوعي« وهذا يوؤّدي 
يدّل عليه من  ما  اللغة  في  له  اأن يكون  ما، دون  ُنعّرف معنى  اأن  اإمكاننا  في  فلي�س 
فنا اللفظ فاإّننا – بلغة المناطقة – يجب اأن نمّيز بين مفهومه )ال�ضفات  األفاظ، واإذا عرَّ
والخ�ضائ�س(، وما �ضدقاته )الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه ال�ضفات(، ما حدث 
هو مزيد من التعقيد للدرجة التي اعُتبر فيها اأننا بقدر �ضهولة تعيين ما�ضدقات الوعي 
فاإننا نقف عاجزين عن تحديد مفهومه، ما اأدى اإلى جنوح الكتابة عن الوعي اإلى 
المراكز  الدرا�ضات ولدى بع�س  الباحثين وفي بع�س  الغمو�س والتنظير عند بع�س 
البحثية، حيث ل ي�ضتطيع القارئ )الذي يمثل الذات الواعية( اأن يعي ماذا قراأ؟ وماذا 
اأدى  انف�ضاًل عن وعيه، ولعّل ذلك هو ما  ازداد  للقراءة  الكاتب؟ وكلما عاد  اأراد 
اإلى محاولة البع�س الترويج لتر�ضيخ مفاهيم وت�ضورات عن مو�ضوع الوعي )اأعني 
ال�ضني،  الإ�ضالم  ال�ضيا�ضي،  الإ�ضالم  فُيقال:  الخطورة،  من  غاية  في  هي  الإ�ضالم( 
الإ�ضالم  الحداثي،  الإ�ضالم  ال�ضلفي،  الإ�ضالم  الأ�ضولي،  الإ�ضالم  ال�ضيعي،  الإ�ضالم 
الفترا�ضي«  »الإ�ضالم  في  يتكلم  من  وجدنا  حتى  الجهادي،  والإ�ضالم  الن�ضوي، 
و»الإ�ضالم العلماني«، و»الإ�ضالم المعتدل«، فاأ�ضبحت اأذهان العامة والخا�ضة من 
النا�س )الذات الواعية( مهّياأة للت�ضتت مع كثير من المفاهيم الموجهة والت�ضنيفات 
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الحقيقي،  تبعده عن جوهره  اإلى م�ضتويات  الوعي)الإ�ضالم(،  لمو�ضوع  المختلقة 
وخطورة ذلك يتمثل في �ضيوعه بين النا�س والتنظير له والدفاع عنه اإعالميًا و�ضيا�ضيًا 
ودينيًا واأكاديميًا، ما ُيكّر�س لمفاهيم عديدة؛ نه�ضت بغير اأ�ضا�س ديني اأو علمي اأو 
له، وبغير معايير مو�ضوعية من  توؤ�ض�س  الواقع  بغير معايير مو�ضوعية من  تاريخي، 
اأو تغافاًل اأو جهاًل – اأخذت  اللغة ت�ضبط مفهومه، لكنها لظرف تاريخي – ق�ضداً 
�ضحيح  من  وكاأنها  وخطرها  خطئها  على  �ضارت  حتى  والتداول،  ال�ضيوع  �ضفة 

اللغة ومن �ضحيح الفهم الديني. 

املحدد الرابع: اخل�سومة مع التاريخ

اإلى التغير  حيث يرى البع�س اأن »النواة ال�ضلبة للتراث الإ�ضالمي �ضوف ت�ضطر 
والتحلحل والتبّدل، ولن ت�ضتطيع بعد اليوم اأن تتحا�ضى قوى العلمنة والحداثة«))(، 
فجعل التراث خ�ضمًا اأ�ضياًل للحداثة، ولم يفّرق في هذا الموروث بين الن�ّس القراآني 
من جهة وطرائق فهمه من جهة ثانية، وجمع الثنين في �ضّلة واحدة، ولم يف�ضل بين 
ال�ضّنة ال�ضحيحة وطرائق ال�ضتدلل بها على الن�ّس القراآني وعلى الوقائع الحياتية، 
للتراث  الإن�ضان والمو�ضوع. ما خّلف نظرة  الحالة:  الوعي طرفي  ولم يحّدد في 
ولتاريخ الفكر في الإ�ضالم على اأّنه موؤّدي للتخّلف، ومرادف لالنحطاط، ومدعاة 

للمهانة. 
الم�ضلمين  اأمة  ما  يومًا  يقهر  لم  قاهراً  اأّن  ُينبئانا  والعقل،  التاريخ،  في   وتجربتنا 
لقّوة فيه اأو اقتدار؛ بل ل�ضعٍف اأ�ضاب هذه الأمة بالوهن والذلة، اأّوله ال�ضتهانة بما 

))( حممد اأركون: نقد العقل الديني، ترجمة: ها�ضم �ضالح، دار الطليعة للطباعة والن�رش، بريوت، �س: 
(90
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يحمله تراثهم من معقول ومقبول، هوؤلء يعتقدون اأّن الأثر الغربي فينا في القرنين 
الج�ضم  لت�ضريح  ذهب  فكاأّنه  الوعي«))(،  اتجاه  في  تنّوع  اإلى  »اأدى  قد  الأخيرين 
للتحليل  يخ�ضع  الذي  الوعي  مو�ضوع  على  يركز  عندما  الألم،  مو�ضع  غير  في 
تعمد  من  ياأتي  منه  وقريبًا  به،  الوعي  على حالة  ولي�س  والختيار،  والفرز  والتقييم 
اأن ي�ضنع �ضورة ذهنية عن ال�ضابقين في الإ�ضالم »اأي ال�ضلف« ل تمثل اإل التعنت 
وال�ضلف والمظهرية؛ فعّمق �ضعوراً بال�ضتخفاف بدللة المفهوم، وبما يحمل من 
فن�ضاأ  ويخطئ،  وي�ضيب  يجتهد  واإن�ضانّي  وح�ضاري  ومعرفي  ومنهجي  علمّي  اأثر 
بين كثير من الم�ضلمين توّجٌه يكاد اأن ي�ضير تعميمًا طاغيًا على �ضاحة الوعي كلها، 
حين ل ُيَرى اأمر الأمة اإل في جملة من المتقابالت، كالمقابلة بين ال�ضّني وال�ضيعي، 
والأنا والآخر، والأ�ضولّي والحداثّي، والي�ضاري واليميني، والأ�ضالة والمعا�ضرة، 
والولء والبراء، والنتماء والرف�س، والواحد والأمة، ما اأدى اإلى ت�ضمية مجتمعاتنا 
بدياًل عن واقعها، وما�ضيها ممتداً  بالتي »ما زال فكرها  ب »التراثية«، وو�ضفت 
فوق حا�ضرها«.))( لدرجة اأن اعُتبر اأّن اأعظم زْيغنا »اأننا نجهل النقطة التي منها نبداأ 
اأّول طبقة في بناء الوعي  اإقرارنا باأّن  تاريخنا«)3(، وخطورة هذا الت�ضور تكمن في 
اإرادتنا  اأن  غير  �ضناعتنا،  الطبقة  تكن هذه  ولم  التاريخ،  في طيات  كامنٌة  بالإ�ضالم 
للوعي ت�ضتوجب قراءتها، فمن م�ضاّدات الوعي ال�ضعي اإلى اأن يح�ضر بع�ضنا نظرته 
على  »مع«  هما:  لهما،  ثالث  ل  مت�ضادين  موقفين  في  و»ال�ضلف«  »التراث«  اإلى 
 ،5 ط  بريوت،  العربية،  الوحدة  درا�ضات  مركز  والوعي،  الهوية  يف  درا�ضة  الدوري:  العزيز  عبد   )((

009)م، �س: 63).
العربية للدرا�ضات والن�رش، بريوت، ط)، 990)م،  ))( ح�ضن حنفي: حوار امل�رشق واملغرب، املوؤ�ض�ضة 

�س: 8
)3( مالك بن نبي: �رشوط النه�ضة، ترجمة: عبد ال�ضبور �ضاهني، دار الفكر، دم�ضق، ط 986)م، �س: 

.47
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اأو »�ضّد« على اإطالقها، وكاأّن حالة الوعي ب�ضحيح الدين تعدم الو�ضيلة  اإطالقها، 
التي توّجه العقل الإ�ضالمي اإلى مواقف اأخرى غيرهما.

املحّدد اخلام�س: ازدراء العقل

تعّر�س  مثلما  والتدمير  للتحقير  الإ�ضالم  في  الفكر  تاريخ  في  �ضيٌء  يتعّر�س  لم 
وما  علمّية،  اأو  دينية  اأكانت  �ضواء  الحقيقة؛  بامتالك  الدعاء  ذلك  من  »العقل«، 
الوعي،  الخرافة محّل  اإلى �ضيطرة  اأّديا  العقل جراء ذلك من تفتيت وهدم،  اأ�ضاب 
حيث »ا�ضطهد الكثير من دعاة العقل بغير وجه حق« ))(، بدءاً من المعتزلة، ومروراً 
ر�ضد،  ابن  اإلى  و�ضوًل  والمت�ضوفة،  والزاهدين  والم�ضلحين  والعلماء  بالفال�ضفة 
وانتهاء بتكفير المخالفين اليوم تحت ذرائع عدة اأقلها »اإنكار ما هو معلوم من الدين 
بال�ضرورة«، اأو ازدراء الأديان، وربما لذلك قيل »اإّن عملّية تن�ضيب العقل في الثقافة 
الإ�ضالمية لم تكن بالأمر الهين«))(. يوؤّيد ذلك اأّن القراآن لم يذّم اأمراً في حال »غياب 
العقل؛  بت  ن�ضّ الإن�ضان مثلما  لفعل  قّيمًا  اآياته  بت  ن�ضّ التقليد، وما  ذّم  الوعي« كما 
فالعقل في القراآن »هو الذي يع�ضم ال�ضمير ويدرك الحقائق ويمّيز بين الأمور ويوازن 
ر ويتدّبر ويح�ضن الّدكار والّرويّة« )3(،عن طريق »النقد، ولذا  بين الأ�ضداد ويتب�ضّ
فاإن ما يدفعنا اإلى اأن نبقى تائهين مقّلدين مكّررين، مّتبعين محافظين لي�س �ضوى اأّننا 
»نهمل، ونرف�س، ونمنع كّل ما يمّت اإلى م�ضروع نقد العقل الإ�ضالمي ب�ضلة«)4(، 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س  املعرفة،  �ضل�ضلة عامل  الإ�ضالمي،  العربي  تراثنا  الطويل: يف  توفيق   )((
والآداب، الكويت، العدد 87/ مار�س/ 985)م، �س: 49)، 50).

))( حممد عابد اجلابري: تكوين العقل العربي، مركز درا�ضات الوحدة العربية، بريوت، ط 0)، 009)م، 
�س: 49).

)3( العّقاد: التفكري فري�ضة اإ�ضالمية، �س: ))
)4( حممد اأركون، نقد العقل الديني، �س: 9، 0).
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وجانب اأ�ضيٌل في درا�ضتنا »بناء الوعي« هدفه اأن يكون النقُد واحداً من اأعمدة هذا 
البناء.

املحّدد ال�ساد�س: اخللط بني اال�سم وال�سفة

اإن كثيراً من اأهل العلم قد خلطوا عند ا�ضتخدامهم للفظة »الوعي« بين كونه ا�ضمًا، 
وكونه �ضفة، فال�ضم كلمة تدّل بذاتها على �ضيء مح�ضو�س، اأو غير مح�ضو�س؛ ُيعرف 
بالعقل، وهو في الحالتين ل يقترن بزمن«))(، فيما تدّل ال�ضفة »على معنى مجّرد، 
وعلى �ضاحبه المو�ضوف به، وعلى ثبوت ذلك المعنى وتحّققه ثبوتًا زمنّيًا عاّمًا، 
للدللة  ال�ضم  ا�ضتخدام  ال�ضطالح  في  �ضائع  هو  ومما  المالزمة«))(،  دوام  وعلى 
على ال�ضفة، وا�ضتخدام ال�ضفة للدللة على ال�ضم، اإذ كّل �ضفة ا�ضم ولي�س كّل ا�ضم 
ال�ضفة على زمن، وعلى  تدّل  اأن  ال�ضرورّي  فمن  »الزمنّية«،  بينهما  الفارق  �ضفة، 
اأّن الوعَي �ضفٌة« لها معنى مجّرد،  دوام المالزمة، ودرا�ضتنا »بناء الوعي« تفتر�س 
وعلى  زمنّيًا،  تحّققها  اإمكانّية  على  تدّل  مثلما  )الم�ضلمين(،  اأ�ضحابها  على  وتدّل 
 – اأحيانًا ل يو�ضلنا  دوام المالزمة كلما توفرت معطيات حالة الوعي، لأن ال�ضم 
– اإلى حقيقة الم�ضّمى«، بل حقيقة الم�ضّمى هي التي تمّكننا  اأفالطون  كما يعتقد 
من معرفة حقيقة ال�ضم«)3(، هكذا يوؤدي اعتبارنا الوعي �ضفة اإلى اأن تزيد وتت�ضع 
واقع  في  بالإ�ضالم«  »الوعي  ال�ضفة  تلك  ونتائج  واأبعاد  اأ�ض�س  تحليل  على  قدراتنا 

وجودها بين الم�ضلمين.

))( عبا�س ح�ضن: النحو الوايف، دار املعارف، م�رش، ط 3، ج )، �س: 6)
))( املرجع نف�ضه، ج 3، �س: 83).

)3( اأفالطون: حماورة كراتيليو�س، ترجمة وتقدمي: عزمي طه ال�ضيد، وزارة الثقافة الأردنّية، عّمان، ط 
)، 995)م، �س: 68
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املحّدد ال�سابع: اخللط بني املعريف وال�سيكولوجي

العلوم،  النف�ضية وبقية  الدرا�ضات  التباين في تو�ضيف »الالوعي« بين  يتمّثل في 
اإلى انعدام حالة »الوعي بال�ضيء« وفقدانها، فيما  اإذ ي�ضير المفهوم في بقية العلوم 
ثانية  طبقة  اأي  مدرك«  غير  »�ضعور  اأنه  النف�ضية  درا�ضاتهم  في  النف�س  علماء  يراه 
التفاعالت  ديناميكّي حركّي، موؤّلف من مجمل  واأنه »فّعال،  ال�ضعور،  تقع تحت 
والعمليات النف�ضّية المكبوتة، واأنه نواة ال�ضخ�ضية الحقيقية، ومركز لطاقة الإن�ضان، 
بالدرجة  التو�ضيفين هو ا�ضطالحّي  بين  اأّن الختالف  ال�ضلوك«.))( ويبدو  ويوجه 
الأولى، ودرا�ضتنا »بناء الوعي« تعمد اإلى ا�ضتبعاد هذا الت�ضّور ال�ضيكولوجي لمفهوم 
»الالوعي« لتعزله في اإطاره النف�ضي الذي يعنيه، وتفتر�س اأّن ما يقابل »الوعي« لي�س 
الأفق  و�ضيق  الّنظر  وِق�ضر  كالجهل  الوعي«  »م�ضادات  واإنما هي  »الالوعي«  هو 
ونق�س المعرفة وفقدان العلم وت�ضييع روحه واأخالقه وغياب المنهجّية في التفكير 
الوعي«  »غياب  لحالة  الحقيقّي  الوجود  منظومة  ي�ضّكل  ما  هو  كله  هذا  والأداء، 

والتي تنبني على كل التناق�س مع حالة »الوعي« مو�ضوع الدرا�ضة.

منهج الدرا�سة: 

على الرغم من كثرة الفترا�ضات التي تّم ر�ضدها لدرا�ضة »بناء الوعي«، وب�ضبب 
لوفرة معطياته من  ال�ضوؤال محّدداً  فيها  هة يكون  بين فر�ضيات موجَّ تنّوعها ما  من 
زخم  من  وب�ضبب  ب�ضاأنها،  المعلومات  ت�ضاوؤل  عند  هة  موجَّ وغير  المعلومات، 
»اأمة  الدرا�ضة  مجتمع  في  والحا�ضرة  الما�ضية  الوقائع  توّفرها  التي  المعطيات 
الإ�ضالم« فاإّن منهجّية البحث ت�ضتند اإلى مجموعة ل تنتهي من الت�ضاوؤلت، ولأّن 

))( �ضامح زين: علم النف�س، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط )، )99)م، �س: 3))، 5)).
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جاهدة  الدرا�ضة  تحاول  التي  الحقائق  عن  الك�ضف  اإلى  موؤّدية  و�ضيلة  هو  المنهج 
تاريخي تحليلي  �ضتعتمده درا�ضتنا هو منهج  الذي  المنهج  فاإّن  اإجاباتها؛  ا�ضتنطاق 
نقدي مقارن، ت�ضير المناهج معًا بالتوازي ولي�س بالتوالي، وبالتاآزر ولي�س بالتقاطع، 
ول  النظري  الم�ضتوى  على  ل  مت�ضّور،  غير  اأمٌر  المناهج  هذه  بين  الف�ضل  فعملية 
على الم�ضتوى البحثي، ذلك لمعرفة مادة البناء الأولى لحالة الوعي في لغة العرب، 
وهي تحمل �ضبغتهم، واألوان حياتهم، واأنماط تفكيرهم، واأثر حكمتهم، وروحهم 
التي تمثل  الن�ضو�س الإلهية  الثانية من  البناء  التي تمّيزهم، واكت�ضاف عالقته بمادة 
الم�ضلمين،  واقع  في  الإلهي  الن�ّس  اأثر  تتّبع  الإ�ضالم، ومحاولة  في  الوحي  خطاب 
وفي الإن�ضان الم�ضلم – اأفراداً واأّمة – ومقارنة هذا الأثر بعد تحليله عند من تلّقوه 
من العلماء والمفّكرين، والفال�ضفة والفقهاء، والمتكّلمين، والمت�ضّوفة، ثم ا�ضتقراء 
حالت التناغم بين الن�ضو�س والعقل، وا�ضتنباط نتاج هذا التناغم، وقيا�س الأحكام 
النقد  معايير  با�ضتخدام  الأحكام  �ضدقّية  من  التثّبت  ومحاولة  تطبيقها،  واقع  على 
المو�ضوعي من دّقة و�ضّحٍة وو�ضوح؛ ما ي�ضفي على الدرا�ضة المنهجية التي يجب 
اإلى  والتاريخي  المنطقي،  اإلى  التاريخي  ت�ضيف  التي  المنهجّية  نعني  تكون،  اأن 
عن  الدرا�ضة  مراحل  كاّفة  في  تبعد  اأن  غير  من  النقدي،  اإلى  والتاريخي  التحليلي، 

فر�ضياتها التي منها انطلقت.

خّطة الدرا�سة:

ياأتي محتوى الدرا�ضة في م�ضارات خم�ضة، يفتر�س البحث اأنها دروب متوازية، 
ومو�ضلة اإلى تحقق الوعي، نرتبها كما يلي:
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امل�سار االأول: الوعي بقيمة الذات

ح هذا الم�ضار اأّن ظهور الإ�ضالم عند بدء البعثة المحمدية، ولهوؤلء النا�س،  يو�ضّ
وفي هذا المكان المحّدد ي�ضتحّق التحليل والعتبار لظرفّية الزمان والمكان والإن�ضان 
في الر�ضالة، ليبّين اأّن هناك فرقًا بين الإ�ضالم والفكر الذي ينت�ضب لالإ�ضالم؛ حيث 
– الإ�ضالم في  ال�ضعر والحكمة  العرب وموروثاتها من  لغة  – بدللة  الفكر  ي�ضبق 
ه الموَحى به قراآنًا و�ضنة، كما يو�ضح اأّن نزول الن�س القراآني بل�ضان عربي مبين  ن�ضّ
لر�ضالة  العرب  اأّمة  ا�ضتحقاق  الم�ضار حيثّيات  اإّنما هو لحكمة وغاية، ويحّلل هذا 
ال�ضماء لي�ضتبين منزلة الروح الجامعة التي كانت ت�ضرى فيما بينهم وتوّحد اأ�ضلهم 
وم�ضيرهم وطبعهم وخلقهم وخلقتهم. ويحلل منظومة القيم التي عرفوا بها – رغم 
الجاهلية ال�ضائدة فيهم – ويتفح�س قد�ضّية الكلمة في ل�ضانهم بما تحمل من حكمة 

وبالغة واأبنية متمّيزة من اللغة.
وهي  الدرا�ضة،  في  الوعي  لمو�ضوع  الأولى  اللبنة  يوؤ�ّض�س  اأن  الم�ضار  هدف 
موروث  من  تحمله  وما  بروحها  اأي�ضًا  واإّنما  وح�ضب،  بمادتها  لي�س  العرب،  لغة 
ح�ضارّي، وما �ضُرفْت به في نظم اآيات القراآن الكريم؛ مما يجعلها ال�ضند الأول في 

بناء حالة الوعي في الأمة بقيمة ذاتها.

امل�سار الثاين: قراءة الوحي

وينفذ مبا�ضرة اإلى مو�ضوع الوعي، ما ي�ضكل اللبنة الثانية في بنائه، وهو »ن�ضو�س 
اأثرها في  ليكت�ضف  ال�ضريفة،  والنبوية  القراآنية  الن�ضو�س  في  يتمّثل  الذي  الوحي«، 
هذا  ح  يو�ضّ لت�ضبعه.  الوجدان  واإلى  تنبهه،  العقل  اإلى  تنفذ  وكيف  البناء،  ت�ضكيل 
اإيماني ومنهجي، واأّنهما يتمازجان  اأّن الوحي القراآني ي�ضير في اتجاهين:  الم�ضار 
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ب�ضوابط  للوحي متجددة،  قراءًة  ت�ضتوجب  التي  الأ�ضباب  اآياته جميعًا، ويحلل  في 
مقّننة، لتحقيق مرادات الن�ّس في تاأ�ضي�س العلم وبناء المنهجية واإنفاذ الروح العلمية 
العقل  ا�ضتطاع  كيف  الم�ضار  ح  ويو�ضّ الحياة،  مناحي  �ضّتى  في  الأخالق  وتاأ�ضيل 
الواعي بين الم�ضلمين خالل الع�ضور الأولى لالإ�ضالم اأن ي�ضتلهم من الوحي طاقات 
التاأ�ضي�س في العلم ال�ضرعي، وانجازات الإ�ضافة في العلم الطبيعي، وار�ضاء قواعد 
بعلم  لقرون  �ضادت  بناء ح�ضارة  من  الواعي  العقل  ذلك  تمّكن  وكيف  التجريب، 
متفرد، واإيمان �ضادق، وفتحت اآفاقًا رحبة للتوا�ضل مع ال�ضابقين، والتمهيد لدور 

متطور من الفكر والتحديث في اأوروبا. 
هدف الم�ضار اأن يثبت اأن الوعي بالإ�ضالم ل تن�ضاأ حالته بمعزل عن القراءة المو�ضوعية 
الإ�ضالمي  الواقع  لمفردات  الدقيقة  المو�ضوعّية  والقراءة  الوحي،  لن�ضو�س  الدقيقة 

المتغير، �ضريطة اأن تظل القراءتان في �ضورة متزنة، م�ضتمرة، ومت�ضاعدة علميًا.

امل�سار الثالث: ثنائية الن�س والعقل يف فهم الواقع 

ح هذا الم�ضار اأّن اأول ما يتوّجه اإليه الن�ّس القراآني هو العقل، من اأجل بناء  يو�ضّ
الواقع معا، ويحاول  الن�ّس ومتغيرات  بناء الوعي بدللت  حالة الوعي، وتحديداً 
الم�ضار اأن يحلل العالقة بين الجانبين، ويتفّح�س كيف اأنه لم ين�ضاأ خالف اأو نزاع 
بين الم�ضلمين اإل بفعٍل من ال�ضيا�ضة، واأّن الِفَرق التي غالت والتيارات التي ت�ضّددت 
بينهم  ذلك  �ضار  ما  والعمل  والمعتقد  والفكر  الفهم  في  تطّرفت  التي  والمذاهب 
اأنف�ضهم  لغاية في  بالدين  التدثر  اأو  الدين،  ال�ضيا�ضة في  اإقحام  اإل جراء  الغالب؛  في 
وهوى بالحكم وال�ضلطة، واأّن اأعظم ما �ضال من دماء بين الم�ضلمين بدت وكاأنها 
لخالفات عقائديّة، اأو لما ترتب عليها من خالفات فقهّية، بينما لم تكن اإل لمطامع 
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القتل  اإلى �ضيوع  النزاع في العقائد  اأدى  اأدناها ُن�ضرة الدين، ويحّلل الم�ضار كيف 
والتكفير والت�ضليل، ويبّين كيف يكون ال�ضتدلل و�ضيلة كبرى لفهم الن�ّس، ويحّلل 
طبيعة الخالف الذي ن�ضاأ بين الم�ضلمين في اأيّهما اأحّق بال�ضدارة: ال�ضتدلل بالن�س 

)النقل( اأم العقل؟ 
ح اأّن الم�ضاألة ل يجب ح�ضرها في ترتيب اأولوّية اأحدهما  هدف الم�ضار اأن يو�ضّ
لأّن  نف�ضها،  ال�ضتدلل  عملية  تحكم  التي  ال�ضوابط  تقنين  في  واإّنما  الآخر،  على 
من الأ�ض�س المهمة في بناء حالة الوعي هو القدرة على ال�ضتدلل ال�ضحيح كاأحد 

الم�ضارات الكبرى في بناء الوعي.

امل�سار الرابع: بناء الوعي التحليلي الربهاين

اأن ي�ضّق طريقًا  العقل الإ�ضالمي في م�ضيرة الوعي بالدين  ا�ضتطاع  ح كيف  يو�ضّ
التحليل  منهجية  عبر  الديني  الن�ّس  فهم  هدفه  وحدهم،  الم�ضلمين  يخ�ّس  مبتكراً 
الأفراد  بين  التمايز  خالل  من  فل�ضفيًا  الوعي  بناء  اعتبارات  يحّلل  اإذ  الفل�ضفي، 
الإ�ضافة لر�ضيد  الفل�ضفية؛ ما مّكنهم من  بينهم والتكامل في مذاهبهم  والمفا�ضلة 
ح الم�ضار نطاق الوعي التحليلي في الإ�ضالم منذ تاأ�ضي�س الكندي له  الوعي. ويو�ضّ
مروراً بالفارابي و�ضوًل اإلى ابن ر�ضد، ويفح�س اإ�ضافاتهم ومو�ضوعّيتهم وتفّردهم 

والتزامهم منهجّية البرهنة فل�ضفّيًا.
 يحاول هذا الم�ضار اأن يفّند مقولة التوفيق بين الدين والفل�ضفة التي لزمت فال�ضفة 
الإ�ضالم بهدف انتقا�س جهدهم المعتبر في الدللة على الوعي فل�ضفيا. غاية الم�ضار 
في  الفاعل  اأثره  ويحّدد  بالإ�ضالم،  الوعي  لر�ضيد  الفل�ضفي  العقل  اإ�ضافة  يقّيم  اأن 

ت�ضكيل بناء الفكر فل�ضفيًا.
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امل�سار اخلام�س: بني اأخالق االإ�سالم وروحانيته

الم�ضلمين،  بين  الت�ضّوف  تجربة  خالل  من  الوجداني  الوعَي  الم�ضار  يحّلل 
بناء  في  والإن�ضاني  الح�ضاري  الجتماعي  الأخالقي  المت�ضّوفة  دور  لي�ضتخل�س 
الوعي بالدين، ويحّلل المنهج الذوقي بين المت�ضّوفة ليك�ضف عن اأي درجة نجح 
مقولة  الم�ضار  يفّند  واأخالقه،  الإ�ضالم  روحانّية  عن  وجدانيًا  التعبير  في  اأ�ضحابه 
»اإّن الت�ضّوف يمّثل جزءاً من الإ�ضالم«، ويقّيم نتاج ال�ضوفّية على م�ضتويات الفهم 
ح عالقة رجال  والإيمان وال�ضلوك، واأثر الزهد في ت�ضكيل الوعي بالإ�ضالم، ويو�ضّ
اأخالقهم،  وم�ضتوى  بها،  ات�ضفوا  التي  الروحانية  وطبيعة  بالعقالنّية،  الت�ضّوف 
اأن  الم�ضار  هدف  والتعبيرّية.  والوجدانّية  التعّبدّية  جوانبها  في  تجربتهم  ومراحل 
اإ�ضافة  اإّنما ي�ضّكل  اأن طريقة المت�ضوفة في التعبير عن الدين بمنهج وجداني  يثبت 
واجبة لبناء الوعي، لكنه وهو يعّبر عن روحانّية واأخالق الإ�ضالم؛ فاإّنه ل يمّثل جزءاً 

منه، واإنما هو اأثٌر من اآثاره.
*     *     *

هكذا تقّدم الدرا�ضة عبر م�ضاراتها الخم�ضة لكيفّية بناء »حالة« الوعي بالإ�ضالم، 
واإذ هي تعود للتاريخ لت�ضتخل�س منه مادة بناء الحالة كقاعدة اأولى للبناء؛ فاإّن هدفها 
اأو  والتوا�ضل،  المعرفة  وتقنيات  المعا�ضر  العلم  معطيات  عن  النف�ضال  كان  ما 
باأننا غير قادرين على مواكبة الذين تقّدموا  الت�ضليم  اأو  الغيبة عن وجودنا الواقعي، 
ونه�ضوا، اأو النب�س في الما�ضي لإيقاظ اأ�ضباب الفتن والنزاعات والبكاء على اأطالله، 

اأو الهروب من الحا�ضر – جموداً وانغالقًا – اإلى الذي م�ضى وانتهى.
هي روؤية تحمل بين دفتيها ت�ضّوراً لمبنى الوعي بالدين، حيث يجب اأن يوؤ�ّض�س 
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و�ضيق  والتطّرف  الغلّو  �ضور  لمواجهة  متكاملة؛  متالزمة  خم�ضة  م�ضارات  في 
الأفق وتدّني الفهم في قراءة دللت الن�ّس الإلهي، وفي مواجهة الع�ضبّية الحالقة 
والمذهبّية الخانقة التي ا�ضت�ضرت وطفحت في مجتمعات الم�ضلمين تدهوراً وتخّلفًا 
مما لم يحدث مثله في تاريخنا على كّل الأ�ضعدة حتى الأخالقية والدينية منها، وفي 

مواجهة غياب القدوة واأ�ضول المجادلة والحوار وبناء التجاهات ال�ضوية.
جذور  من  تنتزعها  ال�ضحيح،  الوعي  بناء  اأ�ض�س  ت�ضتلهم  محاولة  الدرا�ضة  هذه 
بالنف�س و�ضيانة  الثقة  تعزيز  الم�ضلمين ولقرون، هدفها  بين  فعليًا  �ضاد  الذي  الفكر 
الل�ضان العربي وجلب قيم القراءة الواعية للن�س في �ضوء ما يمكن اأن تطاله عقولنا 
من توهجات العلم وتطبيقاته وثورته المعرفية الهائلة، هي خطوة ل�ضتح�ضار الروح 
العلمية والمنهجية في ال�ضتدلل والتحليل والبرهان، وامتثال الروحانّية التي تقّوي 
العمل  وتمكين  والختالف  التنّوع  فقه  ت�ضييد  في  رغبة  هي  الموؤمن،  اأخالقيات 
الموؤ�ض�ضي بين الم�ضلمين، لتحليل اآيات الجهاد واأحكام اليمان والكفر التي �ضاعت 

وفق نظرات �ضيقة اأ�ضاءت للدين ولأ�ضحابه .
هذه الدرا�ضة محاولة لقراءة منهجية متفّح�ضة للتاريخ، ومراجعة مفرداته. ترّكز 
ما  – كل  بكل حر�س وحياديّة  وت�ضتبعد -  للفكر،  اأ�ضافت  التي  الإبداعات  على 
ب اأو مذهبّية، اأو ما جنح  كانت غايته الت�ضّدد اأو المغالة، وكل ما انبنى على تع�ضّ
والفكري  الجتماعي  الأمة  ن�ضيج  في  والتمزيق  والت�ضتيت  والتكفير  الت�ضليل  اإلى 

والديني.
 *    *     *
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اأدعو المولى القدير اأن يجعلها عماًل �ضالحًا متقّباًل، واأن يعفو عّنا اإنه تعالى يحب 
العفو، فلي�س لنا مطمٌع من ورائها اإل »الوعي« بديننا الحق، واأن يوؤجرنا على جهدنا 

المقل في الدللة على مبناه، اإنه �ضبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد هلل رّب العالمين

د. ح�صين �صبري

�أبوظبي 2015 م
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الم�سار االأول
الوعي بقيمة الذات

•تمهيد. 	
•الإ�ضالم والفكر. 	

•حيثيات ا�ضتحقاق الر�ضالة: 	
- الروح الجامعة.

- منظومة القيم.
- قد�ضية الكلمة.
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متهيد:

الدر�س والتحليل والعتبار، هذا  مّنا  ت�ضتحّق  اإنجازها  يتّم  لما  العظمى  الغايات 
وكيف  �ضبحانه؟،  الخالق  اإبداع  من  كانت  اإذا  فكيف  الب�ضر،  �ضنع  من  كانت  اإن 
وتجعله  اعتباره،  للُخلق  وتعيُد  ال�ضحيح،  لالإيمان  توؤ�ض�س  ر�ضالٌة  �ضاحبتها  اإذا 
الذي  الإن�ضاني  الح�س  وتوقظ  النا�س،  بين  الحياة  مناحي  �ضّتى  في  ال�ضارية  الروح 
ذهب عن الن�ضان لأمد طويل، وتنف�س عن العقل ما ران عليه من �ضاللت الفهم 
ر الغايات، و�ضيق الفراغ، وانح�ضار الولء  و�ضبابية الوجدان. واأنانّية الفعل، وِق�ضَ

هلل الحّق؟. 
اأّول تجّلياته  الإن�ضان كائنًا واعيًا،  اأن يجعل من   هكذا كانت غاية الإ�ضالم في 
يف�ضح  رّباني،  بمنهج  اإل  �ضحيح  وجه  على  تتم  ل  التي  واإن�ضانّيته  بذاته،  الوعي 
لهذا في كلمات خم�س  الفهم والعلم والإ�ضالح؛  ي�ضتطيع من  الذي  القدر  للعقل 
اأغلب  ذهب  والتي   ((4 الأنعام:  ر�ضالته«  يجعل  حيث  اأعلم  »اهلل  اأّن  الوحي  يعلن 
عّز  اهلل  لأّن  لها،  ي�ضلح  فيمن  ُجعلت  ر�ضالة  الإ�ضالم  اأّن  الى  فهمها  في  المف�ضرين 
وجل ي�ضطفي للنبّوة من علم اأنه ي�ضلح لها، وهو اأعلم بالمكان الذي ي�ضعها فيها))(. 
وُقرئت »ر�ضالته« و »ر�ضالته« على �ضيغة الجمع، وهذا ل يعّطل ما نحن ب�ضدده من 
در�س وتحليل واعتبار، والمعنى اأّن للر�ضالة مو�ضعًا مخ�ضو�ضًا ل ي�ضلح و�ضعها اإل 
فيه، فمن كان مخ�ضو�ضًا مو�ضوفًا بتلك ال�ضفات التي لأجلها ي�ضلح و�ضع الر�ضالة 
))(، واأجمل البع�س مخ�ضو�ضّية ال�ضفات »بمن هو ماأمون عليها«  فيه كان ر�ضوًل 
العبيكان،  مكتبة  معو�س،  حممد  وعلي  املوجود  عبد  اأحمد  عادل  حتقيق  الك�ضاف،  الزخم�رشي:   )((
الريا�س، ط )، 998)م، ج )، �س: 393، وابن كثري: تف�ضري القراآن العظيم، حتقيق: �ضامي بن حممد 

ال�ضالم، دار طيبة، الريا�س، ط )، 999)م، ج )، �س: )33
))( الرازي: التف�ضري الكبري، دار الفكر، بريوت، ط )، )98)م، ج 3)، �س: 86)
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لر�ضالة  التبليغ  تبعات  لحمل  الواجبة  المانعة  الجامعة  ال�ضفة  »الأمانة«  فارتاأى   ،)((

ال�ضماء، فاإن »حيث« الواردة في الآية قد اعُتبرت المو�ضع من خلقه الذي يرت�ضيه 
وي�ضطفيه ر�ضول ً،))( فدلّت ظرفّية المكان على اإن�ضانّية الإن�ضان في اأجّل مراتبها، 
مثلما دّل الكمال الإن�ضاني على طهر المكان الذي اختير لنطالق الر�ضالة، فالر�ضالة 
لهذه العتبارات »ف�ضل من اهلل تعالى يخت�ّس به من ي�ضاء من خلقه، ل ينالها اأحد 
بك�ضب، ول يتو�ّضل اإليها ب�ضبب ول ن�ضب«)3(، وا�ضتملت الآية – ت�ضريحًا وت�ضمينًا 

– العنا�ضر الالزمة بال�ضرورة لأداء ر�ضالة ال�ضماء الخاتمة حيث:
•اإنه ل يتوجه فهم من اأُبلغوها اإل لإقران الر�ضالة باهلل تعالى. 	

•اإّن اأول من يتلقاها هم اأهل هذا المكان المخ�ضو�س »جزيرة العرب« والذين  	
فيهم ما يمكنهم من اتباعها واأداء واجب الدعوة وَمهّمة التبليغ للكافة.

•اإنه قد اختير لنطالق الر�ضالة اأطهر بقاع الأر�س. 	
•اإن العوائق جّمة، لأن هناك من �ضيحولون قدر جهدهم دون اإنجاح الر�ضول  	
كان  والتي  مّكة،  في  النبّوة  لفي�س  الأولى  اللحظة  منذ  الر�ضالة  واإنفاذ  ملسو هيلع هللا ىلص 
للعرب  متجرة  كانت  فقد  ونه�ضتهم،  العرب  في وحدة  بالغ  »اأثر  لموقعها 
ومثابة للنا�س، وكان لقري�س مكانتها من الح�ضارة، وكانت اأهلها اأكثر القبائل 
بال�ضعوب اختالطًا، وكانوا على اآثارة من العلم بالكتب المنزلة، وتهّياأت لهم 

الو�ضائل لثقافة الل�ضان والفكر«)4(. 
الر�ضالة، بريوت،  القراآن، حتقيق: عبد اهلل بن املح�ضن الرتكي، موؤ�ض�ضة  ))( القرطبي: اجلامع لأحكام 

ط)، 006)م، ج 9، �س: ))
))( اأبو زهرة: زهرة التفا�ضري، دار الفكر العربي، بريوت، جملد 5، �س: 658)

)3( حممد ر�ضيد ر�ضا: تف�ضري املنار، مطبعة املنار، القاهرة، ط )، 947)م، ج 8، �س: 39
)4( اأحمد ح�ضن الزيات: تاريخ الأدب العربي، دار نه�ضة م�رش، القاهرة، �س: 6)، 7)
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الة وال�ضالُم ومن معه هم َحَملًة الر�ضالة،  لهذا فطن العرب اأّن محّمداً عليه ال�ضّ
التبليغ،  واجب  عليهم  اأن  اآمنوا  الذين  َعِقل  كما  تبعاتها،  اأداء  على  ون  م�ضرُّ واأنهم 
مثلما اأدركوا اأن الزمان والمكان والإن�ضان فيما يرونه ماثاًل اأمام اأعينهم ل ي�ضكلون 
اأعمار محمد �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، و�ضحبه محدودة،  التبليغ، حيث  لتمام  كفايَة 
الر�ضالة  اآفاق  ت�ضع  حتى  �ضّيقة   - ات�ضاعها  على   – العرب  وجزيرة  باأجله،  كلٌّ 
اأثر  باأيديهم - بعد وحي اهلل تعالى - غير ما وعته �ضدورهم من  وغاياتها، ولي�س 
الفطنة والحكمة التي كانت لهم وظّلت فيهم موؤّثرة وم�ضيِّرة، وعرفوا بها في اأرجاء 
الجزيرة وما حولها، فيما جادت به قرائحهم في ل�ضان عربّي بليغ، دّل على اأّن له في 

نفو�ضهم اأ�ضوًل وجذوراً من العتقاد بخالق.

االإ�سالم والفكر:

اأّن ن�ضوء الفكر في الإ�ضالم وما  لذا فمن غير ال�ضواب اأن نذهب مع من يّدعي 
�ضاحبه من الوعي؛ كان مبدوؤه اللحظة الأولى لوحي ال�ضماء، تحديداً حين لم�ضْت 
كلمة »اقراأ« ال�ضمع الإن�ضاني في لفظ عربّي مبين، انت�ضر خبره في الأر�س على ل�ضان 
ال�ضادق الأمين، اإذ َفرٌق بين الإ�ضالم من جهة، والفكر الذي نما في ظله من جهة 
اأيقن  التي  الوحي  ن�ضو�س  بناوؤه، خزانته  مكتمٌل  �ضماوٍي  كديٍن  فالإ�ضالم  اأخرى، 
الم�ضلمون �ضّحتها من القراآن وال�ضّنة، فال مجال لكائن من كان اأن ي�ضيف اإليهما، 
تحقيقًا  اأو  الن�ضو�س،  لدللت  �ضبراً  اأو  در�ضًا وتمحي�ضًا،  اأو  الفهم،  في  تعمقًا  اإل 
فهمه  اإلى  الدليل  وهي  اللغة  فوعاوؤه  منها،  ب�ضبٍب  ن�ضاأ  الذي  الفكر  اأما  لمراداتها، 
وا�ضتنباط معانيه وا�ضت�ضعار اإعجازه، لهذا تظّل لغة العرب – اأداة هذا الفكر- منظومة 
اأولى متكاملة وفاعلة ومحّددة لهويّة الإن�ضان الذي ي�ضتخدمها، وما يحمل من تراث 
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وقيم وحكمة، يجب مراجعتها و�ضبر اأغوارها واإخ�ضاعها للتحليل والعتبار، لأنه 
»غالبًا ما يتم اإهمال الر�ضيد العربي القديم في درا�ضة الفكر«))(

من  بّينات؛  اآيات  من  تالها  وما  »اقراأ«  فيما حملته  ندرك  اأن  علينا  ع�ضير  وغير 
رسول  من  أرسلنا  {وما  وجّل  عّز  يقول  الل�ضان  عربّية  على  وتوكيٍد  للفكر،  تحفيٍز 
عنهم  وتنوقل  وتبّينوه  عنه  فهموا  فاإذا  اإليه،  اأقرب  لأنهم   4 قومه}ابراهيم:  بلسان  إال 
وانت�ضر، قامت التراجم ببيانه وتفهيمه، كما اأنه يكون اأبعد من التحريف والتبديل، 
واأ�ضلم من التنازع والختالف«))(. فالفهم تابع للفظ، والن�ضر تابع للنقل، والبيان 
ز في عقولهم الوعي،  تابع لل�ضرح، لتنبيه اأفهام النا�س اإلى ما ينطق به الوحي وهو ُيحفِّ
وفي نفو�ضهم الت�ضليم باأمر اهلل تعالى، لأّن فيهم من �ضيحمل هذا الأمر اإلى قومه، ثم 
اإلى جن�س العرب، وهم الموكل اإليهم حمل الر�ضالة اإلى النا�س كاّفة، ومن الغايات 
ببناٍء  اإل  يكون  الذي ل  الإيماني،  الوعي  من  ت�ضييُد �ضرح جديد  للر�ضالة  الكبرى 

جديد من الفكر يتناغم ور�ضالة الدين الخاتم.
فالخطاب القراآني نظر - اأّول ما نظر - اإلى من يحمل الر�ضالة، ل اإلى الر�ضالة 
ذاتها، اأي اإلى بناء الإن�ضان قبل النظر اإلى بناء اأّمة الر�ضالة، اإذ الإن�ضان ال�ضحيح فكره، 
للدين، لأنه هو من  انت�ضاره  �ضحيٌح معتقده، �ضحيٌح وعيه، �ضحيٌح ولوؤه ومتيٌن 
�ضيحمل عبء الر�ضالة على الوجه الذي اأراده اهلل تعالى، هكذا كان مق�ضد الر�ضالة 
الأول ت�ضكيل جوهر الإن�ضان، الذي ي�ضكن تلك البقعة الوعرة الممتدة في �ضحراء 
الحركة  لهّمته عن  لعزيمته، �ضارفًة  مثبطًة  الأر�س  لم تكن  العربية، حيث  الجزيرة 
والحياة، مثلما فعلت ما عداها من �ضحراوات ب�ضاكنيها، فكاأنها كانت الق�ضاوة التي 
))( دومينيك اأورفوا: تاريخ الفكر العربي والإ�ضالمي، ترجمة: رندة بعث، املكتبة ال�رشقية، بريوت، 

ط)، 0)0)، �س6)
))( الزخم�رشي: الك�ضاف، ج 3، �س: )36
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اأُعطيت لغاية، وُرّتبت لق�ضد، هو اأن ت�ضون للعربي خياله، وُتعلي في نف�ضه العّزة، 
ه ب�ضال�ضة الحروف، و�ضلطان الكلمة، وتمكنه وهو يجابه ال�ضحراء و�ضظف  وتمدُّ
العي�س من قّوة التاأّمل، لذا كانت لغته �ضاحة رحبة لفكره، واإبداعاته، وماآثره، واأيامه، 
اأّنه  فيه  اأعظم ما  اإعجاز،  اآت من  لما هو  تهُيوؤاً  لتجاربه وحكمته ووعيه،  ومر�ضداً 
من جن�س ما كان فيه نبوغ ل�ضانهم وتفّرده، فحدث اأن تالقت ن�ضو�س الوحي مع 
مكنون الحكمة من لغة العرب، وما طوته �ضدورهم من مخزون ح�ضاري، وبقية 
اأن تبّدل  مما ترك الأولون من الخير، والنزوع الإيماني، فكان نتيجة هذا التالقي 
في زمن وجيز هذا الإن�ضان من بدوي اأّمي ب�ضيط اإلى عاقل واٍع بجوهر الر�ضالة التي 
متاأمٍل في جميع  اإلى  النظر  متغّير، ومن محدود  اإلى  لها، ومن جامد  اأهاًل  َتَخّيرْتُه 
المخلوقات، ومن جاهلّي �ضيق النظر اإلى معَتِبٍر وُمفّكر في قيمة الإن�ضان التي تعلوا 
على  يق�ضر حكمه  من  يخطئ  لهذا  كلها،  الكائنات  – قيمة  ال�ضحيح  – بالإيمان 
جن�س العرب قبل الإ�ضالم بالنظر اإلى جانب البداوة وحده، اأو الأمية المتف�ضية فيهم، 
اأو العبادات التي �ضادت اأغلب جماعاتهم، ثم يغفل عما اأُعطوه من قدرة على البيان 
والبالغة، التي تدل على اأن فيهم نوعًا راقيًا ومتفرداً من الفكر، لأن الفكر من هذا 
العربي هو الواجهة التي ُي�ضتدّل بها عليه، فما ي�ضل ما بين الفكر والإن�ضان اإّنما هي 
ماهّيته، وكينونته التي بها يتمايز، وما ي�ضل ما بين الفكر والإن�ضان هي رابطة جدلّية، 
يتكامالن معًا، اأخذاً وعطاًء، تاأثيراً وتاأثُّراً. ولي�س هناك �ضيٌء اأعظم تج�ضيداً للفكر 
الو�ضل  اإبداعاته، ومثلما تكون جدلّية  فيه ينه�س، وتتجّلى  الذي  الكلمة  من وعاء 
للفكر، حيث  مراآة  الكلمة  فت�ضير  ول�ضانه،  فكره  بين  تكون  وفكره،  الإن�ضان  بين 
�ضار  اإذا  فكيف  ودّقته،  ونظمه  الفكر  علّو  على  دّل  ودّق،  الكالم  انتظم  كلما  اإنه 
الكالم بهذا الو�ضف �ضمتًا عاّمًا لأمٍة فر�س تمّيزها المكاني الزماني والإن�ضاني على 
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مجموع اأفرادها اأن تكون الكلمُة �ضّرهم ونجواهم، روحهم ووجاهتهم، وجعهم 
ومق�ضدهم، هكذا قبل الإ�ضالم كان العرب – رغم اأّمّيتهم الغالبة فيهم – مطبوعين 
ل يتكّلفون، والكالم عليهم اأ�ضهل واأي�ضر، وعّلة ذلك اأنهم »لم يحفظوا اإل ما التحم 
ب�ضدورهم، واّت�ضل بعقولهم من غير تكّلف ول ق�ضد«))(. من هنا ا�ضتطاعت الكلمة 
وا�ضتمالة عقولهم  بان�ضغال وجدانهم  األ�ضنتهم،  الحكمة على  اأن تحمل خ�ضائ�س 
اإل  بالأحداث التي يعاي�ضونها، فكانت عفوّيتهم في التعبير، ولم يتحقق لهم ذلك 
بقدرات مكينة ا�ضتقّرت في طباعهم واأّدت بهم اإلى و�ضع كل لفظ في ن�ضابه، وكل 

معنى في �ضياقه.

حيثّيات ا�ستحقاق الر�سالة:

اأوانها، واأر�ضها،  لأن ر�ضالة ال�ضماء في هداية الب�ضر تظل بالغة الأثر، ولأن لها 
الإن�ضانّية  الّظرفّية  تن�ضجم  اأن  من  بٌد  هناك  يكن  فلم  باأدائها،  يتكّفل  ومن  ونا�ضها، 
التي توجب الر�ضالة، والظرفّية الإن�ضانية التي تكفل بقاءها وتبليغها. لهذا تعا�ضدت 
من  الإ�ضالم؛ جملٌة  ر�ضالة  ل�ضرف حمل  والإن�ضان  والزمان  المكان  ا�ضتحقاق  في 

الحيثيات، ياأتي في مقّدمتها: 

الروح اجلامعة:

فالإن�ضان هو المق�ضد الأول لالإ�ضالم، معتقده، ونف�ضه، ووعيه. اأما �ضاللة العرب 
»بما هي  ذلك  لها  كان  فقد  الدين،  على خاتمّية  �ضاهد  اأّول  لتكون  ُاختيرت  وقد 

))( اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد ال�ضالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط 7، 998)م، ج 3، 
�س: 8). 
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عليه من مالحة ال�ضحنة وتنا�ضب الأع�ضاء، وح�ضن التقاطيع وو�ضوح المالمح«))(، 
فالعربي لم تعّطله اآفات البدن من ِق�ضر اأو �ضعف اأو نق�س، فال تجد فيه �ضفرة غالبة، 
ول حمرة غالبة، ول �ضواد غالب، ول بيا�س �ضديد، اإنما هو تو�ضط بين هذا كله، 
ول تجد عليه طبعًا غالبًا، اإنما هو اعتداٌل بين النفعالية الزائدة والتراخي ال�ضديد، 
النف�س  وعّزة  والأريحّية  والأنفة  الكرم  من  الطباع  با�ضتواء  الج�ضد  اآلة  فاعتدلت 
وال�ضجاعة، ما اأدى اإلى اأنهم كانوا اأرحب �ضدراً لتلقي الدين الجديد، مما عداهم 

من الأمم التي كانت موجودة اآنذاك. 
باأو�ضاعها  نا�ضبتهم  التي  المعجزة  اللغة  هذه  اأهل  »كانوا  اأنهم  العرب  َو�ضُف   
في معاني التركيب« ))(، محاولة فيها جدة، من غير ما ع�ضبية اأو عن�ضرية لإرجاع 
جبلتهم  في  نالوه  الذي  النف�ضي  الع�ضوي  التناغم  اإلى  العرب  عند  البياني  الإعجاز 
الغالبة، كاأّن قّوًة قد منحتهم هذا الن�ضجام تهيئة لما ينتظرهم من َمهّمة �ضامية لتلقي، 

ثم قبول، ثم تبليغ الدين.
بعثة  قبل   - عقوداً  العرب  عا�ضه  الذي  ال�ضحراوي  المجتمع  طبيعة  اأبانت  وقد 
النبي �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم- عن بداوته، وعن تمايٍز طبقي ينت�ضب الفرد فيه ويفخر 
ويعلي انتماءه لقبيلته، ورغم قّوة النتماء الذي ظّل محوراً اأّولّيًا ت�ضّكلت حوله حياة 
الإن�ضان العربي، ورغم التباين الملحوظ بين القبائل في وجاهتها، والت�ضنيف ال�ضارم 
الذي اآلت اإليه عّزاً، ن�ضبًا، وماًل، فاإّن رابطًا خفّيًا ظّل ي�ضري بينهم، يعلي الو�ضائج 
وال�ضالت التي تجمعهم، حتى ت�ضعر اأّن روحًا ملهمًة واحدًة هي الأكثر ر�ضوخا في 
اأن جذورهم واحدة، ربما  اأو�ضالهم، وتذكرهم في كّل حين  في  تتغلغل  وعيهم، 

))( الرافعي: تاريخ اآداب العرب، مكتبة الإميان، املن�ضورة، م�رش ج )، �س: 34
))( املرجع نف�ضه، ج )، �س 34

 .indd   45 4/19/16   4:35:06 PM



بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني« 46

لهذا ل يتمكن الدار�س من الفهم الدقيق لتاريخ الوعي في الإ�ضالم اإل بالبحث فيما 
�ضاد هذه المنطقة قبل النبّوة، حيث اإّن »ظهور الإ�ضالم ل يمكن اأن ُيفهم بمعزٍل عن 
ما�ضي العرب في جاهلّيتهم، لأن روح الأمة يمتد عبر الزمان حتى لو تقلبت عليها 
الأديان، وتطورت في لهجاتها ولغاتها وعاداتها«))(، ذلك مّما دعا بروكلمان اأن 
�ضحيح  وهذا  واحدة«))(،  اأّمة  يوؤّلفون  اأّنهم  باإح�ضا�ضهم  مدينون  »العرب  اأّن  يقرر 
فقد »كان لبالد العرب دين واحد وعقيدة م�ضتركة مركزها مكة«)3(، وعلى ذلك 
فاإّن وعي العرب – فرادى – بقيمة جمعهم في اأر�س واحدة وما�ٍس واحد لم يكن 
خلّواً من م�ضامين كثر، اإذ هو اإح�ضا�س ملوؤه الوعي بالدم والتراب والم�ضير، وقد 
تمّكن الجاحظ من و�ضف تلك الحال باأّن العرب »�ضيء واحد في الطبيعة واللغة، 
والهّمة وال�ضمائل، والمرعى والراية، وال�ضناعة وال�ضهوة« )4(، هذه ال�ضيئّية الواحدة 
اأعطتهم من تفّرد بنيانهم الع�ضوي واللغوي والفكري  اآثارها، فبقدر ما  كانت لها 
الجاهلي،  بالع�ضر  زمنهم  و�ضف  حين  منهم  نالت  فاإّنها  والخلقي؛  والجتماعي 
– على اأيامهم، و�ضعرهم، وُخلقهم ووعيهم واأحكامهم،  وان�ضحب ذلك – ق�ضراً 
اإلى  تاأريخ �ضحيح، ول  اإلى  اإلى علم، ول  ي�ضتند  الموؤرخين تعميٌم ل  بين  وتاأ�ض�س 
الذي هو  الجهل  من  م�ضتقة  لي�ضت  »الجاهلّية«  اأّن  البع�س  يرى  اإذ  من�ضف؛  تقييم 
�ضد العلم ونقي�ضه، اإنما هي م�ضتقة من الجهل بمعنى ال�ضفه والغ�ضب والّنزق« )5(، 

))( علي ابراهيم ح�ضن: التاريخ الإ�ضالمي العام، مكتبة النه�ضة امل�رشية، القاهرة، �س: 3.
))( بروكلمان: تاريخ ال�ضعوب الإ�ضالمية، ترجمة: نبيه اأمني فار�س ومنري البعلبكي، دار العلم للماليني، 

بريوت، ط 5، 968)م، �س: 9)
)3( ح�ضن ابراهيم ح�ضن، تاريخ الإ�ضالم، دار اجليل، بريوت، ط 4)، 996) م، ج)، �س)4 

)4( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 3، �س: )9).
)5( �ضوقي �ضيف: تاريخ الأدب العربي يف الع�رش اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، ط 4)، 003)م، �س: 
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وهذا غير �ضحيح على اإطالقه، فاإّن ما خلفته الجاهلية من اآثار لغوية يحيل اجتماع 
الحكمة التي نطقت بها هذه الآثار اللغوية مع ما ُيظّن اأنه ال�ّضفه.

 فالجاهلية في واقع الأمر ل تكون اإل في الع�ضبّية التي تجمع اأو�ضال الإن�ضان 
وخياراته كلها في دائرة مغلقة، وتحول بينه وبين �ضعة الأفق، وعمق الفكر، واأ�ضالة 
الُخلق، ويوؤكد هذا المعنى ما توفر وان�ضاف اإلى الع�ضبّية من ثورات الغ�ضب وما 
ينجم عنها من اندفعات كانت توقد حروبًا ونزاعات كبرى بينهم لأ�ضباب ل قيمة 
لها. الغريب اأنه طوال هذا الزمن ما تخلى عرب الجزيرة عن اأن ُيذّكر بع�ضهم بع�ضًا 
باأنهم ذوو قربى ورحم، يوؤّيد ذلك ما قيل باأّن »كّل قبيلة في عرب الجاهلية كانت 
توؤمن بن�ضبها وتعتز به وباأنها تعود اإلى اأ�ضل واحد، فهي من دم واحد، ولحم واحد، 
من اأجل ذلك عبروا عن القرابة باللحمة«))(. لعّله لذلك يمكننا الحكم بخطاأ من 
اأّنها »ا�ضم  اأر�ضًا بعينها، فقد دّل لفظها على  اأو  اأو �ضخو�ضًا  اأّن للجاهلية زمنًا  ظّن 
للحال وهو الغالب في الكتاب وال�ضّنة« وقد يكون »ا�ضمًا لذي الحال« كانت في 
الأ�ضل �ضفة ولكن غلب عليه ال�ضتعمال حتى �ضار ا�ضمًا؛ فال ُيقال غالبًا اإل على 
حال العرب التي كانوا عليها قبل الإ�ضالم، ولما كانوا عليه من مزيد الجهل في كثير 
من الأعمال والأحكام«))(، من �ضواهد ذلك ما روي عن اأحدهم باأنه كان ُملزمًا باأّن 
ين�ضر اأخاه في الملمات، ولي�س له اأن يت�ضاءل اأهو ظالم اأم مظلوم )3(، في اإ�ضارة اإلى 
�ضيق الأفق والتع�ضب اللذين غلبا علي كثير من اأفعالهم واأ�ضعارهم، ورد ذلك فيما 

ّمة: قاله دريد بن ال�ضّ

))( املرجع نف�ضه، �س: 57
))( الألو�ضي: بلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب، حتقيق: حممد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ج )، �س: 5) وما بعدها.
)3( بروكلمان: تاريخ ال�ضعوب الإ�ضالمية، �س 8)
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َغ���َوْت إْن  غ��زّي��ة  م��ن  أن���ا  أْرُش��ِد))(وه���ل  َغزّيُة  َترُشْد  وإن  َغَويُت 
ذر  لأبي  و�ضّلم  عليه  اهلل  �ضّلى  الر�ضول  قول  �ضحيحه  في  البخاري  روى  وقد 
اإلى  النظر  ُيعّزر  فيك جاهلّية«))(، مما  امروؤٌ  »اإّنك  باأّمه:  الغفاري عندما عيَّر رجاًل 
لالأمور  نظرته  تجعل  الفرد  تنتاب  عندما  متدّنية،  اأخالقية  حاًل  باعتبارها  الجاهلية 
قا�ضرة، واأحكامه باطلة، وت�ضّرفه �ضائنًا، لكنها ل تق�ضي على ما ُجبل عليه بالأ�ضل 
البعثة  قبل  العرب  عند  �ضائعًا  هذا  وكان  النف�س،  وعّزة  والحكمة  الخير  طباع  من 
النبوّية، لذا كانت ال�ضيادة في ل�ضانهم لتلك الخ�ضال الأ�ضيلة، ولي�س لتلك الحال 
ديوانهم  لغتهم  ظّلت  ذلك  مع  الجاهلّية،  فحوى   - وحدها  تمّثل-  التي  المتدّنية 
وجوهر وجودهم، ويظل اأعظم �ضاهد عليها اأ�ضعارهم التي دلّت على »الحقبة التي 
تكاملت للغة العربية خ�ضائ�ضها« )3(، واقترن ال�ضعر بالعرب، لهذا يقول الألو�ضي: 
»لفظ العرب في الأ�ضل ا�ضم لقوم جمعوا عّدة اأو�ضاف؛ اأحدها: اأّن ل�ضانهم كان 
اأّن م�ضاكنهم كانت  اأولد العرب، والثالث:  اأنهم كانوا من  العربية، والثاني:  اللغة 
ي�ضمد  ل  تحليل  وهذا  والأر�س،  والدم  بالل�ضان  العربية  فجعل  العرب«)4(،  اأر�س 
طوياًل اأمام دخول غير العرب في الإ�ضالم بعد امتداد الفتوحات اإلى اأركان الأر�س، 
و�ضار بين الم�ضلمين من اأتقنوا العربية ل�ضانًا و�ضكنوا اأر�س العرب، دون اأن تتحّقق 
فيهم رابطة الدم، كما ل ي�ضمد اأمام وجود من توافرت فيه رابطة الدم والل�ضان لكنه 
مما  وهذا  بالل�ضان،  اأ�ضا�ضها  في  تتقّوم  اإنما  فالعربية  بالأر�س،  ال�ضكنى  رابطة  فقد 

))( اأبو زيد بن اأبي اخلطاب القر�ضي، جمهرة اأ�ضعار العرب، حتقيق: حممد علي البجاوي، دار �ضادر.
ال�ضلفية،  املكتبة  واآخرون،  اخلطيب  الدين  حمب  وت�ضحيح:  �رشح  ال�ضحيح،  اجلامع  البخاري،   )((

القاهرة، ط )، 400)ه، ج 4، كتاب الأدب، حديث 6050، �س: 00)
)3( �ضوقي �ضيف: تاريخ الأدب العربي يف الع�رش اجلاهلي، �س: 38
)4( الألو�ضي: بلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب، ج )، �س: ))
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اأ�ضفى تلك الروح الواحدة التي بها ي�ضير الولء الأّول لالإ�ضالم؛ وكالم اهلل تعالى 
ل ُيعقل »اأن ينزله على نظم لي�س من ل�ضانهم، لأنه ل يكون حّجة عليهم«))(، مّما 
اأعطى الحرف العربّي مرونته الق�ضوى وخ�ضو�ضّيته التي ل تكون لغيره في النظم 
وال�ضياغة والدللة، فوق ما كان له من الدللت الفكرية والأخالقية والجتماعية، 
حيث ظّل الحرف العربي �ضاهداً على اأّن للعرب قبل الإ�ضالم نوعًا من العلم، و�ضكاًل 
من الح�ضارة، وروحًا تمّيزهم، حتى قيل: اإّن اأّمة العرب »م�ضهورة عند الأمم من 
العّز والمنعة«))(، و�ضار الحرف العربي »جزءاً ل يتجّزاأ من الهوية الدينية والقومية، 
الحرف  هذا  لأن  فيه«)3(،  ُيكتب  الذي  والزمان  المكان  عن  النظر  بغ�ّس  وذلك 
والأوا�ضر  العالقات  وبينهم  فيهم  لين�ضج  بالإ�ضالم  تدين  من  بين  �ضلطانه  فر�س  قد 

العديدة، ويمدهم ب�ضبب متين للولء لالأر�س والنتماء للمكان.
�ضحراء  تكن  لم  الجتماعية«)4(؛  الحياة  تقّرر  »التي  هي  الأر�س  كانت  ولما   
يكن  لم  به؛ حيث  تحيط  التي  الأمم  عن  العربي  عزلة  في  �ضببًا  وامتدادها  الجزيرة 
بهم،  ات�ضلوا   ،)5( جاورتهم«  التي  الكبرى  الح�ضارات  عن  مناأى  في   « العرب 
له  اأعظم الدول واأقدم الح�ضارات كان  المتو�ضط بين  اأّن موقع بالدهم  واأدركوا » 
الف�ضل في ات�ضاع تجارتهم« )6(، فُعرفت مدنهم، وعلى راأ�ضها مكة، فقيل في ِعَظم 
))( الزرك�ضي: الربهان يف علوم القراآن، حتقيق: حممد اأبو الف�ضل ابراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

ج )، �س )9
))( �ضاعد الأندل�ضي: طبقات الأمم، حتقيق: الأب لوي�س �ضيخو الي�ضوعي، املطبعة الكاثوليكية لالآباء 

الي�ضوعيني، بريوت، ))9)، �س: )4. 
)3( الك�ضندر �ضتيبت�ضفيت�س: تاريخ الكتابة، ترجمة حممد الأرناوؤوط، �ضل�ضلة عامل املعرفة، العدد 69)، 

يناير 978)م، �س: 9)).
)4( بروكلمان: تاريخ ال�ضعوب الإ�ضالمية، �س: 7)

)5( توفيق برو: تاريخ العرب القدمي، دار الفكر املعا�رش، بريوت، ط )، 996)م، �س: )7) 
)6( علي ابراهيم ح�ضن: التاريخ الإ�ضالمي العام، �س: 495
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فيها  المقّد�ضة،  وكعبتهم  تجارتهم  بيت  كانت  »اأنها  العرب  على  وزعامتها  �ضاأنها 
يقيمون اأعيادهم واأ�ضواقهم التي لم تكن تجارية وح�ضب، بل واأدبّية اأي�ضًا، ُتعر�س 
اإلى اأن  فيها �ضلع ال�ضعر، فيتناف�س ال�ضعراء ويقوم بينهم المحكمون »وهذا ما اأدى 
»�ضيطرت لغتها بحكم مكانتها« حتى »اأ�ضبحت لغة الأدب الرفيعة« ))(، فامتزجت 
طريقتهم في المعي�ضة مع �ُضبلهم في المعرفة امتزاجًا فريداً، كانت فيه معي�ضتهم مطّية 
لمعارفهم، وكانت معارفهم مهداً لمعي�ضتهم، ما جعلهم يتاآلفون في روح واحدة، 

هي اأّول ما ا�ضتحّقوا به اأن يكونوا الأجدر باأمانة التبليغ لر�ضالة الإ�ضالم بين الأمم.

منظومة القيم:

ل تكون الروح الجامعة لأمٍة بمعزل عن نظام ُخلقي يوؤ�ّض�س لها، بل ل تكون هناك 
اأّمة، ول تكون هناك روح ُتجّمع اأفرادها من غير هذا النظام، الذي ظّل بين العرب 
نظامًا عملّيًا يمار�ضونه، ل يحتاجون لممار�ضته اإلى عهد يوثقه، اأو تدوين يذكرهم 
به، وكانت له �ضواهده واآثاره، فقيل عن �ضعورهم بال�ضرف اأنه »كان بالغ الح�ضا�ضية 
ت�ضتر  مكنوناتها، ول  تف�ضح  اأنها  طبعها  من  ال�ضحراء  لأّن  رّبما  ال�ضحراء«))(،  في 
من يحتمي بها نهاراً عن الأب�ضار ول لياًل عن الأ�ضماع، ما جعل العربي جريئًا ل 
ياأبه لخطر، مالكًا لإح�ضا�ضه بعّزته وعّزة قومه، َحِيّيًا، حري�ضًا، ذا نخوة ومروءة؛ ما 
دفع ابن خلدون ليقول في العرب اأّنهم »اأ�ضرع النا�س قبوًل للحّق والهدى ل�ضىلمة 
طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخالق«)3(، وكان هذا ب�ضبب »ما 

))( �ضوقي �ضيف: تاريخ الأدب العربي يف الع�رش اجلاهلي، �س: 50
))( بروكلمان: تاريخ ال�ضعوب الإ�ضالمية، �س: 0)

)3( ابن خلدون: املقدمة، حتقيق: حجر عا�ضي، دار ومكتبة الهالل، بريوت، ط 986)م، �س: 04).
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وا به في عقولهم واأل�ضنتهم واأخالقهم واأعمالهم«))(، لذا ي�ضعب الف�ضل بين  اخت�ضّ
األ�ضنُتهم، وبين  اأعمالهم واأنَباأْتنا بها  اأّكدتها  اأوتي العرب من نقاوة في اأخالقهم  ما 
ما حملت عقولهم من قّوة لي�ضت بالهينة في تمييز طيب الأخالق عن خبيثها، ينقل 

الجاحظ عن الحارث بن حلزة الي�ضكري قوله: 
ال��م��ج��از ذي  ح��ل��ف  والكفالُءواذك������روا  العهود  فيه  م  ق��دَّ وم��ا 
األه���واُءح����ّذر ال���خ���ون وال���ت���ع���ّدي وه��ل المهارق  ف��ي  م��ا  َت��ْن��ُق��ُض 

و »المهارق« هي ال�ضحيفة البي�ضاء يكتب فيها، يدلل الجاحظ بذلك على علّو 
الكلمة بين العرب لأن من �ضاأنهم »ترك اللفظ يجري على �ضجّيته وعلى �ضالمته، 
حّتى يخرج على خير �ضنعة ول اجتالب تاأليف«))(، ول يكون لّلغة اآلتها من �ضالمة 
اإل ل�ضالمة الخلق الذي يمّدها بالألفاظ  اأ�ضحابها  العبارة على ل�ضان  الحبك ودّقة 
والتراكيب، ب�ضبب ذلك يرّد ابن جّني على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ 
وتراعيها،  وُتهّذُبها  فُت�ضلحها  باألفاظها  ُتعنى  كما  »العرب  اأّن  المعاني  واإغفالها 
تلتزمها  التي  وبالأ�ضجاع  اأخرى،  وبالخطب  تارة،  بال�ضعر  اأحكامها،  وتالحظ 
في  قدراً  واأفخم  عليها،  واأكرم  عندها،  اأقوى  المعاني  فاإّن  ا�ضتمرارها،  وتتكّلف 
من  نوعًا  لغتهم  في  العرب  اأرادها  التي  المعاني  فخامة  اعُتبرت  وقد  نفو�ضها«)3(، 
اإذ هما – الحكمة والعلم – نتاج اأخالقهم، التي هي  الحكمة، و�ضربًا من العلم، 
»ع�ضارة خبرة في الحياة وفهم لأ�ضرارها يدّبجها ذهن زكّي، وتمتاز ب�ضفة التجريد 
التي تجنح بها نحو اآفاق الفل�ضفة«)4(، لكنه جنوح اإلى التفل�ضف في خ�ضو�ضّية عملّية 

))( الألو�ضي: بلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب، ج )، �س: 9).
))( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 3، �س: 7.

)3( ابن جني: اخل�ضائ�س، حتقيق: حممد علي النجار، املكتبة العلمية، بريوت، ج )، �س: 5)).
)4( حممد توفيق اأبو علي: الأمثال العربية يف الع�رش اجلاهلي، دار النفائ�س، بريوت، ط 988)م، �س:47)
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اإل لهم، ما اعتبرها البع�س موهبة روحّية عاّمة في الدرجة الأولى، لكنها  لم تكن 
عند العرب تجّلت في ال�ضعر »الذي ترعرع عندهم وازدهر في رعاية الدين«))(، ما 
ينبئ عن تغلغل الح�ّس الديني في نف�س العربي مما بقي من اأثر الر�ضالت ال�ضماوية 
ال�ضابقة في الجزيرة العربية وما حولها، فال ن�ضل اإلى اأواخر الع�ضر الجاهلي حتى 
فكرة  قبلوا  القدماء  العرب  »اإّن  قيل:  بل   ،)(( الوحد«  الإله  »لفكرة  ا�ضتعداداً  نجد 
واأّنها  العرب،  بين  تكن  لم  »الوثنّية  اأّن  البع�س  يوؤمن  لذلك  متعال«)3(،  واحد  اإله 
ت�ضّربت اإليهم وكان اأثرها قلياًل في حياتهم الجتماعّية«)4(، كاأّن فطرة العربي تاأبى 
في �ضميمها اأن تخ�ضع نف�ضه اأو تن�ضاق اإرادته وراء مادة جامدة ما �ضنعتها اإل يداه، 
ما يعّزز اأن وثنّية العرب »لم تظهر كثيراً في اأ�ضعارهم ول جاءت بها رواياتهم ول 
كالذي  اأحيانًا،  بها  مبالتهم  قلة  اإلى  اإ�ضافة  اجتماعية،  اأو  عقلية  نظمًا  لهم  خلقت 
كان ي�ضنع �ضنمًا من تمر ثم اإذا جاع اأكله«)5(، وقد �ضهد الجاحظ لق�س بن �ضاعده 
الإخال�س  معنى  ولإظهاره  للتوحيد  قاطبة »لحتجاجه  العرب  يراه خطيب  الذي 
واإيمانه بالبعث«)6(، ولم يكن هذا المنحى في التدين عند العرب اإل لموافقته لخلق 
اأ�ضيل فيهم، وللدللة على اأّنه دين الكثرة من العرب قبل الإ�ضالم،ودين الفطرة التي 
�ضّللتها الع�ضبية الحادثة فيهم، لكنها الفطرة التي كانت توؤمن باإله واحد في اأعماقها 
وتفعل الخير من غير نظام معين للعبادة. ُيروى في ذلك عن اأفنون التغلبي وهو �ضاعر 

))( بروكلمان: تاريخ ال�ضعوب الإ�ضالمية، �س: 9).
))( �ضوقي �ضيف: تاريخ الأدب العربي يف الع�رش اجلاهلي، �س: 96.

)98)م،  ط  بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار  البيطار،  اإ�ضماعيل  تعريب:  العربي،  الفكالر  اأولريي:   )3(
�س:53.

)4( عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي، دار العلم للماليني، بريوت، ط 4، 983)م، �س: 58)
)5( املرجع نف�ضه، �س: 59)

)6( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج )، �س )5
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جاهلي قديم قوله:
يتقي كيف  امرٌؤ  يدري  ما  واقيالعمرك  اهلل  ل��ه  يجعل  ل��م  ه��و  إذا 

وما قاله عبيد بن الأبر�س:
))(م���ن ي���س���أل ال���ن���اس ي��ح��رم��وه ي���خ���ي���ُب  ال  اهلل  وس����ائ����ُل 

وما قاله ُلبيد في معّلقته:
فإّنما المليك  قسم  بما  ))(فاقنع  عالمها  بيننا  الخالئق  قسم 

وقول طرفة بن العبد:
مضاضة أش��ّد  القربى  ذوي  على النفس من وقع الحسام المهّنِد )3(وظلم 

في اأمثال هذه الحكمة �ضور عّدة تدّل على نماذج الحكمة العملية التي انت�ضرت 
و�ضادت بين العرب، مما تعّبر عن خلق قويم امتزج بتدين �ضحيح، عطلته جاهلية 
اآن اأوان انح�ضارها، ما يعني اأّن في اأ�ضحابها ا�ضتعداداً وتاأّهبًا وتعّط�ضًا لخبر جديد، 
اقترب زمنه، ولم يكن الن�ضغال بالخبر الجديد - الذي اآن اأوانه - ان�ضغاًل عابراً، 
واإنما هو مكون اأ�ضيل من الروح الجامعة التي دفعت بع�ضًا من العرب اإلى العزلة عن 
ر، اأو التفتي�س عن اأمارات الر�ضالة الخاتمة  النا�س، اأو العزوف عن الأوثان، اأو التن�ضّ

التي �ضتلتئُم بها اللبنة الأخيرة من بناء الدين ال�ضحيح.

))( عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي، �س 58)
))( الزوزتي )احل�ضني بن اأحمد(: �رشح املعلقات ال�ضبع، حتقيق: جلنة التحقيق يف الدار العاملية، الدار 

العاملية، بريوت، ط 993)م، �س: 09)
)3( اأحمد الأمني ال�ضنقيطي: املعلقات الع�رش، دار الن�رش للطباعة والن�رش، �س: 84
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قد�سّية الكلمة: 

يبلغ اإعجاز الر�ضالة المحّمدية اأرقى واأتّم حالته عبر كلمات اهلل تعالى الموحى 
بها قراآنًا في قلب و�ضمع ول�ضان �ضاحب الر�ضالة، ومن وجوه اإعجازه نظمه، والنظم 
يتوخى اأثر الكلمة وقّوة هذا الأثر، فما جدوى اأن ُيخاطب بالن�ّس القراآني من ل قدرة 
له على اإدراك الحرف وال�ضياق والنظم واإعجاز الألفاظ والمعاني والدللت، منطق 
الر�ضالت ال�ضماوية اأن يكون المخاطب على قدر ي�ضتطيعه من الوعي بالخطاب، 
لذا  ر�ضالته،  يجعل  حيث  اأعلم  هو  المخاِطب  اأّن  على  القراآنية  الآيات  دّلتنا  مثلما 
الدين في  ت�ضيب  العربي  الل�ضان  لتقوي�س  الر�ضالة مو�ضعها. وكل محاولة  اأ�ضابت 
�ضميمه، فبهذا الل�ضان �ضارت للعرب �ضروبهم من الكالم، والفكر، وهو ما اأّدى 
اإلى اعتبار اأّن البحث في بداية التفكير فل�ضفيًا في الإ�ضالم ي�ضتدعي »اإلمامة بمجال 
الفكر العربي واتجاهاته حين ظهر الإ�ضالم«))(، فما تاأ�ض�س الفكر في ظل الإ�ضالم اإل 
على اأ�ضا�س من قد�ضية الكلمة عند العرب، يقول الرافعي: »اإّن تعاقب ثالثة ع�ضر قرنًا 
من تاريخ الأدب الإ�ضالمي لم ين�ضئ لغة اأف�ضح مما نطقت به العرب قبل ذلك«))(، 
ملكاتهم  علّو  على  دللة  فيه  العرب  اأ�ضابته  الذي  بالقدر  اللغة  بنيان  على  والقدرة 
في الفهم، اإذ »كانت مدارك العرب الذين �ضمعوا القراآن من مبلغه اأعلى مقامًا في 
يكون  ما  باأوفر  موجود  عندهم  والذوق  وجهابذته،  الكالم،  فر�ضان  لأنهم  ذلك 
عليه  والحكم  به  والوعي  الكالم  تركيب  في  مداركهم  توؤ�ّض�س  ولم  واأ�ضّحه«)3(، 
اإل على ملكة ذوقّية متفّردة. ينقل الألو�ضي عن المبرد قوله »كانت العرب ت�ضتدل 

))( م�ضطفى عبد الرزاق، متهيد لتاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، �س: )0)
))( الرافعي: تاريخ اآداب العرب، ج )، �س: 6)

)3( ابن خلدون: املقدمة، �س: 343
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ما  بها،  يت�ضدلّون  معايير  لهم  ال�ضتدلل، وكانت  فقد عرفوا  واللفظة«))(  باللحظة 
والتحليل  المنطقي،  التعليل  غمار  وخا�ضوا  نقدّيًا،  فكراً  مار�ضوا  العرب  اأّن  يعني 

المنطقي.
ت�ضاءل ابن جني: اأكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ. وقيل: اأفكانت توجز؟ 
ما ل  الكالم  اأّن  البيان، وعلموا  الغاية من  اأدركوا  فقد  ليحفظ عنها«))(،  نعم  قال: 
يكون اإل اأ�ضواتًا مفيدة، والكلمة في ل�ضانهم »تقع على الحرف الواحد من حروف 
الهجاء، وتقع على لفظة موؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على ق�ضيدة 
بكمالها وخطبة باأ�ضرها« )3(، وفطنوا اأّن للكلمة �ضحراً واأثراً، بل هي »من اأكثر ما 
فيه دللة �ضريحة على  الأعناق  وثني   .)4( الأعناق«  به  وُتثنى  القلوب،  به  ُت�ضتمال 
اإ�ضباع العقل؛ لأّن من غايات الوحي الإلهي اأن يحدث في العقل ِهزة، وفي النف�س 
�ضحوة والتفاتة لما فيها من الحق، ولعّل هذا كان �ضببًا قوّيًا في اأّن اأ�ضحاب الرّدة 
والمتنّبئين لم يعودوا اإلى الوثنية التي كانوا عليها قبل الإ�ضالم، فقد اأحدث الإ�ضالم 
البحث  قانون  اإلى  المناهج  كّل  »اأخ�ضعت  اأنها  �ضاأنها  من  كان  يقظة،  النفو�س  في 
الذي  العربي  العقل  في  التامات  اهلل  كلمات  فعل  كان  هكذا   ،)5( الواعي«  العقلي 
مّكنه اإرثه اللغوي والنف�ضي والخلقي والجتماعي من اأن يتلقاها من منبعها الرائق، 
فلم تجد منه في الأغلب – وفي �ضنين ق�ضار – اإل الإذعان بوعي، والت�ضليم بر�ضا، 

))( الألو�ضي: بلوغ الإرب يف معرفة اأحوال العرب، ج )، �س: 30
))( ابن جني: اخل�ضائ�س، ج )، �س 83

املجلد  القاهرة،  املعارف،  دار  واآخرون،  الكبري  اهلل علي  عبد  العرب، حتقيق:  ل�ضان  منظور:  ابن   )3(
اخلام�س، �س: ))39

)4( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج )، �س: 4)
)5( حممد ال�ضيد الوكيل: يف ع�رش اخللفاء الرا�ضدين، دار املجتمع للن�رش والتوزيع، جدة، ط 4، 993)م، 

�س: 3)، 4)
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ومن ثّم الإيمان.
ولم يتوّقف اإبداع الكلمة في ل�ضان العرب قبل البعثة النبوّية على �ضورة بعينها، 
اأغرا�ضه في اللغة، بما يوؤّهلها لتلقي لغة القراآن بما  واإنما تعّددت �ضوره وتنّوعت 
لأن  وحي؛  واأنها  �ضبحانه،  اهلل  من  توفيق  هي  العرب  لغة  اإّن  قيل:  حتى  بها،  يليق 
تاأمل حالها يو�ضلنا اإلى اأن نعي اأّن فيها »الحكمة والدّقة، والإرهاف، والّرقة« ))(، 
فقد كان »كالمهم وا�ضع، ولكّل مقام عندهم مقال يخت�ّس به« ))(، وقد ا�ضطرب 
ابن خلدون في تاأ�ضيل الم�ضاألة، اإذ وهو يقول اأّن اللغات كّلها ملكات في الل�ضان 
للعبارة عن المعاني فاإنه يجزم »اأّن اللغة للعرب بالطبع اأي بالملكة الأولى« ولذلك 
ما  وعلى   ،)3( الأل�ضن«  وعبارة عن جميع  األفاظًا  واأقّل  »اأوجز  العربي  الكالم  كان 
بالملكة  المتكلم، والقول  يولد مع  الذي  بالطبع  القول  بين  تناق�س  �ضبهة  ذلك من 
الذي ل يكون اإل اكت�ضابًا، لكن مراده كان جلّيًا في تمييز الل�ضان العربي الذي فيه 
تكمن الدللة الأقوى على اأّن ما اأوجد هذا التمّيز هو �ضرب راٍق من التفكير. يقول 
الألو�ضي وهو يفتتح خطابه عن العرب باأنهم »جيل من النا�س لم يزالوا مو�ضومين 
بين الأمم بالبيان في الكالم، والف�ضاحة في المنطق، والذلقة في الل�ضان« )4( ودّقة 
التحليل والمو�ضوعية تقت�ضيان التمييز – ولو على الم�ضتوى النظري – بين براعة 
المتكلم وجودة الل�ضان، اإذ الأولى تحكمها اعتبارات المتكلم من خبرة وحكمة 
وتمّكن من ا�ضتعمالت اللغة، بينما الثانية تحكمها اعتبارات الحروف والمفردات 
ومادة اللغة وروحها وخ�ضائ�ضها من مرونة ودّقة و�ضعة. هذا التمييز ل ُي�ضقط بحال 

))( ابن جني: اخل�ضائ�س، ج )، �س: 47
))( ابن خلدون: املقدمة، �س: )34

)3( املرجع نف�ضه، �س: 344، 345
)4( الألو�ضي: بلوغ الإرب، ج )، �س: 8
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العرب،  ل�ضان  في  بينهما  الف�ضل  ي�ضعب  بحيث  الطرفين  بين  الحا�ضل  التكامل 
هذا التكامل الذي ما جعل �ضيئًا في العلم اأو الفكر اأو الوجدان ع�ضّيًا على الل�ضان 
العربي اأن ي�ضفه، واأن يعّبر عنه، واأن يو�ضع له األفاظه ومعانيه، يروي ابن النديم عن 
الكندي قوله: »ل اأعلم كتابة تحتمل من تجليل حروفها وتدقيقها ما تحتمل الكتابة 
العربية« ))(، لأن الكالم »هو الذي يعطي للعلوم منازلها، ويبّين مراتبها، ويك�ضف 
عن �ضورها، ويحني �ضنوف ثمرها، ويدّل على �ضرائرها«))(، وكّل �ضورة لفظّية 
عند العرب »فاإنما هي بديهة وارتجال، وكاأنه اإلهام« )3(، هذا ما جعل »عامة العرب 
وخا�ضتهم، و�ضغيرهم وكبيرهم، ورجالهم ون�ضاءهم، قد ت�ضاووا في اأّنهم اأحفظ من 
غيرهم؛ لأيامهم وحروبهم ووقائعهم وما قيل فيها من �ضعر وخطب، وما جرى من 
المفاخرات والمنافرات بين قبائلهم، و�ضبط اأن�ضابهم واأ�ضماء فر�ضانهم واأ�ضالفهم« 
)4(. هذه الذاكرة الحافظة التي اأعطوها ما اقت�ضرت على رتبة الحفظ، واإنما ارتقت 

لتعتلي ُرتب الوعي، والترتيب، والت�ضنيف؛ �ضحيح لم ي�ضتطع العقل العربي اآنذاك 
اأن يمار�س بهذه المهارات العلمية نوعًا من العلم، اأو �ضربًا من التفل�ضف وفق ما عرفه 
لحقًا، لكنها حملت ثقافة تميزت »بفنون الأدب من خطابه ونثر واأمثال و�ضعر، 
تنثال فيها المعاني انثياًل دون تكّلف« )5(، ما اأّدى اإلى اعتبارها نوعًا من الحكمة، 
يقول م�ضطفى عبد الرزاق بعد اأن �ضرد كثيراً من اأخبار حكماء العرب مما ورد عند 
ال�ضهر�ضتاني والألو�ضي وابن اأبي اأ�ضيبعة والقفطي والأ�ضبهاني وغيرهم باأّن العرب 

))( ابن الندمي: الفهر�ضت، حتقيق: ر�ضا جتدد، �س: 3)
 ،( ط  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ر�ضا،  ر�ضيد  حممد  حتقيق:  البالغة،  اأ�رشار  اجلرجاين:   )((

988)م،�س)
)3( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 3، �س: 8)
)4( الألو�ضي: بلوغ الإرب، ج )، �س: 38

)5( توفيق برو: تاريخ العرب القدمي، �س: )7)
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هذا  ُيعّد وجود  فهل   )(( عملي«  »تفكير  لهم حكمة وهي  كان  القراآن  نزول  زمن 
التفكير العملي تاأهياًل للعقل العربي لأن يتفاعل بالقدر الالزم مع الن�س القراآني؟، 
موؤّكٌد هذا؛ و�ضحيح اإلى حٍد كبير، وقد واكب هذه الحكمة �ضوٌر عّدة من المعارف 
مثل »علمهم بالإن�ضان والأيام وما ينطوي في ذلك من المناقب والمثالب، ثّم يليه 
معرفتهم بالنجوم ومطالعها، ومعرفتهم الطبّية التي عرفوها بالتجربة، كما كانت لهم 
عناية خا�ضة بالفرا�ضة والقيافة، وهي تتبع الأثر« رغم ما يعتقده �ضاحب هذا الراأي 
على  توؤ�ض�س  ناق�ضة ول  تجربة  على  تقوم  المعرفة  من  اأّولية  كّله �ضروب  هذا  »اأّن 
قاعدة ول على نظرية، ما يعني �ضعف الت�ضبيب العقلي عندهم« ))(، ولالإن�ضاف فاإّن 
هذه ال�ضروب من المعرفة كانت �ضائعة عند العرب وبين من جاورهم من الأمم، 
الجن�س  لدى  منها  تميز  ما  لكن  اأغرا�ضها،  وفي  رتبتها،  في  تتقارب  كانت  وربما 
العربي اإنما هو اأثر الكلمة واأحوالها واإبداعات اللغة و�ضنوفها؛ فاإّن هناك من يرى 
اأّن العرب في الجاهلية كانت لهم علوم مثل »علم الإن�ضان والتواريخ والأديان وعلم 
اأعُتبر  اأن نتاج الفكر العربي قبل الإ�ضالم قد  )3(، هكذا نرى  الروؤيا، وعلم الأنواء« 
معرفة، اأو نوعًا من النظر، اأو حكمة، وقيل علمًا. اأما غاية بحثنا في هذا الطار اأن 
ل ونرّكز التحليل على اأبنية اللغة عند العرب ونتبين دللتها، لأنها �ضتك�ضف  نف�ضِّ
عن الدرجة التي تهّياأت فيها العقلية العربية ل�ضتقبال الن�س القراآني، هذه الدرجة هي 
ما �ضتبني لحقًا المن�ضة لنطالقات الفكر الكبرى في الإ�ضالم، ولالإمكانات الرائدة 

للوعي بالدين.

))( م�ضطفى عبد الرزاق: التمهيد، �س: )))
))( �ضوقي �ضيف: تاريخ الأدب العربي يف اجلاهلية، �س: 83، وما بعدها.

وما   ،(6( �س:  ج3،  )99)م،   ،( ط  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  والنحل،  امللل  ال�ضهر�ضتاين:   )3(
بعدها.
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وقد تنّوعت اأبنية اللغة في الل�ضان العربي، لذا يقرر الجاحظ اأنه ل يعرف الخطب 
البع�س  اعتبره  ما  الكلمة،  لوقع  العرب  اإجالل  يوؤّكد  ما  والفر�س«))(،  »العرب  اإل 
اأكبر ف�ضائلهم، واأنهم فاقوا في ذلك ال�ضعوب، لأن تقديرهم كان »للكالم المنثور، 
اإلى جانب ال�ضعر« ))(، وقد كانا – ال�ضعر والنثر – هما وعاء الحكمة عند العرب، 
ومحاًل ل�ضناعة اأجادوا فيها جميعًا، ولم تقت�ضر الحكمة وقيمة الكلمة على الرجال 
وانما قي�س لها كثيرات من ن�ضاء الجزيرة، يحكي الجاحظ عن ابنة عامر بن الظرب 
اإذا  بالع�ضا  له  اأن تقرع  اأبوها  اأمرها  اأن  العدواني الذي حكم العرب في الجاهلية، 
باأنهن  وي�ضفهن  غيرها،  ويذكر  الق�ضد،  عن  وجار  وال�ضواب  الحكم  عن  تغافل 
اأغلبها  )3(، كما لم تقت�ضر حكمة العرب التي �ضيغت في  »من حكيمات العرب« 
�ضعراً على قبيلة دون اأخرى، يروي ابن النديم اأ�ضماء عّدة لقبائل في الجاهلية ُعرفوا 
غيرهم.  ويذكر  فزارة«،  اأ�ضعار  كنانة،  بني  اأ�ضعار  »اأ�ضعار طيء،  فُيقال  باأ�ضعارهم، 
ت�ضمو  مرّكزة  �ضعريّة  »لغة  منحتهم  قد  الأ�ضعار  تلك  اأّن  الأمر  هذا  في  والأهم   )4(

الإ�ضالم، حتى  قبل  قرينًا بهم  ال�ضعر  )5(، و�ضار  اللهجات وت�ضتغرقها«  على جميع 
قيل »كان ال�ضعر هو المعبر الأكبر، وب�ضكل طبيعي عن حياة العرب«)6(، فهل هو 
ت�ضود  حتى   – اأ�ضعارهم  من  بف�ضٍل   – العرب  لهجات  تن�ضهر  اأن  مق�ضوداً  ترتيب 
واأذهانهم، وتوجه عواطفهم وجهة واحدة،  م�ضاعرهم  فتوحد  لغة واحدة،  بينهم 

))( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج3، �س: 7)
))( اآدم ميتز: احل�ضارة الإ�ضالمية، تعريب: حممد عبد الهادي اأبو ريدة، دار الكتاب العربي، بريوت، 

ط 5، �س: 440.
)3( اجلاحظ: البيان والتبيني: ج 3، �س: 38

)4( ابن الندمي: الفهر�ضت، �س: 93)
)5( بروكلمان، تاريخ ال�ضعوب الإ�ضالمية، �س: 6)

 (6( Reynold Nicholson: A Literary History of the Arabs, Adelphi Terrace, London,

 1907K p 285
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تح�ضبًا لما �ضياأتيهم من جن�س حروفها وحيًا من ال�ضماء على ل�ضان واحد منهم، يغير 
م�ضار حياتهم، ويهبهم عزاً و�ضرفًا في الدين فوق عزهم و�ضرفهم في الل�ضان ورقّي 

الكلمة؟
تقول »هونكة« التي ع�ضقت عبقرية العرب والم�ضلمين واأن�ضفتها، اإّن لغة العرب 
»مطواعة في األفاظها اإلى درجة نجدها فيه تدعو اإلى نظم العواطف والم�ضاعر �ضعراً« 
))(، ما �ضرحت به يحدد اأخ�س خ�ضو�ضيات الكلمة على ل�ضان العرب، والتي تتمثل 

في:
•طواعية حروف الل�ضان العربي حتى تكاد اأن تحول م�ضاعر النا�س وعواطفهم  	

�ضعراً.
•وقدرتها المتكافئة في اأن تعّبر عن وجدانيات الإن�ضان العربي مثلما تعبر عن  	

ق�ضاياه وان�ضغالته العقلية.
•واعتبارية الكلمة حتى �ضار لها �ضلطة الحاكم الذي يدبر، و القا�ضي الذي  	

يحكم، وال�ضاهد الأمين الذي يوثق الأحداث.
فال يكون للكلمة تقدير، ول يبدو لها اأثر، ول تحوز على تقدي�س النا�س لها، اإل 

اأن تكون نتاجًا وجدانيًا عقليًا لغويًا في اآن.
ثانية«)3(  »لغة  لهم  �ضارت  بل  اأفكارهم«))(،  »ترجمان  ال�ضعرية  الكلمة  كانت 
يرجعون  واأ�ضاًل  وخطئهم  �ضوابههم  و�ضاهد  واأخبارهم  علومهم  »ديوان  وظلت 
))( هونكه: زيجرد، �ضم�س العرب ت�ضطع على الغرب، ترجمة فاروق بي�ضون وكمال د�ضوقي، دار 

اجليل، بدون طبعة، 993)، �س: ))5
ال�ضبي، دار املعارف،  ال�ضالم هارون لكتاب املف�ضليات للمف�ضل  اأحمد �ضاكر وعبد  ))( انظر حتقيق 

القاهرة، ط 6، �س 5.
)3( هونكة: �ضم�س العرب ت�ضطع على الغرب، �س: 507
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اإليه«))(، بل ُن�ضب اإلى عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه قوله: »كان ال�ضعر علم القوم، 
ولم يكن لهم اأ�ضّح منه« ))(، حيث جمع هذا العلم في ق�ضائده نماذج حكمتهم، 
م�ضلكهم.  و�ضوء  ع�ضبيتهم  �ضيق  عن  عبر  كما  ف�ضائلهم،  وحلو  نبوغهم،  ودلئل 
واأعظم �ضاهد على ذلك ما ورد في معلقاتهم، و�ضاع وانت�ضر على ل�ضان العرب معّبراً 

عن اأثر الكلمة في توجيه حياتهم، فمن ل يذكر لعمرو بن كلثوم:
علينا أح�����ٌد  ي��ج��ه��ل��ّن  ال  الجاهليناأال  ج��ه��ل  ف���وق  فنجهل 

وهو نف�ضه يقول:
المنايا ت��درك��ن��ا  س����وف  م�����ق�����درة ل����ن����ا وم���ق���دري���ن���اوإن����ا 

وي�ضف و�ضفًا دقيقًا درجة الح�س العالية في نف�س العربي ب�ضرفه ومنزلته، بكل 
هذا القدر من التعالي والأنانية والتع�ضب التي كثيراً ما اأخ�ضعت اأعناقهم ل�ضلطانها، 

اإذ يقول:
ُبنيناوق���د ع��ل��م ال��ق��ب��ائ��ل م���ن َم��َع��دِّ ب��أْب��ُط��ِح��ه��ا  ُق���َب���ٌب  إذا 
ق��درن��ا إذا  ال��م��ط��ع��م��ون  ابتليناب���أن���ا  إذا  ال��م��ه��ل��ك��ون  وأن����ا 
أردن����ا إذا  ال���م���ان���ع���ون  شيناوأن�����ا  ب��ح��ي��ث  ال���ن���ازل���ون  وأن����ا 
سخطنا إذا  ال���ت���ارك���ون  رض��ي��ن��اوأن����ا  إذا  اآلخ��������ذون  وأن������ا 
أطعنا إذا  ال��ع��اص��م��ون  عصيناوأن�����ا  إذا  ال���ع���ازم���ون  وأن�����ا 

اإلى اأن يقول:
صفوًا ال��م��اء  وردن���ا  إن  وطيناون��ش��رب  ك����درًا  غ��ي��رن��ا  وي��ش��رب 

))( ابن خلدون، املقدمة، �س: 353
))( ابن جني، اخل�ضائ�س، ج ) �س 8))
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ويختم كالمه:
ص��ب��يٌّ ل��ن��ا  ال���ف���ط���ام  ب��ل��غ  ))(إذا  ساجدينا  ال��ج��ب��اب��ُر  ل��ه  ت��ِخ��رُّ 

وتكاد اأن تتوحد العاطفة الدينية التي ت�ضكل دللت الكلمة ال�ضعرية بين العرب، 
يقول زهير بن اأبي �ضلمى في معلقته:

نفوسكم ف��ي  م��ا  اهلل  تكتمّن  يعلِمف��ال  اهلل  ُيكتم  ومهما  ليخفى 
فيّدخر كتاٍب  في  فيوضع  فُينَقِميؤّخر  ُيعّجل  أو  الحساب  ليوم 

وتجري الحكمة على ل�ضانه فيقول:
قبله واألم��س  اليوم  في  ما  عِموأعلم  غد  في  ما  علم  عن  ولكنني 
َفَيهِرِمرأيت المنايا خبط عشواء من ُتِصْب ُيعّمر  تخطيُء  ومن  ُتمْتُه 

ويقول فيما ذهب مثاُل بين العرب اإلى اليوم:
فؤاده ونصف  نصف  الفتى  والدم))(لسان  اللحم  صورة  إلى  يبق  فلم 

فيما نجد عند لبيد بن ربيعة ا�ضتياقًا اإلى منهٍل �ضاٍف لالإيمان؛ اإذ يقول:
فإنما المليك  قسم  بما  عالمها)3(فاقنع  بيننا  ال��خ��الئ��ق  قسم 

ويقول زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية )وهو اأبو �ضعيد بن زيد( اأحد الع�ضرة 
المب�ضرين بالجنة: 

له أسلمت  لمن  وجهي  )4(أسلمت  زالال  ع��ذب��ًا  ت��ح��م��ل  ال��م��زن 
ولـــم  يعرفهــا،  لم  واإن  واأو�ضافها،  الجنة  اأهل  �ضرائط  في  القي�س  امروؤ  ويقول 

))( الزوزين، �رشح املعلقات ال�ضبع، �س: 4)) وما بعدها.
بريوت،  املعرفة،  دار  طما�س،  حمدي  �رشح:  �ضلمى،  اأبي  بن  زهري  ديوان  �ضلمى،  اأبي  بن  زهري   )((

�س:68
)3( الزوزين: �رشح املعلقات ال�ضبع، �س: 09)

)4( ابن قتيبة: املعارف، حتقيق: ثروت عكا�ضة، دار املعارف، القاهرة، ط 4، �س: 5
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يوؤمن بها:
البالي الطلل  أيها  صباحًا  عم  وهل َيِعمَن من كان في العصر الخاليأال 
مخلد س��ع��ي��د  إال  ي��ع��م��ن  بأوجال))(وه���ل  يبيت  ما  الهموم  قليل 

يبيت  )ما  والأمن  الهموم،  وقلة  )مخلد(،  والخلود  )�ضعيد(،  ال�ضعادة  فذكر 
باأوجال(.

ويحكي �ضاحب العقد الفريد في ح�ضن اأخالق عنترة مع جاهليته، فمنعه كرمه 
ما لم يمنع غيره دينه، اإذ يقول:

جارتي لي  بدت  إن  طرفي  ح��ت��ى ي����واري ج��ارت��ي م���أواه���ا))(وأغ��ض 
 وقد حكي عن خالد بن �ضنان بن غيث اأّن النبّي �ضّلى اهلل عليه و�ضلم، قال: »ذلك 
نبي اأ�ضاعه قومه، ولما اأتت ابنته ر�ضول اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم ف�ضمعته يقراأ: »قل 

هو اهلل اأحد« قالت: كان اأبي يقول هذا )3(.
ويقول �ضاحبه »جمهرة اأ�ضعار العرب« اأّن من زعم اأن في القراآن غير العربية قد 
افترى، لأنه »قد يداني ال�ضيُء ال�ضيء، ولي�س من جن�ضه ول ُين�ضب اإليه ليعلم العامة 
قرب ما بينهما، ويورد �ضواهد عّدة لما في لغة العرب من كلمات ورد ذكرها في 

القراآن من اللفظ المختلف ومجاز المعنى، من مثل:
قول عمرو بن معد يكرب:

أخ�����وه م�����ف�����ارق  أخ  ال���ف���رق���دانوك�������ل  إال  أب���ي���ك  ل��ع��م��ر 
))( امروؤ القي�س: ديوان امروؤ القي�س، حتقيق: م�ضطفى عبد ال�ضايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط5، 

004)م، �س))) 
))( ابن عبد ربه: العقد الفريد، حتقيق: مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 977)م، 

ج6، �س3
)3( ابن قتيبة: املعارف، �س: )6.
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وقول زهير بن اأبي �ضلمى:
وصيدها ُي��س��ُد  ال  ف���الة  منكرب����أرض  غير  بها  وم��ع��روف��ي  ع��ل��ّي 

وقول النابغة:
له الملكيك  ق��ال  إذ  سليمان  الفندإال  عن  فاحددها  البرية  في  قم 

وقول الأع�ضى:
ح��اج��ة ذو  ص���اح���ب  واج�����ب ال���ح���ق ق���ري���ب رح��م��هوأت����ان����ي 

وقول طرفة بن العبد:
ناديهم ف���ي  ال��ف��ح��ش  ي��ق��ال  ُي��َس��لال  م��ن  م��ن��ه��م  ي��ب��خ��ل  وال  ال 

وقول اأمّية بن اأبي ال�ضلت:
الخلد ج��ّن��ة  ت��ح��رم��ن��ي  ال  ))(رّب  ح��ف��ّي��ًا  رؤوف����ًا  ب��ي  رّب  وك��ن 

النبوية،  البعثة  قبل  العربي  الل�ضان  في  تكاثرت  التي  ال�ضعرية  النماذج  هذه  كل 
والقدر  الإن�ضان  بق�ضايا  يت�ضل  ديني  ح�س  عن  تعبر  ُتح�ضى،  ل  خطرات  �ضادتها 
بهذه  ان�ضغالهم  عن  ينبئ  ما  والعدل،  والعذاب  والجنة  الآخر،  واليوم  والموت 
الق�ضايا، الذي لم يقف عند حد التعبير عن قد�ضية الكلمة بال�ضعر، واإنما تعداه اإلى 
التعبير بالأمثال، التي كانت �ضجاًل لأيامهم، واأنماط تفكيرهم، ومواقفهم، بل كثيراً 
بن  يقول طرفة  ما  ذلك  من  اأمثالهم،  من  بع�ضًا  ت�ضير  اأن  اإلى  اأ�ضعارهم  تحّولت  ما 

العبد:
بعضنا فاستبق  أفنيت  منذر  حنانيك »بعض الشّر أهون من بعض«))(أب��ا 

))( اأبو زيد حممد بن اخلطاب القر�ضي: جمهرة اأ�ضعار العرب، دار �ضادر، بريوت، �س )) وما بعدها.
))( الزخم�رشي: امل�ضتق�ضي من اأمثال العرب، مطبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية، حيدر اآباد، الهند، 

ط)، ج)، �س: 0)
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وما يرويه الزرقاني عن العرب من قولهم:
سجية منا  العفو  ف��ك��ان  أبطُحملكنا  ب��ال��دم  س��ال  ملكتم  فلما 
بيننا التفاوت  ه��ذا  ينضُح«))(فحسبكمو  فيه  بالذي  إن��اء  و»ك��ل 

اعتنى العرب بالمثال عناية قّل نظيرها بين الأمم قديمًا، اأقحموها في كّل ميادين 
اأ�ضاب  به«))(، وخيراً  يلهج  مثل  لكّل �ضرب من �ضروب حياتهم  حياتهم »فكان 
من خ�ض�س جهده وبحثه في قيمة المثل العربي في الع�ضر الجاهلي، اإذ يقول: اإّن 
»جهاد الذهن فيها و�ضيلة في نحت الكلمة وتناغم ال�ضياق«)3(، فالأمثال ما كانت اإل 
ترجمة لن�ضاط فكري غير ب�ضيط، مور�س بين العرب، فقد اأورد المف�ضل ال�ضبي في 
اأقدم ما و�ضل اإلينا من كتب، عديداً من الأمثال العربية)4(، بتوثيق محكم لمجريات 
مقدرة  العربي  المثل  في  للكلمة  اأّن  على  يدّل  ما  المثل،  منه  نبت  الذي  الحدث 
عجيبة بليغة موجزة للتفاعل اللحظي بين الأحداث، وكذا فعل الزمخ�ضري، وفي 
الغر�س  هو  العرب  عند  الأمثال  دوافع  من  »اإن  الأمم  طبقات  �ضاحب  يقول  هذا 
ال�ضريف والمق�ضد الكريم من حب القوى الن�ضانية والكلف بالف�ضائل«)5(، حيث 
تدل الأمثال على زخم الحياة العربية وحيوّيتها وانفعال العقل بها، وعفويّة الل�ضان 
العربي في اختزالها، وتجريدها الى هذا الحد من الحكمة والبالغة والقتدار الذي 
اإلى  العقل، وتنفذ  ت�ضتحوذ على  اأن  بعد من  فيما  القراآني  الن�س  ن لمفردات  �ضيمكِّ
الوجدان، وتحرك النوازع الإيمانية فيمن اآمن بالر�ضالة لكي ي�ضطلع بَمَهَمة التبليغ.

العلمي، بريوت، ط)، 995)م،  اأحمد زمريل، دار الكتاب  العرفان، حتقيق: فوؤاد  الزرقاين: مناهل   )((
ج)، �س 9

))( حممد توفيق اأبو علي، الأمثال العربية يف الع�رش اجلاهلي، �س: 44
)3( املرجع نف�ضه، �س: 63

)4( املف�ضل ال�ضبي: اأمثال العرب، مطبعة اجلوائب، الق�ضطنطينية، ط )، �س: 3
)5( �ضاعد الأندل�ضي: طبقات الأمم، �س))
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لكن يبدو اأن عناية العرب باللغة، كانت »عبئًا على الوعي«، فغيبته، اأو �ضاعدت 
على الغياب، لأن ما تاأ�ضل في العرب من الروح الجامعة ومنظومة القيم وقد�ضية 
الكلمة كان غير كاٍف ليحرك العقل اإلى عقيدة اإيمانية �ضحيحة؟، فالروح الجامعة 
ومنظومة القيم وقد�ضية الكلمة ما كان لها جميعًا اأن ت�ضتقر وت�ضنع في النا�س ذاك 
الإيمان؛ دون وحٍي من ال�ضماء، يعيد النف�س الب�ضرية اإلى فطرتها، التي �ضوف تتلقى 

بها الوحي الرباني قراآنًا،، يوؤ�ض�س الم�ضار الثاني – والأهم - في بناء الوعي. 
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الم�سار الثاني
قراءة الوحي

•تمهيد 	
•قراءة الوحي 	

•فيو�ضات القراءة 	
•تطبيقات العلم 	

•مناهج غير م�ضبوقة 	
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متهيد

الإ�ضالم دينًا منّزًل من ال�ضماء كّله هلل تعالى، واأثرُه وفعله – برحمٍة وف�ضٍل مّمن 
اأنزله �ضبحانه – اإّنما يكون في النا�س مثلما يكون بهم، ويكون لهم، وت�ضيير اأوامره 
لمقا�ضد  يكون  اإنما  �ضّتى  م�ضامين  من  القراآن  اآيات  حملته  مّما  نواهيه؛  واجتناب 
ُعليا، هي في مجملها، وفي تف�ضيلها ل�ضالح حال الإن�ضان - الذي يهتدي فيوؤمن- 

واغتنام الح�ضنى في ماآله.
قاطنوها  اعتادها  كما  الإ�ضالم،  بر�ضالة  التب�ضير  بدء  عند  العرب  جزيرة  كانت 
لعقود من الزمن قاربت القرنين، بدوِرها وِرماِلها، وجبالها، وكثبانها، وق�ضاوتها، 
بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها، وبلدها الحرام وكعبتها وطّوافها واأ�ضواقها، ب�ضاداتها 
وعبيدها، بمن فيها من جن�س العرب وغيرهم من اأجنا�ٍس اأَُخر، ومن فيهم من الوثنيين 
ر لأي دين من الأديان  ر، حيث »لم ُيقدَّ والأحناف، والحكماء، واليهود، ومن تن�ضّ
الم�ضيحية واليهودية والفار�ضية قد  المذاهب والأفكار والآراء  الفوز والغلبة، كاأن 

مهدت الطريق لظهور النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص«))(.
اأثر  من  فيهم  بقي  الأمين،  واإّنه  ال�ضادق،  اإنه  اأبناءهم،  يعرفون  كما  يعرفونه  هم 
الخلق القويم حتى يمّيزوا ويقّيموا ويحكموا على ال�ضدق والأمانة، ما جّد فيهم اإل 
ما اأرهف اأ�ضماعهم فاأيقظ وعيهم من خبر ال�ضماء في لغة القراآن ونظم اآياته وعجيب 
كلماته، يقول ابن جّني: »كان القوم الذين خوطبوا بها اأعرف النا�س ب�ضعة مذاهبها، 
منها، وفهموا  ويعتادونه  ياألفونه،  ما  بها مجرى  اأنحائها، جرى خطابهم  وانت�ضار 
اأغرا�س المخاطب لهم على ح�ضب عرفهم، وعاداتهم في ا�ضتعمالها«))(. لكن لغة 

))( ح�ضن ابراهيم ح�ضن: تاريخ الإ�ضالم، ج)، �س 64
))( ابن جني: اخل�ضائ�س، حتقيق: حممد علي النجار، املكتبة العلمية، ج 3، �س: 47).
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ال�ضماء اأتتهم تحمل روحًا لم ياألفوها، ودللت لم يعهدوها، واأبعاداً جديدة كاأنها 
اآتية بقّوة وجالء من زمن بعيد، ُيحِي فيهم نقاوة الفطرة الأولى، تلك الفطرة التي 
اأ�ضعارهم حا�ضراً،  اأدبهم في  ال�ضّيقة كان  اآثارها عنهم، فرغم ع�ضبّيتهم  لم تذهب 
ينفي ذلك عن �ضواهد حياتهم، ما كان من  وكان تراثهم، واأمثالهم، وفطنتهم، ل 
في  اأخالقهم،  من  الكثير  وف�ضاد  نزعاتهم،  بع�س  معتقداتهم، وبطالن  بع�س  رداءة 
هذه ال�ضواهد ما دّل على اأّن منهم من كان غير را�ٍس عما يفعل قومه ويعتقد، ظهر 
منهم الحنفاء، ومن اتبع الن�ضرانية، ومن اآمن بقرب ظهور ر�ضول جديد، وهذا يمّدنا 
بيقين اآخر على اأنه تعالى اأعلم حيث يجعل ر�ضالته. ويوؤّكد اأن من هوؤلء َمن �ضيعي 
وُيقّدر خطاب ال�ضماء متمّثاًل في ن�ضو�س القراآن، لأنهم – من اآمن ومن كفر- تيّقنوا 
عليه،  ُيعلى  ول  يعلو  واأنه  ال�ضدق،  ل�ضانه  واأّن  الحق،  هو  الخطاب  هذا  روح  اأّن 
اإنه ياأتيهم باألفاظ هي من جن�س ما اأِلفوُه في نظم عجيب لم ياألفوه، لتكون اإ�ضارته 
الأولى »اقراأ« موّجهة لالإن�ضان، في رابط يو�ضله مع الأكرم، الذي �ضيمّده بعلم لم 
فِي  َخْلٍق  َبْعِد  ِمّن  َخْلًقا  َهاتُِكْم  ُأَمّ ُبُطوِن  فِي  الذي خلق »يَْخُلُقُكْم  تعالى  اإذ هو  يعلمه،  يكن 
ُظُلَماٍت َثاَلٍث}الزمر، اآية: 6 واأن�ضــــــاأ {ُثَمّ َأنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك الَلُّه َأْحَسُن الَْخالِِقيَن} 
الموؤمنـــــون، اآية: 4) ويو�ّضع للفكر امتدادات فوق ما يـــــدرك بح�ضه من الخلق 
اآية 7)). وُيعلي  فيكون} البقرة،  له كن  يقول  فإنّما  أمراً  السموات واألرض وإذا قضى  {بديع 
قيمة الإن�ضان، وي�ضبط له معيار العلّو في »التقوى« مبّينًا اأن غاية التقوى الأ�ضمى هي 
ل لهم: {يــــــــــــا  ر�ضوان اهلل �ضبحانه {إّن المتقين في جنات وعيون} الذاريات: اآية 5) وُيف�ضّ
أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة، اآية 9)) ويحّدد لهم الم�ضار الأعظم 
للتقوى في اأنه الإيمان بر�ضالة محمد ملسو هيلع هللا ىلص، {يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله} 
الحديد، اآية: 8) ويبين اأّن ف�ضل وتقدير كّل �ضيء باأمره تعالى: {نحن نرزقك والعاقبة 
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والزرع،  الجنين،  ن�ضاأة  ي  وتمثيل ح�ضِّ بياني  اإعجاز  في  وي�ضرح   (3( للتقوى} طه: 
ويحّب  الّتوابين  يحّب  الله  {إّن  الطهارة،  على  الموؤمنين  ويحّث  والجبال،  والأر�س، 
المتطّهرين} البقرة، اآية: ))) ويزيدهم {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} المائدة، اآية: 6 في خطاب غايته اأن يلفت الموؤمنين 
والثوب  البدن  في  مح�ضوراً  لي�س  الطهارة  مق�ضود  اأّن  يدلّهم  حيث  اأنف�ضهم.  اإلى 
بل  والل�ضان،  القلب  فيهم طهارة  يبني  اإّنما  اأيديهم من مطعم وم�ضرب،  تطاله  وما 
وطهارة المعتقد الذي يوؤ�ّض�س للوعي ويحدد ال�ضلـــوك {فاجتنبوا الّرجس من األوثان} 
الحج، اآية 30 ويدفعهم لالعتبار من خبر الأّولين، والنتباه ليوم المعاد. اإّن خطاب 
القراآن ي�ضتفّز العقل لأن يقنع، والنف�س لأن ت�ضتقّر على حقائق الموجودات جميعًا. 
غيبيات ل  مثلما يحدثهم عن  بديع،  نظم  في  تراه عيونهم  ما  كّل  اإّنه يحدثهم عن 
تراها عيونهم كالمالئكة والر�ضل ال�ضابقين، والجنة، والنار، والحق، والخير، وعّزة 
الموؤمن، والمعروف، والمنكر، والعدل، والتعاون، والموّدة، والرحمة، والثواب، 

والعقاب، وموجباتهما.
وخطاب القراآن في ذلك ينُفُذ مبا�ضرة اإلى العقل، ينّبهه لينظر ويتدّبر ويعقل، فلقد 
الوثنّية و�ضوائب  باأدران  الأفهام �ضّيقة  نزل فوجد  الّربانّي حين  الخطاب  نزل هذا 
ر  الجاهلّية الأولى، وع�ضبّية الجماعة البغي�ضة و�ضفاهة المعتقد، فوّجهها اإلى التب�ضّ
اإن�ضانّيتها،  من  جافة  مقفرة  القلوب  وجد  مثلما  القراآنية،  الحّجة  لفهم  والنطالق 
فاأينعها بقّوة البرهان لأّن توؤمن اأّن هناك خالقًا راحمًا مالكًا ُمدّبراً قادراً يريد الخير 
لالإن�ضان. هذان – العقل والقلب – هما معًا الغاية الأكبر والمق�ضد الأ�ضمى لحركة 
الحياة الإن�ضانية التي ين�ضدها خطاب القراآن للنا�س كاّفة، فال تحمل الأج�ضام تِبعات 
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الأهداف الإيمانية الكبرى لوحي اهلل الحق، واإنما تحمُلها القلوب والأفهام؛ اإذ هما 
المنوط بهما تاأ�ضي�س الفكر الذي �ضيحمل الدعوة ويكفل الر�ضالة، لهذا قيل: اإّن »من 
))(. لأن »القراآن  الفكر في الإ�ضالم«  الن�ّس الإلهي، بداأ  اأعماق  الّتدّبر والتفّكر في 
كّله اإّنما هو دعاء اإلى النظر والعتبار« ))(، ومق�ضود النظر والعتبار غير قا�ضر على 
ا�ضتقراء العقل لدللت الن�ّس القراآني، واإنما الغاية اأي�ضًا وفي اللحظة ذاتها اأن ت�ضل 
لي�س  لذلك  التمكين؛  لها  فيتّم  الوعي  واإلى  وت�ضتقّر،  ال�ضدور  اإلى  الدللت  هذه 
في  يتوّقف عطاوؤها  في�ضها ول  ينح�ضر  – التي ل  القراآن  اآيات  اأن تحمل  م�ضتغربًا 
مدارك القارئين لها – تنبيهات ل ح�ضر لها، في اأحكامه ومبادئه ومقا�ضده واأوامره 
ونواهيه وقَيِمه وق�ض�ضه، ل يبدو مبالغًا فيه اإن ُقلنا اإّن هذه التنبيهات التي و�ضعت كّل 

�ضاأن في القراآن، يمكن ت�ضنيفها – لغر�س بحثّي – في تنبيهين اثنين هما: 
•تنبيه اإيماني. 	

•تنبيه منهجي.  	
التي يدّل  المنهجية  القراآني مع  الن�ّس  يوؤ�ّض�س لها  التي   ولقد امتزجت الإيمانّية 
عليها ويدعو اإلى ا�ضتنباط اأركانها، امتزاجًا يكاد اأن يكون تامًا ومتالزمًا، فال تجد 
لمحة اإيمانّية ينّبه لها الن�ّس اإل وكان عمادها الوعي بمرادات الن�ّس، ول تجد اإر�ضاداً 
الإيمان  اإلى  النف�س  القراآني يحيل  فالن�ّس  اإيمانّية خال�ضة؛  اإل وقوامه روح  منهجّيًا 
ن الم�ضلم منهما مّكنتاُه  ال�ضحيح، ويحيل العقل اإلى منهجّية الفكر، بحيث اإن تمكَّ
من العلم بالظاهرات – حيث يتجّلى العلُم في ذاته – ومكنتاُه من ت�ضخير الظاهرات 

لمنفعته – حيث تتجّلى تطبيقات العلم.
))( الن�ضار، ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإٍلم، ج )، �س: 7))

))( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة، حتقيق: حممد عابد اجلابري، مركز درا�ضات الوحدة العربية، 
بريوت، �س: 7)) .
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معًا  الإيمانية والمنهجّية  امتالك  الم�ضلمين في حر�ضه على  بين  العقل  اأيّد   وما 
�ضواء على  الن�ضو�س؛  بين  بمتناق�ضات حقيقّية  لم ت�ضطدم  القراآني  للن�ّس  قراَءته  اأّن 
 ،)(( القراآن »ي�ضّدق بع�ضه بع�ضًا«  المنهجي، لأّن  الم�ضتوى  اأو  الم�ضتوى الإيماني 

مثلما ي�ضّدقه الواقع حدثًا بعد حدث، ويوؤّكده العلم ك�ضفًا بعد ك�ضف.

قراءة الوحي:

ومّما ل �ضّك فيه اأّن ملكات العرب العقلية والنف�ضّية واللغوّية قد مّكنتهم من قراءة 
اأ�ضراره ومبانيه، من قوى  الن�ّس القراآني لأنه »اإّنما يفهم بع�س معانيه، ويطّلع على 
نظره، وات�ضع مجاله في الفكر وتدّبره، وامتّد باعه، ورّقت طباُع، وامتّد في فنون 
الأدب، واأجاد بُلغة العرب«))(، هكذا يقول الزرك�ضي. وُيالَحظ اأنه اعتبر الفهم غير 
قادر على الإحاطة بكّل معاني الن�ّس، لكنه جعل له في كّل قراءة تجّليًا جديداً في 
الفهم، ويرى اأّن مقت�ضيات العقل في التجّلي بالمعرفة عند قراءة مفردات اللغة من 

الن�ّس القراآني محّددة باأ�ضراطها حيث: 
•التخّلي عن الأفكار الأولّية والأحكام الم�ضبقة 	

ب النف�ضي، و�ضيق الأفق •ومجانبة التع�ضّ 	
•ووجود الخبرة الر�ضينة في تعاطي فنون اللغة واآدابها 	

المنهجّية  الإيمان ومتطّلبات  متطلبات  دّفتيها  بين  ال�ضروط  ت�ضّم  الت�ضور  بهذا   
اللغة »تدين في بقائها و�ضالمتها  اأّن  اإذ يرى  البع�س لأكثر من ذلك؛  معًا، ويذهب 

))( املحا�ضبي: العقل وفهم القراآن، حتقيق: ح�ضني القوتلي، دار الفكر للطباعة الن�رش والتوزيع، بريوت، 
�س: 78).

))( الزرك�ضي: الربهان يف علوم القراآن، ج)، �س: 5.
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اإلى القراآن« ))(؛ لأّن الن�ّس القراآني وهو يهب اللغة وجودها؛ تظل اللغة وعاءه الذي 
يقول  كّلها.  اآياته  في  ت�ضريان  اللتين  والمنهجّية  الإيمانية  على  الدللة  اأمانة  يختزن 
اهلل عّز وجّل: {وعلّمَك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمًا} الن�ضاء، اآية: 3)) 
الخطاب  اأّن عمومّية  اإل  المخاطب،  اإلى خ�ضو�ضّية  ي�ضير  القراآني وهو  فالخطاب 

لأمة الم�ضلمين وللنا�س كاّفة ل تغيب عنه لحظة، وتدّل على: 
اأّن الف�ضل فيما ن�ضل اإليه بعلم مرّده اإلى اهلل تعالى، وهذا هو البعد الإيماني  ( .

في الن�ّس.
اأما المنهجّية فدللتها الأولى اأّن العلم اإتيان وَجهد اإن�ضانّي. ( .

واأّن ما �ضتعلمه لم يعلمه اأحد من قبلك. 3 .
واأّن في الن�ّس م�ضتودع علمك. 4 .

واأّن القراءة لن توؤتي اأُكلها اإل ب�ضوابطها في ا�ضتنباط الدللت. 5 .
يخُل  لم  عّدة،  واأبعاداً  ومراتب  الم�ضلمين �ضوراً  القراءة من جهة  اتخذت  وقد 
بع�ضها من اأثر خارج عن المعنيين بقراءة الن�ّس من غير الم�ضلمين، فقد ذكر »اأّن ما 
نقل عن ال�ضحابة و�ضدر عن التابعين من تف�ضير للقراآن قد اقت�ضى تو�ضيح المعنى 
باأخ�ضر لفظ، واإذا زادوا �ضيئًا فمّما روي عن �ضبب  اللغوي الذي فهموه من الآية 
في  تجد  فال  والن�ضارى،  اليهود  اأخبار  في  التو�ّضع  بعدهم  َمْن  زاد  ثّم  الآية،  نزول 
لمذهب  انت�ضاراً  ول  فقهي،  لحكم  العلمي  ال�ضتنباط  من  اأثراً  هوؤلء  عن  التف�ضير 
ديني، فلما جاء الع�ضر الذي يليه وظهر الكالم في القدر ونحوه، راأيت التف�ضير قد 
حمل هذه المذاهب، فاأ�ضبح كلُّ ُيف�ّضر القراآن على مذهبه، ثّم لما عظمت الحركة 
العربي، بريوت، ط )، 995)، ج: )،  الكتاب  اأحمد، دار  العرفان، حتقيق: فواز  الزرقاين: مناهل   )((

�س: )).
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الفقهية راأيت المف�ضرين من الفقهاء يتعّر�ضون لالآيات ويذكرون ما ي�ضتنبط منها من 
الأحكام، وقّل مثل ذلك في قواعد النحو والبالغة والأخالق« ))(، هذا التدّرج في 
نت هذه المحاولت العقل الإ�ضالمي من  قراءة الن�ّس القراآني لم يتوّقف؛ فهل مكَّ
موقعه ال�ضحيح من القراءة؟ من الوا�ضح اأّن الإجابة بالنفي؛ لأّن بع�س من ت�ضّدى 
للقراءة حاد عن الإيمانّية والمنهجّية، فامتنع الفهم، وقد �ضّخ�س المحا�ضبيُّ اأ�ضباب 

امتناع الفهم في:
•الأنفة التي تمنع من الخ�ضوع للحق 	
•حّب الغلبة الذي يبعث على الجدل 	

• الجزع من الخطيئة التي تمنع من الإذعان بالإقرار بال�ضواب ))(	
 اإّن كل قراءة للن�ّس القراآني اإنما تاأتي بفهم جديد للّن�ّس، وفهم م�ضاف للفكر في 
الإ�ضالم، فالمبداأ الأول الموؤ�ض�س لفهم الإ�ضالم يقوم على قراءٍة للوحي؛ الذي نزل 
اأن  اأكبر من  الدين  لُن�ضرة  على محّمد �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، ول يكون هناك �ضيٌء 

العتناء بن�ضو�س الوحي، واآياته، واألفاظه، ومعانيه، وكّل دقائقه.
الماأمولة  القراءة  عملية  تحكم  التي  ال�ضوابط  ت�ضنيف  في  العلماء  اجتهد  وقد 
القراءة.  تلك  عن  علم  من  ن�ضاأ  ما  لكّل  �ضرورة  راأوها  القراآني،  للن�ّس  والماأمونة 
كثير  وكان  والبيان،  المعاني  علم  في  »برع  فيمن  يوجزها  اأن  الّزمخ�ضريُّ  حاول 
المطالعات طويل المراجعات، فار�ضًا في علم الإعراب، م�ضتر�ضل الطبيعة منقادها، 

م�ضتعل القريحة وّقادها، يقظان النف�س، مت�ضّرفًا دربًا باأ�ضاليب الّنظم والّنثر«)3(.

))( اأحمد اأمني: فجر الإ�ضالم، دار الكتاب العربي، بريوت، ط )، �س: 06) 
))( املحا�ضبي: العقل وفهم القراآن، �س: 34)
)3( الزخم�رشي: الك�ضاف، ج )، �س: 6)، 7)
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اإّن محاولة العقل في فهم الن�ّس القراآني:
ة تعّبر عن  - رّبما تهب �ضاحبها راأيًا - والّراأُي هنا ل نق�ضد به وجهة نظر خا�ضّ
الراأي ن�ضاأ منذ عهد  الن�ّس، ولهذا قيل: »اإّن  �ضاحبها- واإنما نعني فهمًا ما لدللة 

الإ�ضالم الأّول في ظّل القراآن ورعايته« ))(
- ورّبما مّكنت �ضاحبها من بناء اأفكاره التي تو�ضله اإلى العلم، وب�ضبب من ذلك 
فقد اعُتبر »اأّن التفكير العربي المتناثر والذي لم ينتج من قبل علمًا اأو فكراً متنا�ضقًا 

– بعد نزول القراآن - بداأ يتجّمُع ويترّكب«))(
- ورّبما اأو�ضلت القراءُة �ضاحبها اإلى العلم، فقد قيل: »اإّن القراآن ينبوع العلوم 
ال�ضرع واأ�ضا�ضه، واأ�ضل كّل  المعارف ومبدوؤها، ومبنى قواعد  ومن�ضوؤها، ومعدن 

علم وراأ�ضه« )3(
- ورّبما وّجه الن�ّس القراآني القارئ اإلى اأن يخت�ّس ب�ضاأن من العلم دون غيره، 
فقد ظهر ذلك في ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم؛ حيث اخت�ّس كّل منهم بنوع من العلم؛ 
واأُبّي  والحرام،  بالحالل  ومعاذ  بالفرائ�س،  وزيد  بالق�ضاء،  عنه  اهلل  ر�ضي  كعلّي 

بالقراءة، وابن عبا�س بالتف�ضير« )4(
- كما اأّن تاأ�ضي�س العلم نابعًا من قراءة الن�ّس القراآني ي�ضري عليه ما ي�ضري على 
كّل قراءة لما عداه من ن�ضو�س لغوّية واأحداث وظاهرات واأحوال �ضرعية اأو ب�ضرّية 
العلم  يتطّور  بها  التي  الطريقة  اأي  المعرفة،  تراكمّية  هو  بهذا  نعنيه  ما  طبيعّية؛  اأو 

))( م�ضطفى عبد الرزاق: متهيد لتاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، �س: 34)
))( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: )3

)3( الق�ضطالين: لطائف الإ�ضارات، حتقيق: عامر ال�ضيد عثمان وعبد ال�ضبور �ضاهني، املجل�س الأعلى 
لل�ضئون الإ�ضالمية، )97) ج: )، �س:6

)4( الزرك�ضي: الربهان يف علوم القراآن، ج: )، �س: 8
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البناء  هذا  و�ضكان  طابق،  فوق  طابقًا  ي�ضيد  »بناء  العلمية  فالمعرفة  �ضرحه،  ويعلو 
ينتقلون دومًا اإلى الطابق الأعلى، وما �ضبق من طوابق هي اأ�ضا�س يرتكز عليه البناء« 

))( ونالحظ اأنه قد ورد في هذا الكالم لفظان لكّل منهما دللة بالغة:

من  انتزاعها  يتّم  والمعرفة  ُيوؤَ�ّض�س  العلم  اأّن  على  الدالة  »ت�ضييد«  •لفظة  	
مكامنها.

بل  �ضّية،  والتخ�ضّ العلم،  في  التراكمّية  دللتها  من  والتي  »البناء«  •ولفظة  	
ات�ضعت  التخ�ض�س،  في  اأمعن  كّلما  العلم  لأّن  �ضّية؛  التخ�ضّ في  والإمعان 
اإحاطته بجزئّيات الق�ضية، وزاد من ك�ضفه ل�ضبكة العالقات البنائية والوظيفية 
بين مو�ضوعات المعرفة، واأمّد العلم والعلماء باآفاق اأكثر رحابة من البحث 
والتحّري، وهذه ميزة كبرى من ميزات العلم المعا�ضر، لأّن »�ضبق اأّمٍة لأّمة، 
بل اإن �ضبق فرٍد لفرد في م�ضمار الّتمّدن، اإّنما يرجع في الأ�ضا�س اإلى الفر�س 
التي تبعث الهمم وتحّفز اإلى الخلق والإبداع« ))(، فكيف اإذا كانت عملّية 
التمكين من الفر�س هي عملّية مق�ضودة مرّتٌب لها ترتيبًا رّبانّيًا من عند اهلل 
عز وجّل، تجّلت في اآيات اهلل تعالى المعّبرة عن وحيه �ضبحانه قراآنًا، يجب 

تالوته اآناء الليل واأطراف النهار.
ول ينبغي اأن يقت�ضر فهمنا من »التالوة« على الدللة المبا�ضرة للكلمة؛ من قراءة 
العلم  اإبداعات  في  بمقت�ضاها  العمل  اإلى  يتجاوزها  بل  فح�ضب،  بالآيات  وتعّبد 
والُنظم {ولقد يّسرنا القرآن للّذكر فهل من مّدكر} القمر: اآية: 7)، فالغر�س الأ�ضا�ضي في 
بما  الم�ضلم  المجتمع  في  بالعمل كع�ضو  فرد عن  تعبير كل  في  يكون  »اإنما  الدين 

))( فوؤاد زكريا: التفكري العلمي، �س: 5)، 6)
))( قدري حافظ طوقان: علماء العرب؛ من�ضورات الفاخرّية، الريا�س، �س: 3)
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ينبني عليه الإ�ضالم«))(، لهذا يقّي�س اهلل تعالى في كّل ع�ضر لوحِيِه من يرعاه، ونريدها 
روحًا ت�ضري في اأو�ضال الأّمة،وقد نه�ضت في العقود الأخيرة من القرن الع�ضرين 
اأحكامه،  واإتقان  وتجويده،  القراآن  حفظ  في  عّدة  وم�ضابقات  وفعاليات  اأن�ضطة 
وهيئات  ترعاها حكومات  نزولها،  واأ�ضباب  اآياته  تف�ضير  اعجازه،واأحيانًا  ووجوه 
واأفراد، وت�ضتدُّ وتيرُتها في �ضهر ال�ضوم. هذا فعٌل محمود وُمقّدر، يقوى اأثُره، وتعلو 
ي وا�ضتك�ضاف  قيمته، ويبلغ تمامه اإذا ما اقترن بجهد يوازيه في تحليل وبحث وتق�ضّ
دللت الن�ّس القراآني، وفق �ضوابط ُمقّننة، ي�ضبط معاييرها اأهل الخت�ضا�س، لتنه�س 
حركة علمّية، وبحثّية، تجتهد في ا�ضتنطاق المعاني و�ضبر اأغوار الن�ّس القراآني الذي 
ل تنق�ضي عجائبه، ت�ضير جنبًا اإلى جنب مع ما تقوم به الموؤ�ض�ضات العلمية الدينية 
بالدرا�ضات  لطالبها  تعهد  التي  والأق�ضام  والمعاهد  ال�ضريف،  كالأزهر  المعتبرة 

التخ�ض�ضية التي تتوجه اإلى فهم القراآن.
 يظّل هذا هو ال�ضغل ال�ضاغل للمجتهدين من علماء الإ�ضالم، ولذا نه�ضت عديٌد 
من محاولت �ضبط القراءة المنهجّية لن�ضو�س الوحي، من ذلك ما حكاه الخطيب 
تعالى  اهلل  ني  »اإني منذ خ�ضّ اللفظي  القراآن  مت�ضابه  تاأليفه علم  الإ�ضكافي في منهج 
المتكّررة،  يبعثها نظر وروّية، في الآيات  باإكرامه وعنايته... تدعوني دواٍع قويّة، 
تطّلبًا  والمنحرفة  المتعّلقة،  المت�ضابهة  وحروفها  والمختلفة،  المتفقة،  بالكلمات 
لعالمات ترفع َلب�س اإ�ضكالها، وتخ�ّس الكلمة باآيتها، دون اأ�ضكالها، فعزمت عليها 
معاني  اأ�ضرار  عن  وفّت�ضُت  والمتاأّخرين،  المتقّدمين،  كتب  اأكثر  تاأّملُت  اأن  بعد 

 (1) Reza Aslan: No God but God, Random House Trade Paperback, New York, 2011,

 p 147
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المتاأّولين المحّققين المتبّحرين« ))(. اإن هذا الن�ّس ُيف�ضح عن اأّن موؤلّفه:
في  لمنهجه  اإيمانيًا  يوؤ�ض�س  بهذا  هو  بالعلم،  العناية  في  عليه  اهلل  ف�ضل  •يقّدم  	
در�س كالم اهلل تعالى، وما يقابله من رغبته الذاتية في الأخذ باأ�ضباب العلم من 

البحث والنظر والتح�ضيل.
•يحّدد »مو�ضوع العلم« في الآيات، والكلمات، والحروف من كتاب اهلل  	

عّز وجّل التي يظّن البع�س فيها تكراراً.
جهد  من  �ضبق  ما  على  الطالع  على  ينبني  اّلذي  الباحث«  »منهج  •يحدد  	

الأولين في العلم، هو بهذا يوؤ�ض�س للتراكمية المعرفية في العلم.
العقول  لأرباب  القراآن  في  اللفظي  المت�ضابه  بيان  في  العلم«  »غاية  ح  •يو�ضّ 	
من الم�ضلمين، ولرّد �ضبه الجاحدين والملحدين ممن �ضواهم، لهذا ال�ضبب 
د الكندي على المنهجية في كّل علم، مثلما ُي�ضّدد على ارتباط المنهج  ي�ضدِّ
ول  يجب،  ما  مطلوب  بكل  تق�ضد  اأن  »ينبغي  يقول:  اإذ  العلم،  بمو�ضوع 
تطلب في العلم الريا�ضي اإقناعًا، ول في العلم الإلهي ح�ّضًا ول تمثياًل، ول 
في اأوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكرية، ول في البالغة برهانًا« لأّن مخالفة 
ذلك عنده – اأي مخالفة المنهج لمو�ضوع العلم – نتيجته »ع�ضر علينا«))( 
من  ومنهجه  العلم  مو�ضوع  بين  الرتباط  وعملية  العلم،  لنتائج  �ضياع  اأي 
المقت�ضيات الأولى للمنهجية التي اأر�ضى القراآن قواعدها، لأنها عملية قائمة 
على علم نّبه القراآن اليها {فاسألوا أهل الّذكر إن كنتم ال تعلمون} النحل، اآية 43 
القرى،  اأّم  جامعة  اآيدين،  م�ضطفى  الّتاأويل، حتقيق: حممد  وغّرة  التنزيل  دّرة  الإ�ضكايف:  اخلطيب   )((

ال�ضعودية، ط )، 8)4)ه، ج )، �س: 8))، 9))
))( الكندي، ر�ضائل الكندي الفل�ضفية )كتاب الكندي اإىل املعت�ضم( حتقيق: حممد عبد الهادي اأبو ريدة، 

دار الفكر العربي، القاهرة، ط )، �س 45.
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فالن�ّس محفز لل�ضوؤال، وهو َمْعنيٌّ بتحديد من له حّق الإجابة، ولعّلنا ن�ضتطيع 
القول: اإّن اأ�ضا�س العلم بال�ضيء ينح�ضر في ال�ضوؤال عنه وفي اإجابته، لي�س في 
ال�ضرعيات وحدها، بل في الطبيعيات والإن�ضانيات، فاإّن »الّدّقة تاأتي من طرح 
الأ�ضئلة، وهي التي تقود اإلى الكت�ضافات العلمية«))(، والك�ضف العلمي اإنما 
هو اإجابة لما ا�ضت�ضكل على العقل فهمه، واإ�ضارات الن�ّس القراآني تنبني على 
الفهم؛ لأّن منطوق الآيات ي�ضير اإلى �ضرورة »فهم روحها وغر�ضها معًا«))(، 
»كانت  المتزاج  لهذا  نتيجة  ولعله  يمتزجان،  والمنهجّية  الإيمانّية  حيث 
والمظهر«)3(،  بال�ضورة  منها  اأ�ضّد  والمخبر  بالجوهر  دائمًا  القراآن  عناية 
مثلما  طبقة،  بعد  طبقة  المجهول  ا�ضتجالء  اإلى  العقل  يدفع  القراآني  فالن�ّس 
يدفعه في م�ضار العلم اإلى تجاوز الظاهر الذي رّبما ي�ضرف العقل عن غايته 
في فهم دللت الن�ّس؛ فالقراآن »ل يقت�ضر على موا�ضع العظة ول يتعّر�س 
اإّنه يتخّير ما  لتف�ضيل جزئّيات الم�ضائل كالتواريخ والأ�ضماء والأ�ضخا�س«، 
يم�ّس جوهر المو�ضوع ومو�ضع العبرة« )4(؛ لأّن للن�ّس القراآني اأبعاداً ينبغي 
الجمع بينها وتداركها معًا، اإذ ل ينف�ضل في كل اآية من اآياته البعد الإر�ضادي 
عن البعد اللغوي، اأو البعد الإن�ضاني، اأو البعد المعرفي، اأو البعد الإيماني، 
والتئام هذه الأبعاد عند قراءة الن�س فيه تبرير كاٍف للفي�س المعرفي الإيماني 
الذي عم الفكر بين الم�ضلمين منذ العهد الأول للر�ضالة؛ فلقد »اأعان القراآن 

 (1) Ali Ansari: Sufism and beyond, Mapin Publishing, Ahmed abad, India. 1999,
P.86

 (2) Oliver Leaman: An Introduction to classical Islamic Philosophy. Cambridge
University press. United Kingdome. P – 15

)3( حممد دراز: من خلق القراآن، مطبوعات اإدارة ال�ضئون الدينية، قطر، 979)، �س: 7)
)4( اأحمد اأمني: �ضحى الإ�ضالم، دار الكتاب العربي، بريوت، ط 0)، ج )، �س: )33

 .indd   80 4/19/16   4:35:09 PM



81بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني«

المت�ضّوفَة كما اأعان المتكّلمين والفقهاء على ن�ضرة اآرائهم، لأّن كتاب اهلل 
قامو�ٌس للنحاة واللغويين، ومثاُر فل�ضفة للباحثين والمفكرين، وذكٌر يتقّرب 
الم�ضّرعون، وعقيدٌة يحتج  اإليه  يرجع  والمت�ضّرعون، وقانوٌن  المبتهلون  به 
))(؛  الجديدة«.  والنظريات  الآراء  اأ�ضحاب  عليه  ويعتمد  المتكّلمون،  بها 
وي�ضع  الألوهّية،  ُي�ضّور  والفل�ضفّية،  الكونية  النظريات  ُيقّدم  وهو  فالقراآن 
قواعد لل�ضلوك حتى قيل اإّن »جميع من �ضغل بالتفكير فل�ضفيًا في الإ�ضالم قد 

حاول اأن ي�ضتند اإلى القراآن«))(. 
لم يكن القراآن محوراً للحياة اليومّية، اأو التطلع اإلى ن�ضر الدين الحق، اأو توطيد 
دعائم الإيمان والأخالق بين النا�س وح�ضب، بل ويظّل اأي�ضًا محوراً لكّل فكر اأينع 
في وعي الم�ضلمين. اإّن قوام القراآن الذي نتلوه ليل نهار بناء لغوي اأُحكم بنيانه، كي 
تظل اللغة القراآنية م�ضدراً خ�ضبًا لح�ضارة الإ�ضالم العلمية، لذا فقد اأ�ضاب الفارابي 
فالخطاب  )3(؛  اللغة«  من  ابتداًء  كّلها  الح�ضاريّة  العلوم  ن�ضاأة  كيفية  »ي�ضف  عندما 
القراآني فيه اإيعاز وتحفيز للعقل اأن ل يقف ن�ضاطه الفكري على علم دون غيره، اأو 
العقل مع  اآخر، وكان تدّرج  الن�ّس على �ضابط دون  اأن تنح�ضر منهجّيته في قراءة 
القراآني،  الن�ّس  لتدوين  الأول  توّجه الهتمام  اإذ  الأولى،  اللحظة  الن�ّس طبيعيًا منذ 
فكان الحفظة، وكانت المراجعات، وكانت تطبيقات الن�ضو�س. حتى كانت حياة 
�ضخ�ضه  في  القراآني؛  للن�ّس  تج�ضيد  هي  �ضحابته  في  و�ضّلم  عليه  اهلل  �ضّلى  محّمد 

وفعله وقوله وتقريره.

))( ابراهيم مدكور؛ يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، �ضمريكو للطباعة والن�رش، القاهرة، ط )، ج )، �س: 59
))( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالمي، ج )، �س: )3: 33

)3( ابراهيم مدكور: الفارابي، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، ط 983)م، �س: 3)).
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 وكانت التجربة الأولى والأرقى هي ما تّم اإنجازه بال�ضكل الذي حدث؛ حين 
قدم الم�ضلمون اأداء دقيقًا علمّيًا تاّمًا في تجربتهم الأولى في التدوين الذي بداأ منذ 
عهد النبّي �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم متمّثاًل في كتابة الوحي وكّتاب الوحي، وفي كتابة 
الر�ضائل« ))(، يرى البع�س اأّن التدوين كان قبل الإ�ضالم، عندما هّياأت قدرات العقل 
والأ�ضعار  الأن�ضاب  حفظ  في  محدودة  غير  طاقات  العرب  من  لأ�ضحابه  العربي 
»بداأ  فقد  بالعلم،  يّت�ضل  ما  اأما  يتداولونها،  العرب  والأيام، ظّل  والحكم  والأمثال 
 ،)(( الجمع«  اإل  له  ولي�س  ما،  �ضخ�ضية  للموؤلف  فيه  تظهر  اأن  غير  العلم من  بتقييد 
وهذا قول فيه نظر، اأما ما تعّلق بالم�ضدر الثاني للوحي الإلهي الذي تمّثل في �ضّنة 
ر�ضول اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم فقد كانت عملية تدوينه تتّم لحظّيًا في حياة الر�ضول 
�ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، فكان الرواة، وكانت المراجعات، وكانت التطبيقات، وقّدم 
في  الثانية  تجربتهم  في  م�ضبوقة  غير  درجة  اإلى  علمّيًا  دقيقًا  راقيًا  اأداء  الم�ضلمون 

التدوين. 
الذي  ال�ضّنة،  تدوين  اإلى  اأّدت  التي  الأ�ضباب  ي  تق�ضّ في  الموؤّرخون  تو�ّضع  وقد 

حدث ب�ضبٍب من: 
�ضيوع رواية الحديث. ( .
قّلة الّثقة ببع�س الرواة. ( .

لأ�ضباب  و�ضّلم  عليه  اهلل  �ضّلى  اهلل  ر�ضول  عن  الحديث  في  الكذب  ظهور  3 .
�ضيا�ضّية اأو مذهبّية. )3(

))( القلق�ضندي: �ضبح الأع�ضى، مطبعة دار الكتب امل�رشية، القاهرة، ط ))9)م، ج )، �س: )9.
))( اأحمد اأمني: فجر الإ�ضالم، �س: 66) وما بعدها.

)3( م�ضطفى عبد الرزاق: التمهيد، �س: 95).
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بمتغّيراته  علمًا  واأحاطوا  وفهموه  واقعهم  عا�ضوا  الم�ضلمين  اأّن  يعني  هذا   
هي  المنهجّية  ا�ضتجابتهم  كانت  الحديث،  في  الكذب  ظهر  فلما  بها،  وانفعلوا 
الر�ضول �ضّلى اهلل عليه  اأحاديث الإذن بتدوين �ضّنة  يوؤيّد  التدوين،واخُتِلف بين من 
و�ضلم؛ لأنه اأو�ضى �ضحابته بتبليغ ال�ضنة اإلى من وراءهم مع التثّبت فيما يبّلغون،ومن 
يعار�س اعتماداً على اأحاديث رويت بالنهي عن التدوين، ربما لهذا ذكر باأن »لي�س 
هناك تعار�س بين اأحاديث النهي واأحاديث الإذن، اإذا ُفهم النهي على اأنه نهي عن 
التدوين الر�ضمي كما كان يدّون القراآن، واأّما الإذن فهو �ضماح بتدوين ن�ضو�س من 
الذين كانوا يكتبون  ال�ضحابة  لبع�س  اأو �ضماح  ة،  ال�ضّنة لظروف ومالب�ضات خا�ضّ
�ضّنة  تدوين  اإلى  توّجه  اأن  لحظة  الإ�ضالمي  الوعي  وقفة  اإّن   .)(( لأنف�ضهم«  ال�ضّنة 
الن�ّس  اأر�ضى  التي  المنهجّية  على  عظمى  دللة  فيها  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضّلى  الّر�ضول 
القراآني اأركانها، يقول تعالى: {وما آتاكم الّرسوُل فخذوه وما نهاُكْم عنُه فانتهوا واتّقوا الله إّن 
الله شديد العقاب} الح�ضر، اآية: 7، لهذا كان التم�ّضك بتدوين ال�ضّنة، يقول ال�ضوكاني: 
»ثبوت حّجّية ال�ضّنة المطّهرة، وا�ضتقاللها بت�ضريع الأحكام �ضرورة دينية« ))(، بل 
و�ضرورة حياتّية، و�ضرورة اأخالقّية، و�ضرورة نف�ضّية. وقبل هذا �ضرورة منهجّية؛ 
لأّن العقل في الإ�ضالم لم يكن له ليبني اإ�ضباعًا فكريًّا تاّمًا بوحي ال�ّضماء اإل باأن يت�ضافر 
الإ�ضباع  مطلب  فاإّن  و�ضّلم؛  عليه  اهلل  �ضّلى  الم�ضطفى  و�ضّنة  القراآن  معًا:  م�ضدراه 
الفكري الذي األزم الم�ضلمين بعد حفظ القراآن بتدوين ال�ضّنة، فيه دللة واعية على 
المنهجية  اأركان  وبناء  ت�ضكيل  في  حا�ضمًا  عن�ضراً  الإرادة  هذه  واعية، ظّلت  اإرادة 
بين الم�ضلمين في عالقتهم وتفاعلهم مع ن�ضو�س الوحي؛ فالتعامل ل يكون فقط 
))( م�ضطفى ال�ضباعي: ال�ضنة ومكانتها من الت�رشيع، دار الوّراق للن�رش والتوزيع، الريا�س، �س: 78: 79

))( ال�ضوكاين: اإر�ضاد الفحول، حتقيق: �ضامي بن العربي الأثري، دار الف�ضيلة، الريا�س، ط )، 000)م، 
ج )، �س: 89)
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من خالل العقل والفهم واأجهزة الإدراك الب�ضري، واإنما بالإرادة اأي�ضًا يكون، لإن 
والخير  والهدى  الحق  تقّبل  في  حا�ضمًا  عاماًل  »تعتبر  المختارة  الإن�ضانية  الإرادة 
النازل فيه، اأو ال�ضرف عنه« ))(، لقد كان للوعي الإ�ضالمي اإرادته التامة في اأن يعي 
قيمة فهم الن�ّس القراآني موؤيّداً بالن�ّس النبوّي، واأن يفهم الن�ّس النبوّي موؤيّداً بالوحي 
بين علم واآخر، وبقي هذا  الربط  ي�ضتخل�س منهجّية  اأن  اإلى  به ذلك  اأدى  القراآني، 
�ضمتًا منهجّيًا اإ�ضالمّيًا، تعّداه اإلى الّربط بين العلوم، هذا ما يندفع اإليه العلم المعا�ضر 
�ضات العلمية المختلفة، ففي تف�ضير  اليوم بحكم ال�ضالة الدقيقة والمعّقدة بين التخ�ضّ
القراآن كان جائزاً اأن يت�ضدى للتف�ضير من كان جامعًا للعلوم التي يحتاجها المف�ّضر، 
وهي: اللغة، والنحو، والت�ضريف، وال�ضتقاق، المعانين البيان، البديع، القراءات، 
اأ�ضول الدين، اأ�ضول الفقه، اأ�ضباب النزول، النا�ضخ والمن�ضوخ، الأحاديث، وال�ضنن 
والآثار المبّينة، ،اأخيراً علم الموهبة« ))(، ونرى في هذا التوّجه راأيًا على غير ما اعتاد 
الآخرون، اإنه يوؤّخر الموهبة وال�ضتعداد الفطري، ويقّدم ما عداها من ال�ضفات الدالة 
على الجهد والك�ضب في العلم، وفي هذا نموذج اآخر لحيوّية الوعي بين الم�ضلمين 
في مواجهة الوحي، ورّبما كان ذلك هو المن�ضئ لمو�ضوعّية البحث عند مفكري 
الإ�ضالم طوال القرون الخم�ضة الأولى من الهجرة، اإلى جانب الربط بين جيل وجيل 
اأبي  اإّن ظهور  في العلم نف�ضه، والربط بين النظري والتطبيقي منه، ربما لهذا قيل: 
حنيفة كان تتويجًا لحركة علمّية ن�ضاأت في الكوفة نتيجة لالأثر العلمي الذي اأوجده 
ابن م�ضعود«)3(، وتوالى هذا المنحى في عاّمة ما كتبه موؤرخو الفكر في الإ�ضالم، من 

))( حمي حممد م�ضعد: قواعد منهجّية للبحث يف العلوم الو�ضعية والإ�ضالمية، ط 994)، �س: 98.
))( �ضعبان حممد اإ�ضماعيل: املدخل لدرا�ضة القراآن وال�ضنة، دار الأن�ضار، القاهرة، ط )، 980)م، ج )، 

�س 80) وما بعدها.
)3( اأحمد اأمني : فجر الإ�ضالم، �س 84)

 .indd   84 4/19/16   4:35:09 PM



85بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني«

ير، والطبقات، والتراجم، والفتوح، والأن�ضاب، والتاريخ، والتعريفات،  كتب ال�ضِّ
يقول  القراآني.  بالن�ّس  الم�ضلمين  وعي  لها  وّطد  جديدة  علمّية  منهجّية  على  فدّل 
�ضاحب الفهر�ضت: »اأخذ عن اأبي الأ�ضود جماعة منهم: يحيى بن يعمر، وعتبة بن 
معدان، وميمون بن الأقرن« ))(، ولم يفته وهو يذكر العرب الم�ضهورين الذين �ضمع 
عنهم العلماء، و�ضّتى من اأخبارهم، واأن�ضابهم اأن يربط ب�ضكل عجيب بين العالم في 
به؛ ِمّما يدلُّ على اأّن الوعي بين الم�ضلمين اأدى بهم اأن اأْوَلْوا اأهمّية  نتاجه العلمي وَن�ضَ
ق�ضوى للمنبت الذي ن�ضاأ فيه العالم واأثر ذلك في تحديد م�ضداقّية علمه، هذا اأّدى 
اأن يعقد الموؤّرخون ف�ضوًل في بيان الخ�ضال التي يجب اأن ينالها العالم، ليكون له 
العلم، ان�ضّب اأغلُبها على الخ�ضال النف�ضّية والأخالقّية وال�ضلوكّية اأي�ضًا، لأّن ميزان 
المروءة  من خواِرم  المحّدث  ُخُلّو  تعني  والعدالة  والعدالة:  ال�ضبْط  هو  المحدثين 
ُق  يب�ضُ يرونه  عمن  الأخذ  يكرهون  كانوا  اأنهم  لدرجة  والأفعال؛  لالأقوال  ال�ضاملة 
وهو مّتجٌه نحو القبلة، وكاأّنه نوٌع من الختبار و�ضكل من الّتقييم، الهدف منهما 
اإثبات اأّن الفكر نتاج المرّبي والتن�ضئة. يقول ابن عبد ربه: »ل يكون العالم عالمًا 
حّتى تكون فيه ثالث خ�ضال: ل يحتقر من دونه )اإ�ضارة اإلى التوا�ضع(، ول يح�ضد 
من فوقُه )اإ�ضارة اإلى مجانبة النف�س والهوى( ول ياأخذ على العلم ثمنًا )اإ�ضارة اإلى 
النزاهة والحيادية(« ))(. فهل »الروح العلمية« التي يفخر بها العلم المعا�ضر �ضيٌء 

فوق هذا!

))( �ضعبان حممد اإ�ضماعيل: املدخل لدرا�ضة القراآن وال�ضنة، دار الأن�ضار، القاهرة، ط: )، 98)، ج )، 
�س: 80)

))( ابن عبد ربه: العقد الفريد، حتقيق: مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )، 983)م، 
ج )، �س: 87.
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تطبيقات العلم:

لم تكن الروح العلمية التي تحّلى بها علماء الإ�ضالم جهداً نظرّيًا بحتًا وح�ضب، 
فاإّن هذه الروح قد مّكنتهم من تطبيقات العلم، واأّولها اهتمامهم بتحديد المفاهيم 

وبيان الم�ضطلحات في كافة فروع العلم، توّزع هذا الهتمام بين: 
•اإعادة اإحياٍء المفاهيم المتداولة. 	

•ا�ضتقبال واٍع للمفاهيم الوافدة عبر الترجمة من اللغات الأخرى. 	
•تاأ�ضي�س لمفاهيم جديدة ومبتكرة  	

اأدى  الدللت ال�ضتقاقية وال�ضطالحية معًا، ما  التئم في هذا الهتمام فح�س 
اإلى حركة اإحياء فعالة في مجالت اللغة والعلم، لم تهداأ طوال الع�ضور الأولى، كان 
�ضّية والمو�ضوعّية في اآن واحد، وُذكر اأّن الم�ضلمين كان  لها نزوع قوّي اإلى التخ�ضّ
لهم ال�ضبق في �ضناعة المعاجم؛ فهي بمثابة »الحرا�س للغة القراآن الكريم«))(، ففي 
الذي  »العين«  بكتابة  الفراهيدي  يد  على  الأولى  مدر�ضته  ظهرت  العبا�ضي  الع�ضر 
ُيعّد اأّول معجم �ضوتي �ضهدته الب�ضرية، ثّم تتابعت مدار�س المعاجم المختلفة؛ كان 
اهتمامها الأول بالمواد اللغوية، ومع ات�ضاع الفتوحات وازدهار فّن الترجمة ظهر 
نوع اآخر من الموؤلّفات قامت بجمع و�ضرح م�ضطلحات الفنون والعلوم، كما في 
»مفاتيح العلوم« للخوارزمي، و »التعريفات« للجرجاني، و»ك�ضاف ا�ضطالحات 
الفنون« للتهانوي.))(، هذا ف�ضاًل عّما احتوْتُه موؤلّفات علماء الم�ضلمين في الأدب 
والعلم منثوراً في �ضفحاتها من مفاهيم وا�ضطالحات، كان الُمن�ضُئ لها في اأ�ضلها 

 ،( ط  القاهرة،  والن�رش،  للطباعة  احلديثة  الفاروق  العربية،  املعاجم  �ضكني:  اأبو  حممد  احلميد  عبد   )((
)98)م، �س 3.

))( حممد �ضّديق املن�ضاوي: مقّدمة حتقيق معجم التعريفات للجرجاين، دار الف�ضيلة، القاهرة، �س: 3.
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هو جهد المجتهد في بيان مفردات القراآن وا�ضتنباط دللتها ومعانيها من واقع لغة 
العرب التي اأبدعتها و�ضانتها اأ�ضعارهم واأمثالهم وق�ض�ضهم قبل نزول الوحي، وكان 
كثير من العلماء يغ�ضاهم الكدر اأن يخبو العلم بين النا�س، ويتنطع الجّهال وُمّدعو 
العلم، فما زال هوؤلء العلماء يرّوجون لدقيق العلم واأ�ضيل المعرفة، بل ويجتهدون 
الحال  تلك  وا�ضفًا  قتيبة  ابن  يقول  »فنونًا«.  اأ�ضموها  كما  اأو  العلوم،  ت�ضييد  في 
»فعملت لُمْغِفل التاأديب ُكُتبًا خفافًا في المعرفة، وفي تقويم الل�ضان واليد، وي�ضتمل 
م�ضئولّية  الإ�ضالم  علماء  العلمّية  الروح  فقد حَمّلت   ،)((  » فنٍّ على  منها  كتاب  كّل 
النظر في العلم، والحكم على اأ�ضحابه من اإتقان العلم اأو َتَكلُّفه. روى الم�ضعودي 
عن ثابت بن قّرة الحّراني لما كتب في التاريخ »اأّنه خرج من مركز �ضناعته، وتكّلف 
ما لي�س من مهنته، ولو اأقبل على علمه الذي انفرد به من علم اإقليد�س والمقطعات 
واأر�ضطوطالي�س،  واأفالطون  �ضقراط  اآراء  ا�ضتفتح  ولو  والمدورات،  والمج�ضطي 
فاأخبر عن الأ�ضياء الفلكّية ... لكان قد �ضلم مما تكّلفه، واأتى بما هو األيق ب�ضنعته« 
�س العلمي من قيمة ُتعلي �ضاأن العلم و�ضاأن العالم،  ))(. فقد اأيقن العلماء ما في التخ�ضّ

يقول �ضاحب عيون الأنباء عن ابن الهيثم: »لم يماثله اأحد من اأهل زمانه في العلم 
الريا�ضي ول يْقُرُب منه، وكان دائم ال�ضتغال كثير الت�ضنيف« هذا من جهة العلم، 
ثم ي�ضيف اإليه و�ضفًا اأخالقيًا بديعًا في اأنه اأي�ضًا كان »وافر الزهد محّبًا للخير« )3(؛ 
الإيمانية  بين   - التناغم  وعن  الإ�ضالم  علماء  لدى  العلمية  الروح  عن  ُيف�ضح  مما 
والمنهجّية - الذي كان متالزما في ن�ضو�س الوحي القراآني، يعبر عنه الخوارزمي 

))( ابن قتيبة: اأدب الكاتب، حتقيق: حممد الوايل، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، �س: )).
))( امل�ضعودي: مروج الذهب، حتقيق: كمال ح�ضن مرعي، املكتبة الع�رشية، بريوت، ط )، 005)م، ج 

)، �س: 4).
)3( ابن اأبي اأُ�ضيبعة: عيون الأنباء، حتقيق: نزار ر�ضا، من�ضورات دار مكتبة احلياة، بريوت، �س: 550 
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في بدء كالمه عن الجبر والمقابلة حين يقول »األفت كتابًا مخت�ضراً حا�ضراً للطيف 
مواريثهم وو�ضاياهم، وفي  في  اإليه  الحاجة  النا�س من  يلزم  لما  الح�ضاب وجليله، 
م�ضاحة  من  بينهم  به  يتعاملون  ما  جميع  وفي  وتجاراتهم،  واأحكامهم  مقا�ضمتهم 
الأر�ضين وكري الأنهار والهند�ضة وغير ذلك من وجوهه وفنونه«))(، حيث يظل 
القراآني وواقع الم�ضلمين دافعَين متكاملين لالإبداع، ويعبران دائمًا عن ذاك  الن�س 

التناغم بين الروح اليمانية والعقلية المنهجية عند علماء الم�ضلمين.
لم يتخلَّ علماُء الإ�ضالم – فيما اأبدعوه- عن اأثر هذا التناُغم، ولم يتخلَّ عنهم؛ 
الينا،  نقلتها  التي  بم�ضادرها  الموثوق  واأفعالهم  المكتوبة  اآثارهم  في  ذلك  ظهر 
عن  الإيماني  نزوعهم  يتوّقف  فلم  للعلم،  وتطبيقاتهم  وكتبهم  بحثهم  في  ولزمهم 
الكريم،  الة على ر�ضوله  بالحمد هلل وال�ضّ اإل  اأحدهم كتابه  يفتتح  م�ضاحبتهم، فال 
�ضّلى اهلل عليه و�ضلم، والدعاء لنف�ضه وللموؤمنين، وحّث نف�ضه والآخرين على تحّري 
ال�ضدق واإثبات الحق، ا�ضتوى في ذلك من كتب في العلم ال�ضرعي، اأو الطبيعي، اأو 
الإن�ضاني، فقد اأتى ذلك الخوارزمّي والمبرد والجاحظ وابن عبد ربه وابن النديم 
والتوحيدي وابن قتيبة وابن �ضاعد وابن اأبي اأ�ضيبعة والكندي والفارابي وابن �ضينا 
مروراً بكافة اأعالم الفقه واللغة والكالم والفل�ضفة والت�ضّوف و�ضوًل اإلى ابن ر�ضد 
»تدخل  والمعرفة  وال�ضدق  والحّق  الإن�ضاف  اإلى  الدعوة  ف�ضارت  وابن خلدون؛ 
»البيان  في  كالمه  م�ضتهل  في  الجاحظ  يقول   ،)(( القديمة«  الكتب  مقّدمات  في 
اإّنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العلم، ونعوذ  والتبيين«: »اللهم 
بك من التكّلف لما ل نح�ضن كما نعوذ بك من العجب بما نح�ضن، ونعوذ بك من 
))( اخلوارزمي: كتاب اجلرب واملقابلة، تقدمي وتعليق: علي م�ضطفى م�رشفة وحممد مر�ضي اأحمد، مطبعة 

بول ماربيه، 937) م، �س 6)
))( قدري حافظ طوقان: علماء العرب، �س: 83.
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خب( والهذر )كثرة الكالم في خطاأ(« ))(. فاأّي دافع  ال�ضالطة )حّدة الل�ضان وال�ضّ
يمكننا اأن نتخّيله هو ما اأّدى بهوؤلء الكّتاب اإلى ت�ضدير كتبهم بمثل هذا؟ اإل دافع 
اإيمانّي �ضنعته في نفو�ضهم عقيدة نقّية خال�ضة، واأثر قوّي من تفاعل وعيهم بالوحي 
م�ضبوقة  غير  علمّية  عادة  اإلى  بهم  اأّدت  التي  التوجيهات  وتوجيهاته، هذه  القراآني 
في تاريخ العلم هي »اأن ياأتوا بالروؤو�س الثمانية قبل افتتاح الكتاب؛ وهي الغر�س، 
فيه من  اأي �ضنفه هو، وكم  الكتاب، ومن  والعنوان، والمنفعة، والمرتبة، و�ضّحة 
اأجزاء، واأي اأنحاء التعاليم الم�ضتعملة فيه« ))(، ول يتوّقف التناُغم الإيماني المنهجي 
باأّن م�ضدر  اأعلم« داّلً على ثقته  مع واحد منهم حّتى يختتم موؤلّفه بكلمتي »واهلل 
العلم هو اهلل تعالى، يوؤتيه عباده بقدر لُي�ضلحهم به، واأّن طلب العلم من م�ضدره – 
وهو الحّق �ضبحانه- �ضرورٌة وواجٌب �ضرعي، واأّن ما و�ضل اإليه من علم هو دائمًا 
اأبداً له مزيد، واأنه كّلما ازداد علمًا ازداد يقينًا باأّن ل مفّر من التوا�ضع في العلم؛ لأّن 

هناك في الأغلب من �ضياأتي بعلٍم يتجاوزه وي�ضيف اإليه.
مع  بدايته  كانت  للعلوم،  ت�ضنيفهم  �ضرورة  اأدركوا  اأّنهم  للعلم  تقديرهم  واأّدى 
في  يقدح  ل  العلوم«  »اإح�ضاء  في  الفارابي  ثّم  العلوم«  »مفاتيح  في  الخوارزمي 
ذلك من اأرجعه اإلى الكندي لأنه »اأّول من و�ضع لمفّكري الإ�ضالم التخطيط العام 
لت�ضنيف العلوم« )3(، فاأ�ضافوا - وكان لهم ال�ضبق - اإلى �ضرائط العلم ليكون علمًا 

))( اجلاحظ: البيان والتبيني، ج )، �س: 3.
))( املقريزي: اخلطط، حتقيق: حممد زينهم ومديحة ال�رشقاوي، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط 998)م، ج 

)، �س: 8.
)3( حممد عابد الأهواين: الكندي فيل�ضوف العرب، املوؤ�ض�ضة امل�رشية العامة للتاأليف والرتجمة والطباعة 

والن�رش، القاهرة، �س: 00) 
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هكذا   ،)(( للت�ضنيف«  قاباًل  ي�ضبح  »اأن  وقوانينه  ونظرياته  ومنهجه  مو�ضوعه  فوق 
يرّتب الم�ضلمون نوعين للت�ضنيف في العلم، ت�ضنيفًا عاّمًا للعلوم، وت�ضنيفًا محّدداً 
في  التطبيقية  نزعتهم  اأّدت  داخله،كما  وينّظمها  ويبّوُبها  اأبحاثه  يعر�س  علم  لكل 
العلم اإلى التمييز بين الن�ضو�س، وكان دافعهم لذلك اأّنهم مثلما تعّلموا من �ضروحهم 
للقراآن، وف�ضلهم بين الن�س القراآني و�ضروحه، تعّلموا طريقة »على جهة التعليق« اأي 
ذكر الّن�س ثّم التعليق عليه، وا�ضتعملها ابن ر�ضد، وتدّل على احترام ن�ضو�س القدماء 
ل على تبعّيتها وتقليدها وتقدي�ضها« ))(، فكان هذا المنحى تعبيراً دقيقًا على تفاعل 
الإيمانية التي اأوجدها الن�ّس القراآني في نفو�ضهم، والمنهجّية التي التزمها وعيهم في 

تطبيقات العلم . 

مناهج غري م�سبوقة: 

لقد كان الن�ّس القراآني محّفزاً للفكر، هذا الفكر هو المنوط به ت�ضكيل ال�ضلوك، 
ع�ضوره  في  الأمم  على  ال�ضيادة  درجة  الإ�ضالم  علماء  يد  على  الفكر  اعتلى  لهذا 
الأولى، واأميز ما مّكنه من ذلك هو العقل التجريبي، لذا لي�س م�ضتغربًا ما �ضّرح به 
�ضارتون من اأّن »اأعظم ما تمّخ�س عن جهد الم�ضلمين في العلم حتى القرن ال�ضاد�س 
روحًا  بالتجربة  الم�ضلمون  يكتف  لم  التجريبية«)3(،  الروح  ترتيب  هو  الهجري 
تنه�س في بحثهم العلمي، واإنما اأ�ّض�ضوا بهذه الروح التجريبّية منهجًا على غير مثال 
لة غير منفّكة بين التجربة منهجًا، واأثر التوجيهات القراآنية والنبوية في  �ضابق، وال�ضّ

الوحدة  درا�ضات  مركز  ر�ضد،  لبن  الأدلّة«  مناهج  عن  »الك�ضف  كتاب  حتقيق  مقدمة  اجلابري:   )((
العربية، بريوت، �س: 3).

))( ابراهيم مدكور، الفارابي، �س: )7.
)3( �ضارتون: تاريخ العلم، ترجمة: اإ�ضماعيل مظهر، دار النه�ضة العربية، القاهرة، ط )96)، �س: )8)
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حركة العقل، لذا اعتبر » اأّن المنهج التجريبي قد اأقامه الم�ضلمون منهجًا كاماًل، ن�ضاأ 
وتطّور ن�ضاأة اإ�ضالمّية، يدعو ِاليه القراآن وال�ضّنة، ومن الفقه انتقل اإلى العلم« ))(؛ اإذ 
بلغت درجة تفاعل الفكر في الإ�ضالم مع الواقع اأعلى درجاتها، تّم هذا برعاية من 
اللغة  اأ�ضبحت  التي لم تكن لها قد�ضية الوحي الإلهي وح�ضب، واإنما  القراآن،  لغة 

التي بها يكون العلم، وتاأ�ّض�ضت ب�ضببها التجربة.
 حاول البع�س اأن يرجع تجريبية العلم عند الم�ضلمين – كما جرت عادة اأكثرية 
الم�ضت�ضرقين ومن يواليهم من الم�ضتغربين- لأثٍر يوناني، لكن ما يبطل هذا الزعم 
اأّن اأحداث الواقع الحياتي بين الم�ضلمين كان موؤديًا اإلى تتابع الوحي منجمًا، فاأدرك 
تدريجيًا  تو�ضله  اإلى  اأدى  ما  والواقع،  الن�س  بين  العالقة  قوة  الم�ضلمين  بين  العقل 
مفكري  لأن  ن�ضاأتها،  في  اإ�ضالمية  تجريبية  باأنها  ُيقال  اأن  ي�ضح  التي  التجريبية  اإلى 
تراث روحي،  ال�ضنة من  الوحي وعن  تلقفوه عن  ما  ي�ضيئوا  اأن   « الإ�ضالم حاولوا 
التجارب  واإجراء  بهم،  المحيطة  الح�ضارات  تمثل  اأمران:  هذا  في  �ضبيلهم  وكان 
المبتكرة في فروع من العلم«))(«، وتطورت التجريبية لديهم، وظلت نزعة اإ�ضالمية 
لزمن طويل، ثم »ظهرت خال�ضة في اعتماد الم�ضلمين على ال�ضتقراء في اكت�ضافاتهم 
مناهج العلة، وفي قولهم بالم�ضالح المر�ضلة« )3(، ولم تتوّقف التجريبية بين الم�ضلمين 
اأ�ضبعوها بروح من  على قواعدها من المالحظة والفر�ضيات وقوانين العلم، واإنما 
التجريبية الإيمانية، التي جمعها البع�س في دعائم خم�س هي: نفي الخرافة و�ضعة 

))( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 43.
والتوزيع،  للن�رش  الوطنية  ال�رشكة  اأمني،  عثمان  ترجمة:  الطرق،  الإ�ضالم يف مفرتق  اأحمد عروة:   )((

اجلزائر، ط 975)م، �س )6)
)3( ابراهيم مدكور: كتاب الفارابي، �س: 68
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اللتفاتة  فجاءت  والموازنة،))(  والتجارب  والتنقيب  للبحث  والرحالت  الطالع 
معا،  الواقع  وقراءة  الوحي  لقراءة  الدائبة  الم�ضلمين  محاولة  عن  معّبرة  المنهجية 
وتوالت عند مفكريهم ع�ضراً بعد ع�ضر؛ فقد قيل ِان الكندي »كانت له في الطب 
اأ�ضداد  الم�ضلمون  اأدرك  بهذا   ،)(( والتدجيل«  الخرافات  والريا�ضيات ع�ضمة عن 

العلم واأبطلوها.
وا�ضتخدم الم�ضلمون ال�ضتقراء؛ يقول ابن الهيثم »اإذا ا�ضتقرئت ال�ضور الم�ضتح�ضنة 
من جميع انواع المب�ضرات وجد التنا�ضب يفعل فيها من الح�ضن ما لي�س يفعله كل 
التي  اأي�ضًا  المعاني الجزئية  انفراده وما لي�س تفعله  المعاني الجزئية على  واحد من 
تجتمع في ال�ضورة باقتران بع�ضها ببع�س« )3(، ويبدو اأنه ق�ضد ال�ضتقراء التام، لأنه 
يقول »جميع« وت�ضير عبارته اإلى اأّن دللة ال�ضيء في العقل اإنما ل تكون في الّذهن 
اإل بعد وجودها عيانًا في الواقع الذي ندركه، واأّن هناك من اإدراكاتنا للح�ضن في 

الأ�ضياء ثالثة اأنواع:
�لأول: الح�ضن الموجود في المعنى الجزئي.  º

و�لثاني: الح�ضن الموجود في اقتران المعاني الجزئية معًا.  º
و�لثالث: الح�ضن الموجود في التنّوع الذي ندركه في الموجودات جميعًا.  º

اأجيال  بعد  الهجري  العا�ضر  القرن  في  القراءات  علم  في  الق�ضطالني  وكتب 
العلماء �ضلك طريقتهم، وتميز بما توّفر له من مراجع، وما امتلك من قدرات  من 
فاح�ضة، فا�ضتعان بالمنهج التاريخي حين يقول »اأُجيُل فكري فيما دّققه الأئمة من 

))( عمر فروخ: عبقرية العرب يف العلم والفل�ضفة، املكتبة الع�رشية، بريوت، ط 5، 989)م، �س: 88
))( حممد لطفي جمعة: تاريخ فال�ضفة الإ�ضالم، املكتبة العلمية، بريوت، �س: 0)

)3( ابن الهيثم: املناظر، ن�ضخة الكرتونية من مكتبة امل�ضطفى، �س: )8).
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ل  ت�ضنيفاتهم«، والمنهج النقدي في قوله » اأُلّخ�س ُمطّولها، واأُ�ضّهُل ُمع�ضلها، واأُف�ضّ
مجملها، واأفتُح مغلقها، واأُقّيد مطلقها، واأحّل رموزها، واأِلُج مطالبها«، كما ا�ضتعان 
منه  متفّهمًا  اأ�ضكل،  عّما  الأ�ضحاب  من  لقيت  من  »�ضائاًل  قوله  في  العلم  باأدوات 
على ما اأع�ضل، ولم اأزل اأجمع ال�ضيء اإلى ال�ضيء« في اإ�ضارة اإلى ال�ضتقراء، اإّن هذه 
الن�ضو�س مّما اأبدعه علماء الإ�ضالم، ت�ضُعنا اأمام عقلّية، اإيمانّية، علمّية، متمّكنة من 
مناهج العلم واأدواته، من ت�ضنيف، وتدقيق، و�ضبط، وتبويب، وا�ضتق�ضاء، وتحليل، 

وموازنة، واإ�ضافة وابتكار. 
اأن يقي�س بين  ن الإن�ضان من  اإنه كتاب يمكِّ يقول الفارابي عن »اإح�ضاء العلوم« 
العلوم، فيعلم اأيها الأف�ضل، واأيّها الأنفع، واأّيها اأتقن واأوثق واأقوى، واأيها اأوهن واأوهى 
واأ�ضعف« ))(. اإنه يحدد ب�ضكل �ضريح منهجًا للمقارنة، واإن اأ�ضماه »المقاي�ضة«، واإن 
ق�ضدها بين العلوم لكنها بين اأجزاء العلم الواحد اأكثر وجوبًا واأ�ضّد ا�ضتحقاقًا، وما 
كان للعقل الم�ضلم اأن ينال هذا الحّظ من منهجّية العلم اإل باأثر من قراءته للوحي، 
القراآن  »ا�ضتمل  ال�ضريعة  اأ�ضول  اأحد  وهو  القيا�س،  اإلى  التنبيه  في  القّيم  ابن  يقول 
على ب�ضعة واأربعين مثاًل تت�ضّمُن ت�ضبيه ال�ضيء بنظيره والت�ضوية بينهما في الحكم«، 
ة العقل، وقد رّكز اهلل تبارك وتعالى  ويكمل اأّن »القيا�س و�ضرب الأمثال من خا�ضّ
في فطر النا�س وعقولهم الت�ضوية بين المتماثلين واإنكار التفريق ببينهما، والفرق بين 
اأّن »الإن�ضان  الهيثم من  ابن  ))(، وقد ذكر ذلك  بينهما«  الجمع  المختلفين واإنكار 
بغير  بالطبع  دائمًا  بال�ضيء  ال�ضيء  ويقي�س  يمّيز  فهو  والقيا�س،  التمييز  على  مطبوع 

))( الفارابي: اإح�ضاء العلوم، حتقيق: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، بريوت، ط )، 996)م، �س: 
.(6

ال�ضعودية، ط  ابن اجلوزي،  اآل �ضلمان، دار  اأبو عبيدة م�ضهور  اأعالم املوقعني، حتقيق:  القّيم:  ابن   )((
3)4)ه، جملد )، �س: 48)
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تكّلف ول فكر، والإن�ضان اإّنما ُيح�ّس باأّنه يقي�س اإذا تكّلف القيا�س وا�ضتعمل الفكر 
وتمّحل المقّدمات« ))(. اإّنه يفّرق بين القيا�س طبعًا والقيا�س تكّلفًا، هذا يدلّنا على 
بالطبع،  قا�ضوا  اإّنما  بالقيا�س  اأمرهم  اأّول  في  اأر�ضطيين  كانوا  ما  الإ�ضالم  علماء  اأّن 
ال�ضوري  وتجاوزوا  فيه  ومهروا  القيا�س  تكّلفوا  المنطق  در�س  اإليهم  ان�ضاف  فلّما 
منه اإلى ال�ضرعي والواقعي والعلمي بمنهجية فريدة، ووردت �ضواهد عّدة اأتاها نبي 
الإ�ضالم الحق محّمد �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، واأتاها ال�ضحابة توطد لعتماد العقل في 
ا�ضتنباط الأحكام ال�ضرعية، هكذا ي�ضّرح م�ضطفى عبد الرازق وينحو اإلى التوكيد 
و  »ال�ضتح�ضان«  و  »الجتهاد«  و  »القيا�س«  و  »الراأي«  بين  المعنى  ترادف  على 
»ال�ضتنباط« ))(، وفي هذا دللة بالغة على �ضعة في اأ�ضول ال�ضريعة الإ�ضالمية، التي 
اإلى »الإجماع والقيا�س،  ِاذ رجع علماوؤها  القواعد،  اأ�ضموها و�ضنفوها جملة من 
الجتهاد،  عند  الذرائع  و�ضّد  وال�ضت�ضحاب  المر�ضلة،  والم�ضالح  وال�ضتح�ضان، 
وا�ضتنباط الأحكام، وترك التقليد، وعدم جواز خلّو الزمان من مجتهد«)3(، فالن�ّس 
القراآني وهو يحّفز لمنهجّية الفكر، فاإّنه يمار�ضها، ويدّلل عليها، ويوؤ�ض�س في وعي 
المجتهد القوامة لالجتهاد، قيل عن اأبي حنيفة اأّن »اجتهاده فيما لم يكن فيه ن�ّس 
اإلى القيا�س« )4(، فهل اطلع  من كتاب ول �ضّنة ول قول �ضحابة، فقد كان مرجعه 
هي  اأم  اأحكامهم؟،  في  وتداولوه  اأر�ضطو  منطق  على  حنيفة  اأبي  زمن  الم�ضلمون 
فرا�ضة العقل الم�ضلم في تاأ�ضيل التفقه في الدين ؟، هذا ما جعل البع�س يتهمونه بقّلة 
ب�ضاعته في الحديث، واأّنه كان ُيقّدم الراأي على الحديث، ويفّند ال�ضباعي التهمتين 

))( ابن الهيثم: املناظر، �س: 8))
))( م�ضطفى عبد الرزاق: التمهيد، �س: 37)، 38) 

)3( �ضعبان حممد اإ�ضماعيل: املدخل لدرا�ضة القراآن وال�ضنة والعلوم الإ�ضالمية، ج )، �س 63
)4( م�ضطفى ال�ضباعي: ال�ضنة ومكانتها يف الت�رشيع، �س: 438
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اإل  نقي�س  اأّنه يقول »نحن ل  اأبي حنيفة  ال�ضعراني في »الميزان« عن  معًا بما رواه 
عند ال�ضرورة ال�ضديدة« ويقول »ما جاء عن ر�ضول اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم فعلى 
الراأ�س والعين باأبي واأمي لي�س لنا مخالفته، وما جاء عن اأ�ضحابه تخّيرنا، وما جاء 
عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال« ))(. هكذا فعل الآيات القراآنية وم�ضامينها في 
بناء منهجّية عقلية قادرة على ا�ضتقاق م�ضار فكري له تفّرده ووجاهته و�ضبقه، من 
ذلك اأّن الم�ضلمين عّبدوا طريقًا علمّيًا كانوا رّواداً له، فقد قّدم لهم الن�ّس القراآني ما 
يحّفزهم لريادته قبل ديكارت بقرون عّدة، وهو »ال�ضّك المنهجي«، اأ�ّض�ضوا طريقًا 
اإثبات  لأن  ونتائجه،  ومقّدماته،  ودوافعه،  وخ�ضائ�ضه،  قواعده،  واأفردوا  علمّيا، 
اليقين بال�ضيء يثبت �ضمنّيًا اأولية ال�ضّك فيه ؛ فاإنه »لم يكن يقين قط حتى �ضار فيه 
�ضك، ولم ينتقل اأحد عن اعتقاد اإلى اعتقاد غيره، حتى يكون بينهما حال �ضّك لما 
ي�ضرح الجاحظ« ))(، وقريبًا من هذا النهج مار�س ابن الهيثم في الطبيعيات مواقف 
اأن يتحّقق  اأراد  اإذا  اإلى اليقين، يقول »من عادة الإن�ضان  ال�ضّك المنهجي للو�ضول 
معنى من المعاني فاإنه يكرر الّنظر اإليه ويتاأّمله ويميز معانيه ويعتبرها فيدرك بالّتاأّمل 
والتمييز وتكرير النظر حقيقة ذلك المعنى« )3(. هو يتكّلم عن اإدراك حقيقة ال�ضيء 
من المب�ضرات، وما اأر�ضاه ابن الهيثم في هذه العبارة يحدد اأ�ضراط التحقق واليقين 

بالمدركات، وهي:
- تكرار النظر )هذا ي�ضدق في المدركات الح�ضية والمعاني العقلية(

- التاأّمل.
- التمييز 

))( م�ضطفى ال�ضباعي: ال�ضنة ومكانتها يف الت�رشيع الإ�ضالمي، �س: 455.
))( ح�ضني �ضربي: رواد ال�ضك املنهجي، دار ال�ضياء، ابوظبي، ط )، ))0)م، �س: )7

)3( ابن الهيثم: املناظر، �س: 59).
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ويقول »كّلما تكّررت ال�ضورة على النف�س ظهر منها ما لم يكن ظهر اإذا لم يكن 
ظهر فيها جميع المعاني التي فيها اأّول اأمره، واإذا اأدركت النف�س من ال�ضورة دقائق 
معانيها وجميع ما فيها وتحّققت �ضورتها كانت اأبين في النف�س واأثبت في التخّيل« 
))(. هذه العبارة تعطي المعنى الدقيق لعملية البحث والتحري في العلم، وتدّل على 

 Research« ي عن ال�ضيء؛ لعّل هذا ما عناُه اللفظ النجليزي حقيقة اليقين والّتق�ضّ
ولي�س Search« اأي اإعادة البحث وتكرار الفح�س. 

لم يتوّقف الوعي لدى الم�ضلمين في اإدراك غايات الن�ّس – المعبر عنها في القراآن 
ل  والتي  العلمية  الروح  اأخ�ّس خ�ضائ�س  العلم، وهي  تطبيقات  عند حّد  وال�ضّنة- 
يكون العلم علمًا اإل بها؛ واإّنما امتّد هذا الوعي اإلى در�س وتحليل الواقع وحاجته 
– مثلما هو  اإ�ضالح  اأ�ضله  فالدين في  الن�ضان،  الفهم والتغيير لإ�ضعاد  اإلى  الدائمة 
يّت�ضع المقام لتتّبع هذا الجهد في كاّفة م�ضارات الدين، واإّنما  عقيدة و�ضريعة، ول 
ي�ضري في  الذي  المتين  الّرقيق  الدقيق  الخيط  الك�ضف عن  في  �ضتكون  ال�ضتطاعة 

اأنحائه، اأعني ال�ضبغة العلمية التي توّزعت بين: 
•تاأ�ضي�س العلم 	

•تاأ�ضي�س النظم  	
•تاأكيد الواقعّية )تطبيقات العلم ( 	

 حيث اإّن حقائق القراآن قد �ضغلت كّل نواحي الفكر تجريبيًا كان اأو نظرّيًا، اأدى 
ذلك اإلى اأن »اكت�ضف الم�ضلمون منهجًا جديداً في الحياة، وو�ضعوه نظرّية كاملة، 
وا�ضتطاعوا اأن يطّبقوه تطبيقًا علمّيًا وعملّيًا رائعًا واأّخاذاً« ))(؛ لعّل مرجع ذلك اأّنهم 

))( ابن الهيثم: املناظر، �س: 88)
))( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 35
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»اكت�ضفوا النظام البديع والترتيب العقالني في كّل الظواهر« ))(، فما كان للم�ضلمين 
اأن يتلّم�ضوا النظامّية والعقالنّية في الظاهرات الطبيعية والإن�ضانية لول ما اأمّدتهم به 
اآيات القراآن من اإ�ضارات �ضّتى تدّل عليها وتدعو اإلى اعتبارها، وفي اعتقادنا اأّن من 
اإذ ل يقّل قيمة  اإليه وعي الم�ضلمين في مجال العلم هو »الإ�ضناد«  ل  اأرقى ما تو�ضّ
واأثراً عن »التجريبّية« في العلم، وكان ال�ضبق فيه للعقل، حتى قيل: اإّن »الإ�ضناد من 
الدين، ولول الإ�ضناد لقال من �ضاء ما �ضاء« ))(، و�ضّحة الإ�ضناد »ل ُتعرف اإل برواية 
بالغ  باهتمام  قد حظي  الإ�ضناد  اأّن  ورغم   ،)3( العدل«  عن  والعدل  الثقة،  عن  الثقة 
في مجال العلم ال�ضرعي من علوم القراآن وعلوم الحديث؛ اإل اأّن اأثره ملحوظ في 
اأّنه  القراءات  الق�ضطالنّي في علم  يقول  اإليه،  اأ�ضافوا  اأو  الم�ضلمون  اأ�ّض�ضه  كّل علم 
»اأعظم مدارك هذا الفّن، لأّن القراءات �ضّنة مّتبعة، ونقل مح�س، فالبد من اإثباتها 
و�ضّحتها«، ويذكر لالإ�ضناد في كّل قراءة عددها من الرجال اإلى اأن تنتهي اإلى النبّي 
ما  ذلك  من  وال�ضعيف،  والح�ضن،  ال�ضحيح،  الإ�ضناد  ومنه  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضّلى 
يرويه في الإ�ضناد ال�ضحيح اأّنه »المّت�ضل الإ�ضناد بنقل عدٍل �ضابط، ثقة، ُمتِقن، عن 
مثله اإلى منتهاه، من غير �ضذوٍذ ول عّلة قادحة«، وي�ضرب له مثاًل في قراءة ابن عامر 
التي ي�ضّجل رجالها خم�ضة ع�ضر رجاًل تنتهي اإلى اأبي الدرداء الذي قراأ على ر�ضول 
اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، وقراءة حف�س واإ�ضنادها �ضّتة ع�ضر رجاًل اإلى علي بن اأبي 
طالب ر�ضي اهلل عنه الذي قراأ على ر�ضول اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم، ويذكر رجال 

))( هونكه: �ضم�س العرب ت�ضطع على الغرب، �س: 43).
املدينة  العلمية،  املكتبة  ح�ضني،  معظم  ال�ضيد  حتقيق:  احلديث،  علوم  معرفة  الني�ضابوري:  احلاكم   )((

املنّورة، ط )، 977)م، �س: 6
)3( ال�ضمعاين: اأدب الإمالء، حتقيق: علي زيعور، موؤ�ض�ضة عّز الدين للطباعة والن�رش، ط )، 993)م، �س: 
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ال�ضند باأ�ضمائهم واأحيانًا بمذاهبهم الفقهية ومواطنهم ))(، هكذا يكون الإ�ضناد علمًا 
البع�س علمًا من علوم الحديث، لما بذله  للعلم، مما جعله  اأداة  قائمًا بذاته ولي�س 
علماء الأّمة في �ضبيل حفظ الحديث واأّنهم بحثوا في كّل ما يتعّلق بالحديث رواية 
ودراية، وكان اأّول ذلك التزام الإ�ضناد؛ لأّن ال�ضند للخبر كالن�ضب للمرء ))(، فكان 
الإ�ضناد هو العماد الأول لكّل علم اأنجزه الم�ضلمون ولي�س العلم ال�ضرعي وح�ضب، 
للبحث  تنق�ضي  ل  وم�ضائل  والتحليل،  للفح�س  جّمة  ق�ضايا  للباحثين  تتوّفر  وبه 

والمقارنة والت�ضنيف، ومجاًل رحبًا لالإبداع .
على  مقدرة  من  العرب  توارثه  ما  بالإ�ضناد  الم�ضلمين  اهتمام  اإلى  اأدى  ورّبما 
التي كانت  اأيامهم وق�ض�ضهم واأ�ضعارهم  اإثبات  ال�ضفهي، وذاكرة فائقة في  الحفظ 
لهم فيما م�ضى، وهما نوع علم، ظهر في عهد النبّوة، وكان له رجاله، فقد اعتبرت 
الراأي«)3( فلم يكن من  اأ�ضحاب  اأنها »كانت في ال�ضحابة،  الحلقة العلمية الأولى 
ال�ضحابة من يجترئ على الن�ّس ول على اإ�ضناده، وتوّزعت فيهم ملكات الحفظ، 
والفهم، والتف�ضير، والرواية، والفتيا، والتاأريخ، والبيان؛ فكان منهم بدايات العلم 
الذي اأدركه العقل فيما بعد منّظمًا م�ضّنفًا منهجّيًا، اإذ لول جهد ال�ضحابة في �ضنع 
النواة الأولى للعلم ما كان العلم، ورغم اأن معينهم كان واحداً، فقد تنّوع اإ�ضهامهم، 
باأنه  التي دلّت على عمق وعيهم بدينهم، فممن يو�ضف  وهذا واحد من المظاهر 
من الطبقة الأولى في العلم من ال�ضحابة: عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه »حيث ل 

))( الق�ضطالين: لطائف الإ�ضارات، حتقيق: عامر ال�ضيد عثمان وعبد ال�ضبور �ضاهني، املجل�س الأعلى 
لل�ضئون الإ�ضالمية، القاهرة، ج )، �س: )7) وما بعدها.

وما   ((0 �س:  988)م.   ،( ط  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  التدوين،  قبل  ال�ضنة  اخلطيب:  عجاج  حممد   )((
بعدها.

)3( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 59.
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يوجد له كثير من الأقوال في تف�ضير القراآن ول جمع الحديث، لكن ميزته الكبرى 
قّوته الفطرية في الحكم على الأ�ضياء، على عك�س ابنه عبد اهلل بن عمر؛ فاإّنه جّماع 
للحديث«))(، ما يدّل على قدرات ال�ضحابة منفردين على �ضياغة الأ�ض�س الأولى لبناء 
العلم بهدي من قراءة وفهم الن�س القراآني، اإذ كانت ا�ضتعداداتهم ومواهبهم الفطرية 
هي ما تحدد لل�ضحابي اختيار و�ضلوك النهج الذي ينبغ فيه، وظّلت هذه طريقة للعلم 
في  غاية  »كان  اأنه  اأحمد  بن  الخليل  عن  الفهر�ضت  �ضاحب  يذكر  الم�ضلمين،  في 
ا�ضتخراج م�ضائل النحو وت�ضحيح القيا�س، وهو اأّول من ا�ضتخرج العرو�س وخ�ّس 
به اأ�ضعار العرب. وكان من الّزهاد في الدينا المنقطعين اإلى العلم« ))(، لن�ضتخل�س 
من قوله الهتمام بالتخ�ض�س في العلم، والقدرة على التميز فيه والبتكار، وتحديد 
يحر�س  فلم  اأخالقي،  ماأمن  في  العلم  يكون  اأن  على  والحر�س  وغايته،  مو�ضوعه 
العلماء في ظّل الوعي الحق بالإ�ضالم قدر حر�ضهم األ ينقطع العلم بعدهم في الأمة، 
لهذا كان لأبي حنيفة ذكره في تاريخ الفكر في الإ�ضالم »بما وّطد من اأركان الفقه 

وما اأخرج للدنيا من علماء اأجاّلء« )3(. 
البيان،  غايته  وكانت  بالدين،  الفقه  مجال  في  لالأ�ضول  علمًا  ال�ضافعّي  واأ�ّض�س 
في  م�ضّنفًا  وو�ضع  علمًا،  فاأر�ضى   ،)4( كتابه«  في  لخلقه  اهلل  اأبان  ما  »جماع  وهو 
العلوم الدينية على منهج علمّي)5(، كان من نتائجه اأن اأنتج الم�ضلمون تفكيراً منطقّيًا 
منهجًا  والأ�ضاعرة  والمعتزلة  ال�ضافعي  بعد  العلم  هذا  و�ضار  بهم،  ًا  خا�ضّ جديداً 

))( اأحمد اأمني: فجر الإ�ضالم، �س: 46)، 47)
))( ابن الندمي: الفهر�ضت، ج )، �س: 48، وح�ضن اإبراهيم ح�ضن، تاريخ الإ�ضالم، ج )، �س: 65)

)3( م�ضطفى ال�ضباعي: ال�ضنة ومكانتها يف الت�رشيع، �س: 439.
)4( ال�ضافعي: الر�ضالة، حتقيق: اأحمد حممد �ضاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، �س: ))).

)5( م�ضطفى عبد الرزاق: التمهيد، �س: )3)
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لالأ�ضوليين، علماء اأ�ضول الفقه، وعلماء اأ�ضول الدين،))( فكانت المناف�ضة في العلم 
المعتزلة قد توفر لهم نخبة من المفكرين،  اإّن  ميدانًا رحبًا لمفكري الإ�ضالم، قيل 
فعار�س  وطالقة؛  حرية  في  والدرا�ضة  البحث  في  وتناف�ضوا  تالحقوا،  اأو  تعا�ضروا 
الزميل زميله، والتلميذ اأ�ضتاذه، وفي هذه المعار�ضة قّوتهم و�ضعفهم في اآن واحد، 
فيه  هامة  فكرة  توجد  تكاد  ول  الكالم،  لعلم  الحقيقيون  الوا�ضعون  »هم  لكنهم 
اإل ولها اأ�ضل لديهم« ))(، ولم تكن غاية الكثيرين من علماء الإ�ضالم في العلم هو 
بناء مجد �ضخ�ضي ُيح�ضب للواحد منهم، ول موالة ل�ضلطة – رغم ما اأ�ضيع وثبت 
عن بع�ضهم– واإنما كان غالبه جهداً واإخال�ضًا لحاجة اإ�ضالمية اأوجبها نظرهم في 
الّن�ّس واإدراكهم للواقع، وما اقت�ضر على العلم ال�ضرعي، واإنما امتّد للعلم الطبيعي 
والريا�ضي، والإن�ضاني، لأنهم »اأدركوا ف�ضل العلم، وات�ضاع مجالته واّن ال�ضتفادة 
 ،)3( الب�ضيطة«  هذه  على  ال�ضتخالف  اأهداف  من  هدف  هي  اإنما  الكون  هذا  من 
فلي�س من المبالغة في القول: »اإنه ل وجود للكيمياء كعلم قبل العرب« )4(، ورغم 
ما  على  ووقف  وافية،  درا�ضة  در�ضها  فقد  بها،  وعلمه  بالكيمياء  حيان  ابن  �ضعف 
ال�ضابقون، لكن عبقريته كانت في »تغييره الأو�ضاع، وجعل الكيمياء تقوم  اأنتجه 
على التجربة والمالحظة وال�ضتنتاج«)5(، واأبدع الخوارزمي واأ�ض�س لعلوم ريا�ضّية 
واأنجز النظام العددي ومعنى الخانات وقيمتها، وال�ضفر والدور الذي يمثله، ولم 
طرق  في  كاماًل  تحوًل  كانت  »بل  اأرقام  محل  اأرقام  اإحالل  مجرد  العملية  تكن 

))( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 54
))( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 36

)3( �ضعبان حممد اإ�ضماعيل: املدخل لدرا�ضة القراآن وال�ضنة، ج )، �س: 5)
)4( املرجع نف�ضه، ج )، �س: 4)

)5( قدري طوقان: علماء العرب، �س: 99.
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الح�ضاب والتفكير« ))(. 
هكذا �ضاعت اإبداعات الم�ضلمين في كّل �ضنوف العلم مما دل على مو�ضوعية 
العلماء وات�ضاع جهدهم العلمي، فعلى هّمة الكندي في الفل�ضفة كان »اأول من و�ضع 
قواعد علم المو�ضيقى، ف�ضّق الطريق اأمام الفارابي ثم ابن �ضينا، وهما اللذان تطّورا 
وارتفعت  الكلمة«))(.  بمعنى  علمًا  ي�ضبح  اأن  اإلى  انتهى  وهّذباه، حتى  العلم  بهذا 
هّمة العلماء في الإ�ضالم لتطال جوانب العلم، حّتى اإنها لم تغفل عن تنمية الإن�ضان 
وقدراته، وُرغم اأّنهم تلّقفوا بع�ضًا من بدايات هذا العلم عن اليونان، فعقلوه، لكنهم 
اأ�ضافوا واأك�ضبوا العلم وجهه ال�ضرعي، وا�ضتدلّوا عليه بالن�ّس القراآني، والن�ّس النبوّي، 
ولم ينعزلوا بعلم عن واقعهم، من ذلك علم الفرا�ضة، الذي عرفه العرب قديمًا، ثّم 
اطلعوا على ما كتبه اليونان فيه، واأبقوا على ممار�ضته، وبرع فيه الكثير من النا�س، 
وفي القراآن اآيات تدّل على اأ�ضول العلم، يقول فخر الدين الرازي عن الفرا�ضة اأنها 
اإ�ضالح  غايته  وكانت   ،)3( الباطنة«  الأخالق  على  الظاهرة  بالأحوال  »ال�ضتدلل 
النف�س؛ لأّن المرء اإذا لم يزجره العلم اأو الدين فاإنه �ضائر اإلى الأوهام« )4(، فقد اأ�ضبح 
الهتمام بالعلم – نقاًل وتاأ�ضي�ضًا واإ�ضافة – ي�ضكل حركة عقلية عامة بين الم�ضلمين، 
وي�ضعب في هذا المقام ح�ضر مظاهر هذا الهتمام، واإنما ح�ضبنا اأن بداهة العقل 
الذي  المجتهدين  العلم في جهد  ياأتي  ين�ضب، واإنما  اأبداً ل  العلم  اأّن عطاء  ُتطلعنا 
يجدُّ الواحد منهم في قراءة واعية للن�ّس القراآني؛ فبف�ضله ن�ضاأ علم التف�ضير وحّول 

))( هونكة: �ضم�س العرب ت�ضطع على الغرب، �س: 74.
))( الأهواين: الكندي فيل�ضوف العرب، �س: )6).

)00)م،  ط  القاهرة،  الكتب،  عامل  حمدان،  �ضالح  احلميد  عبد  حتقيق:  الفرا�ضة،  علم  الرازي:   )3(
�س:))

)4( جرجي زيدان: علم الفرا�ضة احلديث، دار كلمات عربية للرتجمة والن�رش، القاهرة، �س: 9.

 .indd   101 4/19/16   4:35:10 PM



بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني« 102

القراآن، وعلم  اإعجاز  �ضّر  للك�ضف عن  البالغة و�ضيلة  ن�ضاأت »علوم  القراآني  الن�ّس 
الفقه واأ�ضوله و�ضيلة للك�ضف عن ت�ضريعاته واأحكامه، وعلم النحو وال�ضرف و�ضبيلة 
بالأدلة  لتجلية عقائده وم�ضاندتها  الكالم و�ضيلة  األفاظه وفهم معانيه، وعلم  ل�ضبط 
ال�ضاطعة والبراهين القاطعة، والعلوم الكونية والطبيعية و�ضيلة للك�ضف عما اأودعه 
وعجائب  ملكوته،  واأ�ضرار  قدرته  دلئل  من  عباده  اأنظار  اإليه  وا�ضترعى  كتابه  اهلل 

مخلوقاته التي بّثها في الأنف�س والآفاق«))(.
 وتظّل التفاتة العقل عند الم�ضلمين حا�ضرة ما دام هناك وعي ب�ضرورة الربط في 
العلم بين تاأ�ضي�س العلم والعمل به، فقد كان هاج�ضهم هو الربط بين الفكر وواقعه، 
�ضحيح اأّن هذا الوعي هو وعي جمعي يعّم الم�ضلمين، لكن قدرات فردية متنوعة 
– هكذا يبدو للبع�س-  في اأكثر الحالت هي ما �ضنعته، لأن عماًل فرديًا محدوداً 
عندما يتم تعظم فوائده في حّق اأمة باأ�ضرها ويعّد اإنجازاً يحفظه التاريخ والنا�س، فلو 
لم ي�ضدق اإيمان علي بن اأبي طالب ر�ضي اهلل تعالى عنه ما اهتّز لخطاأ الأعرابّي لما 
�ضمعه يقراأ »اأّن اهلل بريء من الم�ضركين ور�ضوله« )بك�ضر الالم( ))(، فاأنكر ذلك، 
وتحولت هّزته فعاًل اإيجابيًا،لم يقت�ضر على ال�ضعور بالموقف وادراك خطره، واإنما 
تعّداه اإلى اإ�ضالح الخطاأ، فوّجه الوجهة ال�ضحيحة عندما ر�ضم لأبي الأ�ضود الدوؤلي 
من عمل النحو ما يحقق الغاية من الوعي بواقع الم�ضلمين، والوعي بمرادات الن�ّس، 

والموائمة بينهما. 

))( حممد ح�ضني الذهبي: علم التف�ضري، دار املعارف، القاهرة، �س: 9
))( ابن جني: اخل�ضائ�س، ج )، �س: 8.
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ثنائية الن�س والعقل في فهم واقع الم�سلمين

•تمهيد 	
•اإرها�ضات اأولى 	

•منهجية ال�ضتدلل 	
•ال�ضتدلل بال�ضمع 	
•التو�ضط الأ�ضعري 	

 .indd   103 4/19/16   4:35:10 PM



بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني« 104

 .indd   104 4/19/16   4:35:11 PM



105بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني«

متهيد:

المعرفة وحدها �ضبيل العقل الإن�ضاني ل�ضتنباط المعاني المت�ضّمنة في الن�ضو�س 
الدرا�ضة على  الظاهرة محل  للفهم، والتحّكم في  اأي�ضًا  �ضبيله  الظواهر، وهي  وفي 
والتعقيد  والت�ضابك  التنّوع  رغم  والطبيعية،  والجتماعية  الإن�ضانية  م�ضتوياتها 

المت�ضّمن فيها.
اأنه  الكريم ف�ضاًل عن  فالقراآن  الحقيقة،  القراآنّي بو�ضوح هذه  الن�ّس  ولقد حّدد 
وحي اهلل تعالى ال�ضادق، ومنهج �ضامل للموؤمنين، واإخبار بالما�ضي والآتي، واإعجاز 
لغوّي وبياني وعلمي، ونور وهدى ورحمة للعالمين، وعقيدة و�ضريعة، ف�ضاًل عن 
ذلك كّله؛ فاإّن فيه ما يحّفز العقل لأن يتعّرف، وطلب المعرفة من جهة الإن�ضان غالبًا 
ل يتعّلق بمعلوم اإل اإذا كان بغر�س الإ�ضافة اإليه، واإنما يّتجه طلبه للمعرفة في الأغلب 
نحو ما يجهل، اأو ي�ضعب فهمه، اأو يغم�س، اأو يقع في ظّنه اأّن له فيه منفعة وخيراً، 
اأو فيما يو�ضله اإلى علم، وهو اجتهاد دعت اإليه �ضريعة الإ�ضالم، لأنه »بذل الجهد 

في طلب المق�ضود من جهة ال�ضتدلل«))(. 
وبدء المعرفة في هذا الجهد هي العلوم ال�ضرورية التي تقع من الحوا�س والعلم 
المبتداأ في النف�س، اأي البديهيات، وكل ما عدا هذه العلوم اإنما هي »علم ا�ضتدلل 
اأّن  الإن�ضان على  يدّل  القراآني  فالن�ّس  والعقل«))(،  بالنظر  تفكير  اإل عن  ل يح�ضل 
مجهوده العقلي لتحقيق وعيه بالدين اإنما يكون ا�ضتدلًل اأي اجتهاداً لإظهار العلم، 
لأن فهم الن�س خطوة اأولى لتكوين اأحكامنا على دللت الن�س، فاإننا » ل ن�ضتطيع 

))( اجلرجاين: التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، ط 985)م، �س: 8
993)م،   ،3 ط  القاهرة،  اخلاجني،  مكتبة  الكوثري،  زاهد  حممد  حتقيق:  الإن�ضاف،  الباقالين:   )((

�س:4).
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القراآني  والن�ّس  وا�ضحًا«))(،  اإدراكًا  ندركه  ل  ما  على  فا�ضداً  نحكم حكمًا  اأن  اإل 
كالُم الخالق ل ُيعّد كتابًا لعلم طبيعي، واإن حملت عديٌد من اآياته حقائق واإ�ضارات 
ل  كما  وفلكية،  وبيولوجّية  وطبّية  وفيزيائية  وجيولوجية  جغرافية  بم�ضائل  تت�ضل 
اإن�ضاني، واإن لم يقاربه ن�ّس �ضماوّي اأو ن�ّس ب�ضري في �ضبر اأغوار  يعّد كتاب علم 
الإن�ضان الفكرية والنف�ضية والجتماعية والأخالقّية واللغوية، وكذا نظمه ال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية والأخالقية.
 القراآن كتاُب حياة، فيه خاتم ال�ضرائع المنزلة من ال�ضماء، وفيه التوحيد الحق، 
و�ضنوف العبادة، واأثر الأخالق، واأنماط المعامالت، واأ�ضول العالقات الإن�ضانية، 
وفيه اأي�ضًا مجالت ل حدود لها لإعمال العقل وا�ضتنها�س الطاقات الب�ضرية، كتاٌب 
القراآني  الوحي  جاء  كافة،  للنا�س  هو  بل  وح�ضب،  به  يوؤمنون  للذين  اأبداً  يكن  لم 
وفق  الفاح�ضة  والقراءة  والتحليل  الفهم  اإلى  تدفع  البينات،  اآياته  من  عّدة  ب�ضواهد 
توجه اإيماني مخل�س، مثلما تحّث على النظر والعتبار والتدقيق، والتاأّمل والعظة 
والنتفاع، والمالحظة وال�ضتقراء المنظم والدقيق للموجودات المادية والإن�ضانية، 
والتعّقل وال�ضتنتاج، والتفكر والّتذكر والمنهجية في �ضبط المعرفة، وتقنين العلم 
كّل  من  وخلّوه  الكون  ول�ضالح  بل  والكائنات،  الإن�ضان،  لنفع  بحّقه  وتوظيفه 

محدثات الف�ضاد.

املواجهة بني الن�س والعقل:

القارُئ  فالعقل هو  الأول،  المقام  في  الإن�ضاني  العقل  اإلى  القراآني  الن�ّس  يتوّجه 
للن�ّس، والمكّلف بفهم دللته، وا�ضتجالء معانيه واأغرا�ضه، ومن ثّم العمل بما فيه، 
القاهرة، ط 993)،  للن�رش والتوزيع،  الثقافة  اأمني، دار  الفل�ضفة، ترجمة: عثمان  ))( ديكارت: مبادئ 

�س83 
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فقد اأِمَن الم�ضلمون في عهد النبّي ملسو هيلع هللا ىلص من �ضعوبات الفهم والتف�ضير لالآيات، لأن 
فيهم اأكرم الخلق محّمد �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم؛ اإذ عليه اأُنزل، وبالر�ضالة ُكّلف، وهو 
في  هذا  من  قريبًا  الحال  وا�ضتمّر  لهم،  يبّين  اأن  والمعرفّية  الإيمانية  بطاقاته  الأقدر 
العهد الرا�ضدي الذي لم يبعد طوياًل عن فيو�ضات النبّوة، حيث كان الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص 
قراآنًا يم�ضي بين النا�س، فكان العقل الإ�ضالمي مطمئّنًا، والفكر الجتهادي م�ضتقراً، 
رغم ما يثيره الن�س القراآني اأحيانًا من اإ�ضكالت في الفهم والتف�ضير عند البع�س حد 
للتغيير،  الختالف والتباين، ولأن الإن�ضان وواقعه وجهان متكامالن، ويخ�ضعان 
عن  تزحزح  م�ضتقراً  كان  وما  مطمئنًا،  كان  ما  وتململ  حين  بعد  ا�ضطرب  فقد 

موا�ضعه.
ظّل الم�ضلمون يتوجهون اإلى القراآن الكريم لقراءته وتدّبره، حيث اإنه »من هذا 
التدّبر وهذا التفّكر في اأعماق الن�ّس الإلهي، بداأ الفكر الإٍ�ضالمي« ))(، الذي كان 
م�ضاره اآنذاك ينطلق من الن�س و�ضوًل اإلى الواقع الإ�ضالمي، ما اأ�ضاب هذا الواقع من 
اأحداث ج�ضام كانت قوّية الأثر مما جعل الفكر ُيبّدل م�ضاره الذي كان عليه لينطلق 
من الواقع مرتداً اإلى الن�س، ولعّل هذا يب�ضط اأمامنا اإ�ضكالية، تتمحور في اأ�ضئلة عدة، 

منها:
القراآني  الن�ّس  من  ينطلق  اأّن  الإ�ضالم:  في  للفكر  ال�ضحيح  الم�ضار  •اأيكون  	
و�ضوًل اإلى الواقع بكل اأبعاده ومكوناته، فيحركه الحركة التاريخية الح�ضارية 

الواجبة؟
الوعي  الن�ّس، فيعيد �ضياغة  اإلى  ليرتد  الواقع  الم�ضار بدءاً من  •اأم ينطلق هذا  	
))( الن�ضار: مقّدمة حتقيق كتاب �ضامل للجويني، حتقيق: الن�ضار واآخرون، من�ضاأة املعارف، ال�ضكندرية، 

ط 969)م، �س: 7).

 .indd   107 4/19/16   4:35:11 PM



بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني« 108

ت�ضكياًل اإثر ت�ضكيل، لإ�ضالح الواقع وترقيته؟
•اأم اأن الم�ضاألة ل يجب اأن توؤّطر على هذا النحو، حيث ينبغي اأن ُيبنى م�ضار  	
الفكر وفق عالقة جدلية دائبة، لها من الحيوية والقّوة ما ل ي�ضمح باأن ينف�ضم 

طرفاها: الن�ّس القراآني وواقع الم�ضلمين.
ال�ضتدلل  في  اأولوية محددة  تفر�س  والواقع  الن�س  بين  الربط  عملية  •وهل  	

والبرهنة على الق�ضايا التي ت�ضتنبطها العقل من ن�ضو�س الوحي؟
•وهل هناك ثمة اأ�ضانيد محددة ت�ضاعدنا في تعيين الأولى باأ�ضبقية ال�ضتدلل:  	

الن�س اأم العقل؟
اأ�ضئلة كبرى لعلها تمثل قطب الرحى لي�س فقط في بناء الوعي بالإ�ضالم، وانما 
اأي�ضا في ت�ضكيل م�ضارات الحياة الإ�ضالمية، وفي طريقنا لالإجابة عن هذه الأ�ضئلة 
�ضيكون المنهج ال�ضتردادي و�ضيلتنا للك�ضف عن العالقات التي ن�ضاأت بين الن�س 
اللهي والعقل في فهم الواقع، والمنهج النقدي التحليلي للحيادية والمو�ضوعية في 
الحكم على تجليات العقل في مجابهة الن�س وربطه بمقت�ضيات واأحداث الواقع، 
مو�ضوعية  مقاربة  اإلى  اأي�ضًا  وللتو�ضل  اليوم،  واإلى  للهجرة  الأول  القرن  من  بدءاً 

يمكنها اأن تف�ضر العالقة التي يجب اأن تكون عليها ثنائية: الن�س والعقل.
النبّي  على  العالمين  رّب  من  الأمين  جبريل  به  نزل  الذي  الإلهي  الوحي  جاء   
�ضّلى اهلل عليه و�ضّلم »منجمًا وفق حادثة تحدث، اأو �ضوؤال ُي�ضاأل، اأو مقالة ُتقال، 
اأو �ضكاية ُترفع«))(، فالن�ّس القراآني اإذن في حاجة اإلى واقٍع ي�ضهد له ويوؤيّده، والى 
اإلى الن�ضو�س الرّبانّية التي تعينه  علٍم يدّل عليه، مثلما يظّل الواقع في حاجٍة ملّحٍة 
يظالن  لكنهما  والواقع،  الن�ّس  الفكر:  بناء  في  جوهريان  عامالن  هما  وت�ضلحه، 

))( خالد املزيني: املحرر يف اأ�ضباب النزول، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط )، 7)4)ه، ج )، �س: 38
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في  التفكير  اأق�ضد  الن�ّس،  فهم  اآثار  الواقع  ي�ضفي على  بما  الرتباط،  اأ�ضد  مرتبطين 
الن�ّس؛ اإذ »لي�س التفكير في الإٍ�ضالم عو�ضًا عن الن�ّس اأو ما ي�ضبه الن�س في الأحكام، 
بل هو فري�ضة من�ضو�س عليها مطلوبة لذاتها« ))(، ا�ضت�ضعر الم�ضلمون منذ اللحظة 
الأولى للوحي �ضرورة وجوب هذا التفكير في الن�ّس القراآني لتغيير واقعهم العقلي 
هذا  تنقطع،  ل  حركة  في  الم�ضلمين  واقع  لأن  والجتماعي،  والإيماني  والنف�ضي 
الواقع الذي كان محدوداً بالمكان في نطاق مكة والمدينة وما فيهما، وما حولهما، 
كان محدوداً اأي�ضًا في زمنه الأول الذي �ضغل قريبًا من ن�ضف قرن منذ بداأت دولة 
وتغييرات جّمة،  مهّيئًا لأحداث كبرى  اأ�ضحى  اأن  اإلى  يثرب،  في  الأولى  الإ�ضالم 

فهل �ضيظل هذا الواقع على حاله ؟

متغريات الواقع:

و�ضعاف  المرتدون  ونه�س  عنه،  تعالى  اهلل  ر�ضي  بكر  اأبو  الأّمة  زعامة  توّلى 
النفو�س واأ�ضحاب الع�ضبّيات، وكّل من خالط قلبه الحقد، ل هدف لهم اإل اأن ل 
يبقى هذا الدين على اأمره، وفي اأهله، وفي وعي الموؤمنين بقراآنه و�ضّنة نبّيه �ضّلى اهلل 
الفتن،  ُقتل عثمان ر�ضي اهلل عنه، ون�ضبت  بمتغّيراته،  الواقع ي�ضطرع  عليه و�ضّلم، 
وكانت اأ�ضد من اأن يحتملها واقٌع تجاوب مع ن�ضو�س الوحي تجاوبًا ي�ضيراً، ون�ضاأت 
فرقتا: الخوارج وال�ضيعة، وتالهما فرٌق ومذاهٌب واأحزاب، وا�ضطرب الوعي الذي 
ظل مكينًا حافظًا للو�ضائج الفكرية والنف�ضية التي ت�ضل الن�ّس القراآني بالواقع الذي 
يحمله ويوؤيده، فاأكفرت الفرق بع�ضها بع�ضًا، حتى قيل اإّن تكفير الآخر »لزم لفرق 
الأمة اأجمعين«))(، ومن غير �ضك فقد جاءت هذه الموجة من التكفير لحقًة على 

))( العقاد: التفكري فري�ضة اإ�ضالمية، نه�ضة م�رش للطباعة والن�رش والتوزيع، ط 6، 007)م، �س: 0).
))( اخلياط، النت�ضار، حتقيق ينربج، الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط )، 993)م. 
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ربما  اعتقادية،  مذاهب  من  اأ�ّض�ضتها  وما  والفرق،  لالأحزاب  الأولى  الن�ضاأة  لحظة 
يمثل العامل ال�ضيا�ضي نقطة البدء الحقيقية في ظهورها، واحتدم ال�ضراع، وقيل اإنه 
»�ضراع فكري قد �ضار جنبًا اإلى جنب مع ال�ضراع ال�ضيا�ضي« ))(، والحّق اأنه �ضراع 
�ضيا�ضي اأدى فيما بعد الى ت�ضّتت في الوعي، وكانت للواقع هنا اليد الطولى في تغيير 
الفكر، فقد »غال الخوارج فكفّروا من عداهم«))(، في اإ�ضارة اإلى اأّول من رمى غيره 
من الم�ضلمين بالكفر، فهل كان دمغ واحٍد من الم�ضلمين لأخيه بالكفر �ضادراً عن 

اأمر �ضيا�ضي، اأم مبنّيًا على عقيدة اإيمانّية؟ 
م�ضيرته  في  يك�ضف  ال�ضيا�ضي  الخالف  اإّن  البع�س:  وقال  الموؤرخون  اختلف   
الزمنّية الطويلة عن »خالفات عقائدّية م�ضتحكمة« )3(، غير اأنه ل يبدو اأن الخالفات 
العقائدّية كانت اأ�ضاًل في النزاع بين فرٍق الم�ضلمين بعد مقتل عثمان ر�ضي اهلل عنه، 
واإنما مغانم ال�ضلطة، وهذا يدفعنا اإلى القول باأّن النزوع الإيماني لم يكن �ضببًا اأ�ضياًل 
في ظهور الخوارج وال�ضيعة، اأو بمعنى اآخر لم يكن مبتدا ظهورهما اإل نزوٌع �ضيا�ضٌي 
�ضرف، واقع التاريخ ومنطق الأحداث التي جرت بعدها يوؤّيد هذا ؛ فلم تكن غاية 
اأحدهما خادمة لأ�ضل من �ضميم الدين، واإن نه�س كل منهما في دعوته ليقول ما 
يقول ويفعل ما يفعل »با�ضم الدين«، بينما كان لم�ضلحة دنيوية و�ضلطة حاكمة، ول 
يبداأ اختالل الوعي بالدين اإل في اللحظة التي يجاأر فيه �ضاحب دعوى �ضيا�ضية باأنه 
من الدين وللدين، هو ي�ضتطيع اأن يّغير الواقع، لكنه ل ي�ضتطيع اأن ي�ضمن لنف�ضه ن�ضيبًا 
اأ�ضياًل من بناء الفكر في الإ�ضالم، يقول الغزالي عن الراف�ضة، وهي اأ�ضّد فرق ال�ضيعة 

))( ح�ضني مروة: النزاعات املادية، الفل�ضفة العربية الإ�ضالمية، دار الفارابي، بريوت، ط 5، 985)م، ج 
)، �س: )53

))( حممد عبده: ر�ضالة التوحيد، ط 969)م، �س: 3)
)3( اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي، الإٍلم، دار النه�ضة العربية، بريوت، ط )، 973)م، �س: 5))
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اأّن مق�ضدهم »الملك وال�ضتيالء  اأ�ضماُه »ف�ضائح الباطنية«؛  تطّرفًا، في كتابه الذي 
والتب�ّضط في اأموال الم�ضلمين وحريمهم، والنتقام منهم فيما اعتقدوه«))(، هم اإذن 
طالب دنيا، امتطوا الدين لبلوغ ماآربهم من ال�ضلطة، فلي�س لهم ولأمثالهم �ضيء من 
الحظ ل في بناء الفكر ول في بناء الوعي، واإن ن�ضاأت لهم فرق، وتاأ�ض�ضت مذاهب، 

وتقّلدوا ُحْكمًا، و�ضادوا دوًل، ودنا بع�ضهم من العتدال عقديًا اأو فقهيًا.
 فالت�ضيع كان في بدء اأمره ل يعني اأكثر من يقين باأحقّية علي للخالفة ثّم تطّور، 
الت�ضيع » موقفًا في  البع�س  بال�ضيعة كّل من يريد هدم الإ�ضالم«))(، واعتبر  والتحق 
موت  فور  الخالفة  م�ضاألة  ن�ضوء  مع  ن�ضاأ   « الموقف  هذا  اأن  يرى  لكنه  الإ�ضالم«، 
�ضاحب الدعوة »، ونتيجة لتفاعل الأحداث ون�ضج هذا الموقف في راأيه »ن�ضاأت 
وتفرعت عنه مواقف �ضيا�ضية وفكرية«)3(، هي محاولة - في ن�س ي�ضوبه الغمو�س 
الفر�ضية  ملسو هيلع هللا ىلص، وحتى هذه  الر�ضول  للت�ضيع منذ وفاة  يثبت وجوداً  اأن  والتع�ضب- 
توؤكد وجهة الت�ضيع وجذوره الأولى التي نبت منها، اأعني النظر اإلى مغنم ال�ضلطة 
المبنية على اأمر �ضيا�ضي، ولي�س على اأمر ديني مخل�س، فقد طغت على معتقد ال�ضيعة 
– ق�ضية الإمامة فت�ضّدرت مذاهبهم على  – وقد ظهرت فيهم فيما بعد فرٌق �ضّتى 

الكثير  الفرق  من  غيرهم  ومع  بينهم  فيما  اأثارت  �ضيا�ضي،  مطلٌب  وهي  اختالفها، 
الفرق  حولها  تكونت  التي  الجدل  ق�ضايا  في  م�ضاألة  »اأول  واعتبرت  الجدل،  من 
اعتبره  ودم،  �ضراع  الى  الم�ضلمين  بين  الختالف  واقع  اأو�ضلت  الإ�ضالمية«)4(، 

))( الغزايل: ف�ضائح الباطنية، حتقيق: عبد الرحمن بدوي، موؤ�ض�ضة دار الكتب الثقافية، الكويت، �س: 
.(0

))( حممد ابراهيم الفيومي: علم الكالم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )، )00)م، �س: 9).
)3( ح�ضني مروة : النزعات املادية، ج)، �س 493

)4( املرجع نف�ضه، �س: 6) 
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»الإمامة«  اأن  وتقديرنا   ،)(( الأمة«  بين  خالف  »اأعظم  اأنه  والمحدثون  الأقدمون 
الأمر  اأول  الخالف  في  �ضببًا  الديني  مبناها  في  لم تكن وحدها  »ال�ضلطة«  لَنُقل  اأو 
بين الم�ضلمين، حتى ي�ضرح ال�ضهر�ضتاني اأنه »ما �ُضّل �ضيف في الإٍ�ضالم على قاعدة 
دينية مثل ما �ضّل على الإمامة«))(، فقد ذهب اإلى غير ما ينبغي؛ الحقيقة اأّن الإمامة 
اأُخُتِلف في  فقد  الم�ضلمين،  بين  الدم وال�ضغائن  اأ�ضال  الذي  القتال  �ضبب  بريئٌة من 
الإمامة عقب وفاة الر�ضول �ضّلى اهلل عليه و�ضلم، واأ�ضابت الم�ضاألة خالفًا، وتباعداً 
في الراأي لفترة وجيزة، لكنها لم ت�ضب دماًء، لأن جوهر الخالف كان دينيًا �ضرفًا، 
غايته م�ضلحة الأمة وتمكين الدين، فلما �ضار الخلط �ضديداً بين ال�ضيا�ضّي والديني؛ 
لهوًى في النف�س وطمع في النفوذ، عّطل ذلك الفكر، وفّتت الواقع، واأ�ضاب �ضرخًا 

حاداً في بناء الأمة.
عنهم  يخلع  اأن  اأحٌد  يملك  ل  ريب،  ول  م�ضلمون  الإمامة  لق�ضّية  ب  تع�ضّ من 
اإ�ضالمهم، هم و�ضدق نياتهم، ن�ضاأت لهم مذاهبهم الفقهية، واأقوالهم في العتقاد، 
وتقارب بع�ضهم اأو التقوا اأو ابتعدوا اأو اتفقوا مع ما عداهم من فرق الم�ضلمين؛ في 
معتقد اأو اأكثر، اإنهم ي�ضّكلون ن�ضيبًا من البناء الديموجرافي لالأمة، ويعّبرون عن وجه 
ثقافي له معالمه في تاريخ الإ�ضالم، كغيرهم من الذين دخلوا اأفواجًا في الدين، من 
العرب، والُترك، والهنود، والأكراد، والبربر، لكن هوؤلء اأ�ضحاب طموٍح �ضيا�ضي 
البناء الفكري لالإ�ضالم؟، ل هم  اأن ي�ضيروا مكّونًا في  بالدرجة الأولى، فهل ي�ضّح 
اأن�ضاأوا منعطفًا يعّول عليه في هذا الوعي بالدين، ول مهدوا لمرحلة لحقة من تطور 
البناء الفكري للم�ضلمين، ول اأقاموا في هذا الفكر منهجية ت�ضيف اإليه، اأو ت�ضيف 

))( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، �س: 3)، واأحمد اأمني: فجر الإ�ضالم، �س: )5)
))( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: )3
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اأ�ضاًل من  اإليهم، تدور كافة مذاهبهم وتنبني غالب اأحكامهم حول ق�ضية ل تمثل 
اأ�ضول الإ�ضالم العتقادية، واإنما تاأ�ض�ضت على م�ضاألة فرعية تمثل م�ضلحة �ضيا�ضية 
هم وحدهم، وتحقق غايتهم من معتقدهم، بهذا يقول ابن خلدون حين يقرر  تخ�ضّ
اأّن »ق�ضارى اأمر الإمامة اأنها ق�ضية م�ضلحية اإجماعية ول تلحق بالعقائد«))(، رغم 
ما يكتنف لفظة »اإجماعّية » من غمو�س ل ي�ضتقيم و�ضياق القول ومقت�ضى المعنى، 
اأنهم  يعلنون  ممن  فئة محددة  بين  كانت  اأنها  »اإجماعية«  من  مق�ضدة  كان  اإذا  اإل 

م�ضلمون. 

اإرها�سات اأوىل:

لي�ضت �ضواء؛  الب�ضرية في �ضعيها  اإن�ضاني من مفا�ضد، والنفو�س  ل يخلو مجتمع 
فمنها ما ُي�ضلح، ومنها ما ُيف�ضد، وارتكاب المف�ضدة مع�ضية، والمعا�ضي في الإ�ضالم 
ذنوب، واأ�ضدها الكبائر، اأورد البخاري عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبّي �ضّلى 
اهلل عليه و�ضّلم اأنه قال: »اجتنبوا ال�ضبع الموبقات« قالوا: يا ر�ضول اهلل وما هّن؟ قال: 
»ال�ضرك باهلل، وال�ضحر، وقتل النف�س التي حّرم اهلل اإل بالحق، واأكل الربا، واأكل مال 
اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المح�ضنات الموؤمنات الغافالت«))(، فما الذي 
دعا الم�ضلمين عامتهم وخا�ضتهم اإلى اأن تكون كبيرة القتل دون غيرها من الكبائر 
هي ما ا�ضتاأثر باهتمامهم، وا�ضتنه�س ت�ضاوؤلتهم، واأرجعهم اإلى قراءة اأخرى للن�س 
القراآني، لم يكن ذلك اإل لواقع اأدى بهم الى هذا الرجوع، فبعد مقتل عثمان ر�ضي 
اهلل عنه، وما جرى في »الجمل« و »�ضفين« و »النهروان« وما تالهم من تعقيدات 

))( ابن خلدون: املقدمة، حتقيق: خليل �ضحادة، دار الفكر، بريوت، ط )00)م، ج: )، �س: 589
))( البخاري: �ضحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب واآخرون، املطبعة ال�ضلفية، القاهرة، ج )، 

كتاب الو�ضايا، حديث رقم: 766)، �س: 95)
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�ضيا�ضية واجتماعية؛ كان له اأول الأثر، وكان اأول الأثر موجعًا.
 كّل قراءة للن�ّس الإلهي هو موقف فكري، وكّل فكر ين�ضاأ هو ا�ضتجابة لواقٍع اأو 
لواقعة، فاإذا ما تحّول الفكر اإلى تيار عام، فاإن التيارات الفكرية العامة تاأتي معّبرة 
عن واقعها، واإل ما كانت لها �ضرورة ول اإ�ضهام، ب�ضرط اأن يمّد التيار الفكري العام 
الفكر  واجهة  اإلى  »القتل«  �ضيوع  يقفز  فلم  الواقع،  هذا  من  اأبعد  هو  ما  اإلى  نظره 
معّقدة  ق�ضايا  وتداخلت  عّدة،  م�ضائل  ت�ضابكت  فقد  ال�ضيا�ضي،  واقعه  عن  مجرداً 
عديداً  تطرح  اأن  الأول  الهجري  القرن  من  الثاني  الن�ضف  في  مجتمعة  ا�ضتطاعت 
باأّن  ع�ضورهم  الجاحظ  ي�ضف  التي  الأمويين،  مظالم  �ضاعت  مذ  الت�ضاوؤلت،  من 
فيها »فرقة وقهر وجبرية وغلبة«))(، ويحكي الم�ضعودي اأن ليزيد بن معاوية اأخباراً 
»كان  مروان  بن  الملك  عبد  واأّن  والفجور«،  والف�ضق،  الدماء  »�ضفك  في  عجيبة 
اأظلمهم  اإقدام على الدماء، وكان عماله على مثل مذهبه... وكان الحجاج من  له 

واأ�ضفكهم للدماء«))(. 
ما حدث من نزاع واقتتال، وما جرى من اإراقة للدماء، وما خّلفه ذلك من مظالم، 
كان كافيًا لحركة في العقل واجبة، والظلم – رغم قبحه و�ضّرّيته واأثره – يدفع اأحايين 
كثيرة اإلى اإبداعات فكرية واإ�ضافات لم تكن موجودة، لتكون هذه الإ�ضافات �ضببًا 
يوؤدي اإلى حركة في بناء الفكر، واإلى تغيير في جنبات الواقع، وظهر ال�ضوؤال حول 
مرتكب الكبيرة، وازدهر قبل نهاية القرن الهجري الأول، حين َكُثر »اإقدام النا�س 
كبائر  لبتكار  م�ضّوغًا  اإل  �ضاع  الذي  القتل  يكن  فلم   ،)3( الكبائر«  ارتكاب  على 
))( اجلاحظ: ر�ضائل اجلاحظ الكالمية، حتقيق: علي بو ملحم، من�ضورات دار الهالل، بريوت، ط 3، 

995)م، �س: )4
))( امل�ضعودي: مروج الذهب، املكتبة الع�رشية، بريوت، ط )، 005)م، �س 65، و �س: 80.

)3( زهدي جار اهلل: املعتزلة، دار الينابيع، بريوت، ط 5، 987)م، �س: ))
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اأخرى، ووقع الختالف بين اأهل ال�ضالة في اأ�ضماء مرتكبي الكبائر))(.
اأ�ضّد  – كانت الأمة في  اأن يحدث توازنًا  اآنذاك  العقل الإ�ضالمي  ا�ضتطاع   فهل 
الحاجة اإليه بين ما تناوله الن�ّس القراآني والن�ّس النبوّي ب�ضاأن الكبائر وواقع انت�ضارها 

بين الم�ضلمين؛ بمعنى: 
- هل هناك ثّمة معايير يمكن اأن ت�ضبط الأداء الفكري في ربط الواقع بالن�ّس، اأو 

�ضبط الن�ّس على الواقع؟، واإل كيف نتج الخالف؟ 
مثلت ق�ضية مرتكب الكبيرة ماأزقًا اإيمانيًا واأخالقيًا وربما – بلغة ع�ضرنا اليوم – 
قانونيًا في بناء الفكر، لم يكن هذا الماأزق بعيداً عن الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والجتماعية 

التي �ضادت، واأّدت هذه الأو�ضاع اإلى نوعين من الخالف:
�لخالف �لأول: ما عّبر عنه ابن خلدون من اأنه خالف في تفا�ضيل العقائد الإيمانية، 
اإلى »الخ�ضام، والتناظر،  المت�ضابهة، فدعا ذلك عنده  اأكثر مثارها من الآي  وكان 
مو�ضوعي  �ضبب  في  الخالف  محدثات  بدقة  يح�ضر  اإنه  بالعقل«))(،  وال�ضتدلل 
هو الآيات المت�ضابهات، و�ضبب ذاتي كان مرّده اإلى مناهج اأ�ضحاب العقول التي 
تت�ضدى لفهم هذه الآيات، والنتيجة: الخ�ضام، هذا يوؤّكد اأن كّل حركة فكرية �ضادت 
في الزمن الأول لالإ�ضالم لم يكن لها من موجد لحظة ظهورها اإل واقع الم�ضلمين 

ولي�س �ضيئًا اآخر خارجًا عن هذا الواقع.
العقدية، ويعني م�ضاألة  الم�ضائل  اأنه من  ابن منده من  ما عّبر عنه  �لثاني:  �لخالف 
ُت�ضاف  اأو  معًا،  اأو هما  فقط،  الل�ضان  اأو  فقط،  القلب  ت�ضديق  فهل هو  »الإيمان« 

))( ابن الندمي: الفهر�ضت، ج )، �س: )0)
))( ابن خلدون: املقدمة ج )، �س: 586
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اإليهما الجوارح ))(.
 اعتمل الخالفان في دائرة العقل عند اأهل الإ�ضالم، وا�ضطرعا، وكان لبد لهما 
من نتاج واأثر؛ فكان القول بالقدر، اإذ هو »اأول ما خا�س فيه الم�ضلمون وتجادلوا 
من م�ضائل العتقاد«))(، فقد ظهر في اأيام المتاأخرين من ال�ضحابة خالف القدرية، 
القول  من  الدم�ضقي  وغيالن  الجهني  معبد  القدريون  به  اأتي  »ما  اأن  لذلك  واعُتبر 
طليعة  في  القدر  م�ضكلة  اإّن  قيل  ذلك  على   ،)3( الأ�ضول«  في  اختالف  بالقدر هو 
نحو  يتجه  بداأ  بها  ين�ضغل  العربي  الفكر  بداأ  حين  اإنها  القول  يمكن  التي  الق�ضايا 
�ضيا�ضي في جوهره ديني  ارتباطًا بموقف  باأنه يمثل  تعليل ذلك  العقلي، وتّم  النظر 
تقوم هذه  الديني،  ال�ضيا�ضي عن  ف�ضل  في  بالغة  �ضّكل �ضعوبة  مما   ،)4( في مظهره 
اإدراك النوايا  اأمٌر في غايٍة من ال�ضعوبة - هي  ال�ضعوبة على فر�ضية موؤثرة - حلها 
في  الفكر  بدايات  ن�ضج  في  �ضاهمت  التي  الفكرية  الدعوات  لأ�ضحاب  الحقيقية 
الإ�ضالم، حيث يت�ضابك بدرجة مخيفة ن�ضيج ال�ضيا�ضة بتالبيب الدين، درجة اأن يرى 

البع�س اأّن في كّل م�ضادرة فكرّية اأو دينّية هناك �ضببان: 
ال�ضبب  هو  الظاهر  ال�ضبب  كان  ما  وقلياًل  ُم�ضمر،  والآخر  ُمعلن،  اأحدهما 
ال�ضحيح، وكثيراً ما كان ال�ضبب الآخر يدور على بواعث �ضخ�ضية اأو �ضيا�ضّية )5(، 

))( علي بن حممد بن نا�رش الفقيهي: �ضمن حتقيق كتاب »الإميان« لبن منده، الكتاب الأول، موؤ�ض�ضة 
الر�ضالة، �س: 6

))( م�ضطفى عبد الرزاق: التمهيد، �س: 86).
)3( ال�ضفراييني: التب�ضري يف الدين، حتقيق: حممد زاهد الكوثري، مكتبة ن�رش الثقافة الإ�ضالمية، القاهرة، 

ط )، 940)م، �س: 3).
)4( ابن الندمي: الفهر�ضت، �س: ) – )، وال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 40، وابن منده: كتاب 

الإميان، ج )، �س: 7)).
)5( ح�ضني مروة: النزاعات املادية، ج )، �س: 55: 56
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اأفعال، وقد راج هذا  ي�ضدر عنه من  فيما  تامة  اإرادة  له  الإن�ضان  اأّن  القدريون  راأى 
المعتقد، وقيل اإّن لعمر بن عبد العزيز ر�ضالة بليغة في الرد على القدرية، وقيل اإنها 
مبنّية على ر�ضالة للح�ضن الب�ضري في ذّم القدرية ))(، فلعّل القول بالقدر كان محاولة 
النظام  في  اأ�ضحابها  اإلى   – والمظالم  الكبائر  خا�ضة   – الأفعال  لرد  مبا�ضرة  غير 
الأموي، الغريب اأن المواجهة الفكرية لم ت�ضعها هذا المو�ضع وحده، واإنما راأى 
واأفعاله  الإن�ضان  ت�ضع  المت�ضابهات حيث  قراآنية من  بن�ضو�س  ت�ضطدم  اأنها  البع�س 
�ضد اإرادة الخالق �ضبحانه، هكذا اأ�ضبح م�ضتقّراً في وعي الم�ضلمين اأن »اأّول ما اأُثير 
من اأ�ضئلة كان من�ضّبًا على حرّية الإرادة«))(؛ لهذا لم تتوّقف رّدة الفعل الفكرّية بين 
الم�ضلمين عند هذا الحد، اإذ �ضرعان ما ظهر »معتقد الجبر«، يقول الدارمي: اإّن اأّول 
ما اأظهر منه �ضيئًا بعد كفار قري�س »الجعد بن درهم بالب�ضرة، وجهم بخرا�ضان« )3(، 
واعتبرت »بدعة« )4(، والعجب اأّن تلك البدعة ظهرت اأيام الأمويين، ومقت�ضاها اأّن 
اأفعال المرء جميعًا مقّدرة عليه، لي�س لإرادته فيها دخل، هي فكرة �ضالحة لأغرا�س 
 – بالجبر  القول  فلعّل  محتوم،  قدٌر  حكمهم  اأّن  رّوجوا  اإذ  ال�ضيا�ضية،  الأموّيين 
كالقول بالقدر- موقف فكري �ضنعته ال�ضيا�ضة، اإن �ضّح هذا فاإنه ل يتفق وما اأورده 
الموؤّرخون من اأن قتل الجعد وجهم وقعا بتدبير الأموّيين، رغم ما ترّدد من اأّن قتلهم 
المتاأخرين، وربما كان  التبرير جاء من  اأّن هذا  كان لقولهم بنفي ال�ضفات، ويبدو 
القول بالجبر يمثل نوعًا من الهروب الفكري والغتراب عن مواجهة واقع ا�ضتّدت 
وطاأته، كمن ي�ضرُّ على النظر اإلى الآيات المت�ضابهات المّت�ضلة بحريّة الإرادة بعين 

))( عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي، دار العلم للماليني، بريوت، ط 4، 983)م، �س: 4)).
(2) De Bore: The history of philosophy in Islam, LUZac & co. London, 1903,p. 42

)3( الدارمي: الرد على اجلهمية، حتقيق: بدر البدر، الدار ال�ضلفية، الكويت، ط )، 985)م، �س: 7)
)4( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 44.
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اأفعالنا لي�س لإرادتنا فيها مدخل، بمعزل عن  باأّن  واحدة، لترى ما ي�ضّرح ظاهرها 
النظر اإلى بقّية الآيات التي تعار�ضها. الغريب اأّن القائلين بالقدر لقوا الم�ضير نف�ضه؛ 

فقد ُذبح غيالن وعمرو المق�ضو�س اللذان حمال لواء القول بالحريّة.
 ولعّل ما دفع اإلى ظهور هذين التيارين »القدرية« و»الجبرية« في م�ضار الفكر في 
الإ�ضالم هو ما اأوجب نهاية كّل منهما، اأق�ضد فعل ال�ضيا�ضة، وربما مكائد المترب�ضين 
بالدين من غير الم�ضلمين، فاأمثال هذه المكائد ل تتوقف، تطّل براأ�ضها في كّل حين 
متى �ضنحت فر�ضة لأن ينه�س فكر الم�ضلمين بوعي جديد، ربما لهذا ال�ضبب نف�ضه 
كان ظهور المرجئة الذين يقولون بالإرجاء في الإيمان؛ لأنهم يوؤّخرون العمل من 
الإيمان على معنى اأنهم يقولون »ل ت�ضّر المع�ضية مع الإيمان، كما ل تنفع الطاعة 
بين  التوفيق  اإلى  اآنذاك  العقل  من  محاولة  كان  ظهورهم  اأّن  وُذكر  الكفر«))(،  مع 
اإنما يت�ضل الإرجاء ات�ضاًل  ال�ضيعة والخوارج))(، وفي هذا ت�ضييق لفكرة الإرجاء، 
وثيقًا في اأ�ضل ظهوره بفريق من الم�ضلمين مالوا اإلى التو�ضط بين مذاهب المختلفين 
في �ضاأن مرتكب الكبيرة، ودليل ذلك ما حكاه الأ�ضعري عن المرجئة من »اأّن منهم 
من وافق الجبرية، ومنهم من وافق القدرية، ومنهم من وافق النجارية، ومنهم من 
القدريين  من  �ضابقوهم  فعل  ومثلما  اأخرى،  م�ضائل  في  يق�ضد  الكرامية«)3(،  وافق 
والجبريين، لم يتخّل المرجئة عن موؤازرة ما اعتقدوا اأنه ي�ضاندهم من الن�س القراآني، 
فا�ضتدلوا بال�ضمع في قوله تعالى: {وآخرون ُمْرَجْوَن ألمر الله إّما يعّذبهم وإّما يتوب عليهم والله 

))( ال�ضفراييني: التب�ضري يف الدين، �س: 60
))( حمود غرابة: الأ�ضعري، الهيئة العامة ل�ضئون املطابع الأمريية، القاهرة، ط 973)م، �س: 36

امل�رشية،  النه�ضة  مكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق:  الإ�ضالميني،  مقالت  الأ�ضعري:   )3(
القاهرة، ط )، 950)م، ج )، �س: 97)، والبغدادي: الفرق بني الفرق، �س: 39)، والإ�ضفراييني: 

التب�ضري يف الدين، �س: 59.
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عليم حكيم} التوبة، 06)، فاإلى اأي مدى يمكن الحكم على �ضّحة ال�ضتدلل الذي 
اعتمده كّل مذهب، وهل كان هذا ال�ضتدلل كافيًا لأن يوؤ�ّض�س لعلم ؟ 

لم تنف�ضل عن بع�ضها الم�ضائل التي �ضغلت وعي الم�ضلمين قبل اأن ينتهي القرن 
اأن  اإلى  عقائديّة،  نزعات  ورّبما  توّجهات  الم�ضائل  هذه  خلقت  الأول،  الهجري 
اأوجدت األوانًا متباينة من الفكر، تج�ّضدت بداياتها الأولى في اأ�ضحاب هذه النزعات، 
لكنها �ضرعان ما ن�ضجت واأ�ضبحت تمثل ق�ضايا، فيما ي�ضبه التمهيد لظهور الفرق 
والذي  الم�ضلمين،  بين  الكالم  لعلم  الرئي�س  المكّون  ت�ضكل  �ضوف  التي  الكبرى 
تفرد  عن  بعد  فيما  �ضيعّبر  ما  اأقوى  »ال�ضتدلل«،  منهجية  الأولى  دعامته  �ضتكون 

الفكر وتميز الوعي بالدين في اأو�ضاط الم�ضلمين.
راأى  غمارها،  التي خا�ضت  الفرق  مع  وتالزم  ات�ضال  في حال  الق�ضايا   ظّلت 
البع�س اأّن ظهور الح�ضن الب�ضري هو ما اأدى اإلى ا�ضتقالل الق�ضايا عن الفرق، وكانت 
البداية بق�ضية »مرتكب الكبيرة«))(، تلك الق�ضية التي لم تكن في انعزال عما اأثارته 
من ق�ضايا اأخرى من مثل: »حرية الإرادة«، و» الإيمان«، و»الآي المت�ضابهات«، 
الأخرى  وبالعين  بعين،  الواقع  تر�ضد  وهي  وامتزجت،  ببع�ضها،  الق�ضايا  ات�ضلت 

تعيد قراءة الن�س القراآني، فاأدى اإلى ظهور نزعتين متمايزتين، هما: 
•نزعة التم�ضك بظاهر الن�ّس. 	

• ونزعة الحتكام اإلى العقل.))(	
اأ�ضحاب هذا التحليل اأ�ضافوا اإليهما ما اعتبراه »م�ضدراً ثالثًا« خَلّف اآثاراً فكرية 

))( حممود ابراهيم الفيومي: علم الكالم، �س: ))
للماليني،  العلم  دار  ال�ضالح وفريد جرب،  ترجمة: �ضبحي  الديني،  الفكر  فل�ضفة  وقنواتي:  ))( غردية 

بريوت، �س: 46.
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نوع  قيام  تاريخيًا  الثابت  فمن   ،)(( الكتاب«  اأهل  اإلى  »اللجوء  هو  الم�ضلمين  عند 
من الجدل بين الم�ضلمين من جهة ونفر من اليهود والن�ضارى من جهة ثانية، ومن 
الم�ضت�ضاغ اأن يكون لهذا الجدل اأثره في وعي الم�ضلمين، وفي كتبهم، واآثارهم، 

في التف�ضير، والحديث.
ومع ت�ضليمنا بوقوع ذلك، فاإنه لم يبلغ درجة اأن يكون م�ضدراً رئي�ضًا للفكر اأو 
مكونًا اأ�ضياًل للوعي في الإ�ضالم، لأن الأمر لم يتوّقف عند حّد الجدل مع اأهل الكتاب 
من اليهود والن�ضارى، بل تعّداه اإلى الجدل مع طوائف وملل اأخرى، اكتظت بها 
جنبات الدولة الإ�ضالمية بعد الفتوحات، اإذ واجه الم�ضلمون داخل البالد التي عنت 
لهم »اأقوامًا يدينون بديانات �ضتى؛ ففي �ضوريا وم�ضر عمت الم�ضيحية واليهودية، 
وفي العراق وفار�س غلبت المجو�ضية بفرقها المتعددة وال�ضابئة وال�ضمنية، عا�ضوا 
بينهم، وات�ضلوا بهم، وتاأثروا باأفكارهم«، وما نتج عن ذلك اأن »ت�ضّربت اإلى الإ�ضالم 
وطبيعة  الأمور  منطق  هو  هذا  متوّقعًا،  يبدو حدوثها  للفكر  ))(، حركة  عقائدهم« 
التالقح الفكري بين الأمم، وم�ضار العقل الن�ضاني اأن يوؤّثر ولكن في خ�ضّم تاأثيره؛ 
له في  التا�ضعة  المقالة  الفّن الأول من  النديم في  ابن  اأثر، ي�ضف  فاإنه حتمًا �ضي�ضيبه 
الفهر�ضت اأ�ضنافًا عّدة من المذاهب التي انت�ضرت في بالد الإ�ضالم بعد الفتوحات، 
منها مذاهب الحرانيين المعروفين بال�ضابئة، ومذاهب المنانية من الثنوية التي ترى اأّن 
مبداأ العالم كونين اأحدهما نور والآخر ظلمة، والدي�ضانية، والمرقيونية، والماهانية، 
والخرمية، والمزدكية، والمجو�ضية، والم�ضلمية، وال�ضمنية، ولكٍل كتٌب واعتقادات 
بين  المتبادل  التاأثير  يقت�ضر  فلم  واأعياد ور�ضل وروؤ�ضاء)3(،  واأ�ضماء  وفرق وطوائف 

))( املرجع ال�ضابق، �س 48
))( زهدي جار اهلل: املعتزلة، �س: 9)

)3( ابن الندمي: الفهر�ضت، �س: 383 وما بعدها.
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الحياة  جنبات  في  اأثره  ليب�ضط  امتّد  بل  العتقادات،  اأمر  على  وغيرهم  الم�ضلمين 
الجتماعية والفكرية اأخذاً وعطاًء، ولعّل من اأ�ضباب هذا الأثر هو ما جنته ال�ضيا�ضة 
على الفكر، فاإّن »�ضقوط دولة بني اأمية اأ�ضقط العرب ك�ضادة - لع�ضبّيتها ال�ضديدة 
للجن�س العربي دون غيره – فاندفعت الثنوية وال�ضمنية واليهود والن�ضارى والدهرية 
تعمل على زلزلة العقيدة في نفو�س الم�ضلمين«))(، ولم يكن التقاء الفكر الذي حمله 
الم�ضلمون مع كل هذا الخليط المعقد من الأجنا�س والعقائد الرا�ضخة هو مما ي�ضهل 
تحديد كنهه ونواياه، اإذ كان هناك ال�ضابئة »وهم الذين ل يثبتون على دين وينتقلون 
))(، كما لم يكن كثير من اأ�ضحاب هذه الأديان  اإلى مّلة، ول كتاب لهم«  من مّلة 
ليتركوا الم�ضلمين و�ضاأنهم مع دينهم، اإذ جاهدت كتبهم ومناظراتهم وخ�ضوماتهم 
النبيين  و�ضتم  الر�ضالة  وجحد  التوحيد  واإبطال  الإلحاد  تثبيت  »في  الم�ضلمين  مع 
اأن ت�ضيب  )3(، ل �ضك هي هجمة م�ضادة لالإ�ضالم وللقراآن هدفها  عليهم ال�ضالم« 

كبد العقيدة، تطل براأ�ضها منذ اللحظة الأولى للر�ضالة، ولن تهداأ اأو تتوقف.
اأكبر الخطر اأنه عندما امتزج العرب بغيرهم من الأمم تاأثروا بهم، فلم تخل العقيدة 
التي ا�ضتقّرت في نفو�س الم�ضلمين من هذا الأثر، وهذا يفر�س �ضوؤاًل: هل تنمحي 
من نفو�ضهم، عقائد الذين دخلوا في الإ�ضالم والتي ورثوها عن اآبائهم واأجدادهم 
قرونًا؟ )4(، قطعًا �ضتكون الإجابة بالنفي، فقد كان تاأثر الم�ضلمين جليًا نتيجة ات�ضالهم 
�ضريعًا  كان  الت�ضال  هذا  فيه  ن�ضاأ  الذي  الزمن  اأّن  كما  الب�ضر،  من  الأجنا�س  بهذه 

))( حمودة غرابة: الأ�ضعري، �س: )4
))( الإ�ضكايف: درة التنزيل، حتقيق: حممد م�ضطفى اآيدين، جامعة اأم القرى، ال�ضعودية، ط )، )00)م، 

ج )، �س: )5).
)3( اخلياط: النت�ضار، حتقيق: ينربج، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط )، 993)م، �س: )

)4( اأحمد اأمني: فجر الإ�ضالم، �س: 94
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ومباغتًا، فلم تكن هناك فر�ضة كافية لوعي الم�ضلمين اأن يراجع �ضبل هذا الت�ضال 
على مهل، وي�ضّفي، وينتقي، وي�ضتقبل، ويرد ما انهمر عليه من اأفكار ومعتقدات، 
الروا�ضب  »مواجهة  اإلى  الزمن  من  ردحًا  الم�ضلمون  ا�ضطر  اأن  طبيعيًا  كان  لهذا 
الدينية والع�ضبية في المنطقة« ))(، ولم ينجوا من اأن تتبّدل قناعات ومعتقدات عدد 
غير قليل منهم، فقد ُعرفت اأقوال الراف�ضة، وقيل اإن قليلها »ُيربي على عظيم كفر 
الدهرية والثنوية«))(، هذا الأثر الذي كانت له ب�ضماته الغائرة في حركة الفكر عند 
الم�ضلمين �ضلبًا وتعطياًل، فما كان ليحدث هذا الأثر لول ما اأ�ضاب كيان المجتمع 
من �ضعف وتفّتت، فقد ذكر »اأن المجامع اليهودية من ناحية والغنو�ضية من ناحية 
اأخرى وجدت في انق�ضام الم�ضلمين اإبان ذلك الوقت فر�ضة ل تعّو�س لإلقاء بذور 
الفتنة بينهم«)3(، وكان للمذاهب ال�ضيعية المتطرفة دورها الأكبر في هذا النق�ضام.

وكان طبيعيًا وهذه الرياح العتّية من التغييرات الفكرية والجتماعية تع�ضف في 
في  الجمعي  للعقل  يكون  اأن  الم�ضلمون،  فتحها  التي  الأرا�ضي  من  عّدة  جبهات 
الإ�ضالم  دعوة  اأّن  يقويهم  ما  واأن  المواجهة، خا�ضة  في  فعله  وردة  دفاعه  الإ�ضالم 
تتميز »بمنطق عقلي« )4(، رغم ما قيل باأنه قد لحق هذا المنطق العقلي اأثٌر من اأقوال 
 « عبر  بغداد  في  الم�ضلمون  عليه  اطلع  ومما  الم�ضيحي،  الالهوت  من  الخ�ضوم 
الفل�ضفة اليونانية« )5(؛ ما اأدى اإلى تمكين فريق من الم�ضلمين اأن يكونوا لأنف�ضهم 
توجهًا فكريًا جديداً، له مو�ضوٌع، وله منهٌج، و�ضيتمكن من بناء نظريات واأ�ضول 

))( اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، دار النه�ضة العربية، بريوت، ط )، �س: 8))
))( اخلياط: النت�ضار، �س: 6

)3( الن�ضاأة: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 39.
)4( عبد احلليم حممود: التفكري الفل�ضفي يف الإ�ضالم، دار املعارف، القاهرة، �س: 40.

للماليني،  العلم  دار  ال�ضالح وفريد جرب،  ترجمة: �ضبحي  الديني،  الفكر  فل�ضفة  وقنواتي:  )5( غردية 
بريوت، ج )، �س: 75
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وقوانين، �ضتوؤكد كلها اأنه وبحق علٌم اإ�ضالمٌي جديد واأ�ضيل.

منهجية اال�ستدالل:

التم�س القائلون بالقدر �ضنداً لمذهبهم من قراءتهم للن�س القراآني، وهكذا فعل 
الجبريون، وفعل المرجئة، ظّل كّل فريق يعبر عن نزوع فكري لم ي�ضل حد تاأ�ضي�س 
مجّرد  بقوا  لكنهم  والتقوا،  تباعدوا،  العقيدة،  ق�ضايا  في  للبحث  متكامل  منهج 
�ضوء  في  مغايرة  قراءة  القراآني  الن�ّس  يقراأ  اأن  اأراد  اإ�ضالمي  لفكر  اأولى  اإرها�ضات 
والطوائف  والعقائد  واللغات  الأفكار  هجمة  من  الم�ضلمين  واقع  على  تكالب  ما 

والأمم.
 لم يبق الفكر بمعزل عن واقعه، وهذا ما يعطي الخ�ضو�ضية التي �ضنعها الإ�ضالم 
في وعي المخل�ضين الذين اعتنقوا الدين، لذا كان من الطبيعي اأن ينه�س للمواجهة 
الفكري،  للتوا�ضل  �ضاحة  اآنذاك  الب�ضرة  كانت  حيث  تبعاتها،  على  يقدر  من 
والجتماعي، والديني، وال�ضيا�ضي، وكان للح�ضن الب�ضري اأثره، حتى و�ضف باأنه 
»نقطة تحّول«))(، فمن بين طالبه كان وا�ضل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذان اعتبرا 
الوجه الذي تجلت فيه الحركة المت�ضاعدة والمت�ضارعة للفكر وللواقع معًا، اأ�ّض�ضا 
اأن �ضبب ذلك ميلهم لالبتعاد عما اختلفت فيه  العتزال، حيث يحكي ابن النديم 
فرق الم�ضلمين، وتم�ضكهم بما اتفقوا عليه، ٍاذ يقول »اإّن الختالف وقع في اأ�ضماء 
الخوارج: هم كفار م�ضركون، وهم مع  فقالت  ال�ضالة،  اأهل  الكبائر من  مرتكبي 
ذلك ُف�ّضاق، وقالت المرجئة: هم موؤمنون م�ضلمون، ولكنهم ُف�ّضاق، وقالت الزيدية 
والإبا�ضية: هم كفار نعمة، ولي�ضوا بم�ضركين ول موؤمنين، وهم مع ذلك ف�ّضاق، وقال 

))( عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي، �س: 8)).
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اأ�ضحاب الح�ضن: هم منافقون وهم ُف�ّضاق؛ فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف فيه 
هوؤلء وقالوا: ناأخذ بما اجتمعوا عليه من ت�ضميتهم بالِف�ْضق، وندع ما اختلفوا فيه من 
ت�ضميتهم بالكفر والإيمان والنفاق وال�ضرك« ))(، ويقول ال�ضهر�ضتاني » اعتزل وا�ضل 
عنهم وعن اأ�ضتاذه بالقول بالمنزلة بين المنزلتين« ))(، ويعلل البغدادي اأن »وا�ضل 
كان من منتابي مجل�س الح�ضن الب�ضري في زمان فتنة الأزارقة )من الخوارج( وكان 
النا�س يومئذ مختلفين في اأ�ضحاب الذنوب من اأمة الإ�ضالم على فرق« )3(، هكذا 
تدور اأغلب روايات الموؤرخين القدامى حول هذه الواقعة، بينما اعتبر البع�س قول 
وا�ضل امتداداً »للقدرية«)4(. والمعتزلة يرجعون �ضند مذهبهم اإلى النبّي �ضّلى اهلل عليه 
و�ضّلم، ويعّدون الخلفاء الأربعة من الطبقة الأولى لالعتزال، ويرون اأن �ضند مذهبهم 
»اأ�ضّح اأ�ضانيد اأهل القبلة« )5(، بينما قيل اإّن وا�ضل بن عطاء ظّن »اأّن في مقدوره اأن 
يجيء بحكم خير من الأحكام ال�ضابقة ذلك في مرتكب الكبيرة« )6(، وقيل اأي�ضًا 
ان�ضحابي تجاه منا�ضري مختلف الحلول لم�ضاألة  المعتزلة هو »موقف  اإن موقف 
منزلة مرتكب الكبيرة«)7(، ولي�س من المعقول اأن تكون اللحظة الأولى لبزوغ هذا 
اأن  البع�س  اأراد  التي  ال�ضاذجة  الكيفية  بهذه  انبثقت  قد  الإ�ضالمي  الفكر  في  التيار 
ال�ضائدة في م�ضاألة عقدية غايًة  التو�ضُط بين الأقوال  ي�ضورها، واأن ن�ضدقها، فلي�س 

))( ابن الندمي: الفهر�ضت، ج 5، �س: )0)، واخلياط: النت�ضار، �س: 65)
))( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: )4.

)3( البغدادي: الفرق بني الفرق: �س: 7)).
)4( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: )4

)5( ابن املرت�ضى: طبقات املعتزلة، حتقيق: �ضو�ضنة ويفلد، دار مكتبة احلياة، بريوت، �س: 5: 7
)6( زهدي جار اهلل، املعتزلة، �س: 5)

)7( دومينيك اأورفوا: تاريخ الفكر العربي والإ�ضالمي، ترجمة: رندة بعث، مكتبة ال�رشقية، بريوت، ط 
)، 0)0)م، �س: 07)
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يكون ال�ضعي اإليها، ولي�س تجنُب ما كان معروفًا من مذاهب الم�ضلمين هدفًا بذاته، 
اأو الظهور واإثبات  اأن الم�ضاألة هي مجرد رغبة البع�س في الختالف،  ول يت�ضّور 
الذات، اإن قول وا�ضل في مرتكب الكبيرة يمثل منعطفًا جباراً في م�ضار الوعي بين 
مفكري الإ�ضالم، ي�ضعب النظر اإليه في اإطاره المذهبي ثم التوقف بعدها، اإذ اإن له 
اأبعاداً اجتماعية و�ضيا�ضية ودينية، كما ي�ضعب الحكم عليه – في بدايته – على اأنه 
وليد خاطرة غير متوقعة في الفكر عنت ل�ضاحبها في جل�ضة من جل�ضات الح�ضن 
واأ�ضوًل، وبدايات تفكر  الفكرة جذوراً  لهذه  اأن يكون  تقت�ضي  البداهة  الب�ضري، 
في الم�ضاألة، واإل ما المبرر لنت�ضارها؟، وبم نف�ضر كثرة موؤيديها فيما بعد، وحبكة 
المنهج الذي اختاره وا�ضل واأ�ضحابه من بعده طريقًا للبحث في ق�ضايا الدين؟، وما 
الذي يمّد هذا المنهج بالقّوة التي ا�ضتطاع بها اأن ي�ضود لقرون حتى �ضار المذهب 
الر�ضمي لالأمة ؟، وكيف تجاوز عتبة كونه نزعة فكرية اإلى اأن ي�ضير مذهبًا متكاماًل 
يحرك �ضكون الفكر وركود الواقع بين الم�ضلمين في ق�ضايا العقيدة والفقه، بل وفي 

الطبيعيات.
 ي�ضير الفكر في الإ�ضالم جنبًا اإلى جنب والواقع، ل ينف�ضل عنه، مثلما ي�ضير مع 
الن�ضو�س القراآنية والنبوية ي�ضتدّل منهما، هذا ما ُقّدر له اأن يكون بداية لظهور علم 
الفارابي  اعتبره  الذي  الكالم،  علم  نعني  الإ�ضالم،  في  الوعي  اإبداعات  من  جديد 
�ضناعة وملكة »يقتدر بها الإن�ضان على ن�ضرة الآراء والأفعال المحدودة التي �ضرح 
اأنه  خلدون  ابن  وي�ضيف  اأقاويل«))(،  من  خالفا  ما  كل  وتزييف  الملة،  وا�ضع  بها 
»يت�ضمن الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية«، ويحدد وظيفة العلم في الرد 

))( الفارابي: كتاب امللة، �س: 75.
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على »المبتدعة والمنحرفين في العتقادات عن مذاهب ال�ضلف واأهل ال�ضنة« ))(، 
فذهب بعيداً عن المو�ضوعية التي تلزمه كموؤرخ في تحديد المبتدعة والمنحرفين، 
المخالفين  ق�ضده  كان  اأو  له؟،  المخالفين  ق�ضد  اأو  لالإ�ضالم؟  التابعين  ق�ضد  فهل 

لمذاهب ال�ضلف واأهل ال�ضنة، اأي كل ما خال الأ�ضاعرة الذي ُيعد واحداً منهم؟
لهذا و�ّضع البع�س من دائرة الم�ضتهدفين من الخطاب الكالمي لي�ضمل اأ�ضحاب 
الديانات الأخرى واأ�ضناف الغالة والمتطرفين في مذاهب الم�ضلمين، بل والمعتدلين 
العقائد  بهذه  للموؤمن  اإن�ضاني  عقلي  فهم  »تقديم  الكالم  مقا�ضد  من  لأن  منهم؛ 
ومحاولة تقريبها اإلى الأفهام«))(، في حين يرف�س ابن ر�ضد هذا المتداد للم�ضتهدفين 
من الخطاب الكالمي، ويرف�س اأن تكون م�ضائل العلم متاحة للجميع، اإذ يجب اأن 
يبقى ظاهر الن�س للجمهور، وينح�ضر التاأويل – الذي يلجاأ اإليه المتكلمون – فر�ضًا 
للعلماء«)3(، وهذا القول اأي�ضًا فيه دعوة اإلى اإبقاء من على حاله - في غياب الوعي- 
العلم مي�ضوراً  للعلماء طرقهم في جعل  اأن تكون  العلم  على حاله؛ لأن من غايات 

ومعقوًل في اأذهان العامة، رفعًة لهم و�ضونًا للدين.
ل لتعريفات  اأما منهج المتكلمين فاإن م�ضطفى عبد الرزاق يقرر بعد تحليل مف�ضّ
العلم عند نخبة من الأقدمين »اأّن المتكّلمين متفقون على اأّن علم الكالم يعتمد على 
النظر العقلي في العقائد الدينية«، وي�ضيف اأنهم اختلفوا »في اأّن الكالم يثبت العقائد 
العقائد  ال�ضبه عن  يدفع  »اإنما  بتعبيره  اأو  يدافع عنها«  العقلية كما  بالبراهين  الدينية 
الإيمانية الثابتة بالكتاب وال�ضنة«، اإنه ي�ضير اإلى دّقة اختيار المتكلمين لمنهجهم في 

))( ابن خلدون، املقدمة، ج )، �س: 580
والتوزيع،  والن�رش  للدرا�ضات  اجلامعة  املوؤ�ض�ضة  خلدون،  ابن  عند  الكالمي  الفكر  زيد:  اأبو  منى   )((

بريوت، ط )، 977)م، �س: 33
)3( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة، حتقيق حممود قا�ضم، �س: 33).
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ال�ضتدلل، ويت�ضاءل: 

اأو هي  - هل العقائد االإميانية ثابتة بال�سرع، واإمنا يفهمها العقل عن ال�سرع؟ 
ثابتة بالعقل؟))(.

عند هذه النقطة تحديداً يثب الإبداع في وعي الم�ضلمين؛ ويت�ضح في المنهجية 
 – اإن�ضاني  فعل  وهو   – ال�ضتدلل  على  العتماد  لأن  المتكلمون؛  اعتمدها  التي 
ي�ضطبغ في طريقتهم ب�ضبغة اإ�ضالمية فريدة هي تثبيت اأ�ضول الدين وا�ضتنها�س العقل 
للدفاع عنها، لهذا اعتمد وا�ضعو العلم واأوائل المتكلمين وهم المعتزلة ال�ضتدلل 

العقلي طريقًا معرفيًا، ون�ضقًا علميًا له اأ�ضوله وقواعده.
 لقد فهموا ا�ضتقاقات المفردات القراآنية للفظة »دل« ومنها »دلياًل« ))(، ف�ضاًل 
عما تت�ضمنه اآيات القراآن من اأفعال »اقراأ« و »يعقلون« و »يتفكرون« و »ي�ضتنبطونه« 
مما يحفز العقل على ال�ضتدلل الذي ل يكون في نظرهم اإل بالدللة حيث »يكون 
يقيموا  اأن  المعتزلة  ُيِرد  لم   ،)3( اآخر«  ب�ضيء  العلم  به  العلم  من  يلزم  بحالة  ال�ضيء 
فهمًا  وقدموا  معها،  للتعامل  منهجًا  »و�ضعوا  واإنما  للعقيدة،  عندياتهم  من  اأ�ضوًل 
خا�ضًا لتلك الأ�ضول« )4(؛ لهذا ربما و�ضف ظهور الكالم على اأيديهم باأنه »مرحلة 
ال�ضمع  اأحدهما  الدين وجهان:  به  يعرف  ما  »اأ�ضل  اأّن  فقد وجدوا  �ضرورية«)5(، 

))( م�ضطفى عبد الرازق: التمهيد، �س: 64).
))( حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�س لألفاظ القراآن الكرمي، مطبعة دار الكتب امل�رشية، القاهرة، 

ج )، �س: )6).
)3( التهانوي: ك�ضاف ا�ضطالحات الفنون والعلوم، حتقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان، بريوت، ط )، 

996)م، ج )، �س: 787
)4( في�ضل بدير عون: مقدمة �رشح الأ�ضول اخلم�ضة للقا�ضي عبد اجلبار، �س: 8)

)5( غردية وقنواتي، فل�ضفة الفكر الديني يف الإ�ضالم، ج )، �س: ))
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اأفرزه  الواقع وما  الغالبة، فلما اطلعوا  ال�ضمع هي  العقل«))(، وكانت دللة  والآخر 
من خالفات حادة ونزاعات وفرق واأحزاب، وما اأعقبه من تكالب اأ�ضحاب الملل 
الكالمي  لمنهجهم  اأولى  قاعدة  قرروا  الم�ضلمين،  وعلى  الإ�ضالم  على  المخالفة 
تخالف ما كان �ضائداً، لأن ما كان �ضائداً لم يو�ضل اإلى اتفاق المذاهب، كان هذا 
هو اختيار المعتزلة عندما »قامت بدورها العقلي« ))(، وربما في هذا التحول يتجلى 
المظهر الأول الدال على عبقرية العتزال، لكن �ضرعان ما انبثق الختالف، ومن ثّم 
التجديد، ولكّل جديد في الفكر راف�ضوه ومعار�ضوه؛ اإذ ُطبعت النا�س على التقليد 
والتباع، مثلما ُجبلت على مقاومة التغيير حتى واإن كان م�ضت�ضاغًا، لهذه الأ�ضباب 

بداأت مقاومة المذاهب الأخرى للمعتزلة.
يزالون  وال  واحدة  أّمة  الناس  لجعل  ربك  التنزيل قوله تعالى {ولو شاء  جاء في محكم 
مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألّن جهنم من الجنة والناس أجمعين} 
في  باأنه  مختلفين«  يزالون  »ل  اأن  في  المف�ضرين  اأغلب  فاجتمع   ،((9  :((8 هود، 
الرزق، والمغفرة، والرحمة، وفي الديانات، والأهواء، والملل، والتنازع بين الخير 
وال�ضر، والعدل والظلم، والف�ضيلة والرزيلة، واأ�ضاف البع�س اأّن مق�ضود الختالف 
اإّن دللة »ولذلك خلقهم«  في »الألوان، والأل�ضنة، والأرزاق، والأعمال«، وقيل 
اأي لالختالف، اأو للرحمة، وللعذاب، اأو باأّن منهم الموؤمن والكافر، اأو باأّن منهم 
اأهل الحق ومنهم اأهل الباطل«)3(، هذا ما ا�ضتقّر عليه الجهد العقلي للمف�ضرين، غير 

))( املاتريدي : التوحيد، حتقيق : فتح اهلل خليف، دار اجلامعات امل�رشية ن ال�ضكندرية، �س 4 
))( الن�ضار: مقدمة حتقيق كتاب ال�ضامل للجويني، �س: 90

)3( الرازي: التف�ضري الكبري، دار الفكر، بريوت، ط )، )98)م، ج 8)، �س: 78 وما بعدها، والقرطبي: 
جامع الأحكام، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املح�ضن الرتكي، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، ط )، 006)م، 
ط ))، �س: 35): 37)، والألو�ضي: روح املعاين، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ج )، �س: 64)، 

واأبو زهرة: زهرة التفا�ضري.، دار الفكر العربي، �س: 3774، 3775.
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اأن المعتزلة ويعبر الزمخ�ضري عن مرادهم من الن�س القراآني كان لهم في هذه الآيات 
فهٌم اآخر؛ لأنهم ي�ضّرحون اأن دللة »ول يزالون مختلفين« و »لذلك خلقهم« هو 
نفي ال�ضطرار، واأنه تعالى لم ي�ضطرهم اإلى التفاق على دين الحق، ولكنه مكنهم 
من الختيار الذي هو اأ�ضا�س التكليف))(، فالن�ّس هو الن�ّس، بينما يختلف الفهم، وما 
اأدى اإلى الختالف هو طريقة النظر اإلى الن�س القراآني، اأو المنهج المعتمد في النظر 
للمنهج؛  نتاجًا  اإل  المذهب  اإليه من مذهب، حيث ل يكون  ينتهى  الن�س وما  اإلى 
فالبرهنة بالمذهب على �ضحة المنهج كو�ضع العربة اأمام الح�ضان؛ تنعدم الحركة 
م  الفكرية ال�ضحيحة، ويبطل ال�ضتدلل، المنطقي اأن يوؤ�ض�س المنهُج للمذهب ويقدَّ
على  المعرفي  �ضرحهم  اأقاموا  اأن  بعد  المعتزلة  اأراده  ما  هذا  العك�س،  ولي�س  له، 
»حجة العقل، والكتاب وال�ضنة، والإجماع«))(. واأ�ضل احتجاجهم »اأّن المعارف 

كلها معقولة بالعقل قبل ورود ال�ضمع« )3(.
بين  ووحدوا  المعرفة،  على  بذاتها  قادرة  م�ضتقلة  قّوة  العقل  المعتزلة  اعتبر 
ذاتي  بمعيار  الأفكار  يقينهم في  – غير م�ضبوقين في ذلك- وربطوا  والعلم  العقل 
اأّول مراتب اليقين،  اأنف�ضهم ومعيار مو�ضوعي م�ضتمٍد من الواقع؛ فتحقق لهم  من 
وهو اإثبات العقل، فاكتملت لهم نظرية في المعرفة)4(، هذا الربط بين العقل والعلم 
ُوجد عندهم للدللة على اأنهم ل يت�ضّورون عائقًا يمكنه اأن يعيق العقل عن الو�ضول 
لم نعلم �ضحة  لم نعرفه واأنه �ضادق،  المعرفة، واأّولها »معرفة اهلل« لأنه »متى  اإلى 

))( الزخم�رشي: الك�ضاف، ج 3، �س: 47): 48)
))( القا�ضي عبد اجلبار: �رشح الأ�ضول اخلم�ضة، حتقيق: عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، 

996)م، �س: 88
)3( ال�ضهر�ضتاين : امللل والنحل، ج )، �س 56 

)4( ح�ضني �ضربي: رواد ال�ضك املنهجي، دار ال�ضياء، اأبوظبي، ط )، ))0)م، �س: 8)).
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مخالفًا  منهجًا  ُيعّد  الذي  الفكري  التحّول  هذا  والإجماع«))(،  وال�ضنة  الكتاب، 
َيُرْق للبع�س، كما هي التحولت الفكرية  كانت له وجاهته بين اأ�ضحابه، لكنه لم 
الكبرى في تاريخ ال�ضعوب، َكُثر خ�ضوم المعتزلة، وا�ضتّدت عداوات الآخرين لهم، 
في حين لم تقت�ضر جّدة المعتزلة على ر�ضيدهم الفكري، ول على منهجّيتهم في 
اإ�ضافة  في  واإتمامه،  وتنميته،  طريقتهم،  على  اإ�ضرارهم  في  اأي�ضًا  اإنما  ال�ضتدلل، 
 – الدين  »اأ�ضول  الجبار  عبد  القا�ضي  يقول  الإ�ضالم،  في  الوعي  بناء  اإلى  مبتكرة 
والمنزلة  والوعيد،  والوعد  والعدل،  التوحيد،  خم�ضة:  المعتزلة-  اأ�ضول  ولي�س 
بين المنزلتين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر« ))(، وي�ضّرح الخياط معّبراً 
بالأ�ضول  القول  يجمع  العتزال حتى  ا�ضم  اأحد  ي�ضتحّق  اأ�ضحابه »ل  عن مذهب 
والأمر  المنزلتين،  بين  والمنزلة  والوعيد،  والوعد  والعدل  التوحيد  الخم�ضة: 
بالمعروف والنهي عن المنكر«)3(، فهل تناق�س المعتزلة في اعتبارّية اأ�ضولهم: اأهي 
اأ�ضوٌل للدين، اأم هي اأ�ضوٌل تمّثل مذهبهم في العتقاد؟، ظني اأن ل تناق�س، اإذ اإّن 
اإ�ضافة الأ�ضول للمعتزلة فيه دللٌة على تحديد اأولويات الفكر المعتزلي الأ�ضولي، 
وفيه اأي�ضًا تمييٌز لمذهبهم في العتقاد عن المذاهب الأخرى، وفيه دللٌة على كثرة 
ما �ضاع في هذا الوقت من فرق واأحزاب وطوائف، فهم البع�س من ت�ضريح الخياط 
الأ�ضول  وكاأن هذه  العتزال،  ا�ضم  ي�ضتحق  الخم�ضة ل  بالأ�ضول  يلتزم  لم  من  اأن 
ت�ضبق الن�ضو�س المنّزلة اأهمية، وتتقدمها مرتبة في ال�ضتدلل، ويعّبر القا�ضي عبد 
الجبار عن هذا الموقف باأن كّل مخالف للمعتزلة من الأمة ل يخرج عن مخالفته 
اأحد اأ�ضولهم، حيث اإّن »خالف الملحدة والمعّطلة والدهرّية والم�ضبهة قد دخل 

))( القا�ضي عبد اجلبار: �رشح الأ�ضول اخلم�ضة، �س: 66.
))( املرجع نف�ضه، �س: 67

)3( اخلياط: النت�ضار، �س: 6))
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في التوحيد، وخالف المجبرة باأ�ضرهم دخل في باب العدل، وخالف المرجئة في 
باب الوعد والوعيد، وخالف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين، وخالف 
ت�ضمينًا  يورد  اإنه  المنكر«))(،  بالمعروف والنهي عن  الأمر  باب  الإمامية دخل في 
في عبارته اأن اأ�ضولهم التي اعتقدوها اإنما هي اأ�ضول للدين، واأنهم ما خالفوا فرقة 
مّمن ينت�ضبون لالأمة اإل لأنها عّطلت اأ�ضاَل من هذه الأ�ضول، فقناعة العتزال مبنّية 
على الأ�ضول الخم�ضة مجتمعة، فال يتم الدين في مذهبهم اإل بتمامها، هذه القناعة 
فيها طريقتهم التي تقف – فيما يرون هم - على الم�ضافة نف�ضها من الن�س القراآني 

والواقع الإ�ضالمي.
»ال�ضك  طريق  وهو  ال�ضتدلل،  في  مبتكر  منهج  على  تطلعنا  الطريقة  هذه   
المنهجي« الذي �ضرحوا عبر مراحله حقيقة »ال�ضك المطلق« بكافة �ضوره ومذاهبه، 
واأثبتوا بطالن حججه وتهافتها، وتيقنوا اأن هذا الحال من ال�ضك تعدم كل دللة على 
الفكر والنظر، وتدل عن فراغ عقلي كبير، كما اأنكروا مفاهيم الظن والريب والوهم 
والتقليد والوقوف عند الح�ّضّيات، والنغالق اأمام ظواهر الأ�ضياء المادية، والتحّجر 
مدلولتها  ل�ضتنباط  الظواهر  وراء  فيما  العقلي  النغما�س  دون  الن�س  ظاهر  عند 
ُتكت�ضب،  اأنها  على  دللة  في  »مهارة«  ال�ضّك  اأّن  المعتزلة  اأدرك  فقد  ومعانيها))(، 
يقول الجاحظ: »وتعلم ال�ضك في الم�ضكوك فيه تعلمًا« )3(، وفي هذا القول ِا�ضارة 

اإلى اأّن لل�ضك درجاته من ال�ضعف اإلى القّوة فيما ل يكون لليقين اإل موقفًا واحداً.
قادت منهجّيُة ال�ضك المعتزلَة اإلى رد اأ�ضولهم الخم�ضة اإلى اأ�ضلين هما: التوحيد، 
والعدل، واعتبروا الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي 

))( القا�ضي عبد اجلبار: �رشح الأ�ضول اخلم�ضة، �س: 4))
))( ح�ضني �ضربي: رواد ال�ضك املنهجي، �س: 53)

)3( اجلاحظ: احليوان، ج 6، �س: 35
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عن المنكر داخلة في العدل))(، هذا يف�ّضر لماذا ذهبت اأعظم جهود العتزال اإلى 
اأ�ضلي التوحيد والعدل.

كان الُمعّبر عن جهود المعتزلة كتبهم واأفعالهم ومناظراتهم مع خ�ضوم الدين، 
ولعلهم في القرنين الأولين لظهورهم قد �ضاروا مركزاً لدائرة الوعي بين الم�ضلمين، 
مما جعل اأعداءهم يزيدون عدداً، ويتعاظمون قّوة »�ضواء اأكانوا من المجو�س والثنوية 
واأهل الأهواء والنحراف، اأم كانوا من اأهل الفقه والحديث، اأم كانوا من الأ�ضاعرة 
والماتريدية« ))(، ربما كان ال�ضبب الأول لذلك اأّن المعتزلة جعلوا »الدليل العقلي 
اأ�ضاًل، والدليل ال�ضرعي فرعًا على الدليل العقلي« )3(، وهذا يف�ّضر لماذا كان �ضغلهم 
ال�ضاغل هو تاأ�ضي�س دائرة لليقين في مذهبهم، اعتبروا فيها ال�ضك �ضكًا مرحلّيًا – وهذا 
– حيث يتالزم ال�ضك واليقين ويرتبطان ارتباطًا �ضببيًا في كافة  ل يناق�س منهجّيته 
مراحل المنهج العتزالي، بدءاً من اإثبات العقل، مروراً بتنزيه اهلل المطلق، فاإثبات 

الحرية الإن�ضانية، فحدوث العالم، هو اإذن �ضك منطقي الترابط والإحكام)4(. 
اأما فيما يّت�ضل بالأ�ضل الأول وهو التوحيد، فقد كانت منطلقات المعتزلة الفكرية 
قويّة ودافعة لرجالهم في الم�ضّي ُقدمًا با�ضتدللهم العقلي لإثبات التوحيد، لأن اهلل 
تعالى ل ُيعرف عندهم �ضرورة، ول بالم�ضاهدة، فيجب اأن نعرفه بالتفّكر، والنظر، 

لأنه لو كان العلم به �ضرورّيًا لوجب في مذهبهم:
•اأن ل يختلف العقالء فيه كما في �ضائر ال�ضروريات. 	

))( القا�ضي عبد اجلبار: �رشح الأ�ضول اخلم�ضة، �س: ))): 3)).
))( اأبو زهرة: تاريخ املذاهب الإ�ضالمية، �س: )3)

)3( ن�رش حامد اأبو زيد: الجتاه العقلي يف التف�ضري، املركز الثقايف العربي، الدار البي�ضاء، �س: 59.
)4( ح�ضني �ضربي: رواد ال�ضك املنهجي: �س: 56).
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• كما ل يمكن نفيه عن النف�س ب�ضّك اأو �ضبهة.))(	
ومن �ضرورات التوحيد في مذهبهم، اإثبات التنزيه له �ضبحانه، لمواجهة القائلين 
بالت�ضبيه وهم: كّل الفرق الم�ضيحية تقريبًا واليهود، وكل الديانات والمذاهب التي 
الفرق  الم�ضيحية، وعدد كبير من  الهيلينّية وتاأّثرت بعقائد  الثقافة  اإطار  عا�ضت في 
الإ�ضالمية التي ا�ضتن�ضقت هذا الكفر وتبّنت ت�ضّوراته ))(، فقد »بالغ ال�ضلف في اإثبات 
ال�ضفات اإلى حّد الت�ضبيه ب�ضفات المحدثات«)3(، لهذا ربما يبدو توجه المعتزلة اإلى 
التنزيه المطلق هلل تعالى توجها ا�ضطراريًا، لم ُتمله عليهم منهجّيتهم في ال�ضتدلل 
العقلي وح�ضب، واإنما اأمالها كذلك �ضيوع اأفكار الت�ضبيه والتثليث والتج�ضيم التي 

انت�ضرت انت�ضاراً وا�ضعًا و�ضغلت وعي الم�ضلمين في اإبطالها والرد عليها.
 اأّدى قول المعتزلة في التوحيد اإلى ِايمانهم باأن »للعالم محِدثًا قديمًا قادراً حيًا 
يوحدون  اإنهم   ،)4( واحداً«  عينًا  جوهر،  ول  عر�س  ول  بج�ضم  لي�س  لمعان،  ل 
اإّن اإثبات  بين الذات وال�ضفات، ويثبتون الأ�ضماء وينفون ال�ضفات، لكن من جهة 
ال�ضفات يعني قدمها، فلو و�ضف بها لتعدد القدماء )5(، ِان من هاجمهم لم يفرق 
نفي  م�ضاألة  وبين  وال�ضفات  الذات  بين  بتوحيدهم  التنزيه  في  العارمة  رغبتهم  بين 
ال�ضفات، فاإنهم لم ينكروا ال�ضفات »والقراآن يقول بها �ضراحة« )6(، وخ�ضومهم 

))( القا�ضي عبد اجلبار: �رشح الأ�ضول اخلم�ضة، �س: 54: 55
))( حممد عمارة: املادية واملثالية يف فل�ضفة ابن ر�ضد، دار املعارف، القاهرة، ط )، �س: 36

)3( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 04)
)4( القا�ضي عبد اجلبار: املنية والأجل، حتقيق ع�ضام الدين حممد علي، دار املعرفة اجلامعية، ال�ضكندرية، 

ط 985)م، �س: 3)
)5( عبد اهلل حممد �ضاكر اجلنيدي: من مقدمة حتقيق ر�ضالة اأهل الثغر لالأ�ضعري، مكتبة العلوم واحلكم، 

املدينة املنورة، ط )، )00)م، �س: 46).
)6( حنا الفاخوري وخليل اجلر: تاريخ الفل�ضفة العربية، ج )، �س: 46)
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روا ال�ضبب الذي دعاهم اإلى الت�ضوية بين الذات الإلهية  لم ين�ضفوهم، اأو اأقّله لم يقدِّ
و�ضفاتها))(، لأن من ين�ضلخ عن ظرفّية الحدث وحيوّية النف�س الإيمانية في التجاوب 
معه، يفقد كثيراً من الإح�ضا�س بالحدث وم�ضبباته، ويفقد الح�ضا�س بنتائجه، ربما 
كان هذا �ضببًا لكثير من ادعاءات خ�ضومهم عليهم، خا�ضة فيما يت�ضل بقولهم في 
التوحيد وما لحق به من اأقوال في الذات وال�ضفات والأ�ضماء والتنزيه، فقد اأجمع 
رجال المعتزلة على »اأّن اهلل واحد لي�س كمثله �ضيء وهو ال�ضميع الب�ضير«))(، واأنه 
»عالم قادر حّي«)3(، لذلك و�ضفوهم بالنفاة، اأو بالمعّطلة، اأو بال�ضلوب، كما ادعى 
خ�ضومهم واأ�ضدهم الأ�ضعري، الغريب اأنه يذكر في »مقالت الإ�ضالميين« لفظهم 
�ضريحًا في اإثبات ما اأثبت اهلل تعالى لنف�ضه من �ضفات العلم والقدرة والحياة،كما 
يثبت لهم اإ�ضرارهم على عدم المماثلة اأو الم�ضابهة مع المحدثات والمخلوقات، 
على  بناًء  اأحكامهم  من  كثيراً  اأ�ضدروا  قد  العتزال  خ�ضوم  اأن  فر�ضية  يعزز  وهذا 
ما ن�ضاأ من البحث الكالمي المعتزلي في الفروع والدقائق والتفا�ضيل، وما جّرهم 
اإليه خ�ضومهم في الكالم عن جزئيات ق�ضايا التوحيد والعدل، ثم ت�ضاعدت هذه 
الأحكام لتنال من عقائد المعتزلة في عمومياتها، وقد �ضعر المعتزلة بانجرارهم اإلى 
الفروع وما جلب عليهم ذلك من عداوات الفرق الأخرى من الم�ضلمين، ويلتم�س 
القا�ضي عبد الجبار عذراً لأ�ضحابه اأنهم ا�ضطروا لذلك؛ لأّن بيان الأ�ضول ل يتّم اإل 
ببيان الفروع، وبيان الفروع ل يكون اإل »لت�ضحيح دليل، اأو لدفع �ضوؤال، اأو لإبطال 
�ضبهة« )4(، لكن تناول المعتزلة لفروع العقيدة، اأو�ضلهم اإلى اإنكار روؤيته تعالى في 

))( حممود قا�ضم: مقدمة حتقيق كتاب مناهج الأدلّة لبن ر�ضد، �س: 39.
))( الأ�ضعري: مقالت الإ�ضالميني، �س: 6))

)3( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة نف�ضها.
)4( اخلياط: النت�ضار، �س: 7. والقا�ضي عبد اجلبار: املحيط بالتكليف، املجلد الأول، �س: 35

 .indd   134 4/19/16   4:35:13 PM



135بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني«

اليوم الآخر عيانًا، واإلى القول باأن كالم اهلل محدث، واأّن ال�ضفات الج�ضمية التي 
وال�ضاق،  والقب�ضة  والوجه  كاليد  المت�ضابهات  الآيات  في  الن�ّس  ظاهر  بها  �ضّرح 
واللقاء والمجيء وال�ضتواء، والعلو والإتيان، لبد فيها من اللجوء اإلى التاأويل، فهم 
»اأول فرقة ظهرت في الإ�ضالم بمذهب التاأويل«))( على غير ما �ضّرحت الآيات في 
اأباحوا  العلم} اآل عمران، 7، فقد  والّراسخون في  الله،  إال  تأويَلُه  يعلُم  قوله تعالى: {وما 
اللفظ  ي�ضير  بينما  معتقدهم،  يوؤيّد  ما  لتعزيز  ا�ضتخدامه  ف�ضاًل عن  لعاّمتهم،  التاأويل 
من  نوع  وهو  والتف�ضير،  والفهم  العلم  مثل:  من  اأي�ضًا  اأخرى  معان  اإلى  »تاأويله« 
الجتهاد حب�ضوه لمقت�ضى مذهبهم، فهي اإذن محاولة جريئة تجاوزت اأطر الوعي 
التي كانت �ضائدة، فلم ت�ضع في ح�ضاباتها ما يزخر به واقع الم�ضلمين من خ�ضومات 
وعداوات، وما يمكن اأن ياأتي به باب التاأويل من تناق�ضات كبرى في فهم الن�ضو�س 

اإذا ما ُفتح اأمام الجميع دونما �ضابط ي�ضبطه. 
في العدل؛ اتفق المعتزلة على »اأّن اأفعال العباد من ت�ضرفهم وقيامهم وقعودهم 
حادثة من جهتهم، واأّن اهلل عّز وجّل اأقدرهم على ذلك، ول فاعل لهما ول محدث 
�ضواهم« ))(، هم اإذن يميزون بين الخالق �ضبحانه والمخلوق، ويف�ضلون بين اإرادتين، 
– وفق ا�ضتدللهم العقلي- من اأن يحملوا كالمهم في العدل اإلى  فال يجدون مفّراً 
دائرة التنزيه، هم ل يت�ضّورون اأن �ضيئًا ما يمكن اأن يطعن في معتقدهم بالعدل الإلهي 
المطلق، فالتكليف عندهم »اإرادة فعل ما على المكّلف فيه كلفة وم�ضّقة« )3(، فالعبد 
حّر مختار مريد لأفعاله، م�ضئول عنها، واإل ما ا�ضتقام في عقيدتهم ا�ضتحقاق الثواب 

))( جمال الدين القا�ضمي: تاريخ اجلهمية واملعتزلة، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، ط )، 997)م، �س: 59.
للتاأليف  العامة  امل�رشية  املوؤ�ض�ضة  زايد،  و�ضعيد  الطويل  توفيق  حتقيق:  املغني،  اجلبار:  عبد  القا�ضي   )((

والرتجمة والطباعة والن�رش، القاهرة، ج 8 »املخلوق«، �س: 3.
)3( املرجع نف�ضه، ج )) »املخلوق«، حتقيق: حممد علي النجار وعبد احلليم النجار، �س: 93)
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والعقاب في اليوم الآخر، جرهم كالمهم – مثلما حدث في التوحيد – اإلى فرعيات 
ودقائق وتفا�ضيل ق�ضية العدل الإلهي، فتكّلموا في المتولدات من الأفعال وفرقوا بين 
واأ�ّض�ضوا  وال�ضكون،  الحركة  الختيارية، وبين  الحركات ال�ضطرارية والحركات 
نظريتهم في الح�ضن والقبح العقليين، لأنه ل مجال عندهم لتمييز الح�ضن والقبح في 
الأعمال اإل »با�ضتدلل وتاأّمل باأن ننظر فنعرف«))(، اإنهم يح�ضرون العدل في العلم 
»اأّن اأفعال اهلل تعالى كّلها ح�ضنة، واأنه ل يفعل القبيح، ول يخّل بما هو واجب عليه، 
واأنه ل يكذب في خبره، ول يجور في حكمه.... ول يكّلف العباد ما ل يطيقون 
ول يعلمون«))(، فاأو�ضلهم فهمهم لهذا العلم اإلى معتقدهم الذي كان �ضببًا مبا�ضراً في 
ن�ضوء مذهبهم، وهو »المنزلة بين المنزلتين«، فاإّن �ضاحب الكبيرة ل ي�ضّمى موؤمنًا، 
ول كافراً، ول منافقًا، بل ي�ضّمى فا�ضقًا، وكما ل ي�ضّمى با�ضم هوؤلء فاإنه ل يجري 
عليه اأحكام هوؤلء، بل اإن له ا�ضما بين ال�ضمين، وحكمًا بين الحكمين«)3(، فلم يقبل 
الوعي المعتزلي اأن يت�ضاوى الكافر والفا�ضق والمنافق والموؤمن في المنزلة، وربما 
كان خالفهم في هذه الم�ضاألة راجعًا لمعتقدهم في مقادير العقاب والذي يعتبرونه 
العقاب  فاإن  العقاب  اأكثر من  الثواب  »اإذا كان  فيها  للعقل  �ضرعية ل مجال  م�ضاألة 
العقاب«)4(،  فاإنه يكون محبطًا في جنب ذلك  منه  اأقّل  واإن كان  مكّفر في جنبه، 
لكنهم ا�ضطروا وهم يخو�ضون هذه المعارك الكالمية في فروع ق�ضية العدل اأن ياأتوا 
باأفكار ونظريات زادت من اأعداد خ�ضومهم، فلما اأرادوا مهادنة هوؤلء الخ�ضوم من 
الفرق الإ�ضالمية، لجاأوا اإلى القول ب »المعاني« و»األأحوال« و»ما يجب على اهلل 

))( القا�ضي عيد اجلبار: املحيط بالتكليف، �س: 78).
))( القا�ضي عبد اجلبار، �رشح الأ�ضول اخلم�ضة، �س: 33).

)3( املرجع نف�ضه، �س: 39): 40)
)4( املرجع نف�ضه، �س: 38).
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تعالى« و»اللطف« و»ال�ضالح الأ�ضلح«، وبالغوا في تاأويل الآيات المت�ضلة بالعدل 
الإلهي، فاأدى بهم اإلى اإنكار خبر الآحاد، ورّد كثير من الأحاديث المروية؛ باأدلة 
بابي  في  بال�ضاهد  الغائب  قيا�س  في  وتمادوا  طريقتهم،  على  والتعديل  الجرح  من 
العدل والتوحيد، و»تدرجوا في تطبيق مبداأ العقل على العقائد والأخالق، اإلى اأن 
اأرادوا تطبيقها على الخالق«))(، وانطلقوا غير اآبهين اإلى خطورة الخو�س في دقائق 
الفكر  �ضاحة  نائية من  مناطق  اإلى  بهم  اأخذت  العقيدة، حيث  الكبرى من  الق�ضايا 
اأنه  مدركين  غير  للعقل  ا�ضتدللهم  في  دارة  ال�ضّ ور�ضخوا  يِرُدوها،  اأن  ت�ضّوروا  ما 
له حدوداً، وكانت �ضقطتهم العظمى لما خالفوا مذهبهم – الذي اأعلى �ضاأنهم في 
عداوات  فجلبوا  القراآن،  بخلق  القول  مخالفيهم  على  عنوًة  فر�ضوا  حين  العدل- 
اأهل الحديث فوق ما كان لهم من عداوات، وكان لل�ضيا�ضة فعلها، فما بناه الماأمون 
كان  وما  يراقب،  الجمعي  والوعي  يتغّير،  الم�ضلمين  وواقع  بناءه،  المتوّكل  ن�ضف 
للوعي الذي ل زال يتلو ن�ضو�س الوحي ويتفاعل مع الواقع، ما كان له اإل اأن يثب 

وتكن له انتفا�ضٌة اأخرى يعّبر بها عن موجة اأخرى جديدة من الوعي.

اال�ستدالل بال�سمع:

موجات الوعي في بناء الفكر بين الم�ضلمين، اإّما اأن تكون اأفعاًل اأو ردوداً لأفعال، 
ورّبما ت�ضاوت، ورّبما اختلفت في درجة اإبداعّيتها - بقدر ما ننجح في �ضنعها، ومن 
ثم ّ في تحليلها وتو�ضيفها وتقييمها، وال�ضتفادة منها – وفي بع�س الأحيان يتجاوز 
الأثر الذي توجده رّدة الفعل قّوة الفعل نف�ضه، هذا يكون في الإن�ضانّيات مثلما يكون 
في ال�ضرعيات، على عك�س ما ُيقّره العلم الطبيعي من اأن رّد الفعل م�ضاٍو في المقدار 

 (1) A. J. Wensinck: The Muslim Creed, Barnesa & Noble, Inc. New York, p 84
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الفرق والمذاهب في  لن�ضاأة  المبكرة  الدعاوى  البع�س  الزاوية فهم  لفعله، من هذه 
الإ�ضالم من مثل: القدرية، والجبرّية، والمرجئة، غير اأن اختزال الدوافع التي اأّدت 
في  وتغييرات  اأحداث  �ضبقها من  لما  فعل  رّد  اأنها مجّرد  منها على  اأي  اإلى ظهور 
الواقع، ل ي�ضعها مو�ضعها ال�ضحيح في بناء الوعي، كما ل يجوز ح�ضرها في البعد 
الن�س  في  الوحي  الم�ضلمون  بها  قراأ  التي  الفهم  لطريقة  كان  اإذ  وحده،  ال�ضيا�ضي 
الطريقة  بهذه  رّبما  بالدين،  الوعي  موجات  تتابع  في  دوٌر  الّنبوّي  والن�س  القراآني 
»اأهل  ي�ضتحقون و�ضف  والذين  العتزال،  اأي رجال  الكالم،  موؤ�ّض�ضي  بداأ ظهور 
فقيل:  انح�ضارهم،  في  �ضببًا  التنزيه كان  اإ�ضرارهم على  منازع، وربما  بال  التنزيه« 
والخارجين  الخوارج،  وخوانيث  والّزنادقة،  والجهمّية،  والنُّفاُة،  المعّطلة،  اإنهم 
تذهب  عّدة  اأو�ضاف  في  اليونان،  الفال�ضفة  واأذناب  الن�ضارى،  واأتباع  المّلة،  عن 
في و�ضفهم بعيداً عن المو�ضوعّية، وتحيد عن الم�ضلك العقلي العلمي الذي كان 

المعتزلة موؤ�ض�ضوه في فكر المتكلمين.
من الموؤّكد اأن المعتزلة اأرادوا الّتو�ّضط -بدرجة ما- في م�ضاألة مرتكب الكبيرة، 
الفقري  العمود  يمثل  اِللهي  الّن�س  حجّية  على  العقل  لحّجية  تقديمهم  وكان 
لمذهبهم، لكنه اأغراهم، فجنح بهم �ضلطان العقل اإلى اآفاق تجاوزت ما كان �ضائداً، 
فبعدوا عن التو�ّضط الذي بداأوا به، وكان لزامًا اأن يثب الوعي لينا�ضب هذا التجاوز 
العداء، وكان رّد الفعل حتمّيًا ليعيد الدللة ال�ضمعّية اإلى �ضدارة الم�ضهد الكالمي، 
بعد اأن نزعها العقل المعتزلي عنه لقرنين واأكثر، كان �ضروريًّا اأن تتوّلد رّدة الفعل 
لتلجم العقل برباط الن�ّس ال�ضرعي، لتعيد لمقام الن�ّس اعتباره، وتعيد لم�ضار الفكر 
و�ضطيته، لعّل هذه الو�ضطّية هي الملجاأ الذي ياأوي اإليه الوعي الجمعي بين الم�ضلمين 

كلما تعاظمت متغّيرات الواقع وا�ضتّد الخالف حولها.
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هي م�ضاألة ول �ضّك في حاجة اإلى در�س وتحليل، مثلما هي في حاجة اإلى �ضبط 
الأطر التي يمكنها اأن ت�ضاعدنا في تعيين اآفاق هذا الو�ضط المن�ضود.

فمن قلب الحدث المعتزلي؛ انبثقت رّدة الفعل، مّهدت لها اإرها�ضات كالمّية 
واأّيدوا  الكالم،  علم  با�ضروا  اأنهم  اإل  ال�ّضلف  من  كانوا  جماعة  في  تمّثلت  اأولى، 
عقائد ال�ضلف بحجج كالمّية، وهم »الكالبّي والقالن�ضّي والمحا�ضبّي«))(، انحاز 
اإليهم فيما بعد اأبو الح�ضن الأ�ضعري، الذي وقف موقفًا و�ضطًا بين موقفي: ال�ضلف 
ومن خالفهم، و�ُضّمَي راأيه بمذهب »اأهل ال�ضّنة والجماعة«))(، فيما اّدعى البع�س اأّن 
الأ�ضعرّي قد تحّول اإلى موقف »اأهل ال�ضّنة والجماعة«)3( في اإ�ضارة اإلى ظهور هذا 
الم�ضّمى قبل الأ�ضعري، لم يكن الأ�ضعريُّ وحده من اأُنيط به حمل اأمانة المواجهة 
اأهل  ورّدة الفعل لمواجهة الفكر المعتزلي في تجاوزه و�ضططه، لأن بيان »عقيدة 

ال�ضنة« قد ت�ضّكل بفعل ثالثة من العلماء، هم:
�لأول: ما حمله الماتريدي، ورواه من كتب اأبي حنيفة في اأ�ضول العقائد، لكنها 

اأخذت �ضكاًل اآخر على يديه.
و�لثاني: ما اأ�ضدره الطحاوي في م�ضر بعنوان: »بيان ال�ضّنة والجماعة«.

و�لثالث: ما اأ�ضدره الأ�ضعري في »الإبانة«)4(.
هذا الت�ضّور يبّين اأّن موؤ�ّضر القّوة الدافعة للوعي في اأّمة الإ�ضالم يجنح في الأغلب 

))( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 05)، 06).
))( حممد عبده، ر�ضالة التوحيد، �س: 8).

)3( الن�ضار: مقدمة حتقيق كتاب اجلويني »ال�ضامل«، �س: ))، ودومينيك اأورفوا: تاريخ الفكر العربي 
الإ�ضالمي، �س: 306.

)4( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج: )، �س: 34). واإبراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، 
ج )، �س: 47. وفتح اهلل خليف: من مقّدمة حتقيق كتاب »التوحيد« للماتريدي، �س م4: م5
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وتهّدد  وتتعّقد  تن�ضاأ  التي  الحاّدة  المتغّيرات  لمواجهة  و�ضطّيًا  منحًى  ينحو  اأن  اإلى 
من  الوعي  ي�ضيب  ما  لمجابهة  تلقائي  ب�ضكل  ي�ضتجيب  اأّنه  كما  العقيدة،  ثوابت 
اعتالل، اّتخذت ال�ضتجابة �ضوراً متقاربة في المذهب، متطابقة في المنهج، غايتها 
الهّزة  ِالى م�ضاره في م�ضمار الأمة الإيماني، بعد  النهو�س بالفكر لإعادة ال�ضتواء 

التي اأوقعها فيه العتزال. 
ل�ضنا ب�ضدد تحليل الأ�ضباب التي مّكنت لالأ�ضعرّية في �ضاحة الفكر الكالمي بما 
لم تمّكن للماتريدية وللطحاوية، فقد قيل هو البعد الجغرافي من بغداد دار الخالفة 
ورّبما  للمذهب،  النت�ضار  في  الأتباع  هّمة  وقيل:  ال�ضيا�ضة))(،  فعل  هو  وقيل   ،)((

كانت كل هذه الأ�ضباب مجتمعة.
اإنما يتج�ّضد في قدرته الفائقة على قراءة  اإّن الملمح الأكبر في عقيدة الأ�ضعري 
والتاريخي  الفكري  الم�ضار  وتحليل  عنا�ضرها،  بين  والربط  الواقع،  معطيات 
التدّخل  من  لبد  باأنه  را�ضخة  قناعة  اإلى  اأو�ضله  الذي  الدقيق  والّتنّبوؤ  لالأحداث، 
يمكن  ما  بب�ضيرته  اأدرك  حين  غيره  من  اأعظم  بالخطر  اإح�ضا�ضه  كان  فقد  للتغيير، 
العقل على  تغليب  في  وتزيُِّدهم  اآرائهم  في  المعتزلة  غلّو  بالعقيدة »جّراء  يلحق  اأن 

الّنقل«)3(، ويعود اإح�ضا�ضه هذا اإلى موؤّثرين اثنين: 
موؤثّر ذ�تي؛ تجّلى في كونه واحداً من الأمة قد اأيقن بما تلّقاه من علم، وما عاينه 
من تجاوزات العتزال الذي ترّبى على اأ�ضوله لأربعين �ضنة – ما يدّل على اأثر العقلّية 

الفردية، والوعي الفردي – حيث اأيقن اأّن له دوراً يجب اأن َينفذ.
))( فتح اهلل خليف: مقّدمة حتقيق كتاب »التوحيد« للماتريدي، �س م 0).

العربي  الفكر  تاريخ  اأورفوا:  الديني، ج )، �س: 95). و دومينيك  الفكر  فل�ضفة  ))( غرديه وقنواتي: 
والإ�ضالمي، �س: 5)3.

)3( اأبو رّيان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: 95). 
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موؤثّر جمعي؛ هو ذلك الإح�ضا�س الذي �ضرى في مفا�ضل الأّمة ليبني قناعة عامة في 
اأّن التغيير �ضرورة؛ لئاّل يتمادى من عّظم العقل فوق ما ينبغي.

هكذا التئم الموؤثران، ومن الُمرّجح اأن التئاَمهما هو ما وّطد لالأ�ضعريّة مذهبها، 
لي�ضير في وقت وجيز هو المذهب الذي تدين به الأغلبّية ال�ضاحقة من الم�ضلمين 

اإلى يومنا هذا.

الّتو�ّسط االأ�سعري:

ِمّما يدّل على جنوح الأ�ضاعرة للتو�ّضط بين المتناق�ضات في مذاهب المتكّلمين، 
اأّن اأغلب الباحثين ُيقّرون لمعتقدهم بالو�ضطّية، لكن ما يخد�س هذا التو�ضط هو اأنهم 
مختلفون حول دللتها؛ فاإّما هي موقف بين ال�ضّنة والعتزال، لأّن الأ�ضعري »كان 
يمار�س مواجهات فكرّية تقوم على معاني ذهنّية دينية، تحّددت لديه باإعطاء مكان 
ال�ضدارة للن�ّس المنّزل« ))(، اأو هي »الحّد الأو�ضط بين التقليد المتم�ّضك بالحرف 
اأو هي  العقل«))(،  لمقت�ضيات  الن�ّس  اأن يخ�ضع  يريد  الذي  والّتاأويل  اأعمى  كًا  تم�ضُّ
هي  اأو  العقلي«)3(،  بالمنهج  يحتفظ  �ضّني  »موقف  اإلى  انتهى  قد  اعتقادي  مذهب 
توّجه للتو�ّضط غايته انتزاع مكانة كالمية بين ما فعل الحنابلة الذين �ضاروا في طريق 
�ضواء«)4(،  والم�ضّبهة  هم  مّما جعلهم  تنزيه؛  ول  تفوي�س  غير  من  نهايته  اإلى  الن�ّس 
فالأ�ضعرّي حين خلع رداء العتزال لم ي�ضتطع اأن يتخّل�س نهائّيًا ولالأبد من اأثره، فلم 
يكن له اأن يعود اإلى مذهب اأهل ال�ضّنة » دون اأن يحمل اإلى هذا المذهب حا�ضل 

))( فوقّية ح�ضني: من مقّدمة حتقيق كتاب الإبانة لالأ�ضعري، �س: 05): 0.6)
))( حّنا الفاخوري وخليل اجلر: تاريخ الفل�ضفة العربية، ج )، �س: 67).

)3( اأبو رّيان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: ))).
)4( حمودة غرابة: الأ�ضعري، �س: 58: 59
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العملّية التاريخّية التي وّجهت الفكر العربي بجملته توجيهًا عقالنّيًا كان للمعتزلة 
ف�ضل قيادته منذ القرن الأول الهجري«))(، لهذا فاإّن التمّكن الذي �ضار لالأ�ضعري 

يتركز في قدرته الفائقة على ا�ضتب�ضار: 
ال�ضعف  اإلى  الإ�ضالم  بدولة  الآخذ  الثاني،  العبا�ضيين  زمن  �ل�سيا�سي:  �لو�قع 

والنح�ضار.
والواقع الكالمي: الذي كان عالمته الأبرز هو ذاك ال�ضراع الحاّد بين العقليين 

والحرفيين المتم�ّضكين بظاهر الن�ّس.
و�لو�قع �لنف�سي: لعاّمة الم�ضلمين الذين اأنهكتهم خ�ضومات المتكّلمين واأطماع 

اأهل ال�ضيا�ضة.
المتزن  الفهم  من  تمكنه  التي  المقننة  المعايير  يفتقد  ظّل  الذي  �لعقلي:  و�لو�قع 

للن�ّس القراآني. 
حاول الأ�ضعري اأن يقف على م�ضافٍة واحدة من كّل اتجاه يمّثل ركنًا من اأركان 
الواقع الإ�ضالمي، ففي تعبير وا�ضح عن و�ضطّيته، يحّدد اأ�ضول مذهبه في الّتم�ّضك 
بكتاب اهلل عّز وجّل، و�ضّنة النبّي �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، وما روي عن ال�ضادة ال�ضحابة 
والتابعين واأئّمة الحديث، وهي »الإقرار باهلل، ومالئكته، وكتبه ور�ضله، واأّن الجّنة 
والنار حّق«، في ا�ضتقطاب وا�ضح لنفو�س الم�ضلمين الذين اأجهدهم �ضطط العقليين، 
قاله،  الذي  الوجه  على  العر�س  على  ا�ضتوى  اهلل  »اأّن  يرى  الم�ضّبهة  مواجهة  وفي 
وبالمعنى الذي اأراه، واأّن له �ضبحانه وجهًا بال كيف، ويدين بال كيف، وعينين بال 
كيف«، وفي توكيد على التزام نهج المتكّلمين في ت�ضدير مباحثهم بم�ضاألتي التوحيد 

))( ح�ضني مرّوة: النزعات املادية، ج )، �س: 863.
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والعدل يرى »اأّن من زعم اأّن اأ�ضماء اهلل غيره كان �ضاًل، واأّن هلل علمًا«، اإنه »يثبت 
ال�ضمع والب�ضر، ويثبت هلل قّوة، واأن كالم اهلل غير مخلوق، واأّن الأ�ضياء تكون  هلل 
العباد مخلوقة هلل مقّدرة،  اأعمال  اإل اهلل، واأّن  بم�ضيئة اهلل عّز وجّل، واأنه ل خالق 
ن لمذهبه وهو  وباأن اهلل ُيرى في الآخرة بالأب�ضار«))( فالأ�ضعرّي هكذا يريد اأن يمكِّ
فهل  المعتزلة،  وهم  له  الأول  الخ�ضم  مذاهب  دح�س  اإلى  ذاتها  اللحظة  في  منتبه 
ا�ضتطاع اأن يوؤ�ض�س لتو�ّضطه بين المتناق�ضات الفكرية والكالمّية وال�ّضيا�ضّية؟، وهل 
ي�ضمد مذهب الأ�ضاعرة برّمته في وجه ا�ضطراب الفهم وتغّير الواقع الذي �ضيحدث 
واقعنا  في  الآن  يحدث  ما  بعيداً  لي�س  لأنه  هذا؟،  يومنا  الالحقة حتى  الع�ضور  في 
من ت�ضاربات حادة في فهم وتف�ضير الن�ضو�س، و ال�ضتئثار بالحديث عن الإ�ضالم، 
وارتكاب القتل وجز الروؤو�س، وت�ضنيف النا�س الى موؤمن وكافر، وفي فهم الردة 

وتو�ضيفها والحكم على المرتدين، وفي تو�ضيف الجهاد والمجاهدين.
ي اأن يثبت التو�ّضط في كّل فكرة من  ي�ضّرح اأبو زهرة اأنه »ل ي�ضعب على المتق�ضّ
لي�ضت وا�ضحة  الو�ضط الحقيقي  اأن »نقطة  اأفكار الأ�ضعري«))(، فيما يرى مدكور 
ول محّددة دائمًا«، بل يرى في الأ�ضاعرة امتداداً للمعتزلة)3(، فلعّل التحّول الحقيقي 
هو ما جاء به الأ�ضعرّي في ترتيب المقّدمات التي انبنى عليها معتقده، ورف�ضه اأن 
تتقّدم دللة العقل على دللة الن�ّس ال�ضرعي، والمالحظ اأّن هذا هو ما اأّكده كاًل من 
الم�ضلمين في مواجهة  الجمعي عند  الوعي  ُيعّزز قدرة  الماتريدي والّطحاوي؛ ما 

التغيرات الحاّدة على م�ضتوى الواقع، وعلى م�ضتوى فهم الن�ّس.

))( الأ�ضعري : اِلبانة، �س 0) وما بعدها
))( اأبو زهرة: الإبانة، �س: 0) وما بعدها.

)3( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمّية، ج )، �س: 44: 46.
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اأراد الأ�ضاعرة اأن يطرقوا اأبواب الكالم المعهودة بابًا بابًا، دون اأن َيَدُعوا فر�ضًة 
لخ�ضومهم اأن يو�ضلوهم اإلى الماآلت التي اأخذوا اإليها المعتزلة من الكالم في الفروع 
والجزئيات التي ل تنتهي اإل بنزاعات وخ�ضومات، كان ميلهم لال�ضتدلل بالكليات 
اأقوى مّما كان للمنهج التحليلي الذي يجنح اإلى الفروع، ففي التوحيد يقولون اإن 
حكمه  لكان  اأ�ضبهها  »لو  اأّنه  ذلك  وعّلة  المخلوقات«،  ي�ضبه  ل  �ضبحانه  »الباري 
في الحدث حكمها«))(، فالتوحيد اإثبات ومعرفة »اإثبات حقيقة ذات الّرب تعالى 
و�ضفاته وافعاله واأ�ضمائه، لي�س كمثله �ضيء في ذلك كّله، كما اأخبر عن نف�ضه«))(، 
لقد  والّتعطيل«)3(،  النفي  »تنزيه يوجب  يتعّوذون من  لكنهم  التنزيه  يق�ضدون  اإنهم 
به  المتقّدمين عليهم في قولهم »نوؤمن بما ورد  ال�ضف  جرى الأ�ضاعرة على منهج 
فات على ظاهرها  الكتاب وال�ّضّنة، ول نتعّر�س للتاأويل«)4(، فمذهبهم »اإيراد اأدلّة ال�ضّ
دون تحريف لها ول تاأويل متع�ّضف ل�ضيء منها ول جبر ول ت�ضبيه«)5(، لذلك ُعرفوا 
بال�ضفاتية، اأو كما قيل اإّنهم »ردُّ فعل للمعتزلة في تعطيلهم لل�ضفات«)6(، فمعتقدهم 
اأّن »ال�ضفات ال�ضبعة وهي: القدرة والعلم والحياة والإرادة وال�ضمع والب�ضر والكالم 
المعتزلة  به  �ضّرح  ما  عك�س  على  الذات«،  على  زائدة  هي  بل  الذات  هي  لي�ضت 
من اأّن »القديم ذات واحدة قديمة ول يجوز اإثبات ذوات قديمة متعّددة«)7(، فهل 

))( الأ�ضعري: اللمع، حتقيق: حمودة غرابة، �س: 9)، وال�ضهر�ضتاين: نهاية الإقدام، �س: 03).
))( ابن اأبي العّز: �رشح العقيدة الطحاوية، �س: 9).

)3( الأ�ضعري: الإبانة، �س: 7)).
)4( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س 8)).

989)م،   ،( ط  القاهرة،  للرتاث،  ال�ضحابة  دار  علي،  عا�ضم  �ضيد  حتقيق:  التحف،  ال�ضوكاين:   )5(
�س:9).

)6( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 65).
)7( الغزايل: القت�ضاد يف العتقاد، حتقيق: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، بريوت، ط ذ، 993)م، 

�س: 55).
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ا�ضتطاع الأ�ضاعرة اأن يوجدوا تقاربًا بين المتكّلمين وطوائف المحدثين؟
تعالى بجميع  ال�ّضلف �ضرورة »و�ضف اهلل  اإجماع  الأ�ضعرّي متحّدثًا عن  يورد 
ما و�ضف به نف�ضه، وو�ضفه به نبّيه من غير اعترا�س ول تكييف له، واأن الإيمان به 
واجب وترك التكييف له لزم«))(، في هذا الإجماع يكاد الأ�ضعري اأن ل يتزحزح 
عن مذهب ال�ضلف »الذين ياأخذون بالماأثور، ويوؤثرون الرواية على الدراية، والنقل 
على العقل«))(، لعّل غايته »اأن يدافع عن مذاهب ال�ضلف الذي ي�ضتند اإلى النقل في 
الدرجة الأولى«)3(، رّبما لهذا »اآمن الجمهور الأعظم من الم�ضلمين بعقائد الأ�ضعري 
واأتباعه، �ضواء في �ضورتها الفل�ضفّية اأو في �ضورتها العقائدّية«)4(، فهل يّتفق هذا مع 
اأ�ضتاذهم، وتعّر�ضوا  اأتباع الأ�ضعري �ضلكوا منهجًا اآخر يخالف منهج  اإّن  من قال: 
اأما ما ل مجال للعقل فيه  العقل فقط،  اأثبته  اإل ما  يثبتوا منها  لآيات ال�ضفات، فلم 
فتعّر�ضوا له بالتاأويل، ثم ن�ضبوا ذلك كّله لالأ�ضعرّي؟ يرى �ضاحب هذا الّراأي اأن هناك 
فجوة كبيرة بين الأ�ضعري والأ�ضاعرة من بعده، اأحدثها المنت�ضبون اإليه بخروجهم 
اأن يف�ضل بين مذهب الأ�ضعري ومذاهب  )5(، فهل في ا�ضتطاعة اأحد  عن عقيدته« 

تابعيه، كما فعل الأ�ضاعرة بخ�ضومهم من رجال العتزال؟ 
فالموقف  هذا  مع  والتاريخية،  العلمية  الدقة  من  المزيد  ت�ضتوجب  م�ضاألة  هي 
تحديداً،  انطالقتها  عند  اأو  الكالمية،  وقفتهم  بداية  في  ويكمن  يتمايز  الأ�ضعري 

ويتمّثل في: 

))( الأ�ضعري: ر�ضالة اإىل اأهل الثغر، �س: 36).
))( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 30.

)3( عمر فروخ: عبقرية العرب، �س: 65.
)4( الن�ضار: من مقدمة حتقيق كتاب »ال�ضامل« للجويني، �س: 5.

)5( عبد اهلل �ضاكر حممد اجلنيدي: من مقّدمة حتقيق ر�ضالة اإىل اأهل الثغر لالأ�ضعري، �س: 73 وما بعدها.
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دارة: الن�ّس المنّزل اأو كما ُي�ضمى بالنقل، وهذا ما درج  - اأيّهما ُيعطى مكان ال�ضّ
عليه ال�ّضلف، اأم العقل وهذا ما ت�ضبثت به المعتزلة؟))( 

اأن  ونثبت  والب�ضر«،  ال�ضمع  هلل  »نثبت  ويقول  علمًا«،  »هلل  اأّن  الأ�ضعري  اأثبت 
»هلل قّوة«))(،لم يحيد الأ�ضعرّي عن »بداية الوقفة«، وهو العت�ضام بمنطوق الن�ّس 
المنّزل، كاأ�ضا�س اأول لال�ضتدلل، يت�ضح ذلك في كاّفة اأركان مذهبه الكالمي الذي 
ح�ضر البع�س تّياره في م�ضكالت ثالث رئي�ضة، كانت مو�ضع الجدل اآنذاك، هي: 

•م�ضكلة خلق القراآن. 	
•ونفي اإمكان روؤية اهلل في الآخرة. 	

 . • وم�ضاألة حرّية الإرادة الإن�ضانية اأي الختيار)3(	
وتّت�ضل الم�ضاألتان: الأولى والثانية بق�ضية »التوحيد«، وما تثيره م�ضاألة »ال�ضفات« 
في مذهبهم، فيما تّت�ضل الم�ضاألة الأخيرة بق�ضّية »العدل«، وما تثيره من م�ضائل تدور 

حول حقيقة الإيمان، ومرتكب الكبيرة، والم�ضئولية، والجزاء.
يروي ال�ضهر�ضتاني عن الأ�ضعري قوله اأّن ال�ضفات »اأزلّية قائمة بذات اهلل تعالى، 
ل ُيقال: هي هو، ول هي غيره، ول: ل هو، ول ل غيره«)4(؛ لأّن اهلل تعالى »واجب 
ف ب�ضفة فلي�س يقت�ضي ذلك معنى  الوجود لذاته واحد من كّل وجه« ؛ لذا فاإّن »ُو�ضِ
غير ذاته«)5(، يو�ضح ذلك الأيجي من »اأّن له �ضفات زائدة، فهو عالم بعلم، قادر 

))( فوقية ح�ضني: من مقّدمة حتقيق الإبانة لالأ�ضعري، �س: 93.
))( الأ�ضعري: الإبانة، �س: )): 3).

)3( اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: 96).
)4( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 08).

)5( ال�ضهر�ضتان: نهاية الإقدام، �س: 7)).
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بقدرة، مريد باإرادة« ))(،لم يبتعد الأ�ضعري في ذلك عما ذكره ابن كالَّب من »اأّن 
اأ�ضماء اهلل و�ضفاته لذاته، ل هي اهلل ول هي غيره، واأنها قائمة باهلل«))(، وقد اأجمل 
الغزالي هذا المعتقد عند اأهل ال�ضنة في اأّن عالقة ال�ضفات بالذات اأنها »لي�ضت هو 
الذات – كما اعتقد المعتزلة – بل هي زائدة على الذات«)3(؛ لأّن »اإثبات �ضفة ل 
تو�ضف بالوجود ول بالعدم اإثبات وا�ضطة بين الوجود والعدم، والإثبات والنفي، 
والجماعة«  ال�ضنة  »اأهل  الفريقين  عند  ال�ضتدلل  اأدى  فكيف   ،)4( محال«  وذلك 
حّق  له  فيما  الم�ضاألة  نح�ضر  اأن  يمكننا  هل  مغايرتين؟،  نتيجتين  اإلى  و»المعتزلة« 
ال�ضبق في الّدللة بين فرق المتكلمين: اأهو الن�ّس المنّزل اأم العقل؟، اأم اأن الم�ضالة 
تتعلق باأيهما اأحق بال�ضبق في بناء المذهب الكالمي: المذهب اأم المنهج؟، وهل ما 
فات - منعًا للتعّدد وتنزيهًا هلل تعالى  ا�ضتخل�ضه المعتزلة من التوحيد بين الذات وال�ضّ
عن مخالفيه من المحدثات- ت�ضتوجب تكفيرهم؟، وهل ما ا�ضتخل�ضه اأهل ال�ضنة 
والجماعة من الأ�ضاعرة ومعهم طوائف المحدثين والفقهاء من اإقرار ال�ضفات على 
اآمنوا به هو ما ي�ضتوجب مخالفتهم؟،وهل الخالف في هذه الم�ضاألة  النحو الذي 
خالف »لفظي« اأم »منهجي« اأم »عقائدي«؟، وهل توقف ال�ضتدلل بين مفّكري 
المحّفزة  هي  ل�ضك  اأ�ضئلة  ال�ضفات؟،  بم�ضاألة  الوعي  من  البابين  هذين  عند  الأمة 
للوعي اأن ينه�س، ويت�ضّكل من جديد، ويجتهد، رّبما ا�ضتطاع اأن يقّنن من المعايير 

ما ي�ضبط اإيقاع ال�ضتدلل العقلي في فهم مرادات الن�ّس المنّزل. 
كان لتقديم ال�ضتدلل بال�ضمع على غيرها من الدللت الأولوّية الكبرى عند 

))( الأيجي: املواقف، �س: 79).
))( الأ�ضعري: مقالت الإ�ضالميني، �س: 9)).
)3( الغزايل: القت�ضاد يف العتقاد، �س: 55).

)4( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 07): 08).
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لإثبات  الدليل  »تقرير  ال�ضتدلل  لأّن  العقل؛  دللة  يفارقوا  اأن  غير  من  الأ�ضاعرة 
المدلول« ))(، و�ضرط الدللة » فهم المراد ل فهم المعنى مطلقًا«))(، هم اإذن يقيمون 
للعقل ميزانه، لكن تحت اإمرة الن�ّس المنّزل، هم اأي�ضًا يتوّرعون من اأن ي�ضيبهم ما 
اأ�ضاب المعتزلة من خطورة معتقدهم في ال�ضفات، ما يف�ّضر ظهور قول معمر بن 
عّباد في نظريّة »المعاني« وقول اأبو ها�ضم الجبائي في نظرية »الأحوال«)3(، فكيف 
نف�ّضر توّجه الباقاّلني من الأ�ضاعرة حين اأثبت »ال�ضفات معاني قائمة به«)4(، ن�ضتطيع 
على  هما  فيها،  المعتزلة  ومعتقد  فات  ال�ضّ في  الأ�ضاعرة  معتقد  اإّن  نقول:  اأن  اإذن 
الم�ضافة نف�ضها من ق�ضية ال�ضفات، اأو بعبارة اأخرى، لم يوفق اأحد الطرفين من اأن 
يقّدم نظرية في ال�ضفات م�ضتقّرة را�ضخة ت�ضتع�ضي على النقد، واإل ما كانت محاولة 
معمر بن عباد واأبي ها�ضم الجبائي من المعتزلة، والباقالني من الأ�ضاعرة، للتخفيف 
من �ضعف ا�ضتقرار نظرية ال�ضفات لدى كّل فريق منهما، ربما هذا كان من الأ�ضباب 
اأيامه  اأخريات  اأن يحتمي في  – من  – وهو الأ�ضعري ال�ضرف  التي دفعت الغزالي 
في  ت�ضانيفه  نهاية  اأّن  »المنقذ«  في  ويعلن  الكالم،  علم  ويهجر  الت�ضّوف،  بحمى 
الكالم غير وافية بمق�ضوده، اإذ »لم يح�ضل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في 

اختالفات الخلق«)5(.
اأما عن ق�ضية »كالم اهلل تعالى« والتي ن�ضاأ عن الخالف ب�ضاأنها ما ُعرف بمحنة 
»خلق القراآن«، فالأ�ضعرّي يرف�س مبداأ التوّقف عند مناق�ضة اأي ق�ضية اعتقادية، اإنه 

))( اجلرجاين: التعريفات، �س: 7).
))( التهانوي: ك�ضاف ا�ضطالحات الفنون، ج )، �س: )79.

)3( زهدي جار اهلل: املعتزلة، �س: 76: 77.
)4( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 07): 08)

)5( الغزايل: املنقذ من ال�ضالل، �س: 7): 8).
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ل يميل اإلى اإثباتها اأو نفيها، اإنه يروى عن ابن حنبل قوله »الذي اأعتقد واأذهب اإليه، 
ول �ضك فيه اأّن القراآن غير مخلوق« ))(، ولما كان المعتزلة يدافعون عن وحدانية 
ما  القول  يهدمها، وجدوا في هذا  اأو  الوحدانّية،  ينافي هذه  ما  اهلل ويقاومون كّل 
اأزلّيًا  قديمًا  اأ�ضبح  مخلوق  غير  كان  اإذا  ال�ضيء  لأّن  تعالى،  وحدانّيته  مع  يتعار�س 
»والقدم والأزلّية من �ضفات اهلل وحده«))(، لهذا حاول الأ�ضاعرة اأن يفلتوا من هذا 
الماأزق الفكري، فكان معتقدهم »نحن ل نثبت في حّق اهلل تعالى اإل كالم النف�س« 
غيره، وهو  في  اهلل  يخلقها  اأ�ضوات وحروف  اهلل هو  ينكرون كون كالم  )3(، هم 

ا�ضتعان  بالنف�س«)4(،  القائم  »المعنى  هو  ذلك  وراء  اأمراً  يثبتون  فهم  لهذا  حادث، 
منهج العتزال الديني بقّوة ال�ضيا�ضة، فا�ضطرهم ذلك اإلى اأن يع�ضفوا بقاعدة كبرى 
اأقّروها في معتقدهم وهو حرّية الإن�ضان المطلقة في الختيار وفي الفعل، ثم فر�ضوا 
في  الجمعي  الوعي  لأن  الحالقة،  لمذهبهم  فكانت  �ضيا�ضي،  ب�ضند  عنوة  قولتهم 
عقول الخا�ضة من مفكري الأمِة وفي �ضمائر العامة لي�س له اأن يتوّقف، اأو ُيهادن، 
اأو يرحم من يمتطي ال�ضيا�ضة ليفر�س عنوًة مذهبه - الذي يخدم م�ضالحه فقط - 

با�ضم الدين. 
الن�ّس،  �ضند  عن  يتخّل  لم  الأ�ضاعرة  مذهب  فاإّن  تعالى«  »روؤيته  يخ�ّس  وفيما 
فا�ضتناداً اإلى حديث ر�ضول اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم فِانهم يوؤمنون اأنه عّز وجّل »ُيرى 
يومئذ  البدر«)5(، وفي قوله تعالى: {وجوه  ليلة  في الآخرة بالأب�ضار كما ُيرى القمر 

))( الأ�ضعري: الإبانة، �س: 87.
))( زهدي جار اهلل: املعتزلة، �س: 86.

)3( الغزايل: القت�ضاد يف العتقاد، �س: )4): 43)
)4( الأيجي: املواقف، �س: 93): 94).

)5( الأ�ضعري: الإبانة، �س: 47.
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ناضرة إلى ربّها ناظرة} القيامة، )): 3) ما يبني معتقدهم في الروؤية، لأّن »النظر« عندهم 
ل يخلو من وجوه:

{ • نظر العتبار، كقوله تعالى: {أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت	
{ • اأو نظر النتظار، كقوله تعالى: {ما ينظرون إال صيحة واحدة	

{ • اأو نظر التعّطف، كقوله تعالى: {وال ينظر إليهم يوم القيامة	
•اأو نظر الروؤية. 	

يرف�س الأ�ضعري اأن يكون النظر هو نظر التفكير والعتبار، لأّن الآخرة لي�ضت 
بدار اعتبار، ول يكون نظر النتظار، لأّن النظر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين 
على  يتعّطفوا  اأن  يجوز  ل  الخلق  لأن  التعّطف؛  نظر  يكون  ول  الوجه،  في  اللتين 
خالقهم، ثم ينتهي اإلى اأّن يقول »اإذا ف�ضدت الأق�ضام الثالثة �ضّح الق�ضم الرابع من 
اأق�ضام النظر، وهو اأّن معنى قوله: {إلى ربّها ناظرة} اأنها رائية ترى رّبها عّز وجّل«))(، 
فالروؤية عنده »اإذا اأُطلقت وُمّثلت بروؤية العيان، لم يكن معناها اإل روؤية العيان«))(، اإذ 
اإّن الم�ضّحح للروؤية »اإنما هو الوجود«)3(، والذي يلفت النتباه اأّن فرق المتكّلمين 
اأن  والعجيب  الروؤية،  في  مذاهبهم  تباعدت  قد  الم�ضلمين  والمت�ضّوفة  والفال�ضفة 
ي�ضتخدم كّل فريق الآيات والأحاديث نف�ضها للتدليل على �ضّحة معتقده في الروؤية، 
المعتزلة هذا  العيانّية، يدح�س  الروؤية  اإثبات  ال�ضّنة والجماعة على  اأهل  ي�ضّر  فبينما 
الراأي، ويوؤمنون اأن الروؤية قلبية - وهم اأهل العقل، وفي هذا التوّجه تناق�س منهجي 
غريب- فيما يخت�س الفال�ضفة بالروؤية العقلية، ويتم�ضك المت�ضّوفة بالروؤية الذوقية، 

))( املرجع نف�ضه، �س: 35: 37.
))( املرجع نف�ضه، �س: 49.

)3( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س 3)).
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واعتقادي اأّن فرق الم�ضلمين الأربعة ومن �ضار في فلك كّل فريق منهم قد وقف على 
نف�س الم�ضافة من البعد عن جوهر الق�ضية، وكاأن اإثبات الختالف عن غيره هو عند 
كّل فريق اأولى من اإثبات الروؤية نف�ضها، وكاأن دح�س اأقوال الخ�ضوم هو اأولى من 

�ضحة ال�ضتدلل على حقيقة الروؤية.
مع ذلك يبقى ا�ضتحقاق الف�ضل لأ�ضحابه بين المعتزلة واأهل ال�ضّنة على حّد �ضواء 
لأنهما – واإن تناق�ضت نتائجهما في م�ضاألة الروؤية – قد ا�ضتدّل كّل منهما على �ضّحة 
معتقده، واأنكر كّل منهما الت�ضبيه والتج�ضيم، واأراد التنزيه، ولكن كلٌّ وفق منهجه 
في ال�ضتدلل، فلعّل درجة الوعي بين مفكري الفريقين كانت دون الحد الذي يبلغه 
تمام العلم في الروؤية، ودون الم�ضتوى الأخالقي الذي يرقى بهم جميعًا فوق هذا 

الختالف والتباعد العقدي.
تلتقي بق�ضية  فاإنها  باأ�ضل »العدل«،  ات�ضلت مبا�ضرة  اأما م�ضاألة »الختيار« واإن 
يوؤ�ّض�ضون الكالم  اإرادته عّز وجّل، فالمعتزلة وهم  »التوحيد« من جهة الكالم عن 
وعي  في  اأهمّية  مو�ضوعاته  ويرّتبون  واأبوابه،  ق�ضاياه،  يحددون  فاإنهم  علمًا، 
الم�ضلمين الفكري والواقعي، فال نجد من خ�ضومهم – خا�ضة الأ�ضاعرة- اإل اتباعًا 
معها  قيل  لدرجة  العتزال،  مذاهب  نق�س  على  الأقوى  حر�ضهم  رغم  لترتيبهم، 
معتقدات  اإبطال  في  رغبتهم  فاقت  اإذ  متطّورة«))(،  اعتزالية  مرحلة  الأ�ضاعرة  »اإّن 
ظّلت  ال�ضبب  ولهذا  عنهم،  تعّبر  التي  الكالمية  مذاهبهم  بناء  في  رغبتهم  المعتزلة 
هناك عديد من الأ�ضئلة التي حّيرت الوعي الإ�ضالمّي، و�ضغلت عقول النا�س في كّل 

زمان،ولزالت، على راأ�ضها: 

))( حممد ابراهيم الفيومي؛ علم الكالم، �س: 3.
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اأفعال الإن�ضان: اأين هي من ُبعَدّي الت�ضيير والتخيير، والقدرة والعجز، والم�ضئولية 
والجزاء.

وقد قادت الم�ضلمين اإلى هذه الحيرة اأ�ضباٌب ثالثة، هي:
: تمّثل في التعار�س الظاهري بين الآيات التي تقّرر للمرء اإرادته  • �سبب عقلي	
عّز  الخالق  من  م�ضبق  بتقدير  الإن�ضاني  الفعل  تربط  التي  والآيات  الم�ضتقّلة 

وجّل.
: فيما اأ�ضاعه حكم الأمويين من مظالم و�ضفك دماء وع�ضبية. • و�سبب �سيا�سي	

: في الجراأة على فعل الكبائر وبالأخ�س القتل، والجراأة  • و�سبب نف�سي و�أخالقي	
على تكفير المخالفين.

في  لتن�ضجم  لالإن�ضان،  حّرة  باإرادة  الإقرار  اإل  المعتزلي  العقل  في  ي�ضتقم  فلم 
مذهبهم مع م�ضروعّية التكليف، ولتن�ضجم مع اأ�ضل رئي�س من اأ�ضولهم وهو »الأمر 
بحرية  لالإقرار  الفكري  نزوعهم  كان  ورّبما  المنكر«،  عن  والنهي  بالمعروف 
الن�ضان يمثل �ضورة عقلية لمواجهة نظام الحكم، اأو كان دفاعًا عن الإ�ضالم من اأن 
يو�ضف باأنه يح�س على ال�ضت�ضالم والخ�ضوع المطلق والتجّرد من الم�ضئولية، فلقد 
كانت دعوى »الحريّة« على يد المعتزلة في بداية عهدها دعوة اإ�ضالحية، اأرادت 
تنقية النفو�س من جراأتها على المع�ضية، فلما تحّولت اإلى م�ضلك عقلي، و�ضارت 
الوعي في الأّمة لمجابهة هذا  الم�ضلمين، نه�س  اأ�ضا�ضيًا واإلزامّيًا على عاّمة  معتقداً 
المعتقد، كان ذلك فيما اأعلنته مذاهب اأهل ال�ضّنة والجماعة باأّن اهلل تعالى وحده هو 
الخالق، ول يجوز اأْن يكون هناك خالق �ضواه، وبناء عليه فاإن »الواحد مّنا اإذا �ُضّمي 
هذا  في  الأ�ضاعرة  وكان حّجة   ،)(( مكت�ضب«  اأنه  بمعنى  فاعاًل  ي�ضمى  فاإنما  فاعاًل 

))( الباقالين: الإن�ضاف، �س: 37): 38)
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القول »الكتاب وال�ضّنة واإجماع الأمة واأدلّة العقل«))(، هكذا يرّتبون ال�ضتدلل، 
فيكون  ك�ضبًا،  الفعل  هذا  ي�ضمى  له،  وتجّرد  العبد  اأراده  اإذا  الحا�ضل  »الفعل  لأّن 
اأي ح�ضوًل تحت قدرته«.  العبد:  اإبداعًا واإحداثًا، وك�ضبًا من  تعالى  خلقًا من اهلل 
وهذا »اأثر القدرة الحادثة« التي اأقّر الأ�ضاعرة بوجودها، حيث اإن »نفي هذه القدرة 
لها بوجه فهو كنفي  اأثر  »اإثبات قدرة ل  اأن  العقل«، مثلما  ياأباه  وال�ضتطاعة، مما 

القدرة اأ�ضاًل«))(. اإنهم يق�ضمون الفعل الواحد اإلى ثالثة وجوه، هي:
•اإتقان الفعل واإحكامه. 	

•القدرة على التنفيذ، اأي ال�ضتطاعة. 	
•الإرادة التي تختار واحداً من الممكنات. 	

ويرون اأن هلل تعالى اإتقان الفعل ثم ال�ضتطاعة، اأما الإرادة التي يخ�ض�س بها الفعل 
– اأي التي تختار واحداً من عّدة ممكنات- فهي للعبد)3(، لم تكن فكرة ال�ضتطاعة 
اأ�ضعريًا �ضرفًا، اإذ قال بها ابن ُكاّلب الذي يرى اأّن »ا�ضتطاعة الإن�ضان ُتمنح له  اأثراً 
المفاهيم  بين  دقيقة  فوا�ضل  ي�ضعوا  لم  ال�ضنة  اأهل  لكن  نف�ضه«)4(،  الفعل  زمن  في 
التي يعّبرون بها عن مذهبهم في الك�ضب، اإذ ل فروق ي�ضتطيع الوعي الإن�ضاني اأن 
لعّلهم  الك�ضب،  وفعل  ال�ضتطاعة،  الإرادة،  القدرة،  بين:  ما  وي�ضتوعبها  يحّددها 
اأرادوا لم�ضار الوعي اأن ل يتوّقف، لكنهم لم ي�ضيفوا بقولهم بالك�ضب اآفاقًا اإيمانّية 
ل عليها في تقدير م�ضئولّية الإن�ضان عن اأفعاله، ناهيك عن  اأكثر جدة يمكن اأن ُيعوَّ
اأّنهم لم  اأتيا من تداخل المفاهيم المعّبرة عن الك�ضب، كما  الحيرة واللب�س اللذين 

))( الباقالين: الإن�ضاف، �س: 37): 38).
))( ال�ضهر�ضتاين: امللل والنحل، ج )، �س: 0)): ))).

)3( اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: )0).
)4( دومينيك اأورفوا: تاريخ الفكر العربي والإ�ضالمي، �س: )3).
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يتمّكنوا من تقنين المعايير التي بها يمكن �ضبط المفهوم علمّيًا، مثلما لم يتمّكنوا من 
تحرير الطاقات العلمية الواعية الكامنة في الأمة بنف�س القدر الذي ا�ضتطاع اأن يوجده 
معتقد الحرية، لول مغالة بع�س اأ�ضحابه من المعتزلة، فال مجال لأحد اأن ينكر اآثار 
فر�س معتقد الحرية بالقوة، مثلما ل يمكن لأحد اأن ينكر الجمود التدريجي الذي 
عطل الوعي في الأمة من القول بالجبر المطلق، ومن القول بالك�ضب معًا، فكالهما 
البتكار  في  جذوتها  ويطفئ  النف�س،  في  مكامنها  من  الإبداعية  القدرات  ينتزع 
النف�ضي والعقلي  نه من مواجهة النحراف  واعيًا يمكِّ والإ�ضافة، ول ي�ضيف فكراً 
والتكفير  الدماء  �ضفك  حيث  الم�ضلمين،  واقع  في  واأخرى  فترة  بين  يظهر  الذي 
بمرارة  والّر�ضا  التواكل  القولن  هذان  اأ�ضاعا  رّبما  بل  الدين،  من  مزعوم  بتفوي�س 
اإلى  الن�ضان  يلقيه  الذي  الأبدي  ال�ضوؤال  ت�ضاحب  التي  الحيرة  واأبقيا على  الواقع، 

نف�ضه : هل اأنا م�ضّير اأم مخّير؟، وما يجره على الوعي من اأ�ضئلة اأخرى؟
ح�ضر الأ�ضاعرة ق�ضّية »الختيار« في بعدها اللفظي وحده، وتوّقفوا عند المفاهيم 
الدالة عليه، دون اأن يخ�ضعوها لم�ضلك علمي ومنطقي يرت�ضيه ال�ضرع ويقبله العقل، 
اأ�ضفاها  التي  العقالنية  عن  ابتعدوا  فاإنهم  الإيماني  البعد  اإعالء  اأرادوا  حيث  فاإنهم 
الدين على هذه الق�ضية، ق�ضارى معتقدهم اأنهم يقولون في الم�ضاألة »ل يجري في 
العالم اإل ما يريده اهلل تعالى، واأنه ل يوؤمن موؤمن ول يكفر كافر اإل باإرادة اهلل تعالى، 
ول يخرج مراد عن مراده، كما ل يخرج مقدور عن قدره«))(، فتداخل كالمهم 
الإن�ضاني،  الم�ضتوى  الإرادة في  الإلهي مع كالمهم عن  الم�ضتوى  الإرادة في  عن 
للجنة  خلقهم  فرقة  فرقتين:  خلقه  ق�ّضم  تعالى  اأنه  على  اأجمعوا  قد  عامة  وال�ضلف 
وكتبهم باأ�ضمائهم، واأ�ضماء اآبائهم، وفرقة خلقهم لل�ضعير وذكرهم باأ�ضمائهم واأ�ضماء 

))( الباقالين: الإن�ضاف، �س: )5).
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اآبائهم))(، وهذا لم يكن كافيًا هو واأ�ضباهه من القول حتى ير�ضي العقل المعتزلي في 
بيان �ضّحة ووجوب م�ضروعّية التكليف الإلهي، واإثبات عدله المطلق تعالى، اإذ ل 
ي�ضتقيم عندهم مبداأ الثواب والعقاب الأخروي مع نفي قدرة ممكنة للعبد في الدنيا 
تمكنه من الفعل اأو الترك، ربما اأراد المعتزلة توكيد حر�س الدين على تمكين الوعي 
وال�ضعور  وال�ضعي  والختيار  والتروي  والتمييز  بالعلم  يت�ضل  فيما  الم�ضلمين  بين 
الوعي  اأبعاد  تاأ�ضيل  في  ريادة  اأ�ضحاب  هم  والم�ضئولة،  المختارة  الحّرة  بالإرادة 
الأخالقي لالإرادة الإن�ضانية في الفكر الإ�ضالمي؛ فقد ربطوا باإحكام بين »المعرفة« 
و»العدل«، لأنه بقدر الممكنات والخيارات التي يتيحها قولهم بالحريّة، بقدر ما 

يكون �ضندهم في اإقرار العدل الإلهي اأكثر قّوة«))(.
بالك�ضب،  القول  اإلى جانب  الغلبة في ق�ضية »العدل« ما كانت  اأن  يبدو هكذا 
وهذا يف�ضر قّلة �ضيوع هذا القول في مذاهب الم�ضلمين الأولى في القدر، لأنه لي�س 
موقفًا داًل على الجبر، ولي�س موقفًا داًل على الختيار، اإنه »موقف ال�ضت�ضالم هلل« 
)3(، ولعله كان �ضببًا في جراأة البع�س اأن يمنحوا اأنف�ضهم اأحقيتهم وحدهم بالكالم 

عن الإ�ضالم، وبالحكم على غيرهم من النا�س: هذا موؤمن، وهذا كافر، وهذا �ضاّل، 
اأفعاًل من القتل  وهذا فا�ضق، وهذا م�ضتباح دمه، وتمادوا حتى �ضارت اأحكامهم 

ت�ضتبيح الأموال والأعرا�س والأنف�س، ول تخد�س اإل نقاوة الإ�ضالم. 

))( الأ�ضعرّي: ر�ضالة اإىل اأهل الثغر، �س: 49).
))( الباقالين: الن�ضاف، �س )5).

)3( الأ�ضعري: ر�ضالة اىل اأهل الثغر، �س 49)
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الم�سار الرابع
بناء الوعي التحليلي البرهاني

•تمهيد 	
•الوعي التحليلي بالإ�ضالم 	

•نطاق للوعي جديد 	
•تو�ضعة النطاق الفل�ضفي 	
•تكامل الوعي الفل�ضفي 	
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 اأ�ضدرت الكثير من كتب الأقدمين من موؤرخي الفكر في الإ�ضالم اأحكامًا عدة 
على نتاج الم�ضلمين الفل�ضفي، من اأبرز هذه الأحكام، ولعله اأولها واأ�ضدها خطورة 
هو اأن منتوجنا الفل�ضفي لي�س ال �ضدًى لفل�ضفة اليونان في كلياته وتفا�ضيله، وتلقف 
الم�ضت�ضرقون هذا الحكم واأ�ض�ضوا له وبنوا عليه ا�ضتنتاجاتهم، وكذا فعل المحدثون، 
وهذا الم�ضار ل يتق�ضى اأ�ضباب ذلك الحكم واآثاره، وانما يركز على تفنيده واإثبات 
بطالنه، لأن مو�ضوعية البحث تقت�ضي – لإثبات البطالن – التفتي�س عن الجذور 

الدينية والجتماعية وال�ضيا�ضية التي في ظلها نبت وعي فل�ضفي بين الم�ضلمين:
• الجذور اللغوية في فهم ن�ضو�س الوحي من القراآن وال�ضنة . �أولها	

• الظرفية التاريخية الجتماعية ون�ضاأة الفرق في الإ�ضالم والتي ت�ضدت  وثانيها	
واأ�ضحاب  الفقهي  العقلي  التوجه  اأ�ضحاب  اأميزها  الدين، كان  للدفاع عن 

التوجه العقلي الكالمي.
والعلمية،  الفل�ضفية  اليونان  لكتب  الم�ضلمين  قراءة  �ضنعته  مما  اأثٌر   • و�آخرها	
فل�ضفة  فلم تكن  اليها،  البناء عليها ونقدها والإ�ضافة  ثم  من خالل ه�ضمها 
ت�ضليمًا  اأو  واأر�ضطو،  اأفالطون  باآثار  انبهاراً  تكن  ولم  توفيقية،  الم�ضلمين 
بنظرياتهم، بدءاً من الكندي في القرن الثاني الهجري وحتى القرن ال�ضاد�س 

الهجري على يد ابن ر�ضد.
 يعبر نتاج الم�ضلمين الفل�ضفي عن وعي جديد انبنت اأركانه على الظرفية العقلية 
والتميز الفردي والتكامل في قراءة وفهم الواقع بكافة متغيراته، مثلما لم ينقطع هذا 
اأن يكون جزءاً من  الدين ون�ضو�ضه وق�ضاياه، فا�ضتطاع  الفل�ضفي عن روح  الوعي 

الفكر معتبراً، له تفرده واأثره في بناء الوعي بالإ�ضالم. 
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 تتجلى ال�ضكالية هنا في التناق�س بين الت�ضليم بوجود فكر معبر عن الإ�ضالم بلغة 
فل�ضفية خال�ضة، والحكم على نتاج الم�ضلمين الفل�ضفي باأنه ل يمثل امتداداً وفكراً 
م�ضافًا لفكر اليونان؛ بزعم اأنه لي�س اإل محاكاة له ونقاًل عنه بلفظ عربي، واأدت هذه 
ال�ضكالية الى اأ�ضئلة اأخرى، هي في حقيقتها فر�ضيات موجهة لهذا الم�ضار من بناء 

الوعي بالإ�ضالم، من مثل:
ظرفيته  عن  بدينهم  الم�ضلمين  وعي  في  الفل�ضفي  الم�ضار  انف�ضل  •هل  	

التاريخية؟
•وهل ن�ضاأ بمعزٍل عن واقعه الديني وال�ضيا�ضي والجتماعي؟ 	

الوحي  بن�ضو�س  الإ�ضالم  في  الفل�ضفي  العقل  انفعال  كان  مدًى  اأي  •والى  	
اللهي ؟

•وما حظه من الإ�ضافة الى مجال الوعي فل�ضفيًا بالدين؟ 	
•وكيف ا�ضتطاعت جهود الم�ضلمين اأن تبني ن�ضقًا فل�ضفيًا متمايزاً عن نظيره  	

اليوناني؟
تف�ضير  على  تقت�ضر  ل  نقدية،  تحليلية  تاريخية  و�ضفية  مقاربة  الم�ضار  هذا  في 
معطيات الواقع وانما تحاول تف�ضيرها با�ضتقراء ا�ضافات الفارابي وابن �ضينا وابن ر�ضد 
لم�ضار الوعي الفل�ضفي وهي تركز على حل التناق�س الذي خلق اإ�ضكالية الدرا�ضة، 
اأ�ضيل معبر عن  التاريخية التي توؤكد وجود بناء فل�ضفي  من خالل الأدلة والحجج 
عقلية خا�ضة ا�ضتمدت مكوناتها من دللت الن�س القراآني وواقع الم�ضلمين وجهد 

الموؤ�ض�ضين لهذا الوعي.
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وا�ستنادًا اىل ما �سبق، فالهدف:

الوعي  بناء  دوافع  �ضكلت  التي  والتكامل  والمفا�ضلة  التمايز  اأ�ض�س  •تحديد  	
البرهاني في العقل الإ�ضالمي.

•ربط النتاج الفل�ضفي عند الم�ضلمين بواقعه التاريخي. 	
•ابراز عالقة فال�ضفة الم�ضلمين بالن�س القراآني والن�س النبوي. 	

•تحليل منهجية الم�ضلمين التحليلية في التعامل مع ن�ضو�س الوحي والتعبير  	
عن الدين.

•تاأطير جوانب الإ�ضافة والجدة التي اأداها العقل الفل�ضفي في الإ�ضالم. 	
اليونان  لتراث  نقلة  ال  كانوا  ما  فل�ضفتهم  في  الم�ضلمين  اأن  زعم  •تفنيد  	

الفل�ضفي.

متهيد:

مّما  هو  الدين  بجوهر  لدينا وعي �ضحيح  يكون  واأن  قّوة،  بالإ�ضالم  الوعي  اإن 
كانت  رّبما  القّوة  هذه  الم�ضلمين،  ولغير  بل  للم�ضلمين،  هائلة  دافعة  قّوة  ُي�ضّكل 
لحة، و�ضابطة  واحدة من غايات هذا الدين الحق؛ لأّنها قّوة اإيجابّية، وموؤّثرة، وُم�ضْ
فعندما ل  الوعي؛  تبني  التي  الكبرى  الأداة  يمثل  ما  الِفكر هو  الب�ضر، ولأن  لحياة 
الإ�ضالم وبواقعنا  الوحي في  بن�ضو�س  الوعي  بناء  اإلى  باإ�ضافة معتبرة  ن�ضغل عقولنا 
الذي ت�ضطرع فيه اليوم متغيرات �ضتى، فالبديل هو اأن ت�ضغلنا غرائزنا واندفاعاتنا، 
وي�ضبح ما ي�ضدر عنا في اأغلبه ردوداً لأفعال، ولي�ضت اأفعاًل توؤ�ض�س لإ�ضافة متميزة 

في ر�ضيد الم�ضلمين الح�ضاري.
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الدين  على  مق�ضوراً  لي�س  والأمُر  له،  اأثَر  ل  بِه  النا�س  وعي  عن  معزًل  فالدين   
وحده؛ فالعلم والأخالق والمذاهب الفكرّية واإبداعات العقل العلمّية اإْن لم يواكبها 
وعيٌّ حقيقّي بها؛ فقدت قيمتها وجدواها، لكن ما يجب اللتفات اإليه اأّن الوعي 
تنه�س  اإّنما  الأمة كافة وح�ضب،  بها  لي�س م�ضئولية جماعية ت�ضطلع  الدين  بجوهر 
هذه الم�ضئولية في اأ�ضا�ضها عبر اإنجازات فردية، فالإ�ضالم ينحاز للفردية مثلما ينحاز 
للجماعية، ويدافع عنها هو ُيعلي قيمة المجموع في العلم والعمل والعبادة، و�ضتى 
مناحي الحياة الإن�ضانية في المجتمع الم�ضلم، قال تعالى {َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم 
الآخرة هو فردي،  الح�ضاب والجزاء في  اأّن  ُينّبُه  اأنه  َوالُْمْؤِمُنوَن}: 05)، غير  َوَرُسوُلُه 
قال تعالى {َوُكلُُّهْم آتِيِه يَْوَم الِْقَياَمِة َفْرًدا} مريم :9) والجماعّية في الإ�ضالم لي�ضت كما 
هه، وتعيُنه، وتحّفز الطاقات  ن الفرد، وتوجِّ هّياأ لها ال�ضتراكيون، اإنها جماعية توؤمِّ
والملكات التي اخت�ّس بها الخالق �ضبحانه كّل اإن�ضان؛ لكي ُيبدع ويعود بالخير على 
مجموع الأمة؛ لأّن »اأحب النا�س اإلى اهلل تعالى اأنفعهم للنا�س«))(، وكل العجب اأن 
يّدعي البع�س اأن التوقف في �ضجّل المبدعين من مفكري الإ�ضالم عند اأ�ضماء بعينها 
اأ�ضهمت في ح�ضارته، فيه ح�ضر لإبداعات الوعي في نفٍر محدوٍد من اأفراد الأمة، 
بحجة اأنهم ل يمثلون اإل طفرات �ضخ�ضّية، والحقيقة خالف ذلك؛ فهذه الإبداعات 
الفردية في جنبات العلم تمّثل نتاج مناخ كان �ضائداً، هّياأ لالأفراد تمّيزهم، ل يمّثل 
اأحد منهم نف�ضه وح�ضب، بل هو اأثر لحلقات مّت�ضلة من العلم، كما ل يعني اأّن اأحداً 

منهم كان نبتة في الأر�س امتّدت دون قرار ثم انزوت دون اأثر. 
نما الإ�ضالم وتمّكن من عقول النا�س وقلوبهم، وغيَّر من اأخالقهم ونظرتهم للحياة 

))( الألباين: �ضل�ضلة الأحاديث ال�ضحيحة، مكتبة املعارف للن�رش والتوزيع، الريا�س، ط 995)م، املجلد 
الثاين، حديث رقم 906، �س: 574.
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بف�ضٍل من اهلل تعالى، واإيماٍن خال�س، واإ�ضراٍر مطلق في نف�س ال�ضادق الأمين محمد 
�ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، اأيّد ذلك وع�ضده جهود فردية ما كان التمكين للدين اأن يقع اإل 
قها، فاأّي فارق ما كان لالإ�ضالم اأن ينجزه لول اإ�ضالم عمر، واأي قّوة عظمى ما  بتحقُّ
ديق، و�ضكيمة  كان له اأن يحوزها لول هّبة حمزة، واأي رتبة اعتالها لول اإخال�س ال�ضّ
ابن الخطاب، وعطاءات عثمان، وتجّليات علّي، وم�ضورة �ضلمان، واجتهاد معاذ، 
وحكمة ابن الجّراح، وفهم ابن عّبا�س؟، واأيّة قفزة هائلة حازتها ح�ضارة الم�ضلمين 
بفيو�ضات الرازي، وعبقرية ابن حيان، وتجريبّية ابن �ضينا، وتخ�ض�ضية الزهراوي، 
ومنهجية ابن الهيثم، و�ضبق الإدري�ضي، و�ضفافّية الخوارزمي، ومو�ضوعّية الفراهيدي، 
واإحاطة ابن النديم، وبالغيات الجاحظ، وفطنة اأبي حنيفة، ومو�ضوعّية البخاري؟

الوعي التحليلي الربهاين باالإ�سالم:

اإّن بناء الوعي التحليلي بالدين في اأّمة الإ�ضالم اأمانة، حملها في الأغلب اأفراٌد، 
مّكنهم من اأداء مهّمة بناء الوعي في الع�ضور الأولى ثالثة من العتبارات:

االعتبار االأول: التمايز

 حيث »كانت ن�ضاأة العلوم تعبيراً عن حاجات التطّور للمجتمع الإ�ضالمي«))(، 
فتمايز  التطبيق،  ومن  الفهم  من  عالية  درجة  بالوحي  الم�ضلم  عالقة  ارتقت  ولهذا 
الم�ضلمون اأي »تفّرقوا«))(، وكذلك »تمّيز بع�ضهم من بع�س«)3(، في فهم مراد الن�ّس 
المنّزل مما يّت�ضل بجانب محّدد فيما يدّل على نزوعهم الى الّتخ�ض�ضّية، التي لم تكن 

))( ح�ضني مرّوة، النزعات املادية، ج )، �س: 539.
))( �ضوقي �ضيف واآخرون: املعجم الو�ضيط، �س: 893

)3( ابن منظور: ل�ضان العرب، �س: 4307
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في بدايتها ق�ضداً منهم، وكان نتيجتها »اأروع مظهر عرفه التاريخ لحرا�ضة كتاب اهلل 
علومًا«))(،  اعتبرت  فيما  ومو�ضوعات  م�ضّنفات  من  اأيدينا  بين  ن�ضاأ  ما  وهو  تعالى 
فاإّننا وبعد كّل هذه القرون عندما نراجع العمليات التي اأجراها الم�ضلمون في العلم 
وتطبيقاته، ما بين تاأ�ضي�س واإ�ضافة، ن�ضتغرب هذا القدر العظيم من التغطية العلمية 
التي �ضنعوها في كّل جانب من جوانب الحياة، فال يخطر على بداهة العقل �ضوى 
اأّن هناك قّوة ما، رّتبت واأعّدت ومّكنت لهذا التنّوع الفكري، هي قّوة التمّييز، التي 
ا�ضتمّدها العقل الإ�ضالمي من محاولته الدائبة والواعية لقراءة الن�ّس القراآني، ومن 

ثّم تفعيله، وجعله حّيًا بينهم.

االعتبار الثاين : املفا�سلة

اأف�ضل من بع�س)3(، فقد  اأن يكون بع�ضهم  اأي  الف�ضل«))(،  وتعني »المغالبة في 
اأدرك الم�ضلمون ب�ضّحة واأحقّية المفا�ضلة في �ضّتى مظاهر الكون، اأطلعهم الوحي 
في ن�ضو�س قراآنية ون�ضو�س نبوّية اأّن »التف�ضيل« �ضّنة من �ضنن اهلل عّز وجّل في الحياة 
الدنيا، بل وفي الآخرة، واأنه يكون بحّقه، اإذ للمفا�ضلة وجودها وفعلها واأثرها في 
المالئكة، والّر�ضل، والأزمنة، والأمكنة، والنا�س، والأعمال، والأقوال: وحتى في 
النوايا،لم تكن الفروق بين الأفراد من الم�ضلمين حائاًل والإ�ضهام في �ضنع ح�ضارة 
متفّردة، فقد عقلوا اأّن »العلم امتياز للقادرين عليه«)4(، ووعوا اأّن المق�ضود بهذا لي�س 
حيازة الطاقات المادية وح�ضب، واإنما تكون المفا�ضلة ب�ضدق التوّجه، واإخال�س 

))( الزرقاين: مناهل العرفان، ج )، �س: 3).
))( �ضوقي �ضيف واآخرون: املعجم الو�ضيط، �س: 693

)3( ابن منظور: ل�ضان العرب، �س: 8)34.
)4( عمر فروخ: عبقرية العرب، �س: 9).
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الطلب، وحيوّية الّروح التي بها تتحّقق معاني القدرة، وهذا مما وقع فيه الختالف 
بين النا�س، فكانت المفا�ضلة نتاجًا للجهد، والّدّقة، والبحث، والّت�ضحية، والإ�ضرار 
على الإبداع، والحر�س على الإ�ضافة، اإذ من ت�ضّدوا لت�ضنيف العلماء من مفكري 
اأمّدونا  قد  العلم، والترجمة، والأدب، والفل�ضفة، واِلحرف، والُنُظم،  الإ�ضالم في 
قائمة منها هو  الت�ضنيف الأول في كّل  لها في كّل فّن،كان معيار  بقوائم ل ح�ضر 

المفا�ضلة بين من خا�ضوا غمار كّل مجال منها.

االعتبار الثالث : التكامل

اأهٌل يق�ضدونه«))(؛ فقد التئم الوعي الفردّي  لأّنه لّما كان »لكّل نوع من العلم 
والوعي الجمعي في الأّمة عبر ع�ضورها الأولى التي اّت�ضمت بمتانة العالقة بين العقل 
والن�ّس المنّزل، حّتى اأّننا ن�ضعر وكاأّن عقاًل جمعّيًا واحداً منّظمًا قد تولّى مهّمة توزيع 
اأدوار العلم والإبداع والإ�ضافة بين الأفراد، وقام بالتن�ضيق بين جهودها، فلم يدع 
�ضًا اأو �ضنعًة اأو ميدانًا من ميادين الفكر والعمل، اإل وكان له رّواده ومبدعوه،  تخ�ضّ
الّزمان  في  ممتّدٌة  اأ�ضيلٌة  ح�ضارٌة  تن�ضاأ  اأن  لذلك  لزامًا  فكان  الأدوار،  فتكاملت 
والمكان، تعك�س الوعي الحّق للم�ضلمين بدينهم، لأنه لما ت�ضاءل هذا الوعي، حّل 

التخّلف بدياًل عن البداع والإ�ضافة.
يجب،  ول  تنقطع،  ل  دائبة،  عملّية  هي  بدينهم  الم�ضلمين  وعي  بناء  عملّية  اإّن 
والتاريخ   – فيه  �ضّك  ل  فمّما  الطموح،  ف�ضاء  في  �ضقف  يحّدها  اأن  يجب  ل  كما 
وتطبيقًا  فهمًا   – ارتقى  متى  الوعي  هذا  اأّن   – بذلك  ي�ضهد  للم�ضلمين  الح�ضارّي 
المجال مفتوحًا لإ�ضافات موؤّثرة، لكنها َمهّمة غير ي�ضيرة، كلما تهياأت  ي�ضبح   –

))( اجلاحظ: ر�ضالة »كتاب مفاخرة اجلواري والغلمان« من ر�ضائل اجلاحظ، ج )، �س: )9.
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الظروف لكي تتحّقق، فاإّن مخاطر جمة تعتر�ضها وتعّطل م�ضيرها، واأعظمها خطراً 
فعل ال�ضيا�ضة في الدين.

 كانت اأقوى الحوادث في بداية الإ�ضالم هي »تعاليم الإ�ضالم التي ظّلت تعمل 
وتنت�ضر، توؤّثر في البالد المفتوحة وتتاأّثر بها، وكذلك انت�ضار لغة العرب« ))(، فلم 
النف�س  هوى  من  نقّيًا  اأداًء  الر�ضالة  لتاأدية  اإل  بالكلّية  من�ضرفة  الم�ضلمين  ِهّمة  تكن 
و�ضرك ال�ضلطة، فلّما تاأ�ّض�س نظام الملك على يد معاوية، »كان فيه ترجيح جانب 
ال�ضيا�ضة على الدين في اتخاذ الع�ضبّية«))(، ما اأّدى اإلى بذل طاقات الم�ضلمين اآنذاك 
في ال�ضتفادة من نظم الإدارة والحكم دون غيرها من نظم الفكر والعلم والإبداع، 
نهايات  في  اإذ  الإ�ضالمية،  العلمية  للروح  التفّتح  بداية  ع�ضر  يعّد  فاإنه  ذلك  مع 
النظم الإ�ضالمّية، وبداأت كافة التجاهات  القرن الهجري الأول »َو�ضعت جميع 
النظم  اأبنية هذه  وافر من  بن�ضيب  تحَظ  لم  اأّن دم�ضق  للنظر  الملفت   ،)3( الفكرية« 
وتلك التجاهات، ما �ضدر في اأغلبها �ضنعته المدن الكبرى في بالد الرافدين، لعّل 
مرجع ذلك هو ال�ضعور بالأمن الذي يغ�ضى اأ�ضحاب النظم والأفكار الجديدة نتيجة 
ُبعدهم عن مقّر الحكم والمراقبة في ال�ّضام، اأو هو اأثر الع�ضبّية في غير العرب من 
الم�ضلمين، اإذ لم يكن لهم منجاة من قهر الع�ضبّية اإل باإعمال الفكر ليثبتوا اأّن ع�ضبّية 
الدين فوق ع�ضبّية الجن�س ال�ضّيقة، اإن �ضّح ذلك فاإنه ُيعّد �ضورة معتبرة من �ضور 
الوعي بالإ�ضالم، ا�ضتاأثر بها اأهل الرافدين من العرب وغير العرب، لأنه لو ات�ضعت 
مدارك الأمويين لآثار هذا الوعي بالدين لما تمادوا في تاأجيج الع�ضبية التي رعوها 

))( اأحمد اأمني: �ضحى الإ�ضالم، ج )، �س: ).
الإ�ضالمي،  الغرب  دار  ال�ضاحلي،  حمادي  حتقيق:  الأموية،  الدولة  �ضقوط  الثعالبي:  العزيز  عبد   )((

بريوت، ط )، 995)م، �س: 50
)3( نبيله ح�ضن: تاريخ الدولة العبا�ضية، دار املعرفة اجلامعّية، ال�ضكندرية، ط 993)م، �س: 39
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دونما �ضند �ضرعي، ولما تكالبوا على ال�ضلطة التي حازوها في غير ر�ضى من اأكثريّة 
يذكرهم  اإبداعّي  علمّي  ح�ضاد  غير  من  الزمان  من  قرنًا  اأ�ضاعوا  ولما  الم�ضلمين، 
في التاريخ، لهذا ال�ضبب لم ي�ضجع الأمويون في اأغلب الأمر من التجاهات التي 
اأ�ضابتها الحركة العلمية حتى نهاية عهدهم اإل الأدبّية منها دون الدينية والتاريخّية 

والفل�ضفّية))(. 
وكان هذا من اأ�ضباب تفاقم اأزماتهم و�ضرعة انحدار دولتهم، وتنّوع الفتن التي 
اإذ  ملكهم،  زوال  بعد  تتوّقف  لم  الفتن  هذه  اأن  الغريب  ع�ضرهم،  طيلة  هداأت  ما 
تكاثرت اأي�ضًا على بغداد مقّر العّبا�ضيين كثيٌر من الفتن، ما بين الخارجّية منها كالتي 
حدثت في بالد ال�ضام، والداخلّية بين العّبا�ضيين اأنف�ضهم« ))(، كما اأّن »اأهل ال�ضّنة 
وال�ضيعة الذين يتاألّف منهم جمهور البغداديين كانوا في نزاع م�ضتمر، وقد اأّدى هذا 
النزاع بينهم اإلى حروب و�ضدائد« )3(، وكانت هناك فئة »العيَّارين« الذين لعبوا دوراً 
اأ�ضبه بما ن�ضّميهم اليوم ب »البلطجية«  في كّل الفتن التي ع�ضفت ببغداد)4(، وهم 
والّترّدي  القهر  بالدين، وفي ظّل  الوعي  في غياب  يتكاثرون  الذين  »ال�ّضّبيحة«  اأو 
ل  لأنهم   – ودينّيًا  �ضيا�ضّيًا   – ُي�ضتغّلون  هوؤلء  النا�س،  بين  العدالة  وغياب  والبوؤ�س 

يعطون ولءهم اإل لمن يغدق عليهم، فال انتماء لهم، ول وازع من �ضمير. 
لم تكن هذه الفتن اإل معوًل للنب�س في مبنى الوعي بالدين، َجَلَبْتها مطامع الطامحين 
هوؤلء  كان  فقد  لالإ�ضالم،  الكارهين  اأحقاد  وروتها  يوالونهم،  ومن  ال�ضلطة،  اإلى 
الكارهون يدركون كيف تنقاد البالد والعباد للدين طواعية، وكيف تنب�ضط العقول 

))( اأحمد اأمني فجر الإ�ضالم، �س: 45) وما بعدها.
))( اأمينة بيطار: تاريخ الع�رش العبا�ضي، مطبعة جامعة دم�ضق، ط 4، 997)م، �س: 07).

)3( حممد اخل�رشي بك: الدولة العبا�ضية، �س: 466.
)4( اأمينة بيطار: تاريخ الع�رش العبا�ضي، �س: 07)
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ل�ضلطانه، وكيف تزدهر – رغم الفتن والثورات والقالقل – حركة غير م�ضبوقة في 
العلم والفكر، كانت بداياتها في اللغة، حيث كانت »اأّولّية العربية في الب�ضرة« ثم 
»انتقل النحو اإلى الكوفة«))(؛ ما جعل در�س اللغة ين�ضط، وانطلقت المناظرات بين 
اللغويين التي »كان لها اأثرها في تاأويل الن�ضو�س القراآنية«))(، وقامت مدر�ضة اأهل 
الحديث رّداً على مدر�ضة اأهل الّراأي وتفقهًا في الدين، فاكتمل طرفا الفقه الأولّيان 
)القرار بالراأي والقرار بالن�س( ولم يكن ذاك ال م�ضهداً مبدعًا من تجليات الوعي 
بالإ�ضالم، ل كما قيل ان )مدر�ضة الحديث ( كانت الطرف المناق�س ل ) مدر�ضة 
الراأي (، لأنهما تكامال در�ضًا واإ�ضناداً ومنهجيًة ومقارنًة وتقديراً وانت�ضاراً �ضاد بين 
ان  قيل  كما  ولي�س  والمغرب،  الم�ضرق  في  المدر�ضتين  وموؤرخي  وطالب  علماء 
ال�ضراع بينهما قد ا�ضتد، اإلى اأن خرج اإلى نطاقه الأو�ضع متطّوراً اإلى �ضراع فكرّي 
�ضعًة  وانما  �ضراعًا،  الدين  اأمور  من  باأمر  الوعي  في  التناف�س  يكون  فال  �ضامل)3(، 
وعمقًا وبعداً م�ضافًا من اأبعاد فهم الم�ضلمين للن�س الرباني والعمل بمقت�ضاه، وبينما 
»كانت  والت�ضريع  العقيدة  في  ويعّمقها  قناته،  في حفر  ي�ضتمر  ال�ضّني  التجاه  كان 
دعائم العتزال تترّكز« )4( معلنًة بدء البحث الكالمي في اإطار علمي له خ�ضو�ضّيته 
في الدفاع عن ق�ضايا الدين، واأ�ضبحت الأمة في هذا الوقت مهّياأة »لتلّقي الكتب 
التي تّم ترجمتها ثّم الّت�ضّرف فيها والبناء عليها« )5(، فاأ�ضبح جلّيًا اأّن هناك فريقين 
من المتكّلمين والمترجمين، رّبما كانا معًا اأّول من »مّهد وو�ضع دعائم الدرا�ضات 

))( الرافعي: تاريخ اآداب العرب، مكتبة الإميان، املن�ضورة، م�رش،ج )، �س: 353.
))( غرديه وقنواتي: فل�ضفة الفكر الديني، ج )، �س: )7.

)3( ح�ضني مرّوة: النزاعات املادية، ج )، �س: 534
)4( ح�ضني القوتلي: من مقّدمة حتقيق كتاب »فهم القراآن« للمحا�ضبي، �س: )).

)5( حممد اخل�رشي بك: الدولة العبا�ضية، �س: 09).
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العقلية في الإ�ضالم«))(، فانطلقت الجهود المعّبرة عن �ضحوة اأخرى للوعي بالدين، 
العرب  التقى  اأن  بعد  ة  خا�ضّ  )(( والحياة«  والإن�ضان  اهلل  ذات  »لفهم  وانتع�ضت 
حكمة  من  الترجمات  حملته  ما  على  واّطلعوا  الأجنا�س،  من  بغيرهم  الم�ضلمون 

الفر�س وتفل�ضف اليونان، وظهرت مدر�ضتان: 
اأبي  بن  لعلّي  الثالث  البن  الحنفّية؛  بن  محمد  مدر�ضة  حيث   • »�لمكتب«	
طالب ر�ضي اهلل تعالى عنه، واأكثر اأولده علمًا و�ضمتًا وف�ضاًل، وكانت في 

المدينة)3(.
، التي انطلقت منها مذاهب الفقهاء، ورجال الحديث  • ومدر�سة �لح�سن �لب�سري	

وطوائف الّزهاد والعباد)4( 
اأمر  الذي  العزيز  عبد  بن  عمر  لدعوة  تلبية  انطلقت  قد  المحدثين  ولعل جهود 
الأحاديث  حفظة  ا�ضت�ضهاد  كثرة  من  راأى  لما  ال�ضريف،  النبوي  الحديث  بتدوين 
النبويّة، وما كان ب�ضبب دخول كثيٌر من العجم من اأهالي البالد المفتوحة في الإ�ضالم، 
وما لِحظُه المحّدثون في رواياتهم من اللحن، والخطاأ، فراأوا اآنذاك �ضرورة الحر�س 
على معرفة الرواة، فبداأوا بدرا�ضة الرواة وانطلقوا بذلك في تطوير علوم الحديث 

وتاأ�ضي�س قواعده. 
 هكذا ن�ضاأت التجاهات الفكرية والدينية قبل اأن ينتهي القرن الهجري الأول، 
المدر�ضتين  هاتين  اإلى  عادت  ورّبما  والب�ضرة،  المدينة  هما  مكانين  في  ذلك  وقع 
الأ�ضول الأولى للقول بالقدر، والجبر، والإرجاء، والعتزال، والزهد. كما ات�ضل 

))( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 77.
))( نبيلة ح�ضن: تاريخ الدولة العبا�ضية، �س: )).

)3( الن�ضار: ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج )، �س: 9)): 30).
)4( ح�ضني القوتلي: من مقدمة حتقيق كتاب »فهم القراآن للمحا�ضبي« �س: )).
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بهما المحدثون والفقهاء، ولم يقت�ضر الن�ضاط الفكري على الب�ضرة رغم اأنها »كانت 
التي  الكوفة  اإلى  امتّد  بل  والآداب«))(،  والفنون  للعلوم  ومهداً  ال�ضرق  مدن  اأعظم 
كانت »من اأكبر الأم�ضار الإ�ضالمية في ذلك الع�ضر، واأحفلها بالعلماء من كّل فئة، 
واأ�ضهرها باأئّمة اللغة من نحو و�ضرف واأدب«))(، ولم يكن التفكير دينّيًا �ضرفًا، ول 
كان العلم �ضرعّيًا �ضرفًا، واإنما اأخذ الوعي ين�ضط، فاّت�ضعت مجالت العلم وامتّدت، 
حتى يمكن القول اإّن العراق في جملته »كان اأكثر البالد الإ�ضالمية ثروة علمّية واأدبّية« 
)3(، فما اإن انت�ضف القرن الثاني الهجري اإل وبداأ التناظر بين الم�ضلمين حول حرية 

الوعي  تجّليات  من  كان  العقائدية،  الأزمات  معها  وبداأت  اللهي  والعدل  الرادة 
فيها عمق التفاعل بين العقل والّن�س المنّزل اإلى الدرجة التي �ضارت معها الموؤّثرات 
الواحدة تفرز اتجاهات فكريّة مختلفة وتن�ضئ علومًا متمايزة، يقول اأوليري »عندما 
نقارن اآراء اأبي حنيفة بتعاليم وا�ضل بن عطاء في التوحيد نجد اأنف�ضنا م�ضطرين لأن 
ن�ضتخل�س خ�ضوعهما لنف�س الموؤّثرات«)4(؛ فبينما اأ�ّض�س اأبو حنيفة الفقه علمًا وبناه 
على ال�ضتدلل بالّراأي، اأ�ّض�س وا�ضل العتزال منهجًا واأن�ضاأ الكالم علمًا وبناه على 
ال�ضتدلل بالعقل، وظّني اأّن الم�ضافة بينهما في »ال�ضتدلل« تتال�ضى، ويبقى التمايز 
في مو�ضوع العلم الذي ان�ضغل به كّل منهما، وفي هذا درجة عالية من الّدّقة التي 
ل كّل منهما نهجًا من البحث العلمي لم  ال عليها من الوعي بالدين، حتى يوؤ�ضِّ تح�ضّ

يكن موجوداً من قبله .
اإلى الحقيقة التي »يكون  وظهر نوع جديد من الفكر، وكان نزوع هذا الفكر 

))( علي ظريف الأعظمي: خمت�رش تاريخ الب�رشة، مطبعة الفرات، بغداد، ط 7)9)م، �س: )6.
))( م�ضطفى ال�ضباعي: ال�ضنة ومكانتها يف الت�رشيع، �س: 437.

)3( اأحمد اأمني: فجر الإ�ضالم، �س: )8).
)4( اأولريي: الفكر العربي، �س: 67
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فكان  الغيبية«))(،  الم�ضادر  دون  اإليها  الو�ضول  طريق  هو  الب�ضري  العقل  منطق 
تتعّدد المذاهب، وتتفّرق  اأن  طبيعّيًا، وهذا الجّو الم�ضحون بالأفكار والّتوّجهات 
درجة  العقائد  في  الخالفات  زمن  »ت�ضّكل  الفترة  هذه  اأّن  معها  اعتبر  ما  الفرق، 
م«))(؛ ما اأّدى اإلى زخم غير معهود بالتناق�ضات الفكرية، حيث ل قدرة لأحد  الّتاأزُّ
اأن يئد فكرة ما، اأو يحول دون اإ�ضافة عقلية غير متوّقعة، اأو يمنع نزاعًا بين توّجهين 
ظّلت  والجتهاد  العلم  في  تناف�ضية  اإلى  فانتهى  ال�ضيا�ضة،  اأو  الدين،  اأو  الفكر،  في 
م�ضتوى  على  وكمون  وخمود  ن�ضاط  بين  ما  الكبرى،  العراق  مدن  على  تتوالى 
الفكر، وفي ن�ضيج الحياة الجتماعية بين النا�س »ما بين حياة لهو ومجون، ونعيم 
ورخاء، وحياة فيها جّد وزهد وبوؤ�س و�ضقاء«، وعلى م�ضتوى تعّلق النا�س بدينهم ما 
بين »ال�ضّك والّزندقة والإلحاد، والإيمان الخال�س، والعتقاد ال�ضادق«)3(، وكان 
وال�ضيا�ضية، والأدبية، وبالأخ�س  والفقهية،  الكالمية،  الم�ضاجالت  في  اأثره  لذلك 
دانت  اأن  وحدث  للترجمة،  كبرى  حركة  لذلك  ونه�ضت  ال�ضعرية،  الم�ضاجالت 
وا »اأول جماعة من مفكري الإ�ضالم  �ضيئًا ف�ضيئًا ال�ضيطرة لرجال العتزال، الذين ُعدُّ
تطبق المنهج العقلي لالإجابة على الأ�ضئلة التي تثيرها ق�ضايا العقيدة، وق�ضايا الوجود 
الطبيعي«)4(، وانفتح الباب على م�ضراعيه لممار�ضات �ضتى واأحيانًا متناق�ضة للقول 
بحريّة الإن�ضان، وازدهر البحث في الأدب تتويجًا لنه�ضة طويلة في �ضاحات اللغة 
جراء التناف�س الكوفي الب�ضري، ما يدّل على اأّن عالقة قوّية قد انتظمت وتكاملت 
الترجمة من جهة  اللغة واأ�ضناف علومها من جهة، وازدهار  بين تقّدم البحث في 

))( ح�ضني مرّوة: النزعات املادية: ج )، �س: )).
(2) Wensin ck: The Muslim Creed, Barnes < Noble, Inc. , New York, 1965, P58

)3( اأحمد اأمني: �ضحى الإ�ضالم، ج )، �س: 37).
 (4) Seyyed Hossein Nasr: Islamic Philosophy, State University of New York Press,

P 123
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اأخرى، وطغيان البحث الكالمي في العقيدة على يد المعتزلة، لعّله كان �ضببًا مهّمًا 
لكي تتحّول الوعي بين الم�ضلمين؛ من نطاقي الأدب والكالم، اإلى نطاق لم تعهده 

من قبل.

نطاق للوعي جديد:

 ُولد �ضاحب هذا النطاق في بيت من العّز عربي، اأو كمن ُيقال فيه » ُولد وفي 
فمه ملعقة من ذهب« فلم ت�ضغله الدنيا ول الذهب، و�ضغله اأمران: ديُنه، ولغته؛ يقول 
م الب�ضريين على غيرهم في اللغة »لأّن علم العربية  عنه �ضاحب الفهر�ضت اأنه كان ُيقدِّ
عنهم اأخذ«))(، فقد تلّقى فنون العربية في واحتها الثرية »الب�ضرة«، حيث »ن�ضاأ فيها 
التي �ضقلها،  اللغة  علوم  واأّولها  زمانه«))(،  بعلوم  تاأّدب  بغداد حيث  اإلى  انتقل  ثم 
فقد »كان  بالقراءة،  القراآنية، وكان مولعًا  الن�ضو�س  لفهم دللت  وكانت مدخله 
يملك مكتبة �ضخمة اأغلبها في العلوم اليونانية، والتي كان خبيراً بها«)3(، هكذا ن�ضاأ 
الكندي �ضاحب جهد موفور في تح�ضيل اللغة والعلم، يذكر ميتز اأّن »مّمن تتلمذ 
 – اأنه خا�س  اأو زيد البلخي«)4(؛ ما يعني  اأبرزهم  على يد الكندي علماء مف�ّضرون 
م�ضتغاًل ح�ضيلته في اللغة – غمار التف�ضير، موؤّكد اأّن مقدرته في اللغة هي ما مّهدت 
له ذلك، ورّبما دفعته لأن يبدع اأي�ضًا في الترجمة، اإذ اإّن كّل من توّطدت عالقته بلغته 
الأندل�ضّي  ُه �ضاعد  اأخرى درايًة وفهمًا وتح�ضياًل، وُيعدُّ بلغة  يعّززها  اأن  يوؤِْثر غالبًا 

))( ابن الندمي: الفهر�ضت، املقالة الثانية من الفن الثاين، ج )، �س: )7.
))( عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي، �س: 305.

 (3) Montogomery Watt: Islam and The Integration of Society, Edinburgh University
Press, North America, 1971, P 43

)4( اآدم ميتز: احل�ضارة الإ�ضالمية، تعريب: حممد عبد الهادي اأبو ريدة، دار الكتاب العربي، بريوت، ط 
5، �س: 366، والأهواين: الكندي، �س: 59.
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واحداً من ُحّذاق الترجمة الأربعة في الإ�ضالم))(، قيل اإّنه »ترجم من كتب الفل�ضفة 
اإليه »طول  الكثير، واأو�ضح منها الم�ضكل، ولّخ�س الم�ضت�ضعب«))(، مثلما ُن�ضب 
معاناته للكتب ال�ضريانية واليونانية وطول نظره فيها واإلماُمه بها«)3(، ويروي كوربان 
اأنه كان »ينّقح وي�ضّحح ترجمة بع�س المفردات التي كانت تقف عائقًا في طريق 
المترجمين« )4(، كما يذكر القفطي اأّن الكندّي نقل كتاب الجغرافيا لبطليمو�س اإلى 
مما  لي�س  الترجمة  في  للكندي دوراً  اأّن  نطمئن  يجعلنا  مما   ،)5( نقاًل جيداً  العربية 
ُي�ضتهاُن به، رغم ت�ضّكك البع�س في هذا الأمر، فلم يذكر له ابن النديم من ذلك �ضيئًا، 
اليونانية« ثم يقول  وتناق�س كوربان عندما ُي�ضّرح »اأنه لم يكن مترجمًا للن�ضو�س 
»لكنه بحكم و�ضعه كنبيل ثري، كان ي�ضتخدم في هذا ال�ضبيل عدداً من الم�ضاعدين 
والمترجمين الن�ضارى«)6(، يقول ذلك وهو الذي اأقّر له بتنقيح وت�ضحيح الترجمات 
التي كان يوؤّديها المترجمون، فاإن لم يكن للكندي تفّرغًا تاّمًا للترجمة في ع�ضره، 
ع�ضر  في  وحرفّيتها،  و�ضوابطها  باأ�ضولها  علم  على  اإل  يدّل  ل  وتوجيه  فاإ�ضراف 

ازدهرت فيه ب�ضاعة المترجمين.
العلوم  »باإحكام  ا�ضتهر  الذي  وهو  وغايته  وجهته  الترجمة  تكن  لم  فلماذا   -

والّتو�ّضع في فنون الحكمة«)7( ؟

))( �ضاعد الأندل�ضي: طبقات الأمم، �س: 86).
))( ابن اأبي اأ�ضيبعة: عيون الأنباء، �س: 86)، وحممد لطفي جمعة: تاريخ فال�ضفة الإ�ضالم، �س: 0).

)3( حممد مرحبا: الكندي، �س: 8).
)4( كوربان: تاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، �س: 36).

)5( املرجع نف�ضه، �س: 36): 37) )هام�س التحقيق( والأهواين: الكندي: �س: )).
)6( كوربان: تاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، �س: 36).

)7( �ضاعد الأندل�ضي: طبقات الأمم، �س: )5.
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ة  اإلى فكر المعتزلة، فر�ضّية رّددها البع�س))(، خا�ضّ لعّل الكندّي كان اأكثر مياًل 
واأّن مقاليد ال�ضيادة الفكرية في العقيدة كانت باأيدي رجالهم، وكان الكندّي »فا�ضل 
دهره، وواحد ع�ضره في معرفة العلوم القديمة باأ�ضرها«))(؛ فقد اأح�ضى له ابن النديم 
من جملة كتبه ر�ضالة »في اأّن اأفعال الباري جّل ا�ضمه كّلها عدل ل جور فيها« وفي 
هذا دللة على �ضيوع الفكرة بين النا�س، وهي بالأ�ضل فكرة اعتزالية، كما ين�ضب 
له ر�ضالة »في مائية العقل والإبانة عنه« وكان العقل عند المعتزلة اإمامهم وهاديهم 
المنانية، والّثنويّة، وفي  الرّد على  اأكثر من كتاب في  له  وعمدة مذهبهم. وين�ضب 
الحترا�س من خدع ال�ضوف�ضطائيين، وفي نق�س م�ضائل الملحدين، وفي التوحيد، 
المعتزلي  الم�ضلك  اأولويات  من  هذا  وكان  ال�ضالم)3(،  عليهم  الر�ضل  تثبيت  وفي 
ومحور بحثهم الكالمي في الدفاع عن ق�ضايا الدين، واأي�ضًا هو دليل على اأّن م�ضاألة 
النزاع والجدال مع اأ�ضحاب الديانات الأخرى كانت مّتقدة وت�ضتحوذ على اهتمام 

اأكبر من غيرها بين اأعداد وا�ضعة من مفكري الإ�ضالم. 
الكندي  اأن  المحدثين  العرب  ومن  الم�ضت�ضرقين،  من  الكثيرون  اعتقد  هكذا 
كان معتزليًا، اإذ ت�ضرح هونكه اأّن الكندي »كان من المعتزلة«)4(، ربما لهذا قيل اإن 
الكندي كان متم�ضكًا بالقول بحدوث العالم لإثبات الخالق المبدع، مثلما ذهب 
بعامة  الكالم  علم  واإن  المعتزلة)6(،  باأئّمة  كثيرة  نواح  من  يت�ضل  واإنه  المعتزلة)5(، 

 (1) De Bore : History of Philosophy in Islam , translated by : Edward R. Jones ,

LUZAC , London , 1903 , p 97

))( ابن الندمي: الفهر�ضت، �س: 5)3.
)3( ابن الندمي: الفهر�ضت، �س: 6)): 8))، وابن اأبي اأ�ضيبعة: عيون الأنباء، �س: )9).

)4( هونكه: �ضم�س العرب ت�ضطع على الغرب، �س: 00).
)5( اأبو ريدة: من حتقيق ر�ضائل الكندي، �س: 55).
)6( جميل �ضليبا: تاريخ الفل�ضفة العربية، �س: 9)).
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والعتزال خا�ضة مجرد مرحلة من مراحل حياة الكندي، تلّبَث بها قلياًل لي�ضترفدها 
بع�س الزاد ثم تخطاها اإلى ما بعدها ))(، واأّن اأثر المعتزلة في الكندي كان موجوداً 

في ت�ضّوره لحقيقة اهلل))( .
 فلماذا لم يكن العتزال غايته من الفكر، ومحّط رحله في الوعي بالدين؟، فلم 
ه المعتزلُة اأحد رجالتهم، ولم يذكروه في طبقاتهم، ولي�س خو�ضه في كثير من  َيُعدُّ
ق�ضايا العتزال الكبرى دلياًل كافيًا اأو دامغًا على اعتزالّيته، واإّنما اإ�ضارة اإلى وحدة 
عهد  ة  خا�ضّ العبا�ضيين،  زمن  الم�ضلمين  وعي  على  طغت  التي  الفكري  الن�ضغال 

الماأمون الذي تاألّقت فيه �ضهرة الكندي، والمعتزلة معًا. 
لم يجد الكندي �ضاّلته في الترجمة، واإن �ضاهم فيها واّطلع على نتاجها واغترف 
منه، كما لم يجد �ضالّته في مباحث المتكّلمين، واإن �ضغلته ق�ضاياهم، والتقى معهم 
في بع�ٍس منها، لقد كان �ضغفه الفكرّي اأكبر من اأن يّت�ضع له مجال الترجمة اأو مجال 
الكالم، ورّبما كان اأبعد نظراً واأدّق ا�ضت�ضرافًا لم�ضتقبل البحث الكالمي المعتزلي، 
وهو يت�ضارع مع تّيارات وفرق الم�ضلمين الأخرى من محّدثين وفقهاء و�ضلفّيين، 
يحتويه جهد  اأن  من  اأبعد طموحًا  بدينه  اإذ كان وعيه  اآفٌل ل محالة؛  اأنه  وا�ضت�ضعر 

المترجمين اأو بحث المتكّلمين.
اإّنما  هوؤلء،  اأو  هوؤلء  �ضّف  في   – تابعًا   – واحداً  يكون  اأن  الكندي  يقبل  لم 
ان�ضرفت هّمته، وارتقى وعيه بدينه، وتمّكن من اإح�ضا�ضه بالقدرة على الإ�ضهام في 
ح�ضارة اأّمته؛ فاأبى اإل اأن يكون متبوعًا ل تابعًا، �ضغلته ق�ضايا الدين، واراد اأن يعّبر 
عنها بلغة لم ي�ضبقها اإليه اأحد، وبمنهج مغاير لكاّفة ما ا�ضتخدمه مفكرو الم�ضلمين 

))( حممد مرحبا: الكندي، �س: 5.
))( الأهواين: الكندي فيل�ضوف العرب، �س: 89).
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من مناهج، فكان له ما اأراد.
لهذا اعُتبر الكندي اأّول تجليات الفل�ضفة في لفظ عربي دقيق، وكانت »حقيقة اهلل« 
هي حجر الزاوية في تلك الفل�ضفة ))(، وكان وهو في �ضبيله للتوفيق بين حقائق العقل 
وحقائق الإيمان ل يترّدد في تاأويل بع�س المفاهيم الدينية، بحيث تتفق ومثيالتها في 
الفل�ضفة ))(، اختار الكندي اأن يكون اأول الفال�ضفة من الم�ضلمين، يقول �ضاحب 
»عيون الأنباء« اأنه »لم يكن في الإ�ضالم غيره، احتذى في تواليفه حذو اأر�ضطو» )3(، 
واأجمع الباحثون على اأنه »اأول عربي م�ضلم مّهد للفل�ضفة �ضبيل النت�ضار بين العرب 
الفل�ضفة والدين،  اأّول الموّفقين بين  اأّنه  اأجمعوا على  )4(، مثلما  وفي ظّل الإ�ضالم« 
لأنه »يقول بالحقيقة الواحدة التي تجمع بين العقل والنقل في وحدة من�ضجمة، اأحد 
وجهيها الدين والآخر الفل�ضفة«، واختلفوا في تحديد اللحظة التي يمكن اعتبارها 
بداية ل�ضريان الفكر الفل�ضفي في الوعي العربي الإ�ضالمي: اأهي اللحظة التي اطلع 
به وال�ضير على  العربية، والتاأثر  اإلى  بعد ترجمته  اليونان  الم�ضلمون على فكر  فيها 
منواله؟، اأم اأننا يجب اأن نتلم�ضها فقط في بحوث المتكلمين من المعتزلة لكونها 

فكراً اإ�ضالمّيًا خال�ضًا بمنهج عقلّي ؟
وعلم  الترجمة  لها  مّهد  قد  الم�ضلمين  بين  فل�ضفيًا  الفكر  ن�ضاأة  اأّن  البع�س  يرى 
الكالم، خا�ضة عند المعتزلة)5(، ولهذا قيل اإن العالف والّنّظام والجاحظ من كبار 
المعتزلة ل يقلون اإبداعًا من الناحية الفل�ضفّية عن بع�س الم�ضائين، واإن كانت اآراوؤهم 

))( الأهواين: الكندي فيل�ضوف العرب، �س: 89).
))( حممد مرحبا: الكندي، �س: 65.

)3( ابن اأبي اأ�ضيبعة: عيون الأنباء، �س: 86).
التمهيد، �س: 48، والأهواين: الكندي فيل�ضوف العرب، �س: 0). واأربو  )4( م�ضطفى عبد الرزاق: 

ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: 3)).
)5( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 77.
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الفل�ضفّية مقّيدة بالأغرا�س الدينية«))(، فهل يحّق لنا اعتبار هوؤلء الرجال ونظراءهم 
نتاج  اإلى  النظر  تّم  اإذا  الفال�ضفة؟ ربما تكون الإجابة »نعم«  المعتزلة في عداد  من 

الفكر المعتزلي كاأحد مخرجات الوعي العقلي ال�ضرف بالإ�ضالم .
عندها ل يمكننا اعتبار الجتهاد الفقهي بين الفقهاء اإل نوعًا من التفل�ضف، ولن 
�ضوراً  اإل  والإن�ضانيين  والطبيعيين،  والّزهاد،  واللغوّيين،  المحدثين،  تكون جهود 
مماثلة لهذا التفل�ضف، من منظور اعتبار التفل�ضف نوعًا من ممار�ضة الحكمة، كلٌّ 
اليونان،  اأن�ضاأُه  اأن يجري فهم الإ�ضالم بمنهج تحليلي  يمار�ضها على طريقته، لكن 
ت�ضميته  على  ا�ضطلح  ما  هذا  اليونان،  مفكرو  اإل  اأحدثها  ما  بتعابير  عنه  وُيعّبرون 
بالفل�ضفة الإ�ضالمية، ا�ضتقر هذا ال�ضطالح بدعٍم من الم�ضت�ضرقين، وتاأييد من تلّقفوا 
فال�ضفة  اأن  لمقولة  للترويج  رّبما  العرب،  الباحثين  من  تمحي�س  دون  ال�ضطالح 
الم�ضلمين  اإبداعات  لتجاوز  اأو  اليوناني،  العقل  لإبداعات  نقلة  اإل  هم  ما  الإ�ضالم 

الكالمية واللغوية والعلمية الرائدة في مجالت الوعي بالإ�ضالم.
اإلى كّل ما فعل الكندي ومن تبعه  الغربيين ينظرون  اأّن بع�س  ح كيف  هذا يو�ضّ
بالدين  مب�ضرين  يكونوا  لكي  الإ�ضالم  فال�ضفة  لنقالب  »�ضببًا  الإ�ضالم  فال�ضفة  من 
الإ�ضالمي ودعاة له«))(،وموؤّكد اأن هذا �ضحيح اإلى درجة ما؛ لأنه »لي�س �ضيء األزم 
لفيل�ضوف م�ضلم من اأن يحتفظ في مذهبه بمكان للنبّوة والوحي، اإذا �ضاء اأن تقبل 
فل�ضفته« )3(؛ فقد اأدرك اأول الممهدين لم�ضار الفكر التحليلي الفل�ضفي في الإ�ضالم 
اإلى  الإن�ضاني  الوعي  توجيه  هو  والوحي  النبّوة  ر�ضالة  في  الجوهري  المطلب  اأّن 
ت�ضّور جديد للتوحيد لم يعرفه فال�ضفة اليونان، خا�ضة اأر�ضطو، لذلك قيل »كان لإله 

))( جميل �ضليبا: تاريخ الفل�ضفة العربية، �س: 9))
))( م�ضطفى ابراهيم: التمهيد، �س: 77.

)3( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 69.
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القراآن – ل اإله اأر�ضطو – اأكبر الأثر في تكوين النظرة الغائّية عند الكندي، وهي غير 
الغائّية عند اأر�ضطو المجّردة، التي يرتبط فيها نظام الأ�ضياء برابطة الع�ضق وال�ضوق، 
ويبقى اهلل �ضورة خال�ضًة اأو عقاًل مفارقًا ل خبر له بما في العالم، ول علم اإل بذاته، 
لكن الكندي مالأ ما بين اهلل والعالم بما يت�ضف اهلل تعالى به في القراآن من �ضفات 

الإبداع والإرادة والعلم والحكمة والتدبير«))(.
لم ين�ضرف الكندي بالفل�ضفة عن دينه، واإنما ظّلت عقيدته هاج�ضه الأول، ولم 
يقول  كان  لما  لأنه  معتقده،  ين�ضيه  الذي  النبهار  حد  اأر�ضطو  بفكر  اإعجابه  ي�ضل 
بالإبداع وبفعل المبدع في كّل �ضيء؛ فاإنه بهذا اإنما يخالف اأر�ضطو لأنه اآمن واأقّر 
فاهلل  الأ�ضياء«))(،  الإلهي في كّل  الفعل  واأي�ضًا »ب�ضريان  بالخلق،  الإله  تفّرد  بعقيدة 
ة هلل تعالى الذي هو  التام« واأّن الإبداع »خا�ضّ الكندي »الفاعل الحق الأول  عند 
المعت�ضم  اإلى  اأكثر من مو�ضع �ضمن كتابه  غاية كّل عّلة«)3(، وورد على ل�ضانه في 
الن�ّس، ل  باأولويّة  الفال�ضفة وهو مم�ضٌك  لغة  للخالق عّز وجّل، طغت عليه  و�ضفًا 
اأولى، غير مجان�ضة، ول م�ضاكلة  فعنده »الأ�ضياء جميعًا عّلة  الدين،  يبرح ح�ضون 
ول م�ضابهة ول م�ضاركة لها، بل هي اأعلى واأ�ضرف واأقدم منها وهي �ضبب كونها 
وثباتها«)4(، كما اأن »الواحد الحق لي�س هو �ضيء من المعقولت، ول هو عن�ضر، ول 
جن�س، ول نوع، ول �ضخ�س، ول ف�ضل ول طاقة، ول عر�س عام، ول حركة، ول 
نف�س، ول عقل، ول كل، ول جزء، ول جميع، ول بع�س، ول واحد. بالإ�ضافة اإلى 
غيره« اإلى غير ذلك من الأو�ضاف التي يختتمها بقوله اأنه »الواحد الحق، اإذن هو 

))( حممد مرحبا: الكندي، �س: 98: 99.
))( حممد اأبو ريده: حتقيق ر�ضائل الكندي، �س: 37).

)3( الكندي: ر�ضائل الكندي الفل�ضفية، حتقيق: حممد اأبو ريده، �س: 35). 
)4( امل�ضدر نف�ضه، �س: )8.
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الأول المبدع المم�ضك كّل ما اأبدع«))(، ا�ضتخدم الكندي في اأكثر تعابيره عن اهلل 
�ضبحانه الألفاظ الفل�ضفّية من مثل: العّلة الأولى، المجان�ضة، الم�ضاكلة، الم�ضابهة، 
»لي�س  اإذ  الوحدانية،  معاني  كّل  تعالى  هلل  يوؤّكد  وهو  والثبات،  الكون  الم�ضاركة، 

كمثله �ضيء« التزامًا مع ما عّبرت عنه ن�ضو�س القراآن. 
اإليه  تجلت براعة الكندي في ا�ضتب�ضاره الم�ضار الذي قّرر باإ�ضرار اأن ل ي�ضبقه 
اأحد، وجعله من�ضجمًا مع ما يمليه عليه دينه، فقد حر�س على قاعدة اأولى موؤّداها 
وحده«))(،  اهلل  بربوبّية  بالإقرار  اأتت  اإنما  عليها  اهلل  �ضلوات  ال�ضادقة  الر�ضل  »اأّن 
وكانت دعوته هلل تعالى، المّطلع على �ضرائرنا »تثبيت الحجة على ربوبّيته، واإي�ضاح 
وحدانّيته«)3(، لذا يمكن النتهاء من كّل ما كتبه الكندي في اهلل عّز وجّل اإلى ا�ضتنباط 

غلبة الت�ضّور القراآني فيها على الت�ضّورات الأخرى وبالذات اليونانية منها. 
نحا الكندّي منحى اأر�ضطو، حيث �ضّنف لمباحث المنطق، فاأراد من ر�ضالته في 
حدود الأ�ضياء ور�ضومها اأن يوؤ�ّض�س لمبحث منطقّي يّت�ضل بتعريف الألفاظ والمفاهيم 
بالحّد والّر�ضم، وقد كان له ف�ضل ال�ّضبق على كّل من جاء بعده وكان له اأثره في ما 
جاء بعده من كتب التعريفات، من مثل: الفارابي والخوارزمي والجرجاني وحاجي 

خليفة وطا�س كبرى زاده.
وهي  العالم  عنا�ضر  اأّن  اإثبات  فكرة  »اأّن  لعتقاده  الطبيعي،  العالم  في  خا�س 
الج�ضم، والزمان، والحركة: هي متناهية ومركز الدائرة« )4(، واأراد باإثبات الحدوث 
لعنا�ضر الكائنات اإثبات المحدث، ب�ضبب »اأّن الأج�ضام متناهية في الزمان والمكان، 

))( امل�ضدر ال�ضابق، �س 04): 07)
))( امل�ضدر ال�ضابق، �س: 35.
)3( امل�ضدر ال�ضابق، �س: 36

)4( عبد احلليم حممود: التفكري الفل�ضفي، �س: 4)).
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ومرّكبة من مادة و�ضورة، والزمان مرتبط بالحركة والأج�ضام، وكّلها متناهية« ))(، 
وتكّلم في م�ضادر المعرفة التي تبداأ عنده باإدراك الحوا�س ومبا�ضرتها لمح�ضو�ضها، 
الدين  به اهلل ذوي  اأحد، يخت�ّس  مي�ضر لكل  ثالث غير  العقلية، وطريق  المعرفة  ثم 
بذاتها في  قائمة  نظرية  ي�ضع  لم  باأنه  وانُتقد  الوحي والإلهام.  والألباب، هو طريق 
العلم  يعمم  م�ضّنفًا  كان  بل  به،  خا�ّس  فل�ضفّي  مبداأ  له  يكن  »لم  واأنه  المعرفة))(، 
وين�ضره ب�ضرح اأمهات الكتب والتعليق عليها«، هذا رغم عظم علمه وات�ضاع نطاق 
در�س  اإلى  العرب  من  �ضواه  و�ضبقه  وت�ضانيفه  تواليفه  وتعّدد  مادته،  معارفه وغزارة 
اأر�ضطو وترجمة كتبه)3(،كما اأّن هذا هو منطق المن�ضئين دائمًا، اأن يكون لهم �ضبق 
الإن�ضاء والتاأ�ضي�س لم�ضارات جديدة في الوعي الإن�ضاني، ليبقى لالآخرين من بعده 

حظ الإ�ضافة.
الفل�ضفة وعلومها  اإلى  يّتجه  اأن  العلمي مو�ضوعّيًا؛ فقد »اآثر  اإنجاز الكندي  كان 
على  يربو  ما   – الفهر�ضت  في  جاء  مثلما   – ف�ضّنف  فروعها«)4(.  بجميع  فاأحاط 
والريا�ضيات،  كالطّب  وعلمّية؛  فل�ضفّية،  ق�ضايا  في  كتابًا  واأربعين  وواحد  مائتين 
والب�ضريات، والفلك، والتنجيم، والكيمياء، والمو�ضيقى، وغيرها)5(، وعّده ابن اأبي 
اأُ�ضيبعة من كبار الأطباء، وذكر له ما جاوز هذا العدد ما بين كتاب ور�ضالة في �ضّتى 

فروع العلم)6(.
وكان هذا �ضمت الباحثين والمبدعين اآنذاك، اأن ياأتي نتاجهم الفكري مو�ضوعيًا، 

))( حممد مرحبا: الكندي، �س: 83 وما بعدها.
))( املرجع نف�ضه: �س: 46، وما بعدها.

)3( حممد لطفي جمعة: تاريخ فال�ضفة الإ�ضالم، �س: 0).
)4( الأهواين: الكندي فيل�ضوف العرب، �س: )3.

)5( ابن الندمي: الفهر�ضت، ج 7، �س: 5)3 وما بعدها.
)6( ابن اأبي اأ�ضيبعة: عيون الأنباء، �س: 89) وما بعدها.
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بعك�س ما �ضار عليه اأمر العلم اليوم، في ظّل تراكمّية المعرفة العلمّية وتعّقدها وكثرة 
يكون  األ  قديمًا  المفّكرين  على  ُيعاب  كان  اذ  اخت�ضا�ضاتها،  وتعّدد  مو�ضوعاتها 
اإنتاجهم العلمي مو�ضوعّيًا، فيما ينال العالم الوقت الراهن حّظه من التقدير العلمي 

�س. كّلما كان مح�ضوله العلمي موغاًل في الّتخ�ضّ
كان لفل�ضفة الكندي تاأثيراتها في القرون التي تلته، في م�ضرق العالم الإ�ضالمي، 
وفي مغربه، ف�ضاًل عن اأثره في الفكر الأوروبي في الع�ضور الو�ضطى؛ من ذلك »اأّن 
التوحيدي انتفع بتعريفات الكندي في المقاب�ضات وفي الإمتاع والموؤان�ضة، وذكر 
ابن عبد ربه ن�ضو�ضًا للكندي، ويرد ابن حزم في بع�س ر�ضائله على الكندي ))(، في 
دللة على ما خلفه الكندي من اأثر، حاول البع�س اأن يح�ضره في دائرة �ضّيقة هي 
التوفيق بين عقيدته وما اأنتجه فال�ضفة اليونان، متجاوزين عبقرية الكندي اأنه اأبدع 
�ضكاًل مغايراً للتعبير عن الإ�ضالم والوعي به، فلي�س من المو�ضوعّية اأن ننزع ما برع 

فيه من �ضياقه الزمني ومن اأثره الح�ضاري.
ولي�س من المو�ضوعية التاريخية الم�ضّي ُقدمًا في القول بعملية التوفيق المزعومة 
التي رّوج لها الم�ضت�ضرقون، ورحنا نرّدُدها جياًل بعد جيل من وراءهم، اإنما كانت 
حاجة الكندي اأن ي�ضنع م�ضاراً لالإبداع جديداً، ونطاقًا للوعي غير م�ضبوق، وفي 
اأ�ضرة حكم وثراء ووجاهة، وتخلَّى عن ذلك  الكندي من  َده، جاء  تفرُّ هذا يكمن 
وخ�ضومًة  حقداً  واجه  لهذا  ربما  المبدعين،  من  وكان  العلم،  اإلى  وان�ضاق  كّله، 
:حريّة  هما  بخ�ضلتين  ا�ضتهر  قد   – هونكه  ذكرت  ما  على   - لكنه  الكثيرين،  من 
�ضاأنه في ذلك  الكندي،  اأن »زالت حظوة  اإلى  اأّدى  ما  ال�ضدر))(،  التفكير ورحابة 

))( حممد عبد الهادي اأبو ريده: �ضمن حتقيقه لر�ضائل الكندي، �س: ))).
))( هونكه: �ضم�س العرب ت�ضطع على الغرب، �س: 07).
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�ضاأن المعتزلة«))(، ولعّل الكندي كان ي�ضت�ضعر ما �ضوف يوؤول اإليه م�ضيره، اإنه ي�ضف 
اأنهم »اأهل الغربة عن الحق«  بدّقة خ�ضوم الحق، وي�ضفهم في كتابه الى المعت�ضم 

ويعلل ذلك ب�ضببين:
•قّلة معرفتهم. 	

•و�ضخامة ما يعتمل في �ضدورهم من ح�ضد اأعمى اأب�ضارهم. 	
بالدين، وهم  التجارة   « اإلى  يعمدون  اأنهم  هوؤلء  اأمثال  نتيجة وجود  اأن  ويرى 

عدماء الدين، لأن من تاجر ب�ضيٍء باعه، ومن باع �ضيئًا لم يكن له«))( .
من  ع�ضر  كّل  في  ياأتيها  الم�ضلمين؛  اأّمة  على  مّرت  بارحة  بكّل  الليلة  اأ�ضبه  وما 
الحكم  مطامع  من  نفو�ضهم  تحمل  ما  اإ�ضباع  اإل  لهم  هّم  ل  مّمن  بع�ٌس  ع�ضورها 
هم  وما  الدين،  با�ضم  لغيرهم  �ضّدروها  لكنهم  لأنف�ضهم،  اأرادوها  التي  وال�ضلطة 
والوعي  الإيمان  خ�ضال  من  البّتة  �ضيٌء  قلوبهم  في  للدين  لي�س  تديّن،  اأدعياء  اإل 

ال�ضحيح.

تو�سعة النطاق الفل�سفي:

يندر في �ضجل الوعي بجوهر الإ�ضالم اأن ي�ضّق مبدٌع اأ�ضيٌل م�ضاراً جديداً لفهم 
له  اأ�ض�س  للم�ضار، فما  التمهيد  ا�ضتكمال  له، ويعينه في  ينت�ضر  الدين، ول يجد من 
الدين  بين  توفيقًا  لي�س  له،  ينت�ضر  من  بعد حين  عّز وجّل  الخالق  له  قّي�س  الكندي 
والفل�ضفة مثلما اأراد اأن يوهمنا من يرّوج لهذا الدعاء الذي يفتقر اإلى دليل تاريخي 
فل�ضفي،  لفظ  في  بالإ�ضالم  الوعي  عن  التعبير  لنطاق  تو�ضعة  واإنما  مو�ضوعي،  اأو 

))( كوربان: تاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، �س: 36).
))( الكندي: ر�ضائل الكندي، �س: 34: 35.
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الوعي  اأخاديد  في  الكندّي  �ضّقه  الذي  الم�ضار  هو  كان هذا  تحليلّي،  عقلّي  ونهج 
بين الم�ضلمين، واأتى الفارابّي ليتو�ّضع فيما اأ�ض�س الكندّي اأّول معالمه، لأن الفارابي 
»اأح�ّس باأّن البحث الفل�ضفّي في الإ�ضالم في حاجة ما�ّضة اإلى تو�ضيح معالمه: فاأخذ 
نف�ضه بتحرير مو�ضوعه، وبيان اأ�ضوله وفروعه ور�ضم منهجه، و�ضرح م�ضطلحاته« 
وتحديد  العلوم،  باإح�ضاء  اهتّم  اأنه  بمعنى  فل�ضفّيًا،  يكون  اأن  قبل  منطقّيًا  ))(،كان 

»�ضحيحة  اأنها  المنطق  في  كتبه  عن  الأندل�ضي  �ضاعد  يقول  الفل�ضفي،  الم�ضطلح 
العبارة، لطيفة الإ�ضارة، منّبهة على ما اأغفله الكندّي وغيره من �ضناعة التحليل«))(، 
وفي هذا توكيد على ف�ضل الكندي في ال�ضبق، وعلى ارتقاء الوعي الفل�ضفّي بالدين 
للفل�ضفة  الأول  المن�ضئ  البع�س  اعتبره  حتى  الفارابي،  يد  على  علواً  اأكثر  درجة 
الإ�ضالمية؛ لأنه »اأ�ضاد بنيانها، وو�ضع الأ�ض�س لجميع فروعها، ول نكاد نجد فكرة 
هذا  ين�ضب  اأن  ي�ضتدعي  والإن�ضاف  لديه«)3(،  اأ�ضل  ولها  اإل  بعده  جاءوا  من  عند 
للنهج  والتمكين  الإ�ضافة  ف�ضل  للفارابي  ويبقى  الكندي،  الأول  لموؤ�ض�ضه  الف�ضل 
فل�ضفيًا؛ لأنه »رجل  الوعي  تو�ضعة نطاق  الإ�ضالم، وف�ضل  التعبير عن  الفل�ضفي في 
كر�س حياته للفل�ضفة والتاأمل«)4(، اطلع على نتاج اليونان الفل�ضفي، وتاأثر به، وتعامل 
معه كوحدة مترابطة؛ اإذ لم يقف اطالُعه على ع�ضٍر اأو مذهٍب اأو فيل�ضوٍف بعينه، 
اإذ  الفكر«  ُه »وحدة  همُّ كان  معًا.  والعلمية  الفل�ضفّية  اليونان  باتجاهات  األّم  واإنما 
يوؤّكد »اإّن الحقيقة الفل�ضفّية واحدة مهما تعّددت المذاهب، وتباينت الّتّيارات«)5(، 

))( ابراهيم مدكور: الفارابي، املكتبة العربية، القاهرة، 983)م، �س: )).
))( �ضاعد الأندل�ضي: طبقات الأمم، �س: 53.

القاهرة،  الفا�ضلة للفارابي، نه�ضة م�رش للطباعة والن�رش والتوزيع،  )3( علي عبد الواحد وايف: املدينة 
�س: )).

(4) De Bore : History of Philosophy in Islam , p107

)5( زينب عفيفي: الفل�ضفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي، دار الوفاء، ال�ضكندرية، �س 77
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ولعّل مطلبه في تحقيق وحدة الفكر هو انعكا�س لنف�ضه المّتقدة بالحكمة والم�ضّبعة 
بالزهد، اأّدى به هذا الزهد اإلى اأن ُي�ضنَّف في اأوائل الفال�ضفة المت�ضّوفة في الإ�ضالم، 
فكاأنه  عر�ضّية«،  ظاهرة   « ولي�س  الفكرّي  ن�ضيجه  كّل  في  �ضائداً  الت�ضّوف  و�ضار 
وما  والتحليل  ال�ضتنتاج  من  الفل�ضفة  اإليه  ت�ضعى  ما  بين  وعيه  في  يجمع  اأن  اأراد 
الفل�ضفة  اأي  باأنهما -  الت�ضوف من الخبرة والممار�ضة فيما يعبر عنه ليمان  يحققه 
به  ن�ضعر  ما  هو  الت�ضوف  يحققه  ما  لكن  النتائج،  في  يلتقيان  ربما   - والت�ضوف 
فه متين ال�ضلة بالنظريات الفلكية والميتافيزيقّية؛  ولي�س ما نعرف))(، كما كان ت�ضوُّ
فاإّنه »يتخّيل نظامًا فلكّيًا اأ�ضا�ضه اأّن في كّل �ضماء قّوة روحّية اأو عقاًل مفارقًا ي�ضرف 
اإلى  الفردي،  نطاقه  له من  للوحدة وت�ضّوره  بمفهومه  يتنقل  على حركتها«))(، هو 
الإن�ضاني، ثّم اإلى الكوني؛ لعّل هذا كان مما حدا به ليوؤ�ّض�س مدينته الفا�ضلة، التي 
لم تكن »�ضوى دللة روحّية واجتماعّية، و�ضيا�ضّية، وتاريخّية، عن حركة المجتمع 
من  بالوعي  ارتقائه  عن  تعبير  في  الهجري«)3(،  الرابع  القرن  في  الإ�ضالمي  العربي 
اإّن  الفا�ضلة«  المدينة  »اآراء  في  يقول  الإن�ضانّي،  نطاقه  في  الوعي  اإلى  الذاتّي  نطاقه 
»كّل واحد من النا�س مفطور على اأنه محتاج في قوامه وفي اأن يبلغ اأف�ضل كمالته 
اإلى اأ�ضياء كثيرة ل يمكنه اأن يقوم بها وحده« لأّن »ال�ضعادة ل ينالها اإل بالتعاون«)4(، 
ويوؤّكد في ال�ضيا�ضة المدنية« اأّن »المدينة ال�ضرورّية والجتماع ال�ضروري هو الذي 

 (1) Oliver Leaman : An Introduction to Classical Islamic Philosophy , Cambridge
University Press , 2002 , p 199

))( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 35: 36.
)3( زينب عفيفي: الفل�ضفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي، �س: 33.

والن�رش  للطباعة  م�رش  نه�ضة  وايف،  الواحد  عبد  علي  حتقيق:  الفا�ضلة،  املدينة  اأهل  اآراء  الفارابي:   )4(
والتوزيع، �س: 36: 37
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يكون به التعاون على اكت�ضاب ما هو �ضروري«))(، وي�ضتعين لبيان الغر�س ذاته بما 
ذكره في كتاب »المّلة« اإذ يرى اأّن »الأفعال والملكات الإراديّة لي�س يمكن اأن ُيبلغ 
– وهو  اأنواعها في جماعة عظيمة«))(؛ لكاأّن الفارابي  اأن تتوّزع  بها الغر�س دون 
ي�ضعى في بناء م�ضار »الوحدة« الذي ا�ضتع�ضم به - يوؤ�ض�س لعلم، ويمّهد لن�ضوجه، 
وا�ضتقاللّيته  وجوده  عن  خلدون  ابن  اأعلن  الذي  العلم  ذاك  مو�ضوعه؛  له  ويحّدد 
بعد ذلك باأربعة قرون واأ�ضماه »العمران الب�ضري« فلم يغب عن نف�س الفارابي هذا 
في  العدل  راأى  الفل�ضفي،  فكره  على  فطغى  باإ�ضالمه  وعيه  اأوجده  الذي  الح�ّس؛ 
»ق�ضمة الخيرات الم�ضتركة لأهل المدينة على جميعهم. ثّم من بعد ذلك في حفظ 
ما ُق�ّضم عليهم – وتلك الخيرات هي: ال�ّضالمة، والأموال، والكرامة، والمراتب، 
الخيرات  من  ق�ضطًا  المدينة  اأهل  من  واحد  لكل  »اأن  وا�ضترط  الخيرات«،  و�ضائر 

م�ضاويًا ل�ضتئهاله«)3( .
لي�س وا�ضحًا ب�ضكل دقيق ما الذي �ضّكل وعي الفارابي واأّدى به اإلى هذا الت�ضور 
للمدينة الفا�ضلة، لعّله التفّكك وال�ضعف اللذين اآلت اإليهما دولة العبا�ضيين اآنذاك، 
البع�س قول  اأرجع  فقد  معًا؛  ال�ضببان  اجتمع  اأفالطون، وربما  مثالية  اأثٌر من  وربما 
الفارابي بالجتماع الإن�ضاني و�ضرورته اإلى اأفالطون فيما اأورده على ل�ضان �ضقراط 
في »الجمهورية« حيث يقول »اأرى اأّن الدولة تن�ضاأ لعدم ا�ضتقالل الفرد ب�ضّد حاجاته 
بنف�ضه، وافتقاره اإلى معونة الآخرين«، بعدها انتقلت فكرة التعاون الجتماعي اإلى 

964)م،  ط  بريوت،  الكاثوليكية،  املطبعة  جنار،  مرتي  فوزي  حتقيق:  املدنية،  ال�ضيا�ضة  الفارابي:   )((
�س:88.

))( الفارابي: كتاب املّلة، حتقيق: حم�ضن مهدي، دار امل�رشق، بريوت، ط )، )99)م، �س: 53.
)3( الفارابي: ف�ضول منتزعة، ن�ضخة اإليكرتونية، مكتبة امل�ضطفى الليكرتونية، �س: 0)
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اإلى تكري�س  الإ�ضالم  فر�ضّية توجه مفكري  يعزز  الإ�ضالم«))(، مما  جميع مفكري 
مفهوم التعاون وقيمة الوحدة على كافة الم�ضتويات الذهنية والفل�ضفّية والجتماعية 

لأنهم وجدوه مطلبًا جوهريًا من مطالب دينهم، ومق�ضداً من مقا�ضد ال�ضريعة .
كان الفارابي اأّول من و�ضع »الوحدة« في قالب فل�ضفي، ظّل هاج�ضه الذي لم 
التقريب  على  مدينته جمعت  »اإّن  قيل  الفا�ضلة« حتى  »مدينته  في  وتبلور  يفارقه، 
فل�ضفته«))(، لكنه بقدر اهتمامه بالوحدة لم تفته التفا�ضيل التي يحتويها ن�ضيج الحياة 
الجتماعية في المجتمع الإ�ضالمي، فقد تكّلم عن »النوابت« في المدينة الفا�ضلة، 
ويرى اأن منزلتهم منزلة ال�ضوك النابت فيما بين الزرع اأو �ضائر الح�ضائ�س غير النافعة 
وال�ضارة بالزرع)3(، اأو ما ا�ضطلح عليه اليوم ب »�ضكان الع�ضوائيات« الذي ينبتون 
ب�ضبٍب من القهر والجهل والظلم في كثير من المدن والأقاليم، غير اأّن الفارابي – 
التعامل  الق�ضوة في  اأ�ضباب وجودهم، و�ضغلته  وفي هذا وجه العجب - لم ت�ضغله 
معهم، فابتعد عن المو�ضوعية التي يجب اأن يتحّلى بها الباحث عن اأ�ضل الظاهرات 
هذا  في  الدين  روح  عن  ابتعد  مثلما  الإ�ضالمي،  المجتمع  في  اهتمامًا  يوليها  التي 
الأمر، اإذ يقول »هوؤلء ينبغي اأن يجروا مجرى البهائم«)4(، مع ذلك تظّل له اأ�ضبقّية 
يومنا هذا - من  – والى  الالحقة  الم�ضلمين  اإليه مجتمعات  �ضتوؤول  ما  ا�ضت�ضراف 
�ضيوع ظاهرة النابتة بين ظهرانيهم، اإذ ينبغي ر�ضدها، لما يحملون من بوؤ�س، وما 

ُي�ضّدرونه من تطّرف وعنف في الفهم والوعي وال�ضلوك.

))( م�ضطفى �ضقر: نظرية الدولة عند الفارابي، مكتبة اجلالء اجلديدة، املن�ضورة، م�رش، ط 989)م �س: 
.(6 :(5

))( عبد احلليم حممود: التفكري الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: 47).
)3( الفارابي: ال�ضيا�ضة املدنية، �س: 87.

)4( املرجع نف�ضه، �س: 87
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انتقل الفارابي م�ضاحبًا هّمه في الوحدة، للتفّكر في الخالق عّز وجل، ليوؤ�ّض�س 
معنًى للتوحيد فل�ضفّيًا، اإذ يرى الوحدة بين »الذات وال�ضفات«، فاهلل تعالى »عقل 
ومعقول وعاقل«، ولتف�ضيل ذلك يقول »وهي كلها ذات واحدة وجوهر واحد غير 
الف�ضيلة  بعلمها  ي�ضتفيد  اأخرى  اإلى ذات  ُيعلم  اأن  منق�ضم«، لكنه »لي�س يحتاج في 
خارج ذاته، ول في اأن يكون معلومًا اإلى ذات اأخرى تعلمه، بل هو مكتٍف بجوهره 
في اأن َيعلم وُيْعلم. ولي�س علمه بذاته �ضيئًا �ضوى جوهره«))(، فهل كان قول الفارابي 
فات – مع ما فيه من اأثر معتزلي – ممّهداً للقول بوحدة الوجود  بوحدة الذات وال�ضّ
اإلى بحث علمّي  في حاجة  تزال  م�ضاألة ل  تلك  ؟  بعده  فيمن جاءوا  ال�ضوفية  عند 

وتاأ�ضيل منهجي وتاريخي.
 تكّلم الفارابي عن اهلل تعالى بلفظ فل�ضفّي ا�ضتعاره من ل�ضان الحكمة اليونانية، 
في  عقيدته  عن  تعّبر  كالمية  وجهة  ويتجه  قراآنية،  م�ضامين  يحمل  و�ضفه  اأن  غير 

فات، مثلما فعل المعتزلة. التوحيد بين الذات وال�ضّ
تاأثر بعبارات  ما بلغه الكندي حين  كان كالمه في »ال�ضيا�ضة المدنية« متجاوزاً 
وت�ضل�ضل  وال�ضدور  الفي�س  نظرية  ا�ضتلهام  في  م�ضتغرقًا  كان  كما  اليونان؛ 
ال�ضديد  ذلك حر�ضه  مرجع  لعّل  الأج�ضام،  �ضائر  اإلى  الأول  من  بدءاً  الموجودات 
على اإثبات الكمال هلل تعالى، يقول »اإن اأنواع الكمالت التي جرت العادة اأن ُيدل 
عليها بالأ�ضماء الكثيرة كثيرة، ولي�س ينبغي اأن ُيظّن اأن اأنواع كمالته التي ُيَدل عليها 
باأ�ضمائه الكثيرة اأنواع كثيرة ينق�ضم اإليها ويتجوهر بجميعها، بل ينبغي اأن ُيَدل بتلك 
اإّن الأثر   ،)(( اأ�ضاًل«  الأ�ضماء الكثيرة على جوهر واحد ووجود واحد غير منق�ضم 
))( البري ن�رشي نادر: �ضمن حتقيق كتاب »اآراء اأهل املدينة الفا�ضلة« دار امل�رشق، بريوت، ط )، �س: 

47 وما بعدها.
))( الفارابي: ال�ضيا�ضة املدنية، �س: 49.
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القراآني في وعي الفارابي الفل�ضفي ل يمكن تجاهله في م�ضاألة الأ�ضماء وال�ضفات، 
اإذ �ضّكلت ُبعداً عميقًا واإ�ضالمّيًا في فكرته عن واجب الوجود، ل نجد �ضبيهًا لها بين 
فال�ضفة اليونان، ومهما قيل عن موافقة الفارابي لأفالطون واأر�ضطو فاإنه اأبداً ل ُينّحى 

جانبًا اإ�ضالمّيته ووعيه بها .
ويبقى للن�ّس القراآني جذوره الأولى في فكره الإلهي، اذ يرى اأّن »العالم ُمبدع 
من غير �ضيء«))(، وهذه الق�ضية تخالف الفكرة العامة عند الفال�ضفة من اأنهم يقولون 

باأزلّية العالم. 
وكان تو�ّضع الفارابي في الم�ضار التحليلي للفكر الفل�ضفي الإ�ضالمي لغاية، تلتقي 
مع الغاية من الدين كله، حيث يرى اأّن غاية العلم البحث عن ال�ضعادة التي لها عنده 

�ضربان:
واللذات  الثروة  مثل  تكون كذلك،  اأن  غير  من  �ضعادة  اأنها  بها  ُيظّن   • �سعادة	

والكرامة، وغيرها مما ُيطلب وُيقتنى في هذه الحياة.
• هي في الحقيقة �ضعادة، وهي التي تطلب لذاتها، ول تطلب في وقت  و�سعادة	
في  بل  الحياة  هذه  في  تكون  لي�ضت  وهذه  غيرها،  بها  لُينال  الأوقات  من 

الحياة الآخرة، وت�ضمى ال�ضعادة الق�ضوى))( .
نحتج  لم  لنا  ح�ضلت  »اإذا  باأنها  ال�ضعادة«  �ضبيل  اإلى  »التنبيه  في  ر�ضالته  يبداأ   
مكتفيًا  تكون  اأن  الأ�ضياء  اأحرى  فهو  كذلك  كان  وما  غيرها،  اآخر  �ضيء  اإلى  معها 
بالنظر  تنتهي، وي�ضتدل  تنتهي، ولّذة ل  لّذة ح�ضّية،  بين  يف�ضل  الفارابّي  بذاته«)3(، 

))( عبد احلليم حممود: التفكري الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: 59)
))( الفارابي: كتاب امللة، �س: )5.

)3( الفارابي: ر�ضالة يف التنبيه على ال�ضعادة، �س: 79: 80)
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والتاأّمل اأّن اللّذة الح�ضّية التي تنح�ضر في اإ�ضباع ال�ضهوات الج�ضدية »هي ال�ضارفة 
اإكبار  اإن  لنا عن اأكثر الخيرات، وهي العايقة لنا عن اأعظم ما تنال به ال�ضعادة«))(، 
كان  الذي  الم�ضلم  المجتمع  وفي  الم�ضلم،  الإن�ضان  في  الأخالقي  للدور  الفارابي 
يتوق اإلي وجوده، جعله يت�ضّور اأن النف�س الإن�ضانية هي بطبعها فاعلة لل�ضّر، ل تملك 
اأفعال اأهل  من القدرة ما يمكنها من مفارقة البدن عند الموت، فيقول »اإذا كانت 
هم مر�ضى  مدينة غير م�ضددة نحو ال�ضعادة، فاإنها تك�ضبهم هيئات ردّية«، لهذا يعدُّ
فاإنهم  �ضبيله  بعّلته«، ومن هذه  ي�ضعر  فيهم »من ل  باأن  وي�ضخ�س حالهم  الأنف�س، 
» تبقى اأنف�ضهم هيولنّية غير م�ضتكملة ا�ضتكماًل تفارق به المادة حتى اإذا بطلت 

المادة بطلت هي اأي�ضًا«))(.
يرى  الفل�ضفي  ووعيه  فكره  في  النافذ  الإ�ضالمي  بنزوعه  الفارابي  اأّن  اأت�ضّور  ل 
بعدمّية النف�س بالمعنى الذي جلب اإليه الو�ضف بالكفر والزندقة واأنه تابع لأر�ضطو 
دون تمييز، اإنما اأراد ليعّبر عن ال�ضرورة الأخالقية اأن ي�ضف النف�س غير الأخالقّية 

باأنها »بطلت«، ودللة البطالن تختلف عن دللة العدم.
لقد �ضبق الفارابي فيل�ضوف األمانيا الأكبر كانط بقرون طوال، يقول الفارابي عن 
الفعل الجميل )الح�ضن – الخير( اإنما » تنال به ال�ضعادة متى اختاره الإن�ضان على اأنه 
جميل فقط، ولأجل ذاته، ل اأن يق�ضد به نيل ثروة اأو نيل ريا�ضة، ول ل�ضيء مما اأ�ضبه 
ذلك)3(، اعتبر الفارابي اأن اإرادة فعل الخير لذاته هي �ضرط ال�ضتحواذ على ال�ضعادة، 
كما �ضّدد على التو�ّضط )نظرية الو�ضط الفا�ضل( في الأفعال الجميلة التي تو�ضل اإلى 
له متى كانت  ل الخلق الجميل اإنما تح�ضّ الخلق الجميل، يقول »الأفعال التي تح�ضّ

))( املرجع نف�ضه، �س: ))): 3)).
))( الفارابي: ال�ضيا�ضة املدنية، �س: )8، 83.

)3( الفارابي: ر�ضالة يف التنبيه على ال�ضعادة، �س: 83).
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اأي�ضًا بحال تو�ّضط«))(، الفارابي في نظرية الو�ضط الخلقي ظّل اأر�ضطي النزعة، لكنه 
بقي اإ�ضالمي الوعي والو�ضف والم�ضمون.

اإّن كثيراً مما اأتى به الفارابي فل�ضفّيًا وعلمّيًا مما يعده متجاوزاً لع�ضره، ففي العلم 
الممكنة  فاأما  الأكثر،  على  الممكنة  الأمور  من  بها  ُينتفع  اإنما  »التجارب  اأّن  يرى 
اإلى  اإ�ضارة  في  فيها«))(،  للتجربة  منفعة  فاإنه ل  الت�ضاوي  على  والممكنة  الندرة  في 
التجريب ومنهجّية ا�ضتقراء الحادثات، والبرهنة المنطقية، التي جعلها اأعلى درجات 
المنطق، وهو الذي اعُتبر »من المتقدمين في �ضناعته«)3(، وهذا مما اأو�ضله اإلى بيان 
مفهوم »ال�ضببية«، يقول »قد يظّن بالأفعال والآثار الطبيعية اأنها �ضرورية كالإحراق 
في النار« فعنده »لي�س الأمر كذلك – لكنها ممكنة على الأكثر«)4(، فمهد الفارابي 
ل في الربط بين الأ�ضباب ونتائجها، ويقّدم تف�ضيراً  ال�ضبيل بذلك للغزالي لكي يف�ضّ
لق�ضّية »العّلّية« هو تف�ضير علمي، ُبني على فهم اإ�ضالمي م�ضتنبط من الن�س القراآني.

 كما اأثبت النبّوة اإثباتًا عقلّيًا علمّيًا، اإذ يعتبر«اأّن الوحي اأمر ممكن ول يخرج عن 
المبادئ العلمية المقّررة، وبذا اأ�ضبح ات�ضال الروحاني بالج�ضماني مقبوًل«)5(، ومع 
ذلك نجد من يت�ضكك في اأ�ضالة الفكر الفل�ضفي عند الفارابي؛ لأنه »تناول المواد 
اأفالطوني  اإِ�ضالمّيًا  فل�ضفّيًا  مذهبًا  منها  ليقيم  اإليه  و�ضلت  التي  بال�ضورة  له  المتاحة 
بمعنى  التوفيق  فل�ضفته »هو  في  الفارابي  واأن عمل  المظهر«)6(،  اأر�ضطي  الجوهر، 

))( املرجع ال�ضابق، �س: 94).
))( ( الفارابي: ر�ضالتان فل�ضفّيتان، �س: )5.
)3( ابن الندمي: الفهر�ضت، ج 7، �س: ))3.
)4( الفارابي: ر�ضالتان فل�ضفيتان، �س: )5.

)5( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 98: 99.
)6( حممد علي اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: )7).
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ال�ضم«))(، ولي�س هدف الدرا�ضة ا�ضتعرا�س اإ�ضهاماته الفل�ضفية، اأو العلمية المتعددة، 
اأو الدفاع عنها، اأو اإثبات اأيها اإ�ضالمي، واأيّها يوناني؟ واإنما اإثبات اأّن اإ�ضالمّيتها لم 
باإ�ضالمه،  اأ�ضيل من روؤيته لدينه، ووعيه  تكن عر�ضًا في فل�ضفته؛ واإّنما هي مكّون 
الفكر  به في م�ضار  فيمن لحق  ينكر  الذي ل  اأثره  له  للموجودات، ما كان  وفهمه 
مو�ضوع،  غير  وفي  منه،  قريبًا  اأو  حرفيًا،  عنه  نقل  من  فمنهم  التحليلي،  الفل�ضفي 
من  غيرهم  وفي  العرب،  بين  مغربه،  وفي  الإ�ضالمي  الم�ضرق  في  علم،  غير  وفي 
الغرب، فلم يكن له و�ضف »المنطقي العربي الأول«))( م�ضادفة، ول ُعدَّ فيل�ضوف 
الم�ضلمين، والمعلم الثاني دونما اعتبار اإل للدرجة التي اعتالها بين مفكري الإ�ضالم 

في الوعي الفل�ضفي بدينه. 
كان اأكثر ميل الكندي اإلى العقالنية التي عّمت ع�ضره على يد المعتزلة، ثّم تحّول 
الميل الفل�ضفي على يد الفارابي زهداً وتق�ّضفًا، وا�ضتقّر الم�ضار التحليلي الفل�ضفي 
و�ضاعراً  عالمًا  طبيبًا  كان  الذي  �ضينا،  ابن  جهد  عبر  اأكبر  حظوة  ونال  رحيله  بعد 
اإنه »فاق الفارابي بروعة الأ�ضلوب، وقّوة التركيب  ومو�ضيقّيًا وفيل�ضوفًا، حتى قيل 
والتاأليف والتن�ضيق والمهارة في جمع العنا�ضر من م�ضادر مختلفة لإبرازها في �ضورة 
فنّية متما�ضكة«)3(، ورغم عذوبة هذه الكلمات فاإنها ت�ضي بغياب الأ�ضالة والإ�ضافة 
الكبرى في ا�ضهاماته الفل�ضفية فوق ما حقق الفارابي، لعّل �ضبب ذلك طغيان �ضهرته 
الطبية على ما عداها من انجازاته في العلم والفكر والفن والأدب والفل�ضفة، فقد 
اعُتبر قانون ابن �ضينا في الطب هو »الموؤلف الذي خّلد ذكره، واأك�ضبه �ضيتًا بعيداً 

))( حممد البهي: الفارابي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )، )98)م، �س: 34.
))( ابراهيم مدكور: الفارابي، �س: 3).

)3( جميل �ضليبا: تاريخ الفل�ضفة العربية، �س: 7)): 8)).
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م�ضيرة  اأقرانه �ضمن  به  ُو�ضف  مما  ينج  فلم  بدينه،  فل�ضفّيًا  وعيه  اأما  اأوربا«))(،  في 
الإ�ضالم؛ فقيل  اليونان ودين  بين فل�ضفة  للتوفيق  ال�ضعي  اأعني  الم�ضلمين،  الفال�ضفة 
اإنه »اأوجد منهجًا انتقائّيًا تلفيقّيًا يغذيه الطموح اإلى تاأ�ضي�س فل�ضفة اأخرى غير فل�ضفة 
الإ�ضالمي بقدر ما  الفكر  في  نعتبره مجّدداً  اأن  اأنه »ل يمكن  الم�ضائين«))(، وُذكر 
اًل و�ضارحًا لمخت�ضرات الفارابي«)3(، ولئن »كان للفارابي ف�ضل ال�ضبق؛  كان مف�ضّ
فاإّن لبن �ضينا ف�ضل البيان«)4(، واأنه »ل يوجد في فل�ضفة ابن �ضينا �ضيء اإل وبذوره 
موجودة في فل�ضفة الفارابي«)5(، حتى بدت فر�ضة ابن �ضينا في الإ�ضافة اإلى الم�ضار 
التحليلي في الإ�ضالم �ضئيلة اإذا ما قورنت بما اأنفذه من اإ�ضافات علمّية، درجة اأن 
اه وفق نظام الفارابي  اعتبر مونتجمري وات » اأن ما فعله ابن �ضينا بنجاح، هو ما اأدَّ

الفل�ضفي«)6(، وهذا حكم فيه نظر.
 غير اأن ابن �ضينا في علمّيته ُيبقي على م�ضاره التحليلي، فقد ظّل فل�ضفّيًا وهو ينجز 
بروح  والفارابي  الكندي  التي خا�ضها  ذاتها  الم�ضائل  في  وتجريبّيًا، خا�س  علمّيًا 
الروح في  يّقلل من جدوى هذه  اأن  البع�س  – واإن حاول  ا�ضتقاها من دينه  اإيمانّية 
حياته ال�ضخ�ضية، بل لعّل اإيمانه كان جزءاً من عبقرّيته؛ لأّن »اعتقاده بواجب الوجود 
كان من اأقوى اأ�ضباب عبقرّيته«)7(، من جهة اأخرى ل زلنا ن�ضتبعد زعم القائلين اأن 

))( حممد لطفي جمعة: تاريخ فال�ضفة الإ�ضالم، �س: 54
العربية،  الوحدة  درا�ضات  مركز  ر�ضد،  لبن  املقال«  »ف�ضل  كتاب  حتقيق  �ضمن  الع�رشي:  حممد   )((

بريوت، ط 977)م، �س: 38.
)3( حممد علي اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س: 73).

)4( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 46.
)5( جميل �ضليبا: تاريخ الفل�ضفة العربية، �س: 7)): 8)).

(6) Montogomery Watt: Islamic and The Integration of Society, p 43
)7( حممد لطفي جمعة: تاريخ فال�ضفة الإ�ضالم، �س: 65
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التوّجه الفل�ضفي عند الم�ضلمين كانت غايته: التوفيق بين دينهم ومح�ضول اليونان 
الفل�ضفي، اإذ لم يكن هناك ما يدفع لل�ضعي حثيثًا الى هذا التوفيق.

بالجّدة  و�ضعروا  اليوناني،  الفكر  وم�ضامين  تعابير  الإ�ضالم  فال�ضفة  اكت�ضف   
كّل  فكان  را�ضخة؛  عقيدتهم  في وجدانهم  يحملون  وهم  ومناهجها،  األفاظها  في 
عّما وجدوه  بكيفّية مختلفة  الإ�ضالم  بدينهم  التعبير عن وعيهم  انما هو  اأرادوه  ما 
لعنة  يوناني؛ فقد ظّلت  اأثر  لن تخلو مهمتهم من  الحال  المتكّلمين، وبطبيعة  عند 

»التوفيق« تطاردهم.
 تعّطل الم�ضار التحليلي في م�ضرق الم�ضلمين بالتدهور ال�ضيا�ضي على يد التتار، 
ومعول الغزالي في »تهافت الفال�ضفة«؛ حين �ضّرح بتكفير الفال�ضفة الم�ضلمين لما 
�ضاروا عليه من قول حكماء اليونان بقدم العالم، واإنكار علم اهلل تعالى بالجزئيات، 

واإنكار ح�ضر الأج�ضاد، واأ�ضابت �ضربته الفارابي وابن �ضينا على وجه التحديد.

تكامل الوعي الفل�سفي :

م�ضرق  في  التحليلي  الم�ضار  تنتهج  خال�ضة  فل�ضفية  محاولت  هناك  تكن  لم 
اإما غلبت علي بع�ضها �ضبغة علمّية، اأو  اأثر فل�ضفي، لكنها  الأمة، واإن لم تخل من 
كالمّية، اأو اأدبّية، من مثل: اإبداعات البيروني، وابن الهيثم، واأبي بكر الرازي، وما 
حوته ر�ضائل اإخوان ال�ضفا - على الغمو�س وال�ضرّية اللذين اأحاطا بها، وعلى ت�ضّيع 
موؤلّفيها - وما اأفرزته حكمة التوحيدي، والمعّري، عدا ذلك لم يعد باقيًا في م�ضرى 
اأن  اإلى  كاماًل،  فل�ضفّيًا  ُيعّد  اأن  يمكن  ما  الم�ضرق  في  الإ�ضالمي  الفل�ضفي  التحليل 
نه�س وعي اإ�ضالمي جديد في المغرب، بعد اأن خبت جذوته في ال�ضرق، انطلقت 
اإرها�ضاته الأولى على يد ابن باجة وابن طفيل، وازدهرت تجلياته ثانية في الن�ضف 
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الثاني من القرن ال�ضاد�س الهجري بف�ضل »ال�ضارح الأكبر« ابن ر�ضد، الذي »اأعاد 
تحديد معالم فل�ضفة اأر�ضطو، وقّدم في �ضروحه درا�ضة نقديّة لما ارتكبه قبله ال�ضراح 
من اأخطاء«))(، لكنه وهو يفعل ذلك ظّل معت�ضمًا بدينه، متم�ّضكًا بهدي ن�ضو�ضه 
قد  ر�ضد  ابن  اإّن  نقول:  يجعلنا  مما  باإ�ضالمه؛  وعيه  عن  لحظة  تخّلى  وما  المنّزلة، 
فكره  ين�ضج  اأن  على  قدرته  بنف�س  بلغتين،  وينطق  باأ�ضلوبين،  يكتب  اأن  من  تمّكن 

فل�ضفيًا في ن�ضقين متوازيين متكاملين، ف�ضنع لفل�ضفته غايتين، لم ينف�ضال : 
غاية اإن�ضانّية، تحّققت بف�ضل جهده العقلّي الذي تجاوز من �ضبقوه في �ضروحاته 
في  ن�ضاأت  فل�ضفّية  مدر�ضة  من  »ما  اإنه  قيل  حتى  لأر�ضطو،  البالغ  وتقديره  الدقيقة 
الثقافة  اإلى  بعيد  اأو  قريب  من  تنت�ضب  اأن  اأمكن  اإل  ع�ضر  الثالث  القرن  بعد  اأوربا 
ي اأ�ضبابه وغاياته: كيف  الر�ضدّية«))(، لكن ما ي�ضتحّق الإلتفات اإليه، ودرا�ضته وتق�ضّ
لأوروّبا وقد نهلت من علم وفل�ضفات واآداب الم�ضلمين، لكن رغم اطالع كثير من 
علمائهم على تفا�ضيل العلم ال�ضرعي الإ�ضالمي، لم ترحب به، وجاهدت في منع 

تداوله، اأو ترجمته، اأو قراءته ؟ فاأي الطرفين هو الخا�ضر ؟ 
الإ�ضالم من م�ضدريها:  الوحي في  لغة  ا�ضتعمال  اأجاد لإثباتها   ، • �إ�سالمية	 غاية 
اإ�ضالمه،  من  ا�ضتقاها  التي  الأ�ضيلة  الروح  تلك  تفارقه  ولم  وال�ضنة،  القراآن 
اأحد  طغيان   – تفّرده  �ضّر  وهذا   – نلحظ  نكاد  فال  بها،  الثقة  �ضديد  وكان 
بل  جديدة،  فرقة  اأو  طائفة  اإن�ضاء  اإلى  يهدف  »لم  اإنه  الآخر،  على  الن�ضقين 
يرمي اإلى البرهنة على العقائد – برهنًة يقبلها كّل اإن�ضان مهما اختلفت درجة 
ذكائه وثقافته – اإلى الق�ضاء على النزاع والخالف بين الم�ضلمين«)3(، وا�ضح 

))( حممد عمارة: املادية واملثالية يف فل�ضفة ابن ر�ضد، �س: 6).
))( العقاد: ابن ر�ضد، دار املعارف، القاهرة، ط 6، �س: 50.

)3( حممود قا�ضم: الفيل�ضوف املفرتى عليه ابن ر�ضد، مكتبة الإجنلو امل�رشية، القاهرة، �س: 56.
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الإ�ضالمي جهة  الوعي  ُي�ضار  الفكر، واأن ل  ُي�ضاب  اأن ل  اأراد  ابن ر�ضد  اأن 
المغرب بما ابُتلي به في الم�ضرق من نزاعات وخ�ضومات، ولعّله اأي�ضًا اأراد 
»ت�ضييق الفجوة بين الفل�ضفة والدين« ))(، ويدل جهده في هذا الم�ضمار عن 
وعيه بوهمّية هذه الفجوة، واأن ل �ضند لها من ال�ضرع اأو العقل، لهذا لم تكن 
ق�ضّيته الأ�ضا�س في فكره التحليلي الإ�ضالمي هي التوفيق بين الفل�ضفة والدين، 
اإنما »التعار�س الفعلي القائم بين الخطاب البرهاني الذي تعتمده الفل�ضفة، 
والخطاب الجدلي الذي اعتمدته الفرق الكالمية التي لم يكن هدفها - براأي 
اآرائه ومعتقداته.  التاأثير في الخ�ضم، وهدم  – بناء الحقيقة، واإنما  ابن ر�ضد 
وهذا اأدى اإلى ت�ضتيت �ضمل الأمة واإلحاق الأذى بال�ضريعة والحكمة« ))(، 
اإنه يرى وجوب الف�ضل بين نوعين من الخطاب »خطاب للعامة وخطاب 

ة«)3(. حيث اإن طرق الت�ضديق الموجودة للنا�س هي: للخا�ضّ
- �لبرهانية، و�لجدليّة، و�لخطابيّة.

فال يجب اأن يكون الخطاب في غير اأهله، ويبقى لكل طائفة من النا�س خطابها، 
هذا في اعتقاد ابن ر�ضد �ضبٌب فيما لحق الأّمة من تباغ�س، وما اأ�ضاب ال�ّضرع من 
تمزيق، وقع فيه المتكّلمون لما �ضّرحوا بالتاأويل لمن لي�ضوا اأهاًل للت�ضديق وهم العاّمة 
؛ لأنه يرى اأن للن�س القراآني دللة ظاهرة، لكنه يحمل في طياته دللت اأخرى خفية، 
و�ضبب ذلك اأن النا�س مختلفون في مقدرتهم على فهم الوحي)4(، ابن ر�ضد يفّرق 
اإذن بين »الظاهر وهو فر�س الجمهور، والموؤّول وهو فر�س العلماء، وي�ضتدّل على 

))( ابراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج )، �س: 84.
))( حممد الع�رشي: �ضمن حتقيق كتاب »ف�ضل املقال« لبن ر�ضد، �س: 7: 8.

)3( ابن ر�ضد: ف�ضل املقال، �س: 96. 
 (4) Chryssi Sidiropoulou : Classic Issues in Islamic Philosophy and Thedology ,
Springer , New York , 2010 , Volum 4 , p 104
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�ضّحة ذلك بما قاله علي ابن اأبي طالب: »حّدثوا النا�س بما يفهمون«))(؛ فالبرهان 
»النظر  لأّن  اليقين؛  اإلى  ويو�ضل  العلماء،  بين  ويكون  وظيفته،  له  اخت�ضا�س  براأيه 
البرهاني ل يوؤّدي اإلى مخالفة ما ورد به ال�ضرع«))(، وهو المنوط به تحقيق وحدة 
البرهان، فهوؤلء �ضرب  باأ�ضاليب  العاّمة  اأن ُيخاطب  ال�ضرع والحكمة، ول يجب 
لهم الخالق عّز وجّل – بلطف منه – الأمثال في اآيات القراآن وطلب منهم الت�ضديق 
اإلى برهان  اأما ما تحتاج  بها، حيث »تكون الأدلة عليها في مقدور جميع النا�س، 
ة من النا�س، من يملكون القدرة عليه« )3(،  ودليل ونظر فقد جعلها اهلل تعالى لخا�ضّ
ابن ر�ضد ل يرى عيبًا في النهج البرهاني ذاته، واإنما يتلم�س العيب فيمن ي�ضتخدمه، 
ومع من يتوّجب ا�ضتعماله، ويعتبر اأن اأخطر ما واجه اأّمة الم�ضلمين هو ا�ضطرابهم 
كل ال�ضطراب في �ضرف كثير من األفاظ ال�ضرع عن ظاهرها اإلى تاأويالت توافق 
اعتقاداتهم؛ هذا في راأيه اأدى اإلى حدوث فرق �ضاّلة واأ�ضناف مختلفة »كّل واحد 
يرى اأنه على ال�ضريعة الأولى، واأّن من خالفه اإما مبتدع اأو كافر«)4(، كما ل يرى ابن 
ر�ضد خطئًا في التاأويل، هو ل يرى اأن نهجره، واإنما يوّجه اإلى القاعدة التي يجب 
اأن ُيبنى عليها حيث »ل يكون اإل عندما يخالف ظاهر الن�ّس النظر البرهاني« )5(، 
فالتاأويل عنده »اإخراج دللة اللفظ من الدللة الحقيقّية اإلى الدللة المجازّية، لكن 
ب�ضرط : اأن ل يخّل في ذلك بعادة ل�ضان العرب في التجّوز من ت�ضمية ال�ضيء ب�ضبيهه 
اأو ب�ضببه اأو لحقة اأو مقارنة اأو غير ذلك من الأ�ضياء التي عّددت في تعريف اأ�ضناف 
))( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة: حتقيق : حممد علي اجلابري، مركز درا�ضات الوحدة العربية، 

بريوت، �س: 99.
))( ابن ر�ضد: ف�ضل املقال، �س: 96

)3( املرجع نف�ضه، �س: 09).
)4( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة، �س: 00).

)5( ابن ر�ضد: ف�ضل املقال، �س: 97.
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الكالم المجازي«))(، رّبما لهذا ال�ضبب يف�ضر ابن ر�ضد حديث الر�ضول �ضّلى اهلل 
اإل واحدة«))(،  النار  فرقة كّلها في  اأّمتي على ثالث و�ضبعين  عليه و�ضّلم »�ضتفترق 
واأن الواحدة هي التي �ضلكت ظاهر ال�ضرع ولم توؤّوله تاأوياًل �ضّرحت به للنا�س«)3(، 
اأكبر  اأ�ضّر  من  اأّن  يرى  لكنه  الإ�ضالم،  في  الفرق  من  عديد  فعلته  ما  هذا  اأن  ويرى 
ال�ضرر في ذلك هو الغزالي؛ لأنه »�ضّرح بالحكمة كلها للجمهور، وباآراء الحكماء، 
اأّن غ�ضبة ابن ر�ضد من الكالم والمتكّلمين كانت  اإليه فهمه«)4(، يبدو  اأّداه  على ما 
غ�ضبة منهجّية، ان�ضّبت معظمها على الأ�ضاعرة، اإذ يرى »المعتزلة في الأكثر اأوثق 
تاأوياًل«)6(،  اأّن الأ�ضعريّة هم »اأقّل  التناق�س حين يرى ابن ر�ضد  اأما وجه  اأقواًل«)5(، 
ابن ر�ضد في وقفته من التاأويالت قد بلغ منه التخوف مبلغه، حتى يعّد التاأويل �ضببًا 
في ن�ضاأة »فرق الإ�ضالم«)7(، فخالف من �ضبقوه، وو�ضع اأ�ضا�ضًا جديداً يتم بناًء عليه 
ت�ضنيف الفرق والمذاهب في الإ�ضالم، ُيحمد لبن ر�ضد خروجه عن عداد الوا�ضفين 

لمخالفيهم بالكفر، هو بهذا ا ي�ضيب غر�ضًا عظيمًا من اأغرا�س الدين ال�ضحيح.
لكن ابن ر�ضد ل يتزحزح في كّل نهجه التحليلي الفل�ضفي عن يقينه اأّن الم�ضارين 

اللذين اختارهما ركيزتين لفكره، ل يفترقان، بل يندمجان:
- م�سار �لتحليل �لفل�سفي

))( املرجع ال�ضابق، �س: 97
))( اأخرجه احلاكم بعّدة األفاظ، ولفظ احلديث الوارد يف م�ضتدرك احلاكم: )/ 8))، واأخرجه ال�ضيوطي 

يف الدرر املنترثة يف الأحاديث املنت�رشة: )/ 3).
)3( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة، �س: 50).

)4( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة نف�ضها.
)5( ( ابن ر�ضد: ف�ضل املقال، �س: 8)).

)6( املرجع نف�ضه، �س: ))).

)7( املرجع نف�ضه، �س: ))).
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- وم�سار �لوعي بالإ�سالم 
اإنه يدرك »اأّن الحق ل ي�ضاّد الحق، بل يوافقه وي�ضهد له«))(، وغايتهما »معرفة 
الموجودات  اعتبار  اإلى  ندب  قد  ال�ضرع  »اأن  المعرفة«))(، وظّلت حّجته  اهلل حّق 
ما ورد  اإلى مخالفة  البرهاني  النظر  يوؤدي  القدماء؛ حيث »ل  في كتب  النظر  »ثم 
النظر  اإلى عدم  الغزالي حينما دعا  يواجه  اأن  اأراد  قد  ر�ضد  ابن  لعّل  ال�ضرع«)3(،  به 
للغزالي، حتى  ابن ر�ضد  تت�ضع وتتمّدد مواجهات  القدماء، هكذا  في كتب وعلوم 
يمكننا القول اإن اأحد المحاور الرئي�ضة التي ُبني عليها الفكر البرهاني التحليلي عند 
بالدرجة  للفل�ضفة  ينت�ضر  ابن ر�ضد  الغزالي، كان  �ضّكلته ردوده على  اإنما  ابن ر�ضد 
هوادة،  دون  الأ�ضعري  الكالمي  البحث  يتناول  وهو  للفال�ضفة،  فيها  ينت�ضر  التي 
ومن المفارقات اأنه »بينما كان فخر الدين الرازي يعيد تاأ�ضي�س المذهب الأ�ضعري 
باعتماد القيا�س الأر�ضطي، وتوظيف المفاهيم الفل�ضفّية التي ابتدعها ابن �ضينا، كان 
ابن ر�ضد – وهو المعا�ضر له- يفّكك المذهب الأ�ضعري مبرهنًا على اأنه مذهب ل 
ي�ضلح ل للجمهور لبتعاده عن ظاهر العقائد، ول ي�ضلح للعلماء والفال�ضفة لق�ضور 
اأّن الخالف  ا�ضتدللته، وجحد اأ�ضحابه لكثير من ال�ضرورات العقلّية«)4(، ويبدو 
كان اأ�ضمل من اأن يقت�ضر على هجوم ابن ر�ضد على الغزالي وح�ضب، اإذ اإّن ابن ر�ضد 
»هاجم المتكّلمين من الأ�ضاعرة هجومًا �ضديداً ل رفق فيه، وهم الذين كانوا يمّثلون 
الأ�ضعرية  بين  التحالف  اأّن  يبدو   ،)5( الموّحدين«  الأندل�س زمن  في  الدينّية  ال�ضلفّية 

))( ابن ر�ضد: ف�ضل املقال، �س: 96.
))( املرجع نف�ضه، �س: )3

)3( ابن ر�ضد، ف�ضل املقال، �س: 96.
)4( حممد عابد اجلابري: �ضمن حتقيق كتاب الك�ضف عن مناهج الأدلة، لبن ر�ضد، �س: )3.

)5( حممود قا�ضم: الفيل�ضوف املفرتى عليه، �س: )3.
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وال�ضلفّية – على عك�س ما حدث في الم�ضرق – كان �ضببًا وراء هجوم ابن ر�ضد على 
الأ�ضاعرة، والذي يرقى اإلى اأن يكون خ�ضومة مذهبّية ومنهجّية معًا، يقول ابن ر�ضد 
في رّده على تكفير الغزالي للفارابي وابن �ضينا ب�ضبب مجاراتهم لفكرة اأر�ضطو من 
اأّن اهلل تعالى ل يعلم الجزئيات اأنه »يعلمها بعلم غير مجان�س لعلمنا بها« لأّن علمه 
»تهافت  تفنيده  في  ر�ضد  ابن   ،)(( عنه  نتيجًة  ولي�س  للموجود  اأي  للمعلوم  عّلة  هو 
الفل�ضفة  في  العقالني  بحثه  وكان  فل�ضفّيًا،  كانه  مما  اأكثر  اإ�ضالمّيا  كان  الفال�ضفة« 
ذا طابع واقعي؛ فمو�ضوع المعرفة عند »ل ينف�ضل تمام النف�ضال عن البحث في 
الوجود اأو الطبيعة« ))(؛ فهو اأر�ضطي في الربط بين المعرفة والوجود، وهو اإ�ضالمي 
في اإيجاد �ضيغة مغايرة لهذا الرتباط، فال�ضرع في مذهب ابن ر�ضد يدلّنا اأّن طريقة 

معرفة اهلل عّز وجّل تنح�ضر في جن�ضين:
من  الموجودات  وخلق  بالإن�ضان،  العناية  على  الوقوف  طريق   : • �أحدهما	

اأجله.
: ما يظهر من اختراع جواهر الأ�ضياء والموجودات. • و�لثاني	

لهذا فاإّن ال�ضرع يزّودنا بالآيات المنّبهات على الأدلّة المف�ضية اإلى وجود ال�ضانع 
�ضبحانه، وهي مت�ضّمنة في كتابه العزيز)3( .

ومن هذين الطريقين ي�ضّدد ابن ر�ضد على �ضرورة الف�ضل بين ما يعلمه الجمهور، 
وما يعلمه العلماء؛ فالجميع يقت�ضرون على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنّية على 
الح�ّس، والعلماء يزيدون على ما يدرك من هذه الأ�ضياء بالح�ّس ما يدرك بالبرهان«)4(، 

))( ابن ر�ضد: ف�ضل املقال، �س: )0): 03).
))( عاطف العراقي: النزعة العقلية عند ابن ر�ضد، دار املعارف، القاهرة، ط 4، 984)م، �س: 94.

)3( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلّة، �س: 8)).
)4( املرجع نف�ضه، �س: ))).
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لعّل ابن ر�ضد قد بدا في هذه الم�ضاألة نظريًا اأكثر مما ينبغي، اإذ لم يطلعنا على الكيفّية 
التي ن�ضمن بها اأن ل يطلع العامة على خطاب العلماء البرهاني .

مع ذلك ان�ضغل ابن ر�ضد بالخطاب الديني، واحتّل في فل�ضفته م�ضاحة وا�ضعة، لم 
ينلها مو�ضوع اآخر، ترجم هذا الن�ضغال ا�ضتيعابه لما�ضي الأّمة، وا�ضت�ضرافه لالآتي 
الذي رّبما نعي�س اليوم واحدة من حلقاته الأ�ضعب، اإذ ل يخلو مبحث فل�ضفي عند 
ابن ر�ضد من كالم له متعّلق بالخطاب الديني، فقد كان هو القا�ضم الم�ضترك في فكره 
الدائم  الحر�س  فل�ضفته  على  اأ�ضفى  ما  والإن�ضاني؛  والطبيعي،  والخلقي،  الإلهي، 
على وعيه بجوهر الإ�ضالم، في الوقت الذي اآمن فيه بالعلم مرتبة اأولى، تتجاوزها 
قّوة الحكمة، فلم يكن اإذن اهتمامه بالخطاب الديني معزوًل بحال عن اإيمانه بالعلم 
هي  والحكمة  الفاعلة«،  باأ�ضبابها  الأ�ضياء  »معرفة  هو  عنده  العلم  لأن  والحكمة، 
اأّن  في  والفل�ضفة،  العلم  بين  فا�ضلة  حدوداً  ي�ضع  اإنه  الغائّية«،  بالأ�ضباب  »المعرفة 
الفل�ضفة، وهي تف�ضح عن الأ�ضباب الفاعلة فاإنها ترتقي اإلى معرفة الغايات والعلل 
البعيدة، ورغم عبارته الأر�ضطية في مظهرها فاإنه يرى الدين مت�ضّمنا لالثنين )العلم 
اأبطل  والفل�ضفة(؛ لأّن »من جحد كون الأ�ضباب موؤّثرة باإذن اهلل في م�ضّبباتها، قد 
يزاوج  جميعًا  الفل�ضفية  اأطروحاته  في  ر�ضد  ابن  هكذا  العلم«))(،  واأبطل  الحكمة 
ُيعّد خالفه مع خ�ضومه خالفًا  الديني، لهذا  البرهاني والن�س  الفل�ضفي  المنهج  بين 
منهجّيًا ولي�س مذهبّيًا، اإنه »يرتفع عن ح�ضي�س التقليد، ويتجّنب جدل المتكّلمين، 
وينّبه الخوا�س على وجوب النظر البرهاني« ))(، ذلك يدلّنا على قدرته الفائقة على 
التفّلت من علم الكالم، والثبات على اللتزام الفقهي، حيث لم تكن �ضاحة الفقه في 

))( ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلّة، �س: 93).
))( جميل �ضليبا: تاريخ الفل�ضفة العربية، �س: 469: 470
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الإ�ضالم مرتعًا للخ�ضومات كما كان علم الكالم، لذا قيل »اإّن ابن ر�ضد لم يدافع عن 
الفل�ضفة بالفل�ضفة، بل دافع عنها بالفقه«))(؛ فقد كان فقيهًا وهو يتفل�ضف بالدرجة 
ذاتها التي كان فيها فيل�ضوفًا وهو يتفّقه ؛ ففي اإجابته عن ماهّية اهلل تعالى يقول »اإّنه 
نور، م�ضتنداً اإلى ما رواه اأبو ذر عن الر�ضول �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم، عندما قيل له: هل 
راأيت رّبك؟ قال: نوٌر اأّنى اأراه«))(، بهذه الروح يتجّلى وعيه بدينه، فلم يكن اأ�ضيراً 
للرغبة في  الوعي، ولم يكن حبي�ضًا  التي تفقده هذا  الدرجة  اإلى  باأر�ضطو  لإعجابه 
الجدل واإثارة الخ�ضومات، اإنما كان تم�ّضكه عن قناعة بدللت ال�ضرع، لعّل ما اأّداه 
اإلى هذا التم�ّضك هو تمّكنه الفقهي، ورّبما اأثٌر مما حمله عن اأبيه وجّده، ا�ضتفاد من 
التجارب التي خا�ضها مفكرو الإ�ضالم في م�ضار التحليل البرهاني الفل�ضفي لق�ضايا 
الدين منذ ن�ضاأ مع الكندي، وهو حري�ٌس على اأن ي�ضلك هذا الدرب من الوعي نقّيًا 
غايته  اأحٌد، وكانت  فيه  يقاربه  لم  بجهٍد  اأنجزه  له،  الأكبر  المجّدد  فكان  خال�ضًا، 
منهجًا  فل�ضفيًا؛  بالإ�ضالم  الوعي  لمبنى  فاأ�ضاف  نف�ضها،  بالقّوة  وا�ضالمية  فل�ضفّية 

متكاماًل ل نجده وا�ضحًا متقنًا بهذا القدر اإل معه.

))( حممد الع�رشي: �ضمن حتقيق: »ف�ضل املقال« �س: 49.
ال�ضحيح،  الإمام م�ضلم يف  اأخرجُه  الأدلة، �س: )4). واحلديث  مناهج  الك�ضف عن  ابرن ر�ضد:   )((

كتاب الإميان، باب قوله �ضّلى اهلل عليه و�ضلم: »اإين اأراه« )/ )))، حديث رقم: )46.
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الم�سار الخام�س
بين اأخالق االإ�سالم وروحانيته

•الن�ضان الم�ضلم 	
•النموذج الأمثل 	

•الإ�ضالم 	
•روحانية الإ�ضالم 	

•اأخالق الإ�ضالم 	
•الت�ضوف لي�س جزءا من الإ�ضالم 	

•لماذا الت�ضوف ؟ 	
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ُيمثل الت�ضوُف – تحديداً- بين الم�ضلمين نموذجًا خا�ضًا للتدين، حيث تغلب 
عليه الروحانية، اأي التو�ضط بين العقالنية والمادية، ويمثل اأي�ضًا تجربة ذاتية تختلف 
هو  الذوقي  المنهج  اأن  على  متفقون  المت�ضوفة  جميع  لكن  اآخر،  الى  �ضوفي  من 

�ضبيلهم الى التدين والمعرفة.
 هذا الم�ضار يو�ضح خطورة النظر اإلى الت�ضوف على اأنه جزٌء جوهرٌي ومكوٌن 
النظرة  الم�ضلمين، لأن هذه  اآثاره بين  اأثراً من  اأ�ضيٌل من مكونات الإ�ضالم، ولي�س 
اأدت الى ظهور نوع من الولء لرجال الت�ضوف، تبدل هذا الولء عبر الممار�ضة اإلى 
مرتبة من التقدي�س، مما اأدى اإلى انت�ضار اأ�ضكاٌل من التعبد بعبارات واأفعال واأقوال 

ورموز المت�ضوفة.
 والت�ضوف لي�س اإل نوعًا من تفاعل العقل الم�ضلم مع الن�س القراآني والنموذج 
النبوي في الإيمان، لكنه ل يمثل اإل اأ�ضحابه ول يتعدى نطاق تدينهم، �ضحيٌح هو 
للم�ضلمين، ورغم  تكون  اأن  ن�ضبته يجب  لكن  في ظله،  نما  لأنه  بالإ�ضالم،  يت�ضل 
ي�ضتوعب  اأن  ي�ضتطع  لم  لكنه  وروحانيته،  الإ�ضالم  اأخالقيات  عن  متميٌز  تعبيٌر  اأنه 

روحانية الإ�ضالم كلها، ولي�س فيه الدللة التامة عن اأخالقياته جميعًا.
في  الم�ضلمين  من  كبيرة  قطاعات  بين  التعبد  اأنماط  في  يوؤثر  الت�ضوف  ولأن 
التدين  عن  خارجة  �ضلوكيات  يت�ضمن  ولأنه  المعا�ضرة،  الإ�ضالمية  المجتمعات 
بال�ضكليات  اللتزام  في  والمبالغة  التعبير،  في  والغمو�س  كالرمزية  المقبول، 
والطقو�س، والنعزال عن معطيات المجتمع ومتغيراته، فقد اأدى هذا عند كثير من 
العلماء والعامة اإلى ال�ضاءة الى الت�ضوف كعلم وكممار�ضة، مثلما اأدى اإلى ال�ضاءة 

الى الدين برمته. 
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متهيد :

الأخالقي  الدور  عن  البحث  متعة  الم�ضلمين  لدى  الت�ضوف  درا�ضة  في  اإن 
الح�ضاري في  اأثرهم  تلم�س  ال�ضيا�ضي عند من خا�ضوا تجربته، ومتعة  الجتماعي 

بناء الوعي بين الم�ضلمين، بمعنى:
•ماذا حمل هوؤلء المت�ضوفة اإلى الآخر غير ال�ضوفي - من الم�ضلمين، ومن  	

غير الم�ضلمين- منذ الع�ضر الأول للزهد وحتى اللحظة الراهنة؟
• وهل ا�ضتطاع المت�ضوفة اأن ي�ضلوا بمنتوجهم ال�ضوفي اإلى اأن ي�ضيروا جزءاً  	

اأ�ضياًل وجوهريًا من الإ�ضالم؟
• وما الأ�ض�س التي تجيز لنا الحكم على اأفعالهم التعبدية باأنها اإ�ضالمية؟ 	

وهذا هو الأهم - تجاوز عبارة »الت�ضوف الإ�ضالمي« ؟ •  وهل علينا – 	
منهجيًا  والأَولى  الأجدر  هي  الم�ضلمين«  »ت�ضوف  عبارة  ُتعد  •وهل  	

بالعتبار؟

م�ضيرة  اإلى  يقدم  اأن  ورجاله  ومذاهبه  تاريخه  خالل  من  الت�ضوف  ا�ضتطاع   
واإن نحا منحًى  ثرية ومتنوعة، وفكراً خ�ضبًا -  ذاتية  الإ�ضالمية تجارب  الح�ضارة 
فل�ضفيًا في مراحله المتاأخرة – كما ا�ضتطاع اأن يقدم �ضعراً له خ�ضو�ضيته، واأنماطًا 
�ضلوكية راقية، ونماذج مخل�ضة من التعبد، ون�ضيبًا من الجهاد لن�ضرة الدين وتهذيب 
النفو�س، وا�ضتطاع اأن يطرح نموذجا عمليًا من الأخالق الدالة على جانب عظيم 
من روحانية الإ�ضالم، ومع هذا كله يبقى ال�ضوؤال: هل ُيعد الت�ضوف جزءاً ون�ضيجًا 
بين  انت�ضرت  التي  التعبدية  الأفعال  وب�ضبب  لأنه  ؟،  الإ�ضالم  مكونات  من  اأ�ضياًل 
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الزهد  بين  الخلط  المت�ضوفة، وب�ضبب  اإلى  الأمة وُتن�ضب  بقاع  �ضتى  الم�ضلمين في 
والت�ضوف، وبين الإ�ضالم كدين والت�ضوف كعلم له اأ�ضوله ومدار�ضه ونظرياته، تبرز 

م�ضكلة كبرى تتلخ�س في �ضوؤال ربما تلحق به اأ�ضئلة اأخرى:
 - هل ُيعد الت�ضوف جزءاً من الإ�ضالم؟، ولمن ت�ضح ن�ضبة الت�ضوف: اإلى الإ�ضالم، 

اأم اإلى الم�ضلمين؟، وهل ي�ضح التعبد باأفعال ال�ضوفية؟
ما  اأن  اإثبات  مفادها  اأ�ضا�ضية،  فر�ضية  حول  الدرا�ضة  موجهات  تتمحور  هكذا 
ينتمى  الت�ضوف  واأن  التعبد،  من  الدرجة  في  فرق  هو  اإنما  والت�ضوف  الزهد  بين 
للم�ضلمين كفعٍل اجتهادٍي وكنموذٍج تعبدي، ول ينتمي اإلى الإ�ضالم كجزء اأ�ضيل 

من مكوناته.
ول�ضوف يقودنا المنهج التحليلي عبر هذا الم�ضار لبيان ما للزهد من اأثر ا�ضتقاه 
الوحي، و�ضنعتمد ال�ضتقراء منهجية ل�ضتجالء نماذج عدة من  الُعّباد من ن�ضو�س 
الأفعال التعبدية التي مور�ضت بين الم�ضلمين منذ الع�ضر الأول، مثلما نعتمد النقد 
منهجية لبيان الت�ضابك بين الزهد والت�ضوف من جهة، وبين الت�ضوف والإ�ضالم من 
جهة ثانية، للتو�ضل اإلى اإمكانية الف�ضل بينهما واإقرار ما يجب اأن يكون �ضوفيًا، وما 

يجب اأن يكون اإ�ضالميًا، ووجه العالقة المو�ضلة بينهما.

االإن�سان امل�سلم: 

هو ذاك الإن�ضان الذي مثله في اإن�ضانيته كغيره من الب�ضر، في كل ع�ضر، وفي كل 
المعرفة  ي�ضتلهم منها  التي  العقالنية  تتوافر لديه  يعي�س،  اأي ظروف  اأر�س، وتحت 
اإلى  المادية  ت�ضده  كما  والمنطقية،  الواعي  والتاأمل  والتفل�ضف  والتمييز  والحكمة 
حب الثراء والترف ورغبة الإ�ضباع لحاجاته الح�ضية والتملك وال�ضتحواذ، وت�ضغله 
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ويوؤثر  ويتكيف  ليتعارف  الآخر،  مع  التوا�ضل  اإلى  تدفعه  التي  الجتماعية  نوازعه 
ويتاأثر وينخرط مع غيره في اأن�ضطة وتجاذبات وتقاربات وربما تناف�ضات و�ضراعات 
اإلى  بوجدانه  تهفو  التي  الروحانية  تلك  باأخرى  اأو  بدرجة  ت�ضغله  مثلما  مختلفة، 
الإن�ضانية  الفطرة  تن�ضدها  التي  الأخالق  وغاية  والرحمة  الحق  نبع  حيث  ال�ضماء، 

عندما ت�ضفو وترتد اإلى اأ�ضولها الربانية.
 لكن هذا الن�ضان على يقين اأنه متميٌز في التاريخ، وفي الأر�س، وفي ال�ضماء، 
لأن اهلل تعالى اخت�ضه بختام النبوات والر�ضالت المنزلة من ال�ضماء، هذه الختامية 

تج�ضدت في نموذٍج هو الأمثل والأكمل لإن�ضانية الم�ضلم. 

النموذج االأمثل: 

حيث يلجاأ كل موؤمن تقّي من اأمة الإ�ضالم في حياته وممار�ضاته وتجاربه واأقواله 
ال�ضواب،  وتلهمه  ره،  تب�ضّ لأنها  بنماذج خّيرة،  القتداء  اإلى  واعتقاداته  وت�ضوراته 
وتر�ضده اإلى ما ينبغي اأن يكون، ليتعالى عما هو كائن، وليرتقي اإلى الأف�ضل، هذا 
ما اأدركته ال�ضحبة الأولى ممن اهتدى بالر�ضالة المحمدية منذ لحظاتها الأولى في 

مكة، بعد ا�ضتقرائهم جوهر الدين الجديد.
 تمثل لهم هذا النموذج في �ضخ�س الر�ضول محمد ملسو هيلع هللا ىلص، خا�ضة واأنهم اأدركوا 
ويرونه  ي�ضمعونه  ال�ضر«))(،  اأفعال  عن  م�ضروف  الخير  اأفعال  على  »مجبول  اأنه 
ويجدونه معهم ولهم وبهم وفيهم مثاًل تامًا راقيًا لتج�ضيد كافة الم�ضامين الإيمانية، 
اعتقاداً وممار�ضًة، قوًل وفعاًل، عقاًل وروحًا وتلم�ضًا ماديًا، فرداً له كينونته الم�ضتقلة 
وواحداً في جماعته، واقعيًا ومدركًا في الوقت ذاته م�ضير الإن�ضان اإلى يوم الح�ضاب، 

))( ابن خلدون: املقدمة، حتقيق: دروي�س اجلويدي، املكتبة الع�رشية، بريوت، ط)، 000)، �س69
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يعاي�ضونه، وهو ين�ضح وُيعلِّم، وهو يٌبّلغ، وهو يقاتل، وهو ياأكل وي�ضرب، وهو في 
يناجى  يتعّبد ويخل�س، وهو  اإليه، وهو  ُيوَحى  ويتقن، وهو  يعمل  اأهله، وهو  مهنة 
مواقفه  اأ�ضد  في  معهم  وهو  وعطاًء،  اأداًء  الحقة  الروحانية  يعلمهم  وهو  ويخ�ضع، 
حياتيًة يكابدها كان�ضان وهو بينهم- عندما يخ�ضف نعله بيده ال�ضريفة – مثلما هو 
معهم في اأ�ضد مواقفه ات�ضاًل بخالقه زهداً وعبادًة وارتقاًء وطاعًة كما حدث في ليلة 

معراجه اإلى ال�ضماء.
اإن من يتاأمل كل هذه المتقابالت الن�ضانية من اأقوال واأفعال و�ضفات، يمكنه اأن 

ي�ضتدل وبي�ضر من تحليل نموذج الإن�ضانية الأمثل في الإ�ضالم، على اأن: 
�ضخ�ضية الفاعل- محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص- في كل الحالين المتقابلين اإنما هي واحدة

تملك القدرة والمعاي�ضة التامة للفعل في كل حاٍل على حده
في تدين حقيقي يعبر عن روحانية واأخالق الإ�ضالم بتمامهما

الأبعاد  هذه  تن�ضهر  بل  روحانية،  اأو  اجتماعية  اأو  مادية  اأو  لعقالنية  تحيٍز  دون 
جميعًا لت�ضكل نموذجًا اإيمانيًا في �ضورته التي ينبغي اأن يكون عليها الموؤمن الحق 

في الإ�ضالم.
وهذا يمثل الدين الحق والعبادة التامة في النموذج الأول والأكمل والأمثل من 
ُيقَتدى به، خا�ضة وقد قيل في و�ضف القراآن له  اأن  الأمة، والذي يجب وي�ضتحق 
كانت ظاهرة  المر�ضية  والأفعال  الحميدة  الأخالق  اإن  لعلى خلق عظيم«  »واإنك 
الجميلة  المر�ضية  واأفعاله  حميدة  كاملة  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  اأخالق  كانت  ولما  عليه، 

)((
وافرة، و�ضفها اهلل تعالى باأنها عظيمة.

))( اخلازن: لباب التاأويل ومعاين التنزيل، مكتبة املثنى، بغداد، ج4، �س5)3.
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االإ�سالم: 

هذا  يمثل  الذي  ال�ضخ�س  هو»  فالم�ضلم  ذلك  وعلى  النقياد،  يعني  فالإ�ضالم ً
النقياد هلل تعالى«))(، وبالنظر الى الإ�ضالم كديٍن �ضماوي منزل، ي�ضعنا في مواجهة 

معنيين هما:
•الإ�ضالم عندما يطلق على الن�ضو�س التي اأوحي بها اهلل تعالى مبينًا دينه 	

الن�ضو�س  بهذه  اإيمانه  في  الإن�ضان،  عمل  على  يطلق  عندما  •والإ�ضالم  	
وا�ضت�ضالمه لها))(

وهذان المعنيان قائمان، غير اأنه لكيال تاأخذنا عموميات الألفاظ الدالة عليهما، 
ولتوخي المزيد من الدقة والتحديد، فاإن الدللة التي �ضنعتمدها وننطلق منها لنبني 
ر�ضوله  اإلى  اهلل  اأوحاه  كما  ومنهاجها  الأمة  هذه  »�ضرعة  الإ�ضالم  كون  هي  عليها 
المبعوث اإليهم رحمة منه وف�ضال«)3(، والذي » ُيعرف من الكتاب وال�ضنة المعتمدة 
عند علماء نقد الروايات«)4(، ويمثل »اإجماع الم�ضلمين على ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
عقائد وعبادات ومعامالت لإ�ضالح اأمور الدنيا والآخرة«)5(، هذا المعنى يو�ضلنا 
مثٌل  اأو  العقل،  يحتويها  الت�ضورات،  من  مجموعة  مجرد  لي�س   « نعنيه  ما  اأن  اإلى 
يتمثلها الخاطر، اأو اأحكام موقوفة التنفيذ، واإنما هو معتقد، ي�ضحبه عمل، واإيمان 

 (1) Mark J. Sedgwik: Sufism, The American University. Cairo Press, Cairo, 2000,
p.8

))( �ضعيد حوى: الإ�ضالم، دار ال�ضالم، القاهرة، ط 4، )00)، �س6
)3( حممد حممد ح�ضني: الإ�ضالم واحل�ضارة الغربية، دار الفرقان، القاهرة، �س 5

)4( �ضعيد حوى: الإ�ضالم، �س 8
الرازق، تقدمي:  لل�ضيخ على عبد  العلماء على كتاب »الإ�ضالم واأ�ضول احلكم«  )5( من رد هيئة كبار 

ال�ضيد تقي الدين. جملة الأزهر،4)4)هجرية، �س 6)
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ب�ضورة �ضلوك موجه بهذا الإيمان«))(، فهذا كله يخبر عن ا�ضتقرار النقياد في �ضمائر 
الم�ضلمين، عندما تاأ�ض�س هذا النقياد وفق روحانيٍة واأخالقياٍت معبرٍة عن الإ�ضالم، 
انتهت بين ال�ضحابة اإلى نماذج اإيمانية متباينة، رغم وحدانية النموذج الأمثل لر�ضول 
الأمة، وكمال ووحدانية الم�ضدر ال�ضماوي لكالم اهلل تعالى، ولعل هذا يمثل غاية 
من غايات الإ�ضالم حين يراعي الفروق والتباينات بين النا�س في تعبدهم واإيمانهم، 
لأن الأ�ضا�س الفل�ضفي لالأخالق الإ�ضالمية »يقوم على مطلبي الج�ضم والروح، ذلك 

على م�ضتوى الفرد وعلى م�ضتوى الجماعة«))(.
 اإن روحانية الإ�ضالم لما فعلت فعلها بين الم�ضلمين اأفرزت تمايزاً في ال�ضخ�ضيات 
الإيمانية، وفي هذا يتجلى اأحد اأهم واأكبر اأ�ضرار القوة وال�ضدق والواقعية وال�ضمولية 
لالأمة  الدين  هذا  يقدم  عندما  بدينهم،  الم�ضلمين  وعي  بها  يت�ضف  التي  والتزان 
من  دموعه  وتغلبه  جوارحه  وتخ�ضع  قلبه  ينفطر  الذي  بكر  اأبي  ال�ضّديق  �ضخ�ضية 
وقوته  وح�ضمه  حزمه  في  عمر  الفاروق  و�ضخ�ضية  تعالى،  هلل  والمحبة  الخ�ضية 
المالئكة في جوده وحيائه  منه  ت�ضتحي  الذي  للعدل، و�ضخ�ضية عثمان  وانت�ضاره 
و�ضباقه في العطاء الذي ُير�ضي ربه، و�ضخ�ضية علّي الفقيه الورع الحكيم الذي يقدر 
وي�ضبر ويعفو وتاأتيه الحكمة �ضائغة طيعة، ونماذج اإيمانية معهم مثل: م�ضعب وبالل 
و�ضلمان وابن عبا�س وابن م�ضعود وابن الوليد وابن عوف و�ضعد وحمزة واأبو عبيدة 

وعمار واآخرين من ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم واأر�ضاهم اأجمعين.
اأدبهم الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص، ورباهم تربية نورانية، واأقر لهم بما ج�ّضدوا �ضوراً حقيقية 
اأن  لأحد  فلي�س  وتميزها،  ورقيها  الخاتمة  الر�ضالة  روعة  وبها  فيها  يكتمل  متباينة 

))( عبد الكرمي اخلطيب: التعريف بالإ�ضالم، دار املعرفة، بريوت، �س 9))
))( اأحمد عروة: الإ�ضالم يف مفرتق الطرق، ترجمة: عثمان اأمني، �س )7
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يتعجب اأنه بعد وفاة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص كيف رق قلب عمر ال�ضديد مهدداً بقطع رقبة من 
يقول اإن محمداً قد مات، وا�ضتد قلب اأبي بكر الرقيق عندما اأطلق قولته »من كان 
يعبد محمداً فاإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد اهلل فاإن اهلل حي ل يموت« ؛ لأن 
فعل كل منهما في الأولى – في حياة الر�ضول- وفي الثانية- بعد وفاته- يعبر عن 
اجتهاٍد مخل�س، اأ�ض�ضه وعٌي بالظرف والحال والن�س، وتربيٌة نموذجيٌة، واإخال�ٌس 
هلل تعالى، مما ي�ضفر عن التناغم - الذي �ضاد هذا الزمن - بين الن�س اللهي وواقع 
الم�ضلمين، لذلك لي�س لنا اأن نتجاوز حقيقة اأنه »كان في ال�ضحابة والتابعين ومن 
َبعَدهم فهٌم للدين، وكان للخا�ضة من الفهم في ال�ضريعة ما لم يكن للعامة«))(، لهذا 
عندما ظهر الزهد بين طائفة من الم�ضلمين، ثم عندما تحول هذا الم�ضلك الإيماني 
فيما بعد اإلى ما يعرف بالت�ضوف، فاإن الفعل التعبدي في الحالتين كان يمثل بين هذه 
الغالب على عمومها))(، هكذا  الفردي هو  الطابع  بينهم، لكن  الطائفة حالة عامة 
الإ�ضالم وهو ين�ضر الجماعية وروحها، فاإنه اأبداً ل يغ�س الطرف عن اإثبات حقيقة 
وجود الطاقات الذاتية لأفراد الموؤمنين، اإذ اإنه ُيقرهم علي �ضحتها ما كانت في اإطار 

�ضرعي من الدين.
ال�ضحابة،  بع�س  عند  الإيمانية  العقيدة  من  اأكبر  بن�ضيب  العقالنية  ا�ضتاأثرت 
وا�ضتحوذت الروحانية على قدر اأكبر عند البع�س الآخر، لأن الإ�ضالم عبر ن�ضو�ضه 
القراآنية ومن خالل اأقوال واأفعال النبي الكريم محمد ε، عندما ير�ضد الم�ضلم اإلى 
التعبد اإنما ير�ضده اإلى اللتزام بالفعل التعبدي، لكنه يدع خ�ضو�ضية وتفرد الممار�ضة 
لكل اإن�ضان ح�ضب ما يملك من قدرة على الطاعة، وح�ضب وعيه لمراد الن�س، واأي�ضا 

))( ال�ضاطبي: املوافقات، حتقيق: اأبو عبيدة اآل �ضلمان، دار ابن عفان، ط)، 997)، جملد)، �س45).
))( ح�ضني �ضربي: روؤية اهلل يف الإ�ضالم، دار ال�ضياء، اأبوظبي، ط)، ))0)م، �س)5)
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ح�ضب تفاعله مع واقعه الن�ضاني والجتماعي، فعندما يخبر الم�ضطفى ε اأ�ضحابه 
ومن ثم اأمة الم�ضلمين، "�ضلوا كما راأيتموني اأ�ضلي"))(؛ فاإنه يدلهم على هيكل الفعل 
التعبدي في ال�ضالة واآلياته واأركانه و�ضرائطه، ويدع ممار�ضته وا�ضت�ضعاره واأثره لكل 
م�ضلم وفق ا�ضتطاعته في الخ�ضوع والإخال�س والمجاهدة، ليبلغ هذا المتعبد اأرقى 

مراتب اليمان على قدر جهده واخال�ضه في العبادة.
كما اأنه عندما كان ينحاز اأحٌد من الم�ضلمين اإلى عقالنية اأكبر اأو روحانية اأكبر 
في العهد الأول، كان هناك من يراجعه، حدث هذا منذ التفاعل الأول للم�ضلمين 
الذي كان  الزهد  اأن  ال�ضحيحة، والدليل  النبوية  القراآني وال�ضنة  الن�س  مع مرادات 
لأن  الزمن،  ذلك  في  مقبوًل  يكن  لم  المجتمع  عن  والعزلة  الن�ضحاب  في  يتمثل 
كان  للم�ضلم  والأكمل  الأمثل  النموذج  باعتباره  اإليه  ُينظر  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي محمد 
يمار�س حياته مع النا�س ويتزوج وينجب ويقاتل وي�ضارك في الحكم))(، كما ُعرف 
عنه الزهد، لكن دون اأن ي�ضتغرقه هذا الزهد اأو ياأخذ به اإلى الم�ضالك التي ارتادها 
فيما بعد المت�ضوفة من الم�ضلمين، نقول ذلك لأن »فريقًا ممن در�س ن�ضاأة الت�ضوف 
قد خلط بين الزهد والت�ضوف«)3(، والحق اإن الفارق النوعي بينهما مما ل يمكن 

تجاوزه اإلى درجة الخلط بينهما. 

روحانية االإ�سالم :

اإن القراآن وهو د�ضتور الأمة الم�ضلمة، يب�ضط اأنواره في كل �ضبيل َيهدي لُيهتدى 
اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ، برواية حممد بن احل�ضن ال�ضيباين، باب )، �ضالة اخلوف، )/ 60.   )((
ابن حبان يف  �ضها فرتك ركنا عاد، )/ 98). ورواه  باب من  الكربى،  ال�ضنن  البيهقّي يف  واأخرجه 

�ضحيحه.5/ 6))
Carl Ernst: Early Islamic Mysticism, Paulist Press, New Jersey, 1996, p. 20. )((

)3( اأحمد حممود �ضبحي: الت�ضوف، دار املعارف، القاهرة، �س9) 
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للنف�س، ولأن عطاءه  اإمتاعًا  الروحانية  يقدم  مثلما  للعقل  اإ�ضباعَا  الحجة  ويقدم  به، 
يظل بغير انقطاع، كان له اإلى النف�س الب�ضرية مدخالن: 

�لأول:  عقلي، يقدم له البرهان الذي ي�ضت�ضيغه وين�ضجم مع ملكاته وقدراته ويريح 
باله، ويقيه الظن المهلك وال�ضك الم�ضني.

و�لثاني:  روحي، يفي�س عليه باآثار حب اهلل تعالى، في�ضعد به - بروحانية تزخر بها 
اإلى من و�ضف نف�ضه بالرحمة والقدرة والعلم واللطف  اآيات القراآن - 

والجالل والإكرام. 
اإلى  وا�ضحة  »دعوة  اأنه  كما  به«،  يتعبد  »مما  الم�ضلمين  وجدان  في  والقراآن 
اأقل  ت�ضغل  اأن  بحال  لها  يمكن  ل  الإ�ضالم،  في  والروحانية  الروحي«))(،  التجاه 
من ن�ضف ما يمثله هذا الدين من عقيدة و�ضريعة، فتاأتي الأخالق - ب�ضقيها النظري 
والعملي- لتوؤ�ض�س الن�ضف الآخر من حقائق الإ�ضالم ومفاهيمه، فيتكامالن ليحددا 
اأن الإ�ضالم ن�ضفان هما: الروحانية والأخالق،  معًا جوهر الإ�ضالم، وهذا ل يعني 
لأنهما يتمازجان، فالروحانية على وجه الخ�ضو�س هي روح الإ�ضالم الوقادة التي 
تنبعث في كل مفا�ضله وفي �ضتى م�ضامينه، ليتحقق من هذه الروح وتلك الأخالق 

اأ�ضول الدين ال�ضحيح.
 هذه الروحانية التي ذهب المت�ضوفة في تقدي�س مكانتها مذاهب �ضتى، اأ�ضاءت 
اإليهم من حيث اأرادوا اإثبات تعلقها بالإ�ضالم، لذا يقول البيروني في الت�ضابه بينهم 
وما ظهر عند زهاد الهند من اأن العارف »اإذا و�ضل اإلى مقام المعرفة فاإنهم يزعمون 
الغيب  يعلم  بها  واختالف  تغيير  عليها  يجري  ل  قديمة  روحان،  له  يح�ضل  انه 
اأقاويل  مثل  »مثله  اإن  ويكمل  والتكوين«،  للتغيير  ب�ضرية  واأخرى  المعجز،  ويفعل 

))( عبد احلليم حممود: ق�ضية الت�ضوف، ن�ضخة الكرتونية متوفرة مبكتبة امل�ضطفى، �س)8)
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النف�س«،  به حياة  الذي »ما  الروح  ا�ضُتقت من  التي  الروحانية  الن�ضارى«))(، تلك 
وهي »خلق من خلق اهلل لم يعط علمه اأحداً«، لهذا اأطلق لفظ الروح على: القراآن 
والوحي والرحمة وجبريل))(، في اإ�ضارة اإلى الأمور التي تتعالى عن الح�ضيات وترقى 

اإلى عالٍم اأبهى واأكمل.
هذه الروح اإنما هي »لطيف مودع في القلب منه الأخالق وال�ضفات الحميدة«)3(، 
هكذا ل تعبر الأخالق اإل على اأ�ضولها التي تنبع منها وهي الروحانية، فالروحاني 
من الخلق: نحو المالئكة ممن خلق اهلل روحًا بغير ج�ضد، لهذا فالروحانيون اأرواح 
ي�ضبق  لم  مثال  على  ال�ضيء  »ابتداع  العرب  كالم  في  والَخلق  اأج�ضام)4(،  لها  لي�س 
اإليه)5(، هكذا ا�ضُتق الُخُلق من َخَلَق، والُخلق هي »حال للنف�س را�ضخة ت�ضدر عنها 
الالم  ب�ضم  فالخلق  روؤية«)6(،  اأو  فكر  اإلى  حاجة  غير  من  �ضر  اأو  خير  من  الأفعال 
و�ضكونها، هو الدين والطبع وال�ضجية، وحقيقته اأنه ل�ضورة الإن�ضان الباطنة، وهي 
نف�ضه، واأو�ضافها ومعانيها المخت�ضة بها بمنزلة الخلق ل�ضورته الظاهرة واأو�ضافها 
ومعانيها، ولها اأو�ضاف ح�ضنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان باأو�ضاف ال�ضورة 
الباطنة اأكثر مما يتعلقان باأو�ضاف ال�ضورة الظاهرة، ولهذا تكررت الأحاديث في 

مدح ح�ضن الخلق)7(.
اآباد، ط )،  العثمانية، حيدر  املعارف  للهند من مقولة، مطبعة جمل�س دائرة  البريوين: يف حتقيق ما   )((

�س)5 : 53
))( ابن منظور: ل�ضان العرب، دار املعارف، القاهرة، املجلد الثالث، �س 7)

)3( التهانوي: ك�ضاف ا�ضطالحات الفنون، ج)، �س877
)4( ابن منظور: ل�ضان العرب، املجلد الثالث، �س 769)

)5( امل�ضدر نف�ضه، املجلد الثاين، �س 43))
ج)،  004)م،  ط4،  القاهرة،  الدولية،  ال�رشوق  مكتبة  واآخرون،  اأني�س  اإبراهيم  الو�ضيط:  املعجم   )6(

�س)5)
)7( ابن منظور: ل�ضان العرب، املجلد الثالث، �س45))
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لعلى خلق عظيم} على  التف�ضير في قوله تعالى {وإنك  اأجمعت كتب  اأي�ضا   لهذا 
اأن المق�ضود بهذا الخلق هو دين عظيم من الأديان، وحقيقته في اللغة: ما ياأخذ به 
الإن�ضان نف�ضه من الأدب وي�ضمى خلقًا، لأنه ي�ضير كالخلقة فيه، و�ضمي خلقًا عظيمًا 
لجتماع مكارم الأخالق فيه، ودللته قولهε "اإن اهلل بعثني لأتمم مكارم الأخالق"، 
ال�ضال�ضة  بهذه  القراآن"))(،  كان  خلقه  "اأن  عائ�ضة  عن  م�ضلم  �ضحيح  في  ورد  وما 
يقول  التهانوي  اأن  حتى  والروحانية،  الأخالق  بين  والتام  القوي  التمازج  حدث 
»اإذا كان �ضاحب الج�ضم ي�ضتعمل الأخالق الملكية فاإن الروح تتقوى ويرفع حكم 
اأن ي�ضير الج�ضد في نف�ضه كالروح«))(،  اإلى  الثقل عن نف�ضها حتى ل تزال كذلك 

فالروحانية بهذا ل تنف�ضم عن الُخلق.
فهل ما بين الأخالق والروحانية ما يفر�س اجتماعهما معًا ؟

اأو اأن ما بينهما في الإ�ضالم تحديداً هو تماثل يف�ضى اإلى درجة تامة من التطابق؟ 
ي�ضعب اإذن قبول فكرة »عدم الموائمة« بين الأخالق والروحانية في الإ�ضالم، 

كما ل يمكن ت�ضور اأن تن�ضاأ بينهما مواجهة لتتحول عالقتهما اإلى ت�ضاد . 
فدللت الن�س القراآني تثبت التكامل حد التطابق في الإ�ضالم بين:

�لروحانية: التي يجب اأن يتحلى بها قلب الموؤمن 
من  عنه  ي�ضدر  ما  و�ضائر  واأفعاله  اأقواله  عليها  تدل  اأن  يجب  و�لأخالق:  التي 

معروف.
))( القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املح�ضن الرتكي، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، 
ط006)، ج))، �س)4) والزخم�رشي: الك�ضاف، دار الفكر للطباعة، بريوت، ج6، �س80) وابن تيمية: 
التف�ضري الكبري، حتقيق: عبد الرحمن عمرية، دار الكتب العلمية، بريوت،ح6، �س83 واخلازن: لباب 

التاأويل، مكتبة املثنى، بغداد، ج4، �س6)3
))( التهانوي: ك�ضاف ا�ضطالحات الفنون، ج)، �س878
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ورد ذلك في اأكثر من مو�ضع قراآني، من اأبرزها هذا القتران في اأغلب نداءات 
عن  يعبر  فيما   - عملوا  والذين   – الروحانية  عن  يعبر  فيما   - اآمنوا  للذين  القراآن 
الأخالق العملية، وات�ضح هذا التطابق في خطابه تعالى اإلى الر�ضل، والى الموؤمنين، 
والى عامة النا�س، وفي خطاب المر�ضلين اإلى اأقوامهم، فاإن اهلل تعالى ي�ضــف فريقًا 
من عباده {وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونًا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمًا، 
والذين يبيتون لربهم سجداً وقيامًا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامًا، 
انها ساءت مستقراً ومقامًا، والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} الفرقان 
63: 67، يقول القرطبي »ذكر المولى عباده الموؤمنين وذكر �ضفاتهم، واأ�ضافهم اإلى 
�ضمعه وب�ضره ول�ضانه وقلبه  اأطاع اهلل وعبده و�ضغل  لهم، لأن من  ت�ضريفا  عبوديته 
الأخالقية  الدللت  العبودية«))(، كما وردت  ا�ضم  ي�ضتحق  الذي  فهو  به  اأمره  بما 
في و�ضفه تعالى للموؤمنين))(، وفي و�ضفه �ضبحانه لر�ضوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص { فبما رحمة 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين} اآل عمــران، 59)، وقولـه تعالى {لقد 
بالمؤمنين رءوف رحيم} التوبة:  أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم  جاءكم رسول من 
8))، وفي و�ضية لقمان لبنه)3(، وفي و�ضفه عز وجل المجتمع الإ�ضالمي الفا�ضل 
في اأخالقيات اأهله وروحانيتهم، حيث اإن الآيات التي تنحو هذا المنحى تحمل من 
الدللت والأ�ضرار لهداية العقل والقلب وتوجيه ال�ضلوك، لتلتئم روحانية اليمان 
واأخالقيات العمل بما يو�ضل اإلى تزكية النف�س و�ضالحها في واقعيٍة وتوازٍن بعيٍد 
الت�ضوف في  ينت�ضبون الى  اأغواره كثيٌر ممن  عن المغالة و ال�ضطط الذي وقع في 

))( القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ن�ضخة اليكرتونية متوفرة على اإ�ضالم ويب، ج9)، �س89
))( �ضورة »املوؤمنون«، الآيات ):))

)3( �ضورة لقمان
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الع�ضور الالحقة .
))(كافة الأطر التي ت�ضيد البناء الأخالقي في الإ�ضالم بما يحمله من 

و�ضع القراآن 
روحانية ت�ضري في كافة اأرجائه، كانت حياة الر�ضول ε هي نموذجها الحي، الذي 
يجهر عامة المت�ضوفة باأنه ملسو هيلع هللا ىلص قدوتها الأولى، لكن ما ل يمكن انكاره تلك الهوة 
ا�ضتقر  اأن  منذ  المت�ضوفة  اأتاها  التي  التعبد  وطرائق  للر�ضول  اليماني  النموذج  بين 
الت�ضوف علمًا معبراً عن الإ�ضالم، لهذا جانبه ال�ضواب من ق�ضر روحانية الإ�ضالم 
- في التم�ضك بالدين - على اإطار بعينه، اأو في زمن بعينه، اأو في اأ�ضخا�س بعينهم، 
القراآن  ت�ضمنت  التي  تلك  منها  الأولى  اأربعة:  مراحل  اإلى  الروحانية  يق�ضم  عندما 
الح�ضن  من  بدءاً  �ضخ�ضيات  اإلى  الباقية  الثالث  وي�ضنف  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�ضول  ومعراج 
الب�ضري حتى ابن عربي))(، فانحاز اإلى المو�ضوعية عندما يقر اأثر القراآن واآياته في 
الم�ضلمين روحانيًا، لكنه يتجاوز المو�ضوعية عندما يغفل عن روحانية الإ�ضالمية 
في عمومها والتي تتغلغل في اأنحاء العقيدة وفي �ضتى م�ضاراتها، هذا لي�ضع ال�ضند- 
في اعتقاده- لظهور الت�ضوف بين الم�ضلمين، والواقع اأن تلك المقولة التي راجت 
لل�ضوفية  »بالن�ضبة  اأنه  من  الم�ضت�ضرقين  من  نفٌر  لها  واأ�ض�س  الت�ضوف  موؤرخي  بين 
جميعهم فاإن محمداً ملسو هيلع هللا ىلص هو ال�ضوفي الأول«)3(، ورددها كثيٌر من الباحثين العرب 
واأننا  بحق«)4(،  الإ�ضالمي  للت�ضوف  الأول  الرائد  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  »ُيعد  يقال  حتى 

واجلمعة)،  والنحل90،  والأعراف99)،  وهود75،  عمران34)،  واآل   ،37 ال�ضورى،  يف:  ورد  كما   )((
واحلجرات))-))،  والتوبة9))،  واملائدة)-)،   ،37-34 وال�رشاء  واملعارج)3،  وال�ضم�س0-9)، 

و�ضواهد عدة من اآيات القراآن الكرمي
.(7 .Carl Ernst: Early Islamic Mysticism، p ))(((

 (3) Mark J. Sedgwik: Sufism the essentials, The American University Cairo Press
 2000,p. 13

)4( عامر النجار: الطرق ال�ضوفية، دار املعارف، القاهرة، ط6، 995)، �س8
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»ن�ضتطيع اأن نح�ضر الم�ضدر النبوي في ن�ضاأة الت�ضوف الإ�ضالمي في اأخالق النبي 
ثم في اآدابه«))(،حتى اأن اأحد رموز واأقطاب ال�ضوفية المعا�ضرين ي�ضرح باأن »المثل 
الأعلى لل�ضوفية على بكرة اأبيهم، اإنما هو ر�ضول اهلل ε"))(، وكل هذا �ضحيح ولي�س 
اأي�ضًا هو المثل الأعلى  باأنه محمداً ر�ضول اهلل  ُيقال  اأن  اأنه يجب  لنا فيه �ضك، غير 
للفقهاء والمف�ضرين والمحدثين والمتكلمين والأ�ضوليين والمتفل�ضفة وكافة ممثلي 

الفكر في الإ�ضالم و�ضتى اأ�ضناف الأمة عامتهم وخا�ضتهم. 

اأخالق االإ�سالم : 

ُذكر »اإن الت�ضوف الإ�ضالمي في اأول عهده كان خلقًا دينيًا«)3(، مثلما اأُعتبر اأن 
قول  وهذا   ،)4(» زهداً  انقلب  الذي  الذاتي  الورع  تيار  ظهور   « في  كانت  بداياته 
�ضحيح في دللته على خلٍق دينٍي محدد– اأي الزهد- ولي�س على اأخالق الإ�ضالم 
بتمامها، لهذا اأ�ضاب من �ضرح باأن »الت�ضوف �ضلوك و�ضعور«)5(، ولعل ذلك كان 
اإلى »التق�ضف والورع  الروحية في الإ�ضالم  الحياة  البع�س ن�ضاأة  اأرجع  اأن  �ضببًا في 
و�ضلوكيات  م�ضاعر  مجموعة  في  الروحانية  فح�ضر  والتقوى«)6(،  والزهد  والتعبد 
في حق  الحكم  هذا  نطلق  اأن  بين  ما  و�ضتان  غيرها،  يميزها عن  الذي  طابعها  لها 
الت�ضوف الذي ي�ضيق فيه نطاق الروحانية الإ�ضالمية فال تزيد عن كونها باعثًا لم�ضاعر 

))( في�ضل عون: الت�ضوف الإ�ضالمي، مكتبة �ضعيد راأفت، القاهرة، ط983)، �س)9
))( عبد احلليم حممود: ق�ضية الت�ضوف، �س6)

)3( حنا الفاخوري وخليل اجلر: تاريخ الفل�ضفة العربية، ج)، �س300
7)4(( علي �ضامي الن�ضار : ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، دار املعارف، القاهرة، ط 9، ج3، �س 6) 

)5( اإبراهيم مدكور: يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، املكتب امل�رشي للطباعة والن�رش، ج)، �س68
)6( م�ضطفى حلمي: احلياة الروحية يف الإ�ضالم، الهيئة امل�رشية العمة للكتاب، القاهرة ن ط)، 984)، 

�س9
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و�ضلوكيات وتعبيرات المت�ضوفة – مع تقديرنا البالغ لقيمتها واأثرها – وبين اأن نطلق 
هذا الحكم على الحياة الروحية لالإ�ضالم والتي ت�ضري م�ضرى الدم في عروق هذا 

الدين من عقيدة و�ضريعة ومعامالت.
وال�ضنة،  القراآن  لن�ضو�س  المجرد  بالتاأمل  معا�ضرون))(  باحثون  اجتهد  فقد   
ل�ضتنباط الأ�ض�س العامة لمفردات الأخالق في الإ�ضالم وتعاليمه الربانية، فخل�ضوا 
اإلى اأنها تتناول العنا�ضر المكونة لالإن�ضان، في النف�س، ال�ضدر، القلب، الفوؤاد، الفكر، 
اللب، العقل، وفي الإن�ضان عامة، وتت�ضل بكافة �ُضعب الإيمان، والبر، والهجرة، 
والف�ضائل، والعلم، والعمل، والعطاء، والتوكل، والعدل، والأمر بالمعروف والنهي 
وال�ضجاعة، وعلو  والعفة،  بغيره،  الإن�ضان  ال�ضغار، وعالقات  وتربية  المنكر،  عن 
الهمة، وال�ضماحة، وال�ضبر، والمحبة، والدافع الجتماعي، وقوة الإرادة، والرحمة، 
حياة  في  تنطلق  الإ�ضالم  اأخالقيات  اأن  على  فا�ضتدل  وال�ضدق،  والحق،  والأمانة، 
الم�ضلم، لتاأخذ به اإلى امتثال الباعث الخلقي للفعل، ثم ممار�ضة الفعل الخلقي، في 

حق نف�ضه، جماعته، اأمته، دينه، ربه، والنا�س، بل ومع كل ما حوله من كائنات. 
اأدى هذا اإلى اختالٍف بين الباحثين في طبيعة الأخالق، فاعتقد البع�س اأنها فطرية، 
بينما ذهب اآخرون اإلى اأنها مكت�ضبة، وروؤيتنا مع من يعتقد اأن »ال�ضرع الإلهي الإيجابي 
هو الذي يكمل القانون الأخالقي الفطري المغرو�س في النفو�س«))(، وهذا يدح�س 
القول باأنها مكت�ضبة، لكن ذلك ل ينفي قابليتها للتغيير، اإذ ما يعطل الأخالق اإنما هو 
المكت�ضب، بينما حقيقتها وجوهرها وفاعليتها تكمن في فطرة النا�س جميعًا، لكن 
يبدو اأن الق�ضية الخالفية لي�ضت في الأخالق ذاتها بقدر ما تتجلى في الأحكام التي 
))( اأنظر: عبد الرحمن امليداين: الأخالق الإ�ضالمية، دار القلم،بريوت، ط5، 999) وحممد دراز: د�ضتور 

الأخالق يف القراآن 
))( حممد دراز: د�ضتور الأخالق يف القراآن، �س))
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ن�ضدرها على اأفعالنا والتي تو�ضف بالأخالقية، اإذ اإن منها »ما هو منزل في �ضريعة 
ربانية �ضحيحة، ومنها ما هو مفرو�س من العادات والتقاليد، ومنها ما هو من و�ضع 
الب�ضر«، وينتهي �ضاحب هذا المقال اإلى تقرير اأن كثيًرا من الأحكام الدينية واأحكام 

العادات والتقاليد وكثير من اأفعال الب�ضر هي اأحكام اأخالقية))(.
 في �ضوء ذلك، هل لنا اأن نت�ضاءل: اإلى اأي جهة يمكن اأن ينتمي الفعل ال�ضوفي 

التعبدي وما ي�ضاحبه من طقو�س وعبادات وم�ضاعر اإيمانية؟
- هل هو من ال�ضرعي الإلهي ال�ضحيح؟

بعد  جياًل  وتناقلوها  النا�س  اأ�ض�ضها  التي  الجمعية  والتقاليد  العادات  من  اأم   -
جيل؟

- اأم من الأفعال التي تفتقت عنها اجتهادات العقل في فهم ن�ضو�س الوحي؟
اأن  تقت�ضي  العلمي  التحليل  ومو�ضوعية  عدة،  لها جوانٌب  ال�ضوفية  التجربة  اإن 

نميز فيها بين:
•جانب تعبدي 	

• جانب وجداني  	
•جانب �ضلوكي  	
•جانب تعبيري 	

 اإذ لي�س للعقل عند ال�ضوفي اآثاٌر فاعلٌة في ذاتية التجربة الروحية التي يخو�ضها، 
رغم اأن العقل هو �ضاحب الكلمة الأولى في اختيار هذا الم�ضلك الروحي المعبر 
ب�ضورة اأو باأخرى عن الإ�ضالم، ولما كانت اللغة والتعابير هي اأي�ضًا �ضورٌة معبرٌة- 

))( عبد الرحمن امليداين: الأخالق الإ�ضالمية، �س5): 6)
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ال�ضوفية  بين  العقلية  الت�ضورات  كانت  ولما  العقل،  هذا  عن  باأخرى-  اأو  بدرجة 
فيها الكثير من ال�ضبابية والتعقيد والت�ضال الخفي بين هذه اللغة وفردية الممار�ضة، 
فاإنها تدخل �ضمن نطاق الجتهاد الب�ضري في العبادة، لكنها ل تنقطع عن ال�ضرعي 
المنزل من الدين، ول تنقطع عن العادات والتقاليد ظرفية الزمان والمكان، ولهذا 
يبتعد كثيراً عن ال�ضواب من اعتقد باأن »المتاأمل في تاريخ الحياة الروحية الإ�ضالمية 
يالحظ اأن الت�ضوف بريا�ضاته ومجاهداته، وباأذواقه ومواجيده، وبما انك�ضف عن 
قلوب اأهله من الحجب، وما ك�ضف لهم من حقائق، هو المراآة ال�ضادقة التي تنعك�س 
على �ضفحتها ال�ضور المختلفة التي اتخذتها الحياة الروحية في مختلف الع�ضور 

الإ�ضالمية«))(، وهذا يدفعنا اإلى ت�ضاوؤل اآخر: 
في  الحق  والتدين  الروحية  الحياة  يج�ضد  الذي  هو  وحده  الت�ضوف  -  هل 

الإ�ضالم؟، فاإذا كانت الإجابة: نعم، ف�ضننتهي اإلى �ضوؤال اآخر: 
-  هب اأنه لم يظهر بين �ضفوف الم�ضلمين هذا الت�ضوف بدءاً من مراحله الأولى 

في الزهد، هل يعني ذلك اأن نق�ضًا ما اأ�ضاب بنية الإ�ضالم؟ 
وممار�ضة  التعبد  اإلى  الم�ضلمين  قاد  الذي  هو  الإ�ضالم  في  التدين  اأن  الواقع   
وانح�ضر  المت�ضوفة،  بين  ثم  اأوًل،  الزهاد  بين  ظهر  الذي  النحو  على  التكاليف 
غير  العالية،  بروحانيتهم  غيرهم  عن  تمايزوا  بعينهم  اأفراٍد  بين  محددٍة  طقو�ٍس  في 
م�ضاراتها  جميع  عبر  تتغلغل  اإنما  الإ�ضالم  يقرها  التي  التامة  الروحانية  مق�ضود  اأن 
ممزوجة بالأخالق، واأقوى ما يمثل الأخالق في الإ�ضالم هو الإلزام الخلقي، هكذا 
يمكن تلخي�س الم�ضاألة من اأن »اأي مذهب اأخالقي جدير بهذا ال�ضم، لبد له اأن 
ي�ضتند اإلى فكرة الإلزام، لأنها الأ�ضا�س الجوهري والمحور الذي يدور حوله النظام 

))( م�ضطفى حلمي: احلياة الروحية يف الإ�ضالم، �س 0)
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العملية  انعدام روح الحكمة  اإلى  الأخالقي الإن�ضاني، وغياب فكرة الإلزام يوؤدي 
ال�ضبب  الم�ضوؤولية«))(، وربما كان هذا هو  انتفت  الإلزام  انعدم  اإذا  ومادتها، لأنه 
في توجه ابن ر�ضد اإلى الربط بين الأخالق والزهد- ولي�س الت�ضوف- عندما ق�ضم 
العلم العملي اإلى اأفعال ظاهرة بدنية وهو الفقه، واأفعال نف�ضانية مثل ال�ضبر وال�ضكر 
وغير ذلك من الأخالق التي دعا اإليها ال�ضرع اأو نهى عنها وهي الزهد))(، وابن ر�ضد 
وهو يقر باأن الزهد مرتبٌط بال�ضرع واأخالقياته، ل يرى هذا الرتباط مع الت�ضوف، 
بل نجد عند اآخرين نفيًا لوجود اأية عالقة معتبرة بين ال�ضرع والزهد، حيث قيل »اإن 
الزهادة في العالم الإ�ضالمي يمكن اعتبارها ال�ضتثناء ل القاعدة، لأن انت�ضار الزهادة 
ي�ضر ب�ضير الحياة الإن�ضانية �ضواء من الناحية المادية اأو الناحية الأخالقية، بل يمكن 
اأن يقال اإن الذين يتعمدون البقاء على هام�س الحياة الجتماعية يختارون اأقل المهام 
الإ�ضالم  اأخالق  في  الغو�س  عند  الفكرية  التوجهات  وهذه  م�ضقة«)3(،  الأخالقية 
وروحانيته فيها دليٌل على اجتهاد الزاهد )ال�ضوفي( في فعله التعبدي، مما يوؤكد اأن 
الزهد كمرحلة اأولى هي التي مهدت الى تاأ�ضي�س الت�ضوف- حيث كان الزهد فعاًل 
اجتهاديًا اأ�ضابه في �ضميمه واأنتجه واأقام بنيانه فريق من الم�ضلمين، ولي�س الإ�ضالم، 
وين�ضحب هذا الحكم بطبيعة الحال على كافة المراحل التي تعاقبت على الت�ضوف 

فيما بعد حتى يومنا هذا.

الت�سوف لي�س جزءًا من االإ�سالم: 

يقول بول هيك »اإن الت�ضوف في ذاته �ضكٌل معقٌد من التدين«، ول ينازعه اأحد 
))( م�ضطفى حلمي: احلياة الروحية يف الإ�ضالم، �س0) 

القاهرة، ط3،  التجارية،  املحمودية  املكتبة  املقال، حتقيق: م�ضطفى عبد اجلواد،  ابن ر�ضد: ف�ضل   )((
968)، �س53

)3( حممد دراز: د�ضتور الأخالق، �س 56) 
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اأي�ضًا ي�ضكل جزءاً متكاماًل من الإ�ضالم،  اإنه  �ضحة هذا القول، لكنه ي�ضتطرد قائاًل 
ويتمادى في مقالته الى اأنه »الروحانية في الإ�ضالم«))(.

التي  »الوجدانيات))(،  هي  الروحية  الحياة  اعتبار  اإلى  البع�س  عند  هذا  واأدى 
القول ي�ضي بمغالطات  الإ�ضالم«)3(، وهذا  لبنائه في  للت�ضوف ومجمعًا  اأ�ضا�ضًا  تعد 

ثالث: 
�لأولى:  اعتبار الوجدانيات اأ�ضا�ضًا للت�ضوف، تعميٌم ن�ضتطيع اأن ن�ضتدل عليه بي�ضر 
اختالف  على  الزاهدين  واأفراد  والع�ضور  والمذاهب  الأديان  كل  في 
الباب على  يفتح  ما يكفي لأن  ال�ضذاجة  فيه من  تعميٌم  م�ضاربهم، وهو 
في  الأولى  وبيئته  الإ�ضالم  عن  الخارجة  الموؤثرات  لتوكيد  م�ضراعيه 
تاأ�ضي�س الت�ضوف بين الم�ضلمين، وكاأن الت�ضوف قد تم بعيداً عن وعي 
اأخالق  الإ�ضالم من  ال�ضادق مع ما حملته مفاهيم  الم�ضلمين وتفاعلهم 

وروحانية. 
و�لثانية:  اعتبار الحياة الروحية هي الوجدانيات يف�ضي اإلى الت�ضاوؤل : اأين تكمن 
اإذن الأخالق العملية في هذه الحياة الروحية ؟ تلك الأخالق التي كانت 

تج�ضيداً عمليًا حقيقيًا لروحانية الإ�ضالم. 

Paul L. Heck: Sufism Today, P.13. )((
عند  والوجد  ال�ضوفية،  ومذاهب  منهج  فيه  وتنح�رش  الوجدان  ومفردها  الوجد  من  الوجدانيات   )((
الطو�ضي »لي�س بك�ضف، ولكن م�ضاهدة قلب، وتوهم حق، وظن يقني«، اللمع، حتقيق: عبد احلليم 
ي�ضادف  »ما  اجلرجاين  ويراه  م�رش، �س376،  احلديثة،  الكتب  دار  �رشور،  الباقي  عبد  وطه  حممود 
وتعريفات   ،(9( �س  الإ�ضالم،  م�ضكاة  التعريفات،مكتبة  وت�ضنع«،  تكلف  بال  عليه  ويرد  القلب 
الذوقي  منهجهم  عليه  تاأ�ض�س  الذي  الإ�ضالمي  الأثر  يفقدها  ما  التعميم  من  فيها  للوجد  ال�ضوفية 

ومذاهبهم التي تعتمد كلية على الوجدانيات.
)3( م�ضطفى حلمي: احلياة الروحية، �س 5
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نعيد  يجعلنا  الإ�ضالم،  في  الت�ضوف  لبناء  الوجدانيات مجمعًا  اأن  و�لثالثة:  اعتبار 
�ضوؤاًل �ضبق اأن طرحناه: هل بهذا ُيعد الت�ضوف عن�ضراً جوهريًا في بناء 
ا�ضتوعبوه  لما  الفعلية  المت�ضوفة كانت ترجمتهم  الإ�ضالم؟، لأن طريقة 
من روح الإ�ضالم، فاإذا �ضارت هذه الطريقة عن�ضراً مكونًا لالإ�ضالم، فهل 

ي�ضح اأن ُيَتعبد بها؟
لقد ان�ضاق كثيٌر من الباحثين بل وبع�ٌس من ال�ضوفية اأنف�ضهم اإلى هذا المعتقد، 
اإلى الدين الإ�ضالمي،  اأ�ضيف  يقول عبد الحليم محمود باأن »ال�ضوفية لي�ضت �ضيئًا 
اإنها لي�ضت �ضيئا اأتى من الخارج فاأل�ضق بالإ�ضالم، واإنما هي، بالعك�س، تكّون جزءاً 
ال�ضوفية-  اأي   – بدونها  الدين  »اإن  قوله  في  بعيداً  يذهب  بل  الدين،  من  جوهريًا 
اآثار هذا الدين وانعكا�ضاته  يكون ناق�ضًا«))(، هو لم يفرق بين الإٍ�ضالم كدين وبين 
في وعي الم�ضلمين، فلما اأراد اأن يدح�س �ضبهة ظهور الت�ضوف لأثر غير اإ�ضالمي، 
اأثبت اأن الت�ضوف جزٌء جوهرٌي من الإ�ضالم، والحق اأن الت�ضوف فعٌل ناتٌج عن تعلق 
الم�ضلمين بدينهم، ولي�س واحداً من مكوناته، ربما ن�ضتطيع تقدير قيمة الزهد في 
الإ�ضالم واأنه يمثل ن�ضيجًا اأ�ضياًل فيه، لكن ل يعني هذا اأن الت�ضوف جزٌء من الإ�ضالم، 
المميز  والتي كانت  فيه،  الإ�ضالمية  الت�ضوف �ضفة  اأحٌد عن  ينزع  اأن  يعني  كما ل 
اأكبر  �ضفات  اإ�ضفاء  في  بالغ  قد  الباحثين  بع�س  لأن  رجاله،  واأقوال  لأفعال  الأبرز 
واأخطر مما اأراده الت�ضوف والمت�ضوفة، اإلى درجة اأن اأحدهم يدعي »اإن الت�ضوف 
قديٌم قدم الب�ضرية واإنه مرتبط بوجود الإن�ضان«))(، وهذا حقيقي اذا نظرنا الى غلبة 
الروحانية عند اأتباع كل معتقٍد ديني، لكنها ل ُت�ضكل بال�ضرورة ت�ضوفًا، ويبالغ اأحد 

))( عبد احلليم حممود: ق�ضية الت�ضوف، �س))) 
))( في�ضل عون: الت�ضوف الإ�ضالمي، �س)6
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الباحثين في قوله »اإن ت�ضعين في المائة من الأمة الإ�ضالمية خالل قرون متعددة لهم 
�ضلة بالت�ضوف واأهله ب�ضكل من الأ�ضكال«))(، حتى ُيقال »اإن في علم الت�ضوف ما 
جعله عند البع�س اإلهاميًا له قوة الوحي في الت�ضريع«))(، هكذا و�ضل الأمر اإلى حد 
اإ�ضفاء اعتبارية �ضرعية فوق ما ينبغي للت�ضوف، ليتم الحكم عليه باأنه »كاأحد الأبعاد 
المكونة لالإ�ضالم، فاإنه يمثل لدى بع�س الم�ضلمين بدياًل ل�ضلطة الإ�ضالم«)3(، رغم اأن 
نتاج ال�ضوفية ما هو اإل اجتهادهم في العبادة، وهو فعٌل محموٌد، وله قدره ومقداره 
واعتباره واأثره وانت�ضاره، لأنهم اجتهدوا بالقراآن وال�ضنة ال�ضحيحة كما فهموهما 
وتاأثروا بفعل ال�ضحابة، فكان الزهد، وتاأ�ض�س الت�ضوف، والفعل الجتهادي يظل 
اإنما هو  مقبوًل ما ظل في نطاقه ال�ضرعي، غير اأن ما ينبغي الرد عليه والت�ضدي له 
من  جوهريًا  جزءاً  وطرحه  رجاله،  وقد�ضية  الت�ضوف،  اعتبارية  تقدير  في  التمادي 
بعيداً عن كونه  الإ�ضالم، وُمعّبراً وحيداً عن روحانيته، وانعكا�ضًا منفرداً لأخالقه، 
فعاًل اإ�ضالميًا، ات�ضل وانطلق بطاقات فردية وكيانات جماعية، فعبر عنها وبها، في 
طرائق من الزهد الإن�ضاني تقربًا اإلى اهلل تعالى، حتى وهو يتحول في مرحلة لحقة 
اإلى مدار�س وطرق ومناهج مختلفة، فاإنه ظل محتفظًا بطابع الفردية في ممار�ضاته 
التعبدية، فكان انعكا�ضًا لأخالٍق خا�ضٍة ومحددة ويمكن تاأطيرها، لكنه اأبداً ل يكون 
انعكا�ضًا لروحانية الإ�ضالم بتمام اأبعادها، حيث اإن فهم الن�س القراآني المحفز للتدين 
والزهد، يمدنا اأحيانًا بفهٍم اإجمالٍي للن�س، واأحيانًا بفهم تف�ضيلي، ومن ال�ضوفية من 
تعلق بدللت الألفاظ في اللغة، ومنهم من تعلق بالدللت ال�ضطالحية، ومنهم 

))( �ضعيد حوى: تربيتنا الروحية، دار ال�ضالم، القاهرة، ط6، 999)م، �س8
))( املرجع نف�ضه، �س 6

 (3) Robert Rozehnal: Islamic Sufism Unbound, Palgrave Macmillan, New York ,
2007,P. 85
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الن�س  اأبعاد فهم  تلتئم كافة  العمل، فلم  العلم، ومنهم من فهمه فهم  من فهمه فهم 
القراآني عند كثير من الزهاد والمت�ضوفة، فمن غير المعقول اأن نعتبر تف�ضير �ضورة اأو 
اآية باألفاظ - دالة على ما دلت عليه األفاظ القراآن - قراآنا مهما كان مطابقًا لدللت 

ال�ضورة اأو الآية. 

ملاذا الت�سوف؟ 

هذا اأدى بالبع�س اإلى اأن ح�ضر ن�ضاأة الت�ضوف بين الم�ضلمين بمعية الزهد والفقر، 
الأمر  بادئ  والمت�ضوف  ال�ضوف  لفظ  اإطالق  »يرجع  الرازق  عبد  م�ضطفى  يقول 
حين جاء مرادفًا للزاهد والعابد والفقير«))(، واأكد على المعنى نف�ضه من قال »اإن 
في  المنت�ضرة  الفقر  �ضورة  هو  الت�ضوف  حركة  في  الأيديولوجي  التوجه  م�ضادر 
بين  الت�ضوف  ن�ضوء  لتف�ضير  ق�ضري  وتوجيه  ت�ضييق  هذا  وفي  الت�ضوف«))(،  بيئات 
اإذ ل يكون الفقر دائمًا محر�ضًا على الزهد والتدين، فربما اأخذ الثراء  الم�ضلمين، 

ب�ضاحبه اإلى اأعلى مراتب التدين والزهد . 
ويعزي ما�ضينيون النزوع اإلى الت�ضوف اإلى »ثورة ال�ضمير على ما ي�ضيب النا�س 
من مظالم ل تقت�ضر على ما ي�ضدر عن الآخرين، واإنما تن�ضب اأوًل وقبل كل �ضيء 
على ظلم الإن�ضان لنف�ضه«)3(، وقريب من هذا قيل اإن الت�ضوف في الإ�ضالم »ن�ضاأ اأول 
ما ن�ضاأ عن ثورة الوجدان الداخلي على ف�ضاد الأو�ضاع الجتماعية القائمة والأخطاء 
الذاتية وعن �ضوٍق قوٍى اإلى طهارٍة باطنٍة تمكن من الو�ضول اإلى اهلل تعالى«)4(، هكذا 

))( م�ضطفى عبد الرزاق: الت�ضوف، �س)6
))( ح�ضني مروه: النزعات املادية يف الفل�ضفة العربية، ج)، �س 308

)3( ما�ضينيون: الت�ضوف، �س)3
)4( حنا الفاخوري وخليل اجلر: تاريخ الفل�ضفة العربية، ج)، �س344
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تم تاأ�ضيل مقدمات ن�ضاأة الت�ضوف في: 
º �ضبب اجتماعي �ضيا�ضي

º �ضبب ذاتي )الطهارة من الذنوب(
º �ضبب وجداني )ال�ضوق اإلى اهلل تعالى( 

من يرى قوة ال�ضبب الذاتي في هذا الأمر عليه اأن يوؤكد على اأن مجاهدة النف�س 
النظم  اأ�ضل �ضلوكي قامت  اأ�ضد الآلم وكبح �ضهواتها هو  وتروي�ضها على احتمال 

ال�ضوفية كلها عليه))(، وعليه اأن يثبت:
•اأن الت�ضوف نزوٌع عملٌي الى التعبد 	

• في حياته 	ε اقتداء بم�ضلك الر�ضول الأعظم محمد
•�ضمٌت عاٌم عند كثير من الم�ضلمين في القرون الأولى للدين، ا�ضتمد جوهره  	

ووجوده و�ضرعيته من ن�ضو�س الوحي. 
ظهرت  ثم  وال�ضنة،  القراآن  اأوًل  الم�ضلمون  »اتبع  ريان  اأبو  يقول  لهذا  ربما 
جزئيات كثيرة تطلبت من الم�ضلمين اأن يحكموا عليها اإما ح�ضب العرف اأو ح�ضب 
اإدراكهم لمعنى الخير«))(، وفي هذا اإ�ضارة وا�ضحة اإلى اأن ما وجه الفكر الروحي 

بين الم�ضلمين قد تمثل في عمليتين متكاملتين هما: 
•الإدراك الفردي 	

•والوعي الجمعي  	
اإنهما يف�ضحان المجال وا�ضعًا لالختالف في فهم مراد الن�س، وفي تقرير مذاهب 

))( ح�ضني مروة: النزعات املادية، ج)، �س59)
))( اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، �س56
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العتقاد بين الم�ضلمين – ومنهم المت�ضوفة- لأن نتاجهم كان فعاًل دينيًا اخت�س بهم، 
وهذا يو�ضلنا اإلى اأن الت�ضوف هو نتاٌج اإ�ضالمٌي مح�س- على الأقل في نزوعه الأول 
قبل  من  اعتباره  رغم  الدين،  مكونات  من  مكونًا  عن�ضراً  ولي�س  الزهد-  لممار�ضة 
البع�س ثورًة للوجدان الديني لما ظهر كرد فعل على الترف والرفاهية والنغما�س 

في الملذات والماديات التي �ضادت ع�ضر الأمويين))(.
الأولى  البذور  تقريبًا  ن�ضاأتها  منذ  ا�ضتكملت  الإ�ضالم  ح�ضارة  اأن  ذلك  يوؤيد   
بينهما-  فيما  تفاوٍت  على   – اأخذت  التجاهات  هذه  واأن  الفكرية،  لالتجاهات 
تتطور وتنمو تبعًا للعوامل الداخلية- اجتماعية كانت اأو دينية اأو اأخالقية اأو �ضيا�ضية- 
التي وجدت في البيئة الإ�ضالمية))(، هكذا يت�ضح اأن هناك فرقًا بين مفهومين، وبين 

وجودين، هما :
�لإ�سالم: دينًا �ضماويًا منزًل على ر�ضوله الخاتم محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

و�لت�سوف:  فعاًل ب�ضريًا، اأنتجه ور�ضم مالمحه، واأكد عليه ال�ضلوك ال�ضوفي - في 
�ضتى �ضوره- التي تعّبد بها رجاله في ظل الإ�ضالم

اإن الخلط بين هذين الوجودين– واإن تما�ّضا كثيراً وتنافرا قلياًل - يوؤدي اإلى كثير 
اإلى  نتوجه  عندما  اأحيانًا  اإننا  اإذ  ال�ضتنتاج.  واأغاليط  الفهم  و�ضوء  الم�ضاحنات  من 
مواقف  تاأخذنا  الإ�ضالم،  ظل  في  الح�ضارية  قيمته  واإبراز  لفهمه  الت�ضوف  درا�ضة 
وعبارات رجاله، والقّيمين عليه، ومّدعيه، واأحكامنا الم�ضبقة عليه، فال نفعل غير 

اأن نف�ضده.

))( اأحمد حممود �ضبحي: الت�ضوف، �س)3
))( عبد احلليم حممود: ق�ضية الت�ضوف، �س83) وح�ضني مروة: النزعات املادية، ج)، �س50) والن�ضار: 

ن�ضاأة الفكر الفل�ضفي يف الإ�ضالم، ج3، �س43 
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وهذا يجعلنا وجهًا لوجه اأمام اإجابة تبدو مقبولة بمعايير العلم ومنهجية التحليل، 
رقيه  مع  لكنه  اإ�ضالميًا مح�ضًا،  اإرثًا  الم�ضلمين كان  المت�ضوفة من  ما حمله  اأن  هي 
اآثاره،  من  اأثر  هو  بل  الإ�ضالم،  مكونات  من  واحداً  ي�ضكل  ل  وروحانيته  وتميزه 
»ت�ضوف  ب  و�ضفه  فا�ضتوجب  الم�ضلمين،  من  فئة  بين  ع�ضر  كل  في  انعك�س 
الى  اأدى  الذي  ال�ضبب  الم�ضلمين«، ولي�س ب »الت�ضوف الإ�ضالمي«، وربما كان 
الخلط بين هذين التعبيرين هو ما عبر عنه اأحمد �ضبحي بتعذر الف�ضل بين » درا�ضة 
الت�ضوف« وبين« الموقف من الت�ضوف »، فمن اأراده غريبًا عن الإ�ضالم يرده الى 
م�ضدر اأجنبي: هندي اأو فار�ضي اأو م�ضيحي اأو يوناني، ومن يتعاطف معه التم�س له 

اأ�ضاًل ا�ضالميًا في القراآن وال�ضنة و�ضيرة كبار ال�ضحابة))(.
 فانه لم ُيَعَنف م�ضاٌر فكرٌي في الإ�ضالم مثلما ُعنِّف الم�ضار الروحاني الذي يعد 
نوعًا  واعتبر  الأفلوطينية،  الى  بالك�ضف  قولهم  اأُرجع  فقد  مظاهره،  اأبرز  الت�ضوف 
لل�ضيعة،))(  نتيجة مخالطتهم  اأخذوه  انما  بالحلول والقطب  قولهم  واأن  الوهم،  من 
في ا�ضارة الى ال�ضالت التي تربطهم بالت�ضيع ومذاهبه، وقيل اإن غمو�س التعبيرات 
التي �ضرح بها ال�ضوفية زادت الم�ضافة بينهم وبين الفقهاء الذين يعتبرونها �ضططًا، 
في  علمي)3(،  لبرهان  اخ�ضاعه  يمكن  ل  يرونها حد�ضًا  الذين  العلماء  وبين  وبينهم 
اإ�ضارة اإلى بعدهم عن التفقه في الدين وا�ضتحالة تقنين اأحوالهم ب�ضكل علمي، ف�ضاًل 
عما ُيقال عنهم في كل حين اأنهم عادوا لما بداأوا منه من المبالغة والعتداد بالمظاهر 
الأخيرة  القرون  في  ال�ضوفية  الطرق  علي  ي�ضرفون  من  اأن  لدرجة  وال�ضكليات، 

))() اأحمد �ضبحي : الت�ضوف، �س 0)
))() ابن خلدون : املقدمة، �س 97) ودومينيك اأورفوا : تاريخ الفكر العربي والإ�ضالمي : �س )6)

)3( عمار علي ح�ضن : الت�ضوف وال�ضيا�ضة، �س 58
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ال�ضريعة  تناق�ضوا في موقفهم من  الأتباع والمريدين))(، واأنهم  قيادة  يتولون  اأمّيون 
عندما هدموا الوجدانية نف�ضها، وقالوا بالتحاد والحلول ووحدة الوجود، وكلها 
ت�ضب في اطار خرق مبداأ النف�ضال المطلق بين اهلل والن�ضان عن طريق الت�ضال 
المبا�ضر بين اهلل والن�ضان في اأتم �ضوره وهي الفناء))(، واأنهم تقاع�ضوا عن م�ضاركة 
بل  عربي)3(،  وابن  الغزالي  من  حدث  مثلما  ال�ضليبيين  �ضد  الجهاد  في  الم�ضلمين 
اإنهم تجاوزوا باأدبهم الن�ضو�س القراآنية ومرويات ال�ضنة النبوية ال�ضحيحة)4(، وقد 
و�ضلت حملة تعنيف ال�ضوفية اأق�ضى مداها باعتبارهم » لي�ضوا من الإ�ضالم في �ضيء، 
بل كفاٌر باإجماع الأمة«)5(، ونالهم الأذى من اأ�ضحاب حركات التجديد الإ�ضالمي 
اأن حركة الت�ضوف قد انتهت الى نظم وتقاليد وطقو�س �ضكلية،  حديثًا)6(، واعُتبر 
ففرغت نهائيًا من م�ضمونها الأيديولوجي، وانقلبت حركة رجعية طفيلية لعبت دوراً 
خطيراً في غلبة التخدير الجتماعي)7(، ويبدو اأن هذا الهجوم مبالٌغ فيه، وتطغى عليه 
تعميمات ل �ضند لها من التاأريخ المن�ضف، كما اأ�ضاب هذه الأحكام ت�ضابٌك وخلط 
وا�ضح بين ما هو » ت�ضوف« و»ل ت�ضوف«، اأو بين »�ضوفي« و»مدعي ت�ضوف«، 
النظري -  الم�ضتوى  كان على  ولو  – حتى  الت�ضوف  تفتيت  الإن�ضاف  من  فلي�س 
اآن  اأن نقول في  – اإذ كيف ي�ضتقيم  فُيقال هذا ت�ضوٌف �ضنٌي، وهذا ت�ضوٌف بدعٌي 
ي�ضنع  اأنه  كما  العلمي،  العقل  لبديهيات  م�ضاٌد  ذلك  »ت�ضوف« و»بدعي«،  واحد 

))() ابراهيم مدكور : يف الفل�ضفة الإ�ضالمية، ج)، �س 70
))( ح�ضني مروة : النزعات املادية، ج)، �س 8))

)3( عامر النجار، الطرق ال�ضوفية، �س4)
)4() الطاهر مكي : مقدمة يف الأدب الإ�ضالمي املقارن، �س 4

)5( ابن حزم : الف�ضل يف امللل والنحل، ج)، �س67) 
)6( اأحمد �ضبحي : الت�ضوف، �س 403

)7( ح�ضني مروة : النزعات املادية، ج)، �س 5)3
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اأحكاٍم  على  تنبني  لأنها  ال�ضحيح،  التقييم  معايير  الى  اأحيانًا  تفتقر  م�ضبقة  قناعات 
اأ�ضابه  بما  منفرداً  يبقى  واأدواره  برجالته ونظرياته  الت�ضوف وحده  فلي�س  جزئية، 
اإن كل م�ضار  اإذ  من تغيرات وتحولت وعثرات، وما حمله من نظريات وتعابير، 
فكري قطعه الم�ضلمون في وعيهم بدينهم قد اأ�ضابه ما اأ�ضاب الت�ضوف من اأ�ضناف 

المعقول وغير المعقول معًا.
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الخاتمة
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•اإن مواجهة ما ُي�ضمى ب »الفكر المتطرف« عند المت�ضددين مّدعي الإ�ضالم  	
ل  اأن  وا�ضتدراكنا  »الفكر«،  البع�س ب  نظر  في  يتم  اأن  يجب  ع�ضرنا،  في 
يو�ضف اأبداً »التطرف« بالفكر، فال يكون فكراً ما كان متطرفًا اأو مت�ضدداً اأو 
مغاليًا اأو منغلقًا على فهم بعينه، اأو مت�ضبثًا براأي واحٍد منكراً لغيره، هادمًا لما 
ا�ضتوعبه الن�س من �ضعة الدللت، واإنما تكون المواجهة بالوعي، اأعني بناء 
حالة العلم التي ت�ضل الن�ضان الواعي )الم�ضلم( بمو�ضوع وعيه )الإ�ضالم(، 
ودرا�ضتنا قراءٌة تحليليٌة نقديٌة لتاريخ الفكر بين الم�ضلمين، ت�ضتلهم منه ت�ضوراً 
لبناء تلك الحالة في م�ضاراٍت خم�ضٍة متوازية ذي غاية واحدة، لأن الأمة ل 
تنحدر وتهوي على م�ضتوى الفكر اأو العلم اأو المادة اأو النجاز اأو الأخالق 

اإل لحظة انف�ضال اأفرادها عن مو�ضوع وعيهم.
اأ�ضا�س »عّزة الأمة وكرامتها« يكمن في تقديرها لقيمة ذاتها، فقد ُقّي�س  •اإّن  	
لأمة الر�ضالة ُطهر المكان الذي انبعثت منه اأنوار الهداية للنا�س كاّفة، واإليه 
تهفو و�ضتظّل اأفئدٌة، تتنّف�س في جنباته القيم، ويظّل فيه �ضاهٌد على اأّن لالإن�ضان 
اإلهًا واحداً. وُبعث منها الر�ضول الذي �ضرف بمهّمة تبليغ الر�ضالة و�ضرفت 
به، كما وهب الخالق �ضبحانه لهذه الأمة �ضلطان الكلمة التي حملت بالغة 
الجامعة  الروح  على  فدّلت  ال�ضابقين،  وحكمة  الخطباء  وف�ضاحة  ال�ضعراء 
لالأمة، وكان تكريمها اأن اأتى بحروفها وحي ال�ضماء، لأن تلك الروح الجامعة 
خ�ضعت لذوٍق وب�ضيرٍة ورهافٍة ُعليا من الح�ّس و�ضنٍد اأ�ضيٍل من الأخالق، 
فقيمة  الأولى،  النبّوات  وقيم  ال�ضابقة،  الر�ضالت  اأيام  اإلى  بجذوره  ي�ضرب 
التقى  لي�ضت في مبناها وح�ضب، واإنما بما تحمل من دللت،  اللغة  هذه 
للحياة،  وعلمًا وُنظمًا  قراءًة وفهمًا وتف�ضيراً  القراآني  الن�س  رافد  رافدها مع 
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الوعي  واإنما  بالذات،  الوعي  هو  لي�س  الزاوية  هذه  من  الوعي  بناء  فاأ�ضا�ُس 
ر قيمته،  بقيمة الذات وتقدير هذه القيمة، لأننا قد نب�ضر ال�ضيء ولكنا ل نتب�ضّ

وربما هذا ما يدل عليه حالنا منذ قرون خلت واإلى اليوم.
ع�ضّيًا  يكون  ربما  الإلهي  الن�س  قراءة  في  الم�ضلمين  بين  الوعي  منتوج  •اإّن  	
اإ�ضافة، ويتاأ�ّض�س علم،  اإبداع، وتعلو  ُيطّل  على الإحاطة، ففي كّل �ضبر منه 
وينمو منهج، ويّت�ضع اأفق، ويمتّد نظر، وي�ضَراأّب خلق، وفي كّل حركة عقلية 

خا�ضها الوعي لمواجهة م�ضادات الوعي، ل نفتقد اأثراً لثنين:
º ارتباط العقل بالن�س 

º وارتباط الن�س بالواقع
•فالإ�ضالم وهو عقيدة فاإنه علم، وهو �ضريعة ومعامالت فهو علم، وهو ير�ضي  	
اآيات  النظم في القت�ضاد والحكم والعلم والأخالق فهو علم، وهو  دعائم 
اعتباره وتمّثله  اإّنما تكون في  الوحي  ُتعتبر فهو علم، وقراءة  ُتتلى وعظات 
علومًا ُتبنى، وُنُظمًا تتاآلف من اأجل الخيرية في الإن�ضان ولالإن�ضان، والن�ّس 
اإنه  اآياته،  توجيهات  في  المبا�ضرة  يتجّنب  فاإنه  العلم  اإلى  يدفع  القراآني وهو 
يمّد المجال ف�ضيحًا للوعي اأن يقراأ ويفهم ويبدع ويطّبق، ل ل�ضتنباط وجوه 
من  �ضاكلها  وما  والبياني،  والرقمي  والتاريخي  واللغوي  العلمي  الإعجاز 
وجوٍه لالإعجاز – على اأهمية اعتبارها وهي ُكثر – واإنما لنتزاع العلم من 
مكامنه في اآيات اهلل الم�ضطورة والكائنات المنظورة؛ لأّن العلم – وهو غاية 
الوحي– لي�س اإل فعاًل وجهداً اإن�ضانّيًا ُيبنى، وما قدر عليه ال�ضابقون يظل في 

الإمكان دائمًا مثله.
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اأن الظواهر المتعلقة بق�ضايا العلم ال�ضرعي ل تخ�ضع لقانوني  •اإن من يعتقد  	
ال�ضببية والحتمية، فهو ُي�ضاّد العلم؛ فال�ضرعّيات تخ�ضع ق�ضاياه – كخ�ضوع 
الظاهرتين الطبيعية والإن�ضانية – ل�ضنن وقوانين ل تخل، وتخ�ضع اأي�ضًا للدرا�ضة 
ي والفهم والّتنبُّوؤ والّتحّكم والّتغيير، و»�ضفك الدماء« الذي �ضار في  والّتق�ضّ
واقع الم�ضلمين – ول زال ي�ضير الى يومنا هذا – والذي اأوقعه م�ضلمون – 
البدء  اأن يكون نقطة  – بحّق م�ضلمين وغير م�ضلمين، يجب  يّدعون  هكذا 
في حركة جديدة للوعي، لمواجهة ما اأثارته من ق�ضايا محيرة لعقول العامة 
واأُولى  وحيادية،  وعلمية،  وتاأ�ضيل،  بحٍث،  اإلى  حاجة  في  هي  والخا�ضة، 
الردة،  الكفر،  الإيمان،  لمفاهيم:  ال�ضحيح  ال�ضبط  اأهمية هي  الق�ضايا  تلك 
الحالل،  الجهاد،  الّتكليف،  العدل،  الجزاء،  الم�ضئولّية،  الحرّية،  الكبيرة، 

والحرام. 
•اإن من الطبيعي اأن تنبثق في وعي الم�ضلمين عند كل تقهقٍر اأو انتكا�ضة في فهم  	
الدين » قّوٌة » تردهم اإلى حالة ما من الوعي، غير اأّنه لأ�ضباب – هي الى الآن 
غير محّددة وفي حاجة اإلى تاأريخ وتق�ضي – تبّدلت هذه » القّوة« لي�ضبح لها 
تجلّيًا مغايراً هو ال »عنف«، الذي اأ�ضبح له اأن�ضاٌر وجماعاٌت، وظهر لأتباعه 
اأنهم  اأ�ضحابها  انت�ضارها دينّيًا ويجهر  خطاٌب ديني واأحزاب وتيارات، بدا 
م�ضلمون، وعمدة تطرفهم اأن الإ�ضالم هو الحل، واأن مجتمعات الم�ضلمين 
ال�ضلف،  طريق  اإل  لنا  ولي�س  تعالى،  هلل  الحاكمية  واأن  وكفر،  جاهلّية  في 
والعنف  والتكفير  والتجهيل  الت�ضليل  موجات  اأّن  على  يدّل  مما  والجهاد، 
النا�س، وتفتيت المجتمعات تت�ضكل مثلما تت�ضّكل موجات الوعي  واإرباك 
حاجة  تبرز  وهنا  �ضّدة،  اأكثر  كانت  ورّبما  ب�ضواء،  �ضواًء  والعلم  ر  والتح�ضّ
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العقل الإ�ضالمي لأن ي�ضتدل، فال�ضتدلل اأولوية ق�ضوى ل�ضتنباط المفاهيم 
والأحكام في ق�ضايا الأ�ضول والفروع للعقيدة، من غير ت�ضييع للجهد في 
البحث عن اأ�ضبقّية اأي الأثنين يكون اأوًل: حجة النقل اأم حجة العقل، فلي�س 
في ن�ضو�س الوحي ما ي�ضير اإلى اأحقية اأي منهما باأ�ضبقية البرهنة، اإذ اأحيانًا ما 
ُتلزمنا ق�ضية بتقديم الن�س، فيما تلزمنا اأخرى باأولوية ال�ضتدلل العقلي، ول 
يجب اأن تبقى هذه الم�ضاألة في نطاق الجهود الفردية، اإنما يحتاج ان�ضباطها 
اإلى َجهد موؤ�ض�ضي ُيمّكن لهذا الترتيب، ويعيننا على اإدراك الكلي، والت�ضامي 
اإل  بالإ�ضالم  الوعي  في  الكبرى  الغايات  ت�ضيع  فال  التفا�ضيل،  متاهات  عن 

عندما ت�ضتغرقه جزئّياتها. 
•اإن الف�ضل بين الن�س، ونتاج وعي الم�ضلمين به؛ مطلٌب حتمٌي، لأن نتاج هذا  	
والأدبّية  والكالمّية  العلمّية  وا�ضهاماته  الفكر  اإبداعات  في  تجّلى  قد  الوعي 
وفّية، واأهمية هذا الف�ضل حّتى ل تذهب  واللغوّية والفقهّية والفل�ضفّية وال�ضّ
قد�ضّية الن�ّس الإلهي اإلى واحٍد من هذه الإبداعات؛ فهي اأثٌر من اآثار الوعي 
بالدين، ولي�ضت جزءاً اأ�ضياًل منه، وهي قابلٌة لأن ُتقراأ وُتنَقد، وُي�ضاف اإليها 

وُيحذف منها، ويطالها التعديل والت�ضويب والتمكين.
متزنًا  �ضاماًل  نظامًا  العزة،  رُب  اأراد  مثلما  للنا�س  ُيَقدم  اأن  الإ�ضالم يجب  •اإن  	
من  يبنيه  ما  وبكل  وُنظم،  وت�ضريعات  عقائد  من  يوؤ�ض�ضه  ما  بكل  للحياة، 
والمعامالت  والأخالق  والجتماع  والقت�ضاد  وال�ضيا�ضة  للحكم  قواعد 
والعقوبات، فلي�س في �ضالح الإ�ضالم ول في �ضالح الم�ضلمين اأن يتم اختزاله 
اأوراٍد  اأو  انكما�ضه في طقو�ٍس  اأو  بعينها،  اأو جماعٍة  فئٍة  اأو  �ضخ�ٍس  يد  على 
م�ضاألة  في  اأو  جزئي،  فقهٍي  حكٍم  في  ح�ضره  ي�ضح  ول  بعينها،  مظاهر  اأو 
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ل  �ضيقة،  دائرة  اإلى  الإ�ضالم  ينقل  فذلك  فيها،  الختالف  يجوز  اجتهادية 
ُتظهر جوهره الأ�ضيل وغاياته النبيلة.

اأثره اأ�ضحاب الفكر على  •اإن الخ�ضومة بالإ�ضالم مر�ٌس ع�ضال، لم ينج من  	
اختالف م�ضاربهم الفكرية، وطالما ان�ضّبت هذه الخ�ضومة في اتجاهين:

فعل  بالفتنة - وهذا  • 	 – الم�ضلمين  الحّكام على مفكري  بتاأليب �ضدور  اإّما 
ال�ضيا�ضة )وما تبطنه وراءها من اأطماٍع واأحقاٍد ونزعاٍت �ضيقة(.

الوعي  فعل غياب  والّت�ضليل- وهذا  بالتكفير  العاّمة -  بتاأليب �ضدور  •واإما  	
والنف�ضال عن متغيرات الواقع.

لعملة واحدة، ول يكون هناك  • وغالبًا ما نه�س الثنان معًا، فهما وجهان  	
تتطّور  اأو  علٌم  يظهر  ول   ، فنٌّ اأو  اأدٌب  يرتقي  ول  علمي،  اإنجاٌز  ول  تنويٌر 
اإل ببناء حالة  اإلى ال�ضواب  ، ول يتراجع متطّرف  معرفة، ول ين�ضلح معوجٌّ

الوعي.
•اإن ان�ضغال الم�ضلمين بتاأ�ضي�س منهجية تحليلية في الوعي بالإ�ضالم كان نابعًا  	
وواقعهم  القراآن،  ن�ضو�س  مع  وتفاعلهم  بعقيدتهم  ات�ضالهم  من  اأ�ضا�ضه  في 
واأطره  تعابيره  في  اإل  يوناني  لفكر  �ضدًى  ان�ضغالهم  يكن  ولم  التاريخي، 
اللغوية، ولم ينف�ضل في اأغلب كلياته عن مقا�ضد ال�ضريعة الكبرى، اإذ اأ�ض�س 
منطق  يقبلوا  ولم  ال�ضرع،  بمقت�ضيات  مت�ضلة  فل�ضفية  منهجية  الم�ضلمون 
اأر�ضطو كما اأراده هو، واأ�ض�ضوا اأقي�ضة وق�ضايا وا�ضتدللت جديدة ا�ضتمدوها 
بالإ�ضالم  الفل�ضفي  الوعي  لم�ضار  الكندي  �ضيد  فقد  القراآنية،  الن�ضو�س  من 
في جو  عا�ضه  الذي  والجتماعي  والديني  ال�ضيا�ضي  للظرف  طبيعيًا  امتداداً 
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العبا�ضيين  زمن  �ضادت  التي  والأدبية  والكالمية  الفقهية  بالمناظرات  مكتظ 
ابن  منهجية  تكاملت  �ضينا، حتى  وابن  الفارابي  ا�ضافات  كانت  ثم  الأول، 
ر�ضد في بنائه الفل�ضفي والتي تكاد تكون القا�ضم الأعظم في اأرجاء فل�ضفته 
اإنجازاتهم  تكن  ولم  والدين،  الفل�ضفة  بين  الغاية  وحدة  على  يوؤكد  الذي 
انجازات  مع  متكاملة  بل  منف�ضلة،  بالدين  الفل�ضفي  الوعي  م�ضتوى  على 
المتكلمين والفقهاء والمحدثين واللغويين في ت�ضكيل الوعي، ولم تكن وقفة 
العقل الفل�ضفي في الإ�ضالم لمواجهة الفكر اليوناني �ضلبية، حيث اإن اأ�ضحابه 
قبلوا ونقدوا وردوا واأ�ضافوا اإلى تفا�ضيل هذا الفكر بما حملوه جادين من 

عقيدتهم، �ضواء على م�ضتوى المو�ضوع اأو المنهج.
نف�ضه  وبالقدر  فاإنها  العقل؛  اإعمال  على  حر�ضها  بقدر  القراآن  اآيات  •اإن  	
الإيمانّية لأن تهتدي، واإذا تجاوزنا  النف�س  الروح وتحّرر طاقات  تخاطب 
الن�ّس  اهتمام  يظل  والنف�س،  الروح  لدللت  والفل�ضفي  اللغوي  الخالف 
القراآني والّن�ّس النبوّي ال�ّضريف بالجانب الروحاني والأخالقي في الإن�ضان 
متفرد  نوٌع  الإ�ضالم  يواكب  اأن  فلي�س غريبًا  لهذا  عظيمًا ومتواليًا ومنتظمًا، 
اأو  الكالمي،  اأو  الفقهي،  الوعي  عن  قدراً  يقّل  ل  به،  الم�ضلمين  وعي  من 
مالزمًا  ظّل  الذي  الوجداني،  الوعي  اإنه  الفل�ضفي.  اأو  العلمي،  اأو  الأدبي، 
لنمّو الدين في النفو�س منذ اللحظة الأولى، ولي�س لنا اأن نت�ضّور هذا الوعي 
اأمراً خاليًا من العقالنية، اإذ بدُء هذا الوعي اأمٌر عقليٌّ �ضْرف، وكان له فر�ضانه 
من الروحانيين والّزّهاد والمت�ضوفة وعلماء الأخالق، فتكامل الإ�ضالم رهن 
بروحانّيته، تلك الروحانية التي ت�ضري في كافة جنبات الدين، اإنها من اأ�ضرار 
بقاء الأّمة، لكنها روحانّية ل تح�ضر هذا الدين العظيم في �ضكلّيات وطقو�س، 
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اأو نظريات وعبارات ورموز.
الت�ضوف كعلٍم وممار�ضٍة واأفعاٍل تعبديٍة وتعبيراٍت لغويٍة من �ضعٍر ونثر،  •اإن  	
القراآنية  الن�ضو�س  مع  تفاعلهم  نتيجة  الم�ضلمين  اجتهادات  من  واحداً  يعد 
والنبوية، فالت�ضوف اأثٌر من عمل العقل الم�ضلم، ول يجب اأن نتناوله كاأحد 
مكونات الإ�ضالم، فالأحكام التي �ضدرت على الت�ضوف ورجاله ونظرياته 
اإنما تعود على الت�ضوف نف�ضه – �ضلبًا اأو ايجابًا – ول تجري على الإ�ضالم، 
ولقت  الت�ضوف  رجال  بين  تنوعت  التي  التعبدية  الأفعال  نماذج  وكذلك 

رواجًا بين النا�س اإنما تنت�ضب اإلى فاعليها ل اإلى الإ�ضالم.
عي الإ�ضالم  الكثيرون، فيهم من يدَّ يتر�ضده  الوعي بالإ�ضالم مهدٌد،  بناَء  •اإن  	
زوراً، تتمادي اأغرا�ضهم ليزيحوا الدين عن وجوده، درجة اأن انتظمت كتٌب 
تدعو اإلى الحنيفية من جديد، وهو حٌق اأُريد به باطال، لأن كلمة اهلل تعالى 
لَُكْم  َأْكَمْلُت  الأر�س ومن عليها {الَْيْوَم  اأن يرث اهلل  اإلى  باقية  لزالت و�ضتظل 

ِديَنُكْم َوَأتَْمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالَم دينا}.
هناك  باأن  الآخر،  اإلى  الوعي  هذا  نو�ضل  اأن  ثم  اأوًل،  نعَي  اأن  علينا  •يجب  	
كثيراً  فلعل  »الم�ضلمين«،  و  »الإ�ضالم«  هما:  متمايزتين  حقيقتين  بين  فرقَا 
من ال�ضطراب الفكري والديني وال�ضيا�ضي الحا�ضل اليوم في اأرجاء ادنيا، 
�ضببه عدم التمييز بينهما، ومن اأ�ض�س بناء الوعي هو التفرقة بينهما، فالإ�ضالم 
الواعية، وعلى قدر  الذات  ي�ضكلون  الوعي، والم�ضلمون هم من  مو�ضوٌع 

التقارب بينهما يعلو م�ضتوى البناء الذي نتوخاه في الوعي بالدين.
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الم�سادر والمراجع
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اأواًل : امل�سادر العربية

مكتبة  دار  من�ضورات  ر�ضا،  نزار  تحقيق:  الأنباء،  عيون  اأُ�ضيبعة:  اأبي  ابن  ( .
الحياة، بيروت 

ابن  اآل �ضلمان، دار  اأبو عبيدة م�ضهور  اأعالم الموقعين، تحقيق:  القّيم:  ابن  ( .
الجوزي، ال�ضعودية، ط 3)4)ه

ابن المرت�ضى: طبقات المعتزلة، تحقيق: �ضو�ضنة ويفلد، دار مكتبة الحياة،  3 .
بيروت

ابن النديم: الفهر�ضت، تحقيق: ر�ضا تجدد، طهران، )97). 4 م
ابن الهيثم: المناظر، ن�ضخة الكترونية من مكتبة الم�ضطفى الليكترونية 5 .

ابن تيمية: التف�ضير الكبير، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية،  6 .
بيروت

العلمية،  المكتبة  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  الخ�ضائ�س،  جني:  ابن  7 .
بيروت

المكتبة  الجويدي،  دروي�س  تحقيق:  المقدمة،   : خلدون  ابن  8 .
الع�ضرية،بيروت،ط)

ابن خلدون: المقدمة، تحقيق: حجر عا�ضي، دار ومكتبة الهالل، بيروت،  9 .
ط 986)م

ط  بيروت،  الفكر،  دار  �ضحادة،  خليل  تحقيق:  المقدمة،  خلدون:  ابن  (0 .
)00)م
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ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة، تحقيق محمود قا�ضم، مكتبة الأنجلو  (( .
الم�ضرية، القاهرة، ط)، 964)م

ابن ر�ضد: الك�ضف عن مناهج الأدلة: تحقيق : محمد علي الجابري، مركز  (( .
درا�ضات الوحدة العربية، بيروت

ابن ر�ضد: ف�ضل المقال والك�ضف عن مناهج الأدلة، تحقيق: م�ضطفى عبد  (3 .
الجواد عمران، المكتبة المحمودية التجارية، القاهرة، ط3، 968)

ابن ر�ضد: ف�ضل المقال، تحقيق : محمد الع�ضري، مركز درا�ضات الوحدة  (4 .
العربية، بيروت، ط 977)،) م

ابن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية،  (5 .
بيروت، ط )، 983)م

ابن قتيبة: اأدب الكاتب، تحقيق: محمد الوالي، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت (6 .
ابن قتيبة: المعارف، تحقيق: ثروت عكا�ضة، دار المعارف، القاهرة (7 .

ابن كثير: تف�ضير القراآن العظيم، تحقيق: �ضامي بن محمد ال�ضالم، دار طيبة،  (8 .
الريا�س، ط )، 999)م 

دار  واآخرون،  الكبير  علي  اهلل  عبد  تحقيق:  العرب،  ل�ضان  منظور:  ابن  (9 .
المعارف، القاهرة

محمد  تحقيق:  العرب،  اأ�ضعار  القر�ضي، جمهرة  الخطاب  اأبي  بن  زيد  اأبو  (0 .
علي البجاوي، دار �ضادر، بيروت

ال�ضفراييني: التب�ضير في الدين، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة ن�ضر  (( .
الثقافة الإ�ضالمية، القاهرة، ط )، 940)م
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اأم القرى،  اآيدين، جامعة  الإ�ضكافي: درة التنزيل، تحقيق: محمد م�ضطفى  (( .
ال�ضعودية، ط )، )00)م

الجنيدي،  �ضاكر محمد  اهلل  عبد  تحقيق:  الثغر،  اأهل  الى  ر�ضالة  الأ�ضعري:  (3 .
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط)، )00)م

الحميد،  الدين عبد  الإ�ضالميين، تحقيق: محمد محي  الأ�ضعري: مقالت  (4 .
مكتبة النه�ضة الم�ضرية، القاهرة، ط )، 950)م

بهجة  محمد  تحقيق:  العرب،  اأحوال  معرفة  في  الأرب  بلوغ  الألو�ضي:  (5 .
الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت

الألو�ضي: روح المعاني، دار اإحياء التراث العربي، بيروت (6 .
امروؤ القي�س: ديوان امروؤ القي�س، تحقيق: م�ضطفى عبد ال�ضافي، دار الكتب  (7 .

العلمية، بيروت، ط5، 004)م
الخانجي،  مكتبة  الكوثري،  زاهد  محمد  تحقيق:  الإن�ضاف،  الباقالني:  (8 .

القاهرة، ط 3، 993)م
الخطيب  الدين  محب  وت�ضحيح:  �ضرح  ال�ضحيح،  الجامع  البخاري،  (9 .

واآخرون، المكتبة ال�ضلفية، القاهرة، ط )، 400)ه 
م البغدادي: الفرق بين الفرق، دار الجيل، بيروت، ط978). 30

المعارف  دائرة  مجل�س  مطبعة  مقولة،  من  للهند  ما  تحقيق  في  البيروني:  3( .
العثمانية، حيدر اآباد، ط )

دحروج،  علي  تحقيق:  والعلوم،  الفنون  ا�ضطالحات  ك�ضاف  التهانوي:  3( .
مكتبة لبنان، بيروت، ط )، 996)م
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الجاحظ: ر�ضالة »كتاب مفاخرة الجواري والغلمان« من ر�ضائل الجاحظ،  33 .
تحقيق: عبد ال�ضالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 964) م

الجاحظ: ر�ضائل الجاحظ الكالمية، تحقيق: علي بو ملحم، من�ضورات دار  34 .
الهالل، بيروت، ط 3، 995)م

الخانجي،  مكتبة  هارون،  ال�ضالم  عبد  تحقيق  والتبيين،  البيان  الجاحظ،:  35 .
القاهرة، ط 7، 998)م 

الجرجاني: اأ�ضرار البالغة، تحقيق: محمد ر�ضيد ر�ضا، دار الكتب العلمية،  36 .
بيروت، ط )، 988)م

م الجرجاني: التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، ط 985). 37
جمال الدين القا�ضمي: تاريخ الجهمية والمعتزلة، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت،  38 .

ط )، 997)م
ال�ضيد معظم ح�ضين،  الحديث، تحقيق:  الني�ضابوري: معرفة علوم  الحاكم  39 .

المكتبة العلمية، المدينة المنّورة، ط )، 977)م 
الخازن: لباب التاأويل ومعاني التنزيل، مكتبة المثنى، بغداد 40 .

م�ضطفى  محمد  تحقيق:  الّتاأويل،  وغّرة  التنزيل  دّرة  الإ�ضكافي:  الخطيب  4( .
اآيدين، جامعة اأّم القرى، ال�ضعودية، ط )، 8)4)ه 

الخليل بن اأحمد الفراهيدي: كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  4( .
دار الكتب العلمية، بيروت، ط003)،)م 

م�ضرفة  م�ضطفى  علي  وتعليق:  تقديم  والمقابلة،  الجبر  كتاب  الخوارزمي:  43 .
ومحمد مر�ضي اأحمد، مطبعة بول باربيه، 937)م 
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 ، 44 .( ط  القاهرة،  للكتاب،  العربية  الدار  نيبرج،  تحقيق  النت�ضار،  الخياط، 
993)م 

ال�ضلفية، الكويت،  البدر، الدار  الدارمي: الرد على الجهمية، تحقيق: بدر  45 .
ط )، 985)م

الكتب،  الحميد �ضالح حمدان، عالم  الفرا�ضة، تحقيق: عبد  الرازي: علم  46 .
القاهرة، ط )00)م

 ، الرازي؛ التف�ضير الكبير، دار الفكر للطباعة والن�ضر والتوزيع، بيروت، ط). 47
)98)م

الزرقاني: مناهل العرفان، تحقيق : فواز اأحمد زمرلي، دار الكتاب العربي،  48 .
بيروت، ط )، 995)م

ابراهيم،  الف�ضل  اأبو  محمد  تحقيق:  القراآن،  علوم  في  البرهان  الزرك�ضي:  49 .
مكتبة دار التراث، القاهرة

الزمخ�ضري : الك�ضاف، تحقيق : عادل اأحمد عبد الموجود وعلي معو�س،  50 .
مكتبة العبيكل، الريا�س، ط)، 998)

المعارف  دائرة  العرب، مطبعة مجل�س  اأمثال  الم�ضتق�ضي من  الزمخ�ضري:  5( .
العثمانية، حيدر اآباد، الهند، ط)

زهير بن اأبي �ضلمى، ديوان زهير بن اأبي �ضلمى، �ضرح: حمدي طما�س، دار  5( .
المعرفة، بيروت

الزوزني )الح�ضين بن اأحمد(: �ضرح المعلقات ال�ضبع، تحقيق: لجنة التحقيق  53 .
في الدار العالمية، الدار العالمية، بيروت، ط 993)م
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للطباعة  الدين  عّز  موؤ�ض�ضة  زيعور،  علي  تحقيق:  الإمالء،  اأدب  ال�ضمعاني:  54 .
والن�ضر، ط )، 993)م

 ، عفان،ط). 55 ابن  دار  �ضلمان،  اآل  عبيدة  اأبو  تحقيق:  الموافقات،  ال�ضاطبي: 
(997

العلمية،  الكتب  دار  �ضاكر،  محمد  اأحمد  تحقيق:  الر�ضالة،  ال�ضافعي:  56 .
بيروت

م ال�ضهر�ضتاني: الملل والنحل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )، )99). 57
ال�ضوكاني: اإر�ضاد الفحول، تحقيق: �ضامي بن العربي الأثري، دار الف�ضيلة،  58 .

الريا�س، ط )، 000)م
للتراث،  ال�ضحابة  دار  علي،  عا�ضم  �ضيد  تحقيق:  التحف،  ال�ضوكاني:  59 .

القاهرة، ط )، 989)م
الي�ضوعي،  �ضيخو  لوي�س  الأب   : تحقيق  الأمم،  طبقات  الأندل�ضي:  �ضاعد  60 .

المطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�ضوعيين، بيروت، ))9)م
الباقي �ضرور، دار  الحليم محمود وطه عبد  اللمع، تحقيق: عبد  الطو�ضي:  6( .

الكتب الحديثة، م�ضر، ط 960)
عبد العزيز الثعالبي: �ضقوط الدولة الأموية، تحقيق: حمادي ال�ضاحلي، دار  6( .

الغرب الإ�ضالمي، بيروت، ط )، 995)م 
الغزالي: القت�ضاد في العتقاد، تحقيق: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل،  63 .

بيروت، ط 993)م
الغزالي: ف�ضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، موؤ�ض�ضة دار الكتب  64 .
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الثقافية، الكويت
الفارابي: اإح�ضاء العلوم، تحقيق: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، بيروت،  65 .

ط )، 996)م
الفارابي: اآراء اأهل المدينة الفا�ضلة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، نه�ضة  66 .

م�ضر للطباعة والن�ضر والتوزيع، القاهرة
الفارابي: ال�ضيا�ضة المدنية، تحقيق: فوزي متري نجار، المطبعة الكاثوليكية،  67 .

بيروت، ط)، 964)م 
الفارابي: ر�ضالة في التنبيه على ال�ضعادة، تحقيق : �ضحبان خليفات، من�ضورات  68 .

الجامعة الأردنية، عمان، ط )، 978)م
الفارابي: ر�ضالتان فل�ضفيتان، تحقيق : جعفر اآل يا�ضين، دار المناهل، بيروت،  69 .

ط )، 978)م
الفارابي: ف�ضول منتزعة، ن�ضخة اإليكترونية، مكتبة الم�ضطفى الليكترونية  70 .

بيروت، ط  الم�ضرق،  المّلة، تحقيق: مح�ضن مهدي، دار  الفارابي: كتاب  7( .
)99)،)م 

القا�ضي عبد الجبار: المغني، تحقيق: توفيق الطويل و�ضعيد زايد، الموؤ�ض�ضة  7( .
 8 ج  القاهرة،  والن�ضر،  والطباعة  والترجمة  للتاأليف  العامة  الم�ضرية 

»المخلوق«
القا�ضي عبد الجبار: المنية والأجل، تحقيق ع�ضام الدين محمد علي، دار  73 .

المعرفة الجامعية، ال�ضكندرية، ط 985)م
القا�ضي عبد الجبار: �ضرح الأ�ضول الخم�ضة، تحقيق: عبد الكريم عثمان،  74 .
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مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، 996)م
التركي،  المح�ضن  بن  اهلل  عبد  تحقيق:  القراآن،  لأحكام  الجامع  القرطبي:  75 .

موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، ط )، 006)م
ال�ضبور  ال�ضيد عثمان وعبد  الإ�ضارات، تحقيق: عامر  الق�ضطالني: لطائف  76 .

�ضاهين، المجل�س الأعلى لل�ضئون الإ�ضالمية، )97) 
ط  القاهرة،  الم�ضرية،  الكتب  دار  مطبعة  الأع�ضى،  �ضبح  القلق�ضندي:  77 .

))9)م
المعت�ضم( تحقيق:  اإلى  الكندي  الفل�ضفية )كتاب  الكندي  الكندي، ر�ضائل  78 .

محمد عبد الهادي اأبو ريدة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )
الم�ضرية،  الجامعات  دار  خليف،  اهلل  فتح  تحقيق:  التوحيد،  الماتريدي:  79 .

ال�ضكندرية 
المحا�ضبي: العقل وفهم القراآن، تحقيق: ح�ضين القوتلي، دار الفكر للطباعة  80 .

الن�ضر والتوزيع، بيروت
الم�ضعودي: مروج الذهب، تحقيق: كمال ح�ضن مرعي، المكتبة الع�ضرية،  8( .

بيروت، ط )، 005)م
ال�ضالم هارون،  �ضاكر وعبد  اأحمد  العرب، تحقيق  اأمثال  ال�ضبي:  المف�ضل  8( .

مطبعة الجوائب، الق�ضطنطينية، ط )
مكتبة  ال�ضرقاوي،  ومديحة  زينهم  محمد  تحقيق:  الخطط،  المقريزي:  83 .

مدبولي، القاهرة، ط 998)م
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ثانيًا : املراجع العربية

اإبراهيم اأني�س واآخرون: المعجم الو�ضيط، دار اإحياء التراث العربي، بيروت،  ( .
ط)، 984)

ط  القاهرة،  للكتاب،  العامة  الم�ضرية  الهيئة  الفارابي،  مدكور:  ابراهيم  ( .
983)م

الأميرية،  المطابع  ل�ضئون  العامة  الهيئة  الفل�ضفي،  المعجم  ابراهيم مدكور:  3 .
القاهرة، ط 983)م

ابراهيم مدكور: في الفل�ضفة الإ�ضالمية، المكتب الم�ضري للطباعة والن�ضر،  4 .
القاهرة، 983) م

 ، 5 .( ط  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  الكالم،  علم  الفيومي:  ابراهيم  اأحمد 
)00)م

اأحمد الأمين ال�ضنقيطي: المعلقات الع�ضر، دار الن�ضر للطباعة والن�ضر 6 .
اأحمد اأمين: �ضحى الإ�ضالم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 0). 7

م اأحمد اأمين: فجر الإ�ضالم، مكتبة النه�ضة الم�ضرية، القاهرة، ط ))، 978). 8
اأحمد ح�ضن الزيات: تاريخ الأدب العربي، دار نه�ضة م�ضر، القاهرة 9 .

 ، اأحمد عزت راجح: اأ�ضول علم النف�س، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط7. 0)
968)م

اأحمد فوؤاد الأهواني: الكندي فيل�ضوف العرب، الموؤ�ض�ضة الم�ضرية العامة  (( .
للتاأليف والترجمة والطباعة والن�ضر، من �ضل�ضلة اأعالم العرب، رقم 6)
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اأحمد محمود �ضبحي: الت�ضوف، دار المعارف، القاهرة  (( .
دار  الإ�ضالمي،  الفكر  في  الأخالقية  الفل�ضفة  �ضبحي:  محمود  اأحمد  (3 .

المعارف، القاهرة، ط ) 
والتوزيع،  للن�ضر  المعارف  مكتبة  ال�ضحيحة،  الأحاديث  �ضل�ضلة  الألباني:  (4 .

الريا�س، ط 995)م
م  اأمينة بيطار: تاريخ الع�ضر العبا�ضي، مطبعة جامعة دم�ضق، ط 4، 997). 5)

دار  الفا�ضلة«  المدينة  اأهل  »اآراء  كتاب  تحقيق  �ضمن  نادر:  ن�ضري  البير  (6 .
الم�ضرق، بيروت، ط ) 

توفيق الطويل: في تراثنا العربي الإ�ضالمي، �ضل�ضلة عالم المعرفة، المجل�س  (7 .
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 87/ مار�س/ 985)م، 

م  توفيق برو: تاريخ العرب القديم، دار الفكر المعا�ضر، بيروت، ط )، 996). 8)
ر�ضد،  لبن  الأدلّة«  مناهج  عن  »الك�ضف  كتاب  تحقيق  مقدمة  الجابري:  (9 .

مركز درا�ضات الوحدة العربية، بيروت
جرجي زيدان: علم الفرا�ضة الحديث، دار كلمات عربية للترجمة والن�ضر،  (0 .

القاهرة
جميل �ضليبا: تاريخ الفل�ضفة العربية، ال�ضركة العالمية للكتاب، بيروت، ط  (( .

989) م
ح�ضن ابراهيم ح�ضن: تاريخ الإ�ضالم، دار الجيل، بيروت، ط4)، 996). )) م

للدرا�ضات  العربية  الموؤ�ض�ضة  والمغرب،  الم�ضرق  حوار  حنفي:  ح�ضن  (3 .
والن�ضر، بيروت، ط)، 990)م
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ح�ضين القوتلي: من مقّدمة تحقيق كتاب »فهم القراآن« للمحا�ضبي  (4 .
م ح�ضين �ضبري: رواد ال�ضك المنهجي، دار ال�ضياء، ابوظبي، ط )، ))0). 5)

ح�ضين �ضبري: روؤية اهلل في الإ�ضالم، دار ال�ضياء، اأبو ظبي، ط)، ))0). 6)
الفارابي،  دار  الإ�ضالمية،  العربية  الفل�ضفة  المادية،  النزاعات  مروة:  ح�ضين  (7 .

بيروت، ط 5، 985)م
حمود غرابة: الأ�ضعري، الهيئة العامة ل�ضئون المطابع الأميرية، القاهرة، ط  (8 .

973)م
بيروت،  الجيل،  دار  العربية،  الفل�ضفة  تاريخ  الجر:  الفاخوري وخليل  حنا  (9 .

ط)، )98)م
 ، خالد المزيني: المحرر في اأ�ضباب النزول، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ). 30

7)4)ه
الرافعي: تاريخ اآداب العرب، مكتبة الإيمان، المن�ضورة، م�ضر، ط ). )3

م زهدي جار اهلل: المعتزلة، دار الينابيع، بيروت، ط 5، 987). )3
الوفاء،  دار  الفارابي،  عند  والإلهية  الطبيعية  الفل�ضفة  عفيفي:  زينب  33 .

ال�ضكندرية 
م �ضامح زين، علم النف�س، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط )، )99). 34

�ضعيد حوى: الإ�ضالم، دار ال�ضالم، القاهرة، ط 4، )00). 35
�ضعيد حوى: تربيتنا الروحية، دار ال�ضالم، القاهرة، ط)، 983). 36

ال�ضيا�ضية  الدرا�ضات  مركز  المعا�ضر،  القومي  الوعي  يا�ضين:  ال�ضيد  37 .
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وال�ضتراتيجية بالأهرام، القاهرة. ط )، )99)م
الأن�ضار،  دار  وال�ضنة،  القراآن  لدرا�ضة  المدخل  اإ�ضماعيل:  محمد  �ضعبان  38 .

القاهرة، ط )، 980)م
�ضوقي �ضيف واآخرون؛ المعجم الو�ضيط، مكتبة ال�ضروق الدولية، القاهرة،  39 .

ط4، 004)م
المعارف،  دار  الجاهلي،  الع�ضر  في  العربي  الأدب  تاريخ  �ضيف:  �ضوقي  40 .

القاهرة، ط 4)، 003)م
 ، عاطف العراقي: النزعة العقلية عند ابن ر�ضد، دار المعارف، القاهرة، ط 4. )4

984)م 
عامر النجار: الطرق ال�ضوفية، دار المعارف، القاهرة، ط6، 995). )4

عبا�س ح�ضن: النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة 43 .
عبا�س محمود العقاد: ابن ر�ضد، دار المعارف، القاهرة، ط 6. 44 

عبا�س محمود العّقاد: التفكير فري�ضة اإ�ضالمية، نه�ضة م�ضر للطباعة والن�ضر  45 .
والتوزيع، القاهرة، ط6، 007)م

عبد الحليم محمود: التفكير الفل�ضفي في الإ�ضالم، دار المعارف، القاهرة 46 .
عبد الحليم محمود: ق�ضية الت�ضوف، ن�ضخة الكترونية، مكتبة الم�ضطفى 47 .

عبد الحميد محمد اأبو �ضكين: المعاجم العربية، الفاروق الحديثة للطباعة  48 .
والن�ضر، القاهرة، ط )، )98)م

عبد الرحمن الميداني: الأخالق الإ�ضالمية، دار القلم،بيروت، ط5، 999). 49
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الوحدة  درا�ضات  مركز  والوعي،  الهوية  في  درا�ضة  الدوري:  العزيز  عبد  50 .
العربية، بيروت، ط 5، 009)م

عبد الكريم الخطيب: التعريف بالإ�ضالم، دار المعرفة، بيروت 5( .
م  عبد الكريم بكار : تجديد الوعي، دار القلم، دم�ضق، ط)، 000). )5

الم�ضرية،  النه�ضة  مكتبة  العام،  الإ�ضالمي  التاريخ  ح�ضن:  ابراهيم  علي  53 .
القاهرة

علي بن محمد بن نا�ضر الفقيهي: �ضمن تحقيق كتاب »الإيمان« لبن منده،  54 .
الكتاب الأول، موؤ�ض�ضة الر�ضالة

علي �ضامي الن�ضار: مقّدمة تحقيق كتاب ال�ضامل للجويني، من�ضاأة المعارف،  55 .
ال�ضكندرية، ط 969)م

المعارف،  دار  الإ�ضالم،  في  الفل�ضفي  الفكر  ن�ضاأة  الن�ضار:  �ضامي  علي  56 .
القاهرة،ط995)،9

ط  بغداد،  الفرات،  مطبعة  الب�ضرة،  تاريخ  مخت�ضر  الأعظمي:  ظريف  علي  57 .
7)9)م 

للطباعة  م�ضر  نه�ضة  للفارابي،  الفا�ضلة  المدينة  وافي:  الواحد  عبد  علي  58 .
والن�ضر والتوزيع، القاهرة 

عمر فروخ: عبقرية العرب في العلم والفل�ضفة، المكتبة الع�ضرية، بيروت،  59 .
ط 5، 989)م 

للثقافة  الوطني  المجل�س  المعرفة  عالم  �ضل�ضلة  العلمي  التفكير  زكريا:  فوؤاد  60 .
والفنون والآداب، الكويت، عدد3، مار�س 978) م
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في�ضل بدير عون: الت�ضوف الإ�ضالمي، مكتبة �ضعيد راأفت، القاهرة، ط983). )6
قدري حافظ طوقان: علماء العرب؛ من�ضورات الفاخرّية، الريا�س 6( .

محمد اأبو زهرة: زهرة التفا�ضير، دار الفكر العربي، بيروت 63 .
محمد اأركون: نقد العقل الديني، ترجمة: ها�ضم �ضالح، دار الطليعة للطباعة  64 .

والن�ضر، بيروت
م  محمد البهي: الفارابي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )، )98). 65

الحديث،  الكتاب  دار  موؤ�ض�ضة  العبا�ضية،  الدولة  بك:  الخ�ضري  محمد  66 .
بيروت، ط 989)م

للن�ضر  المجتمع  دار  الرا�ضدين،  الخلفاء  ع�ضر  في  الوكيل:  ال�ضيد  محمد  67 .
والتوزيع، جدة، ط 4، 993)م

مركز  ر�ضد،  لبن  المقال«  »ف�ضل  كتاب  تحقيق  �ضمن  الع�ضري:  محمد  68 .
درا�ضات الوحدة العربية، بيروت، ط 977)م 

النفائ�س،  دار  الجاهلي،  الع�ضر  في  العربية  الأمثال  علي:  اأبو  توفيق  محمد  69 .
بيروت، ط 988)م

محمد ح�ضين الذهبي: علم التف�ضير، دار المعارف، القاهرة 70 .
 ، الإ�ضكندرية، ط). )7 الدعوة،  دار  القراآن،  في  الأخالق  د�ضتور  دراز:  محمد 

(996
محمد دراز: من خلق القراآن، مطبوعات اإدارة ال�ضئون الدينية، قطر، 979). )7

م محمد ر�ضيد ر�ضا: تف�ضير المنار، مطبعة المنار، القاهرة، ط )، 947). 73
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محمد �ضّديق المن�ضاوي: مقّدمة تحقيق معجم التعريفات للجرجاني، دار  74 .
الف�ضيلة، القاهرة

محمد عابد الأهواني: الكندي فيل�ضوف العرب، الموؤ�ض�ضة الم�ضرية العامة  75 .
للتاأليف والترجمة والطباعة والن�ضر، القاهرة 

محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، مركز درا�ضات الوحدة العربية،  76 .
بيروت، ط 0)، 009)م

محمد عبد الهادي اأبو ريدة: ر�ضائل الكندي الفل�ضفية، دار الفكر العربي،  77 .
القاهرة، ط )

م، ن�ضخة اليكترونية، مكتبة  محمد عبده: ر�ضالة التوحيد، ط 969)م،ط969). 78
الم�ضطفة الليكترونية

 ، 79 .( القاهرة، ط  وهبة،  مكتبة  التدوين،  قبل  ال�ضنة  الخطيب:  محمد عجاج 
988)م

محمد علي اأبو ريان: تاريخ الفكر الفل�ضفي في الإ�ضالم، دار النه�ضة العربية،  80 .
بيروت، ط)، 973)

محمد عمارة: المادية والمثالية في فل�ضفة ابن ر�ضد، دار المعارف، القاهرة،  8( .
ط)

محمد فوؤاد عبد الباقي: المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم، مطبعة دار  8( .
الكتب الم�ضرية، القاهرة

محمد لطفي جمعة: تاريخ فال�ضفة الإ�ضالم، المكتبة العلمية، بيروت 83 .
محمد محمد ح�ضين: الإ�ضالم والح�ضارة الغربية، دار الفرقان، القاهرة 84 .
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م  محمد مرحبا: الكندي، من�ضورات عويدات، بيروت، ط )، 985). 85
محمود قا�ضم: الفيل�ضوف المفترى عليه ابن ر�ضد، مكتبة الأنجلو الم�ضرية،  86 .

القاهرة 
محي محمد م�ضعد: قواعد منهجّية للبحث في العلوم الو�ضعية والإ�ضالمية،  87 .

ط 994)
للن�ضر  الوّراق  دار  الت�ضريع،  من  ومكانتها  ال�ضنة  ال�ضباعي:  م�ضطفى  88 .

والتوزيع، 
م�ضطفى حلمي: الحياة الروحية في الإ�ضالم، الهيئة الم�ضرية العمة للكتاب،  89 .

القاهرة، ط)، 984)
الجديدة،  الجالء  مكتبة  الفارابي،  عند  الدولة  نظرية  �ضقر:  م�ضطفى  90 .

المن�ضورة، م�ضر، ط 989)م 
م�ضطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، مكتبة الثقافة الدينية،  9( .

القاهرة 
م�ضطفى عبد الرزاق: الت�ضوف، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)، 984). )9

منى اأبو زيد: الفكر الكالمي عند ابن خلدون، الموؤ�ض�ضة الجامعية للدرا�ضات  93 .
والن�ضر والتوزيع، بيروت، ط )، 977)م

نبيله ح�ضن: تاريخ الدولة العبا�ضية، دار المعرفة الجامعّية، ال�ضكندرية، ط  94 .
993)م 

العربي،  الثقافي  المركز  التف�ضير،  في  العقلي  التجاه  زيد:  اأبو  حامد  ن�ضر  95 .
الدار البي�ضاء

 .indd   260 4/19/16   4:35:23 PM



261بناءالوعي»قراءٌة..يفتاريخالفكِربنيامل�سلمني«

هاني يحيى ن�ضري: الفكر والوعي، الموؤ�ض�ضة الجامعية للدرا�ضات والن�ضر  96 .
والتوزيع، بيروت، ط)، 998)م

ثالثًا : الكتب املرتجمة

ال�ضركة  اأمين،  عثمان  ترجمة:  الطرق،  مفترق  في  الإ�ضالم  عروة:  اأحمد  ( .
الوطنية للن�ضر والتوزيع، الجزائر، ط975)

دار  ريدة،  اأبو  الهادي  عبد  تعريب: محمد  الإ�ضالمية،  الح�ضارة  ميتز:  اآدم  ( .
الكتاب العربي، بيروت، ط5

اللبناني،  الكتاب  دار  البيطار،  اإ�ضماعيل  تعريب:  العربي،  الفكر  اأوليري:  3 .
بيروت، ط )98)م 

ومنير  فار�س  اأمين  نبيه  ترجمة:  الإ�ضالمية،  ال�ضعوب  تاريخ  بروكلمان:  4 .
البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط 5، 968)م

تد هو تدرت�س: دليل اإك�ضفورد للفل�ضفة، ترجمة: نجيب الحمادي، المكتب  5 .
الوطني للبحث والتطوير، الجماهيرية الليبية 

بعث،  رندة  ترجمة:  والإ�ضالمي،  العربي  الفكر  تاريخ  اأورفوا:  دومينيك  6 .
مكتبة ال�ضرقية، بيروت، ط )، 0)0)م

ديكارت: مبادئ الفل�ضفة، ترجمة: عثمان اأمين، دار الثقافة للن�ضر والتوزيع،  7 .
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