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يصدر هذا العدد من مجّلة »اإلصالح « بعد أيام قالئل من نهاية شهر رمضان 

وقدوم عيد الفطر املبارك وبهذه املناسبة نتقّدم إىل قرائنا األعّزاء خاّصة واألمة 

اإلسالميّة عاّمة بأحّر التهاني وأجمل األمنيات راجني من الّله العيل القدير أن 

يتقبّل صيام الجميع وقيامهم ويجعل هذا العيد باَب أمل لحياة أفضل للمسلمني بعيدا عن التناحر والتقاتل 

الذي انترش يف مختلف األمصار 

رحل رمضان ككّل سنة، ولم يبق من ذكريات الّشهر سوى القليل من األخبار الّسعيدة والكثري من األخبار 

الحزينة وإن كانت األخبار الحزينة ال تفارقنا منذ سنوات، لكنّنا لن نقف عندها يف هذه االفتتاحيّة حتّى ال نكّدر 

صفو قرائنا األعّزاء وهم يحتفلون بالعيد. سنقف أمام خربين سعيدين، يتعّلق األّول بما شاهدناه يف مختلف 

الدول اإلسالميّة من احتفاء بالقرآن الكريم عرب إقامة املسابقات وتوزيع الجوائز عىل الحافظني لكتاب الّله 

وخاّصة األطفال والّشباب من الجنسني، وهذا تأكيد أّن شجرة اإلسالم ثابتة تؤتي أكلها كّل حني بإذن ربّها 

بالّرغم من محاوالت التّشكيك والتّضليل التي يمارسها أعداء هذا الّدين سواء من الخارج أو من الّداخل.

الخرب الثاني يراه الكثريون حزينا وأراه سعيدا وهو يتعّلق بالهجمة الّصهيونيّة الرّشسة التي تعرّض لها 

املسجد األقىص خاّصة والقدس عاّمة، ووجه الّسعادة فيه صمود املقدسيني رجاال ونساء، ودفاعهم عن 

مقّدساتهم من جهة وتمتني العالقة بني هذا الّصمود وتحرّكات املقاومة العسكريّة يف غّزة من جهة أخرى، 

صحيح أن موازين القوى مختلفة، لكّن الّسنوات األخرية أثبتت عجز الكيان الصهيوني عن حسم معركة  

نتيجة إلرادة منع  إالّ  العجز  للكيان. ولم يكن هذا  إىل عاصمة فعليّة  القدس وتحويلها  الهويّة بتهويد 

الحسم التي حملها الفعل الشعبي أساسا وتضافرت معه املقاومة املسّلحة يف غّزة.

الفلسطينيّون هم سائقوا قطار التّغيري يف هذه األّمة إن شاء الّله، وبرغم تشتّتنا وبرغم آالم أطفال ونساء 

غّزة واليمن وسوريا، فإّن الّدائرة ستدور عىل األعداء. هم ليسوا كّلهم من األجانب بل العديد منهم من بني 

جلدتنا يتآمرون عىل شعوبهم ليال نهارا ويسعون جاهدين إىل منع أيّة محاولة تأتي من هذه الشعوب يف 

اتجاه حّريتها وتقرير مصريها. سيقول البعض من املتشائمني هذا هراء ويقول من يف قلبه ذّرة من تفاؤل 

هذا حلم، أما أنا فسأقول هذا أمل. ورغم فضاعة ما يحدث هناك وهنا، ورغم صعوبة املرحلة، فإّن األمل 

يبقى قائما مادام هناك دعاة لإلصالح برغم قّلتهم مرابطني يف الّساحات املختلفة للدفاع عن إنسانيّة اإلنسان 

العربي وهويّته. هذا أمل، مادام هناك مجاهدون ال يخافون املوت، يحملون أكفانهم عىل أكتافهم وهم عىل 

أطراف غّزة يناورون ويقّضون مضاجع بني صهيون. هذا أمل ما دام هناك من يتلو كتاب الله ويتدبّر آياته.

الوضع صعب ولكّن األمل قائم واملرابطون هنا وهناك مطالبون أكثر من أي وقت مىض بأن يشّمروا 

عن سواعدهم ويتوّكلوا عىل ربّهم، فما النرّص إالّ من عند الّله العزيز الحكيم .

سيعود رمضان إن شاء الّله يف العام املقبل ليسقي أملنا يف كّل مرّة ويغذّيه، عساه يكرب وينضج ويتحّول 

إىل حقيقة. أّما نحن، فربّما نكون عند عودته يف مواقعنا ضمن املرابطني للّدفاع عن وطننا وعن حّريتنا وعن 

إنسانيتنا، أّما إذا وافانا األجل، فإنّنا واثقون أّن هناك من الّشباب من سيحمل املشعل ويواصل املسرية...

اإلفتتاحّيةاإلفتتاحّية
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األولىاألولى

هل من دواء لمظاهر تخّلفنا؟هل من دواء لمظاهر تخّلفنا؟

 )أ(

من إيجابيات الثورات أو االنتفاضات العربيّة )سّمها ما شئت( أنها أسقطت 

ورقة التّوت التي كانت تغّطي عورات املجتمعات العربيّة اإلسالميّة. وزادت األحداث 

الّسياسية واالجتماعية املتسارعة التي حدثت يف العرشيّة األخرية يف تعرية واقعها 

وبرز للعيان مدى التخّلف واالنحطاط الذي تعيشه هذه املجتمعات، وواقع الفقر 

أظهرت تخّلف نخبها بجميع خلفياتها  الذي غرقت فيه شعوبها وأظهرت فيما 

االيديولوجيّة، وعدم قدرتها عىل فعل ما يجب فعله الستغالل الحالة الثّورية من 

أجل النّهوض باألّمة، ووضع عربتها عىل سّكة التّطّور واالزدهار، بالّرغم من أّن 

األّولني  حلم  تحقيق  عىل  قادرة  أنّها  وتّدعي  عال  بصوت  تصيح  كانت  جميعها 

هدفها  وأّن  واملساواة،  العدل  يسوده  مجتمع  يف  بعدهم  سيأتي  ومن  واآلخرين 

األول واألخري هو إقامة دولة عىل أساس املواطنة تحرتم حقوق اإلنسان وتتبنّى 

سياسات اجتماعيّة وتربويّة وثقافيّة وبيئيّة تحّقق طموحات النّاس وترسم لهم 

والّرقي  االزدهار  لهم  وتحّقق  التّبعيّة  من  تُخرجهم  عادلة وشاملة  تنمية  طريق 

والتّقّدم. 

القريب متخّلفة مثلنا، تعاني  الذي تتقّدم فيه دول كانت يف املايض  الوقت  ويف 
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الفقر والفوىض والفساد وربّما أقل منّا قدرة ومكانة، تستمر دولنا يف التّدحرج لتحتل أسفل الرّتتيب يف 

مستوى التّعليم ويف مؤّشات التّنمية، وحتّى يف مؤّشات الّسلوك واألخالق. فما نعيشه اليوم من الفرات إىل 

النّيل ومن النّيل إىل تخوم املحيط األطليس يعّب عن مدى االنحطاط الذي غرقنا يف وحله، انحطاط يف الرّتبية 

واألخالق، وانحطاط يف مستوى التعليم ومخرجاته، وانحطاط يف القدرات االقتصاديّة بالرغم مّما حبانا به 

الّله سبحانه وتعاىل من خريات األرض )برتول، غاز، سمك، زيتون....(، وانحطاط سيايس تجّسد يف تعامل 

فّظ للحكام مع شعوبهم ويف استفحال واقع التجزئة وترّهل الّدولة القطريّة وضعفها وتبعيّتها للخارج.

يعتقد البعض أّن الّسبب يف ذلك يعود إىل ما حدث يف العرشية األخرية من فوىض بالّدول العربيّة اإلسالميّة 

)وهم يقصدون طبعا الثّورات العربية!(، ولهذا فهم يتباكون عىل املايض، وكأّن املايض كان أفضل من 

الحارض. ألم تفشل دول ما بعد االستعمار أو ما ُسّمي تعّسفا الّدول الوطنيّة الحديثة يف أن تكون حّرة 

ومتقّدمة؟ ألم تنتج أنظمة تحّولت إىل حكم فرّدي وسلطة مستبّدة أهانت مواطنيها وزرعت ثقافة الخوف 

واالستكانة وكّرست واقع التبعيّة للمستعمر القديم بتعّلة االستفادة من قّوته وتقدمه يف مختلف املجاالت؟. 

)ب( 

إّن ما تحصده املجتمعات العربيّة اليوم هو ثمار ما زرعه حّكامها والنّخب املوالية لهم خالل أكثر 

من ستنّي عاما. لكّن ملاذا تواصل الفشل بعد أن ثار النّاس وأسقطوا رموز االستبداد والفساد وأبعدوهم 

عن رأس الّدولة؟ ألم تأت الثّورات العربيّة بنخب أخرى حاولت إعادة التّأسيس، ففشلت وزادت الوضع 

سوءا عىل سوء؟ 

ففي الوقت الذي بلغت فيه التّكنولوجيا مستويات مذهلة من التّطّور استغّلها البعض لتنمية قدرات 

بلدانهم وتحقيق الّرفاهية لشعوبهم، واستغلها البعض اآلخر لتوسيع مجال هيمنته ونفوذه االقتصادي 

والّسيايس، يرتفع مستوى الهمجيّة والفوىض يف جزء كبري من الوطن العربي ويزداد نسق التّناحر بني 

الّطوائف وبني أبناء البلد الواحد، وتتضّخم قوافل املهاجرين الذين يرتكون ديارهم وأرزاقهم هربا من 

الجحيم. فيما تعيش البلدان العربيّة »النّاجية من الفوىض«، مؤّقتا، أزمات اقتصاديّة واجتماعيّة حاّدة 

تنذر بالخطر خاّصة مع انتشار الفساد يف مفاصل املجتمع وغياب حّب العمل واحرتام القانون مقابل 

ارتفاع أسهم النّفاق والتّمّلق والّرشوة واملحسوبيّة يف أذهان النّاس وممارساتهم باختالف مستوياتهم 

االجتماعيّة والثقافيّة. 

ومن يتجّول يف ربوع هذا الوطن يلمس بوضوح غياب الوعي القادر عىل البناء وحالة اليأس والقنوط 

التي ترسي يف عروق النّاس، والّشعور باإلحباط الذي يقود إىل العنف أو الالّمباالة، مقابل هيمنة ثقافة 

إّن ما تحصده المجتمعات العربيّة اليوم هو ثمار ما زرعه حّكامها والنّخب الموالية   
لهم خالل أكثر من ستّين عاما. لكّن لماذا تواصل الفشل بعد أن ثار النّاس وأسقطوا 
العربيّة بنخب  الثّورات  ألم تأت  الّدولة؟  رموز االستبداد والفساد وأبعدوهم عن رأس 

أخرى حاولت إعادة التّأسيس، ففشلت وزادت الوضع سوءا على سوء؟ 

اإلصالح )178(-  ماي 2022هل من دواء لمظاهر تخلّفنا؟ - م.فيصل العش
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االستهالك واملتعة والتّسول واالنتهازيّة، ويمكنه أيضا أن يعاين بسهولة الفجوة الّضخمة التي تفصل 

النّخب عن عاّمة النّاس، واألغنياء عن الفقراء، وأهل الّشمال عن أهل الجنوب، فجوة ظاهرها ماّدي 

وباطنها ثقايف واجتماعي بامتياز. 

التطّرف هو ما يميّز واقعنا، تطّرف األقلية املتخمة بالغنى وتطّرف الفقر املدقع واملهيمن عىل أغلب 

مجتمعي  حوار  عن  نابعة  واضحة  السرتاتيجيّات  تاّم  غياب  مع  الديني  وتطّرف  ديني  تطّرف  النّاس، 

حقيقي ملواجهة هذا الغلّو وهذا التّطرف واملخاطر والتّهديدات التي تنجّر عنهما.

يف هذا الوضع يحّق لنا أن نتساءل عن سبب عيشنا ىف بحر من التّخلف والّرجعية، ىف الوقت الذي يعيش 

غرينا ىف ُمستويات مميّزة من التّقدم التّقني والعلمي؟! هل ُكتب عىل شعوبنا أن تبقى تعاني املصائب 

والباليا وتعيش الفقر والتخّلف؟ أّم أّن هناك ما يعّطل نهوضها ويمنع ازدهارها والتحاقها بركب األمم 

املتقّدمة؟ وملاذا نفشل نحن العرب يف كّل محاوالت اإلصالح والتقّدم؟ هل هو مرتبط بعرقنا أم بثقافتنا 

أم بديننا؟ أم باعتماد مناهج إصالح مسقطة ال تتماىش مع واقعنا وثقافتنا؟. 

)ت(

هناك عوامل خارجيّة ساهمت يف ما نحن عليه من تخّلف، وهي عوامل متأتّية من رغبة الهيمنة التي 

الوسائل أن يكّرس واقع االنحطاط ويفرض  الغربي املستعمر والذي حاول عب مختلف  العقل  تحكم 

نمطا واحدا للتّفكري والعيش عب عوملة كاذبة تدّمر خصوصيّات الّشعوب وتنّوع ثقافتها. وهذه العوامل 

باقية وتتمّدد بحكم قانون الحضارات، فمن الّسخافة أن نفّكر يوما بأّن العقل الغربي املستعمر سيتأّلم 

لحالنا وسيعمل جاهدا عىل مساعدتنا للخروج من حالة التّخّلف أو عىل األقل سيرتكنا يف حال سبيلنا 

وال يتّدخل يف شؤوننا. فهذا األمر ميؤوس منه، وعلينا التّأقلم مع هذه العوامل الخارجيّة والبحث عن 

الوسائل املمكنة للحّد من تأثريها والتّقليص منها. لكن، هناك عوامل ذاتية نابعة من ثقافتنا تسبّبت يف 

هذا االنحطاط. وبمعرفتها ومعالجتها يحصل التّغيري ال محالة، ألم يقل الّله سبحانه وتعاىل:﴿إِنَّ اللََّه اَل 

ذَا،  ثَْليَْها ُقْلتُْم أَنَّٰى َهٰ ِصيبٌَة َقْد أََصبْتُم مِّ ا أََصابَتُْكم مُّ ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم﴾)1(. و﴿أََوَلمَّ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغريِّ يَُغريِّ
ٍء َقِديٌر﴾)2( ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنُفِسُكْم، إِنَّ اللََّه َعىَلٰ ُكلِّ َشْ

العوامل الّذاتية املتسبّبة يف هذا االنحطاط كثرية، من أهّمها »تديّن مغشوش« ناتج عن فهم خاطئ 

لإلسالم تجّذر يف الوعي الجمعي عب الّزمن، يقاوم التّغرّي ويكّرس الّطاعة لتقاليد جامدة، فكان بذلك 

الفقر  وتطرّف  بالغنى  المتّخمة  األقلية  تطرّف  واقعنا،  يميّز  ما  هو  التطرّف   
المدقع والمهيمن على أغلب النّاس، تطرّف ديني وتطرّف الديني مع غياب تاّم 
الستراتيجيّات واضحة نابعة عن حوار مجتمعي حقيقي لمواجهة هذا الغلّو وهذا 

التّطرف والمخاطر والتّهديدات التي تنجرّ عنهما.

اإلصالح )178(-  ماي 2022هل من دواء لمظاهر تخلّفنا؟ - م.فيصل العش

)1( سورة الرعد - اآلية 11

)2( سورة آل عمران - اآلية 165
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قّوة يف أيدي أنظمة الحكم املستبّدة وطائفة من رجال الّدين والفقهاء الذين يدورون يف فلك الّسلطان، 

ويعملون عىل تأبيد ذلك الّشكل املغشوش من التّديّن. ولقد حاول تيار الهويّة الذي تشّكل يف بداياته كرّدة 

فعل عىل واقع االنحطاط ومقاومة محاوالت التّيارات املعادية للّدين جّر املجتمع إىل تبعيّة ثقافيّة تاّمة 

للغرب بتعّلة التنوير، حاول هذا التّيار أن يعيد لإلسالم مكانته كمحّفز للتّغيري عب محاربة مظاهر هذا 

»التّديّن املغشوش«. وكانت آليته استحضار تجربة تاريخيّة قديمة ليسقطها عىل واقع مختلف تفصله 

عن تلك التّجربة قرون من االنحطاط والتكّلس. 

وعوض البحث عن علل الخراب الذي تعيشه األّمة وعن نقد الّذات ومراجعتها، وفهم تفاعلها مع روح 

العرص وأفكاره وقيمه، رفع هذا التيّار شعارات عاّمة مثل: »اإلسالم هو الحّل« و»الخالفة اإلسالميّة« 

إلخ ... فكان الفشل حليفه ولم ينجح إآلّ يف إحياء بعض مظاهر التديّن أو الصّد النّسبي ملخّططات التّيار 

التّغريبي املعادي للهويّة. أّما محاوالت اإلصالح العميقة واملؤثّرة، فلم يجد لها طريقا وظّل يحوم حول 

الواقع  الفشل وضغط  هذا  ولعّل  تقليديّة.  تحّددها مرجعيّة ماضويّة  كانت  منها  مواقفه  ألّن  حماها 

دفعا بجزء من هذا التيار إىل التّخّل تدريجيّا عن أطروحاته وشعاراته التي كان يرفعها ليصبح أقرب إىل 

الليبريالية، كما دفعا البعض اآلخر إىل الغلّو ومعادات املجتمع وتبنّي أفكار متطّرفة حّولته إىل جماعات 

إرهابيّة تزرع املوت أينما حّلت يف محاولة منها لفرض »الخالفة« وتطبيق الرّشيعة بالقّوة.

)ث(

من يريد أن يرى بعينه مظاهر التديّن املغشوش الذي شوه رسالة اإلسالم يف ربوع أوطاننا فلينظر إىل 

أي حّد انقلب اإلسالم إىل عبادات شعائرية فقط، صوم، وصالة، وحّج، وزكاة، ونطق بالّشهادتني. أصبح 

الّدين طقوساً وحركات وسكنات وإيماءات وتمتمات، ال تقّدم وال تؤّخر، يف حني أّن اإلسالم عقائد وعبادات 

وأخالق ومعامالت. وتكاد املعامالت تمثل جماع اإلسالم كّله وخالصته، حيث إّن األخالق إنّما تظهر عند 

االحتكاك بالنّاس والتعامل معهم، وأما العبادات فال فائدة منها إن لم يظهر أثرها يف املعامالت، يقول 

النّبي ملسو هيلع هللا ىلص:»من لم تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر، لم يزدد من الّله إالّ بعداً«)3(. والعقيدة الّصحيحة 

تنعكس عىل املعامالت مع النّاس أيضا، حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ما آمن بي من بات شبعاَن وجاره إىل جنبه 

جائٌع وهو يعلم«)4(. اإلسالم هو صلة متواصلة بالله، استقامة عىل أمر الله يف كل حني ويف كّل مكان، 

الّدين ليس يف املسجد فقط، الّدين يف مكان العمل، يف البيت، يف املعهد واملستشفى، يف الحقل ويف املصنع. 

اإلصالح )178(-  ماي 2022هل من دواء لمظاهر تخلّفنا؟ - م.فيصل العش

)3( أخرجه الطبي يف تفسريه 155/20، عن ابن عباس 

)4( رواه األلباني ، يف صحيح الجامع، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم:5505، صحيح

العوامل الّذاتية المتسبّبة في انحطاطنا كثيرة، من أهّمها »تديّن مغشوش«   
التّغيّر  يقاوم  الزّمن،  عبر  الجمعي  الوعي  في  تجّذر  لإلسالم  خاطئ  فهم  عن  ناتج 

ويكرّس الّطاعة لتقاليد جامدة.
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من يريد أن يفهم أسباب التّديّن املغشوش فلينظر إىل خطاب العدد الهائل من األيّمة الذين يعتلون 

الّله  يقول  املجتمع؟  يف  ذلك  بعد  تأثري يحصل  وأي  املصّلني،  املؤّلفة من  اآلالف  املنابر وتجتمع حولهم 

َماِء  َب اللَُّه َمثاًَل َكِلَمًة َطيِّبًَة َكَشَجَرٍة َطيِّبٍَة أَْصلَُها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها يِف السَّ سبحانه وتعاىل: ﴿أََلْم تََر َكيَْف رَضَ

األنبياء جاؤوا  أّن  لها، يف حني  أُكل  ال  أغلب هؤالء  لكّن كلمات  َربَِّها﴾)5(.  ِبِإذِْن  ِحنٍي  ُكلَّ  أُُكَلَها  تُْؤِتي   *

النّاس وواقعهم، وهي كلمات  بالكلمة، فقلبوا وجه األرض ألّن كلماتهم كانت طيّبة تخاطب وجدان 

صادقة قابلة للتّطبيق عىل أرض الواقع. ألم يكن الّرسول صىّل الله عليه وسّلم »قرآنا يميش«؟. 

)ج(

للحضارة عىل رأي مالك بن  البيولوجي  الرّتكيب  الّدين مرّكب أسايس محّفز »catalyseur« يف  وألّن 

أّوال  تبدأ  املغشوش  الفهم  ثورة ضّد  ثورة من خالله.  الّدين ولكن  ثورة عىل  ليس  املطلوب  فإّن  نبي)6( 

بالفصل بني ما هو وحي مقّدس وما هو تراث برشّي، فصل يف املنزلة وفصل يف كيفيّة التّعامل معه. 

وهذا يحتاج حفرا معرفيّا عميقا يُزيل عن الّدين ما علق به من أفهام خاطئة وقصور يف تنزيل الوحي 

يف الواقع ويُبز معانيه الّسامية التي جاء ليُصنع املسلم عىل أساسها، كقيم العمل واإلخالص والعدل 

والعلم واملساواة والحّرية وصيانة كرامة البرش والّرحمة والّب والتّعايش والتّسامح ومقاومة التّناحر 

والتّواكل واالستكانة. وثانيا بالغوص يف عالم الرّتاث الفكري الغزير ليُحيي جوانبه املضيئة وتطويعها 

يف سبيل بناء وعي يدفع إىل الحركة ويقاوم الجمود. وثالثا وهو األهّم بتحويل تلك املعاني إىل ممارسات 

ميدانيّة وبذلك تَُردُّ للعقيدة اإلسالميّة فاعليّتها وقّوتها اإليجابيّة وتأثريها يف الفرد واملجتمع، وينشأ عالم 

جديد من األفكار والّسلوك نابع من ديننا ال يتناقض مع مقتضيات العرص الذي نعيش، ويمّهد لبقية 

مظاهر الّرقي والتّطور املاّدي والتّقني. 

لكّن هذا العمل ليس باألمر الهنّي، بل هو عمليّة معّقدة تتطّلب وقتا طويال وجهدا يشارك فيه الجميع 

من أكادميني ومفّكرين ومثّقفني عضوينّي وأيّمة ورجال دين وإعالمينّي. ولن يكون النّجاح حليف هؤالء 

قبل  باألصول  ويأخذون  البيان،  قبل  الّدعوة، واإلحسان  قبل  القدوة  يجعلون  إالّ حني  يف مهامهم هذه 

الفروع، ويهتّمون باملضامني ال العناوين، وباملبادئ ال األشخاص، ويعتمدون مبدأ التّدرج ال الّطفرة، 

والرّتغيب ال الرّتهيب، والتّيسري ال التّعسري.

البيولوجي  التّركيب  في   »catalyseur« محّفز  أساسي  مرّكب  الّدين  ألّن   
للحضارة على رأي مالك بن نبي فإّن المطلوب ليس ثورة على الّدين ولكن ثورة 
من خالله. ثورة ضّد الفهم المغشوش تبدأ بالفصل بين ما هو وحي مقّدس وما 

هو تراث بشرّي، فصل في المنزلة وفصل في كيفيّة التّعامل معه.

اإلصالح )178(-  ماي 2022هل من دواء لمظاهر تخلّفنا؟ - م.فيصل العش

)5( سورة إبراهيم - اآلية : 24 - 25

)6( مالك بن نبي، شوط النّهضة ، ص. 61 - ترجمة عبد الصبور شاهني - دار الفكر 198
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بحثا عن المشتركبحثا عن المشترك

 في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء

الفكر والحضارة  للتّداول يف شؤون  العربيّة  للنّخب  ينعقد مؤتمر  يكاد  ال 

دون أن تُثار واحدة من إشكاليّات أربع كربى، أضحت دون منازع مآالت كّل 

حوار ثقايف أو ندوة أكاديميّة.  

امللتقيات  تلك  يف  املشاركني  فإّن  املطروح،  املوضوع  خصوصيّة  كانت  أيّا 

يجدون أنفسهم مدفوعني بشكل أو بآخر إىل مباشة ما أصبح يعترب املربّع 

الفكرّي الجديد املرّكب من أسئلة كربى مرتابطة هي: 

- عالقة الّسياسة بالّدين.

- الرّشيعة والجماعة.

-التّعليم واملؤّسسات الرّتبوية الّدينية.

- الخصوصيّة والعامليّة.

بذلك توارت قضايا العرشيّات الّسابقة التي احتّلت فيها الّصدارة مسائُل 

النّهضة واملرأة والتّنمية والرتاث. 
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اإلصالح )178(-  ماي 2022 في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء - أ.د.احميده النيفر

 في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء

وال يعني هذا الرتاجع أن كّل هذه القضايا قد ُحسمت بني املفكرين والباحثني أو أنّه تحّقق فيها 

نوع من الوفاق بقدر ما يدّل عىل أّن واقَع جيٍل من املسلمني قد حسم األمر فيها عمليّا بصورة 

أّن نخب العالم العربي ومفّكريه قد فقدوا يف أكثر من قضيّة صفتَهم  أو بأخرى. وبذلك يتضح 

الّرياديّة وأّن وراء إخفاقات العالم العربي الحديث تكمن معضلة النّخب سواء أكانوا مثّقفني أم 

فقهاء، تحديثينّي أم سلفينّي، إصالحينّي أم تقليدينّي.

ما تثبته املرحلة الحديثة واملعارصة يف العالم العربي اإلسالمي أّن فجوة هائلة أصبحت تفصل 

فكر النّخب املختلفة عن عموم مجتمعاتها، بما أفىض يف أكثر من قضيّة إىل نوع من الفصام الذي 

يدفع املجتمعات إىل مبادرات عمليّة حاسمة ال صلة لها بتوّجه رجال النّخبة الذين فقدوا وحدتهم 

وجانبا هاّما من فاعليتهم. 

واإلسالمي  العربي  العالم  لحارض  املدّمر  العنف  أسباب  من  هاّم  جانب  عىل  نقف  هنا  من 

تعبري صارخ  أنّه  الجهاد يف حني  رديفا لإلسالم وملبدأ  أنّه كان  يَُظنُّ  ما  والذي كثريا  ومستقبله، 

أفرزه عجز النّخب أو رفٌض لها، أي أنّه ناتج عن فقدان ساحِة تواصل بني املجتمع وماضيه وبني 

مشاغل الحارض والقائمني عليها.

ما تؤّكده نظرة تاريخيّة فاحصة هو أّن هذا العنف املستفحل يستمّد شاسته من جملة من 

املصادر هي يف القسم األهّم منها حديثة، وتحمل الجانب األوفر من مسؤوليّاته النّخُب املتعالية 

عن مجتمعاتها واملتشبّثة بإيديولوجيات وحتميّات راسخة. 

هذه النّخب العربيّة، مثّقفة وحاكمة أو معارضة هي التي ّشعت للعنف قبل أحداث سبتمرب 

2001 بعّدة عقود.  لقد تصّدت أّوال تلك النّخب إىل الفجوة الهائلة التي تفصلها عن مجتمعاتها 

معنى  للعنف  أصبح  عندئذ  الجماهري.  لتحرير  الوحيد  الّسبيل  لكونه  الرّتاث  استئصال  بمقولة 

تاريخٌي يبيح استعماله ضّد الّشعوب ذاتها عىل اعتبار أنّه من »املمكن أن يكون أصحاب املصلحة 

يف التّغيري أكرب عائق أمامه«.

كثيرا  الذي  ومستقبله،  واإلسالمي  العربي  العالم  لحاضر  المدّمر  العنف   
صارخ  تعبير  الحقيقة   في  هو  الجهاد،  ولمبدأ  لإلسالم  رديفا  كان  أنّه  يَُظنُّ  ما 
أفرزه عجز النّخب أو رفٌض لها، أي أنّه ناتج عن فقدان ساحِة تواصل بين المجتمع 

وماضيه وبين مشاغل الحاضر والقائمين عليها.
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تلك كانت بداية العنف املاحي للمايض من مداخل شتّى. ما ُعرف بـ»االختيار الِصفر« نشأ فيما 

اشتّد  الوطنيّة،  الّذات  تبحث عن شعيّتها من  تكن  لم  التي  التّحرريّة  النّزعات  الحربني مع  بني 

بعد ذلك عوده يف الخمسينات ثوريّا تحديثيّا ثّم انساقت فيه جماعات انتسبت إىل الّدين واعتربت 

نفسها القائمة عىل أسلمة مجتمعات تراها يف فجوة عنها وعن الرّشيعة. 

لذلك يمكن القول بأنّه ال يوجد فرق منهجّي بني إيديولوجيّات تنّصب نفسها وصيًّة عىل املجتمع 

وهي متربّئة منه ثقافيّا أو تاريخيّا، مّرة باسم التّحّرر الفكري وأخرى باسم التقّدم والوعي التّاريخي  

وثالثة تطبيقا للرّشيعة ومن أجل بناء مجتمع دويلّ عىل أنقاض الغرب، منبِع الرّشور يف تقديرها.

واد  يف  الّشعوب  وعموم  واد  يف  بأنواعها  العربيّة  النّخب  تجعل  التي  الهّوة  هذه  بني  ربطنا  إذا 

آخر، إذا ربطناها بإشكاليّات املربّع الفكري املعارص املتكاملة نالحظ عنرصا رئيسيّا غائبا رغم 

محوريّته يف معالجة األسئلة الكربى ويف قدرته عىل تجسري الفجوة الهائلة. 

إّن تشخيصا موضوعيّا يفيض إىل اإلقرار بغياب العاِلم ضمن املشهد العربّي املعارص، فإذا كان 

بيننا  تقدير  أفضل  العلماء عىل  فإّن  ودعاة،  وباحثون، مفتون  كتّاب  مثّقفون ومفّكرون،  لدينا 

قطٌع نادٌر جداً أو هم مثل بَيْض األَنوق. 

لذلك يتأّكد طرح سؤالني: ما املقصود بالعاِلم ؟ وملاذا نعده عنرصا رئيسا يف مرشوع املعارَصة 

التي يراوح العرب منذ عقود دون القدرة عىل إنجازها؟    

» من هو العاِلم؟«: سؤال ُطرح منذ ما يزيد عن قرن نتيجة وعي بأّن خلال فادحا أصاب املنظومة 

الفكريّة للمجتمعات العربيّة الحديثة فأعجزها عن أن تكون متصالحة مع نفسها ومع عرصها.   

يف حوار - شاهد دار سنة: 1319ه/1901م يف اسطنبول بني اإلمام محمد عبده مفتي الّديار 

املرصيّة وبني موالنا جمال الّدين أفندي شيخ اإلسالم األعظم بدار الخالفة نقرأ ما ييل)1(: 

المشهد  ضمن  العاِلم  بغياب  اإلقرار  إلى  يفضي  موضوعيّا  تشخيصا  إّن   
مفتون  وباحثون،  كتّاب  ومفّكرون،  مثّقفون  لدينا  كان  فإذا  المعاصر،  العربّي 
ودعاة، فإّن العلماء على أفضل تقدير بيننا قطٌع نادرٌ جدًا أو هم مثل بَْيض األَنوق .

اإلصالح )178(-  ماي 2022 في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء - أ.د.احميده النيفر

)1( كتاب مجّلة املنار ، محمد رشيد رضا ، الجزء 4 ، ص. 401 
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اإلصالح )178(-  ماي 2022 في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء - أ.د.احميده النيفر

قال شيخ اإلسالم: »ال شّك أّن أغلب املشتغلني بعلوم الّدين تنقصهم الخربة بأحوال النّاس ويفوتهم 

العلم بما عليه أهل العرص، ولو خربوا الّزمان وأهله ألمكنهم أن يحملوا شعه ويعلو شأنهم وشأن 

مّلتهم، مع أّن العاِلم ال يكون عاِلما حتّى يكون مع علمه عارفا، والعارف هو الذي يمكنه أن يوّفق بني 

الرّشع وبني ما ينفع النّاس يف كّل زمن بحسبه، ومن كان بارعا يف العلوم الدينيّة لكن ال يعرف حال أهل 

عرصه وال يراقب أحكام زمانه ال يسّمى عاِلما ولكن يسّمى متفنّنا ... وال يسّمى عاِلما عىل الحقيقة 

حتّى يظهر أثُر علمه يف قومه، وال يظهر ذلك األثر إالّ بعد العلم بأحوالهم وإدراكه لحاجاتهم«.

يضيف اإلمام محمد عبده :»جاء يف كتب الّسادة املالكية تعريف العاِلم بأنّه العاكف عىل شأنه، 

البصري بأهل زمانه، وهو تعريف للعاِلم بالغاية من علمه والعكوف عىل الّشأن أن ال يضيع العاِلم 

زمنه إالّ فيما يفيد العاّمة، ألّن هذا هو شأن العاِلم الذي ينبغي أن يعكف عليه، ولذلك اتبعه بالوصف 

اآلخر وهو البرص بأهل الّزمان ألّن البرص بأهل الّزمان إنّما يدخل يف الغاية من العلم ألنّه وسيلة 

للتّمّكن من العمل يف أهل ذلك الّزمان وقال صاحب هذا التّعريف : من فّرط يف شء من زمنه ولم 

يستعمله أو أساء استعماله بسبب جهله بأحوال هذا الّزمان فهو ينثر املقال ال يبايل كيف يقع ...و 

من كان كذلك فهو خارج عن مفهوم العاِلم ال ينطبق عليه تعريفه وغاية ما يمكن أن يصل إليه إن 

عرف شيئا من العلم أن يسّمى حافظا«.

إىل  أنموذجا يضاف  نراه  الذي  الحوار  الحديث يعضده هذا  العرص  واضحا يف  إذاً  كان اإلشكال 

تعاريف أخرى من أوجزها: »العاِلم بني الّله وَخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم«.  هذا عن الّسؤال 

األّول الذي يضيئه كأفضل ما يكون ما يُعترََب حديثا نبويّا: »العلماء ورثة األنبياء«. 

النّخب  بني  االلتحام  من  أدنى  حّدا  تتطّلب  ملعارَصٍة  متأّكدة  عربيّة  حاجًة  العاِلم  كون  أّما 

ومجتمعاتها من أجل استبعاد خيار العنف فلمقدرة العاِلم يف مواجهة ثالث معضالت: 

1- تراجٌع جّدّي ملكانة املثّقف الذي كان قد أزاح - مع العرص الحديث- الفقيَه من مركز إشاف 

كان لقرون يضمن للمجتمعات االستمراريّة والتّوازن. اليوم فقَد املثّقف العربي »ظلَّه« برتاجع 

  العاِلم ال يكون عاِلما حتّى يكون مع علمه عارفا، والعارف هو الذي يمكنه أن يوّفق 
بين الّشرع وبين ما ينفع النّاس في كّل زمن بحسبه، ومن كان بارعا في العلوم الدينيّة 
لكن ال يعرف حال أهل عصره وال يراقب أحكام زمانه، ال يسّمى عاِلما ولكن يسّمى متفنّنا.

اإلصالح )178(-  ماي 2022
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مهّمته النّقديّة التّجاوزيّة التي كانت تمّكنه من تصّور البدائل اإلسرتاتيجيّة املساهمة إيجابيّا يف 

الحراك االجتماعي والتّطّور الفكري.

2- تفاقم االزدواجيّة القائمة بني القانون والفتوى نتيجة تبنّي نظام الّدولة الحديثة صاحبة 

إالّ  املجتمعات  تزيد  ال  لفتاوى  انتشار  مع  هذا  تّم  واالجتماعي،  الفردي  للّسلوك  امُللزمة  القواعد 

َخباالً. إنّها فتاوى سياسيّة يف جوهرها تخاطب الجمهور فيما هو متّصل بالّشأن العام بما يتيح 

ملن تصّدى إىل هذا اإلفتاء أن يوّسع من دائرة سلطانه بصورة غري مسبوقة.

3- تنامي تيار العوملة يف القرن الحادي والعرشين تخّطى وسائَط االتصال واملعلومات وحركة 

األموال والبضائع يف العاَلم ليبلغ ما هو أخطر: إلغاء »الجغرافيا الثّقافيّة والّسياسيّة«. لقد غدت 

مباشة املشاغل الكربى للمجتمعات ذات طابع عاملي تخرتق خصوصيّات األقطار واملجتمعات 

واألعراف. مثل هذا الّسقوط للحواجز هو الذي قّوى من عضد الحركات اإلحيائيّة الجهاديّة بني 

املسلمني، إذ بدا أن ال معنى أليّة تجزئة سواء أكانت قطريّة سياسيّة أم مجتمعيّة مؤّسساتيّة أم 

فكريّة تاريخيّة.

تلك هي أبرز عوامل اإلعاقة الفكريّة التي تستدعي رضورة إيجاد الحلقة املفقودة التي تمثّلها 

املؤّسسات العلميّة القادرة عىل » إنتاج« العاِلم الحامل لشهادة املعارَصة: شهادِة منِح قدٍر أكرب 

من الحياة تنكشف به القوى املجّمدة للواقع وللرّتاث، شهادٍة تُـكِسب تلك املؤّسسات وخّريجيها 

مرجعيّة جديدة معرفيّا واجتماعيّا وإنسانيّا. 

جانبها  يف  تعني  التي  النّبّوة،  إلرث  املدرك  العاِلم  قضيّة  املستقبل:  تحّديات  أهّم  أحد  هو  ذلك 

البرشي وعيا روحيّا يتحّقق يف واقع النّاس بقدِر اعتبار الرّشوط املوضوعيّة لذلك الواقع، أو حسب 

عبارة محمد إقبال: »الوعي النّبوّي روحيٌّ ووضعيٌّ يف اآلن نفسه«.

في  تعني  التي  النّبّوة،  إلرث  المدرك  العاِلم  قضيّة  المستقبل:  تحّديات  أهّم   
جانبها البشري وعيا روحيّا يتحّقق في واقع النّاس بقدرِ اعتبار الّشروط الموضوعيّة لذلك 

الواقع، أو حسب عبارة محمد إقبال: »الوعي النّبوّي روحيٌّ ووضعيٌّ في اآلن نفسه«

اإلصالح )178(-  ماي 2022 في الّدالالت الحديثة لوراثة العلماء األنبياَء - أ.د.احميده النيفر
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ألم يفرغ القوُل منا ؟

أمازال كّل الذي نبتغيه كالما؟

ملاذا تطول املسافات يف خطونا..،

ونُسلم أعناقنا للمنايف..

ونُغرق يف الهمهمات لحانا ؟

****

يُجلجل فينا الزمان القديم..

ويرصخ فينا الصعاليك والفاتحون..

ونحن كإخوة يوسف...

يجلدنا الذنب واإلنتماء

****

وقوفا عىل شارع العمر..

ننتظر األمنيات َحماما..

ونُغرق وجه السماء بأبخرة من دعاء

عىس الله يمطرنا نرصة..

ويرزقنا فارسا ُمستهاما..

ترنيماتترنيمات

االنتظاراالنتظار
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يقتيض منّا املقام التّحلييل والفلسفي هنا وصف املشكالت التي تسكن يف أذهان 

الكثري من ُكتّابنا يف الفكر والفلسفة والنّقد، هل هي مشكالت حيّة أم ميّتة؟ وهل ما 

يتداوله كتّابنا ومفكرونا من إشكاالت كالّلغة ونظريّة املعرفة وأزمة القيم وقيمة 

الحداثة ومستقبل ما بعد الحداثة وغريها من املوضوعات، يمكن أن تكون فعال 

هي األسئلة الكربى التي من األجدى لعقولنا الفلسفيّة تركيز التّفكري حولها؟ أم أّن 

االستقراء الحقيقي يكشف لنا طلوع املشكالت الحقيقيّة التي تستغرق اهتمامات 

اإلنسان املعارص، وباألحرى أنّها عذاباته التي يدور حولها من أجل إيجاد التَّدبري 

املستقيم الذي يجعله يحصل عىل األمن األنطولوجي بدال من فقدانه، والتَّكامل يف 

الوجود بدال من التّجزيء، والقيمة الحيّة بدال من العدمية، واالنرشاح النّفيس بدال 

من االكتئاب، والجودة يف الحياة بدال من االختزال يف الحياة االستهالكية.

ما هي اإلشكاالت الحّية للفلسفة المعاصرة؟

1 - إشكال الّدين

أيضا،  التّاريخ  يمتدُّ يف  وإنّما  ليس واقعيّا فقط،  الحقيقة  اإلشكال هو يف  هذا 

واليوم يشهد أوجه وصعوده من خالل التّفكري يف طريقة جديدة تمّكن اإلنسانيّة 

نافذة على الفلسفةنافذة على الفلسفة

اإلشكاالت الحّية للفلسفة المعاصرة وداللتهااإلشكاالت الحّية للفلسفة المعاصرة وداللتها
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الحائرة املعارصة من تدبري العالقة معه، ألّن قطيعة التَّجربة الحداثيّة مع الّدين وتهميشها للمقّدس 

واألخالقي، لم تلبِّ حاجة اإلنسان العميقة يف ذاته، أو أنّها لم تعط معنى متكامال للحياة يتكامل فيها 

الوجود الّدنيوي مع األخروي، فظهرت أعراض هذا الخلل يف عودة الّديني وانتشار اإليمان مجّددا باألفكار 

الّدينية، والّسؤال املركزي خلف هذا كّله يتمحور حول مصري اإلنسان النّهائي ومستقبل معنى وجوده 

عىل هذه األرض.

به،  الالّئق  املكان  له  ويجعل  قيمته  للّدين  يحفظ  تجعله  التي  الّطرق  عن  يبحث  إذن  اليوم  فالفكر 

يقول  كما  اليوم  وكأنّنا  اإلنسانيّة،  الحياة  حفظ  يستلزم  الّدين  حفظ  ألّن  عنه،  االنفصال  تجربة  بعد 

الفيلسوف اإليطايل »جياني فاتيمو« وريث الفيلسوفني األملانيني، »نيتشه« و»هيدجر«، أّن عظمة الّله 

تستعيد دورها.

2 - إشكال العقل

نفرّس  كيف  واالجتماعيّة،  منها  الطبيعيّة  العلوم،  يف  األزمات  كاّفة  اليوم  تتجىّل  اإلشكال  هذا  تحت 

التّناقض بني الّطموح يف قدرة العقل الكّلية من خالل أدواته العلميّة، عىل تفسري كّل ظواهر العالم، وبني 

أزمات العلوم املعارصة التي طالعتنا بحدود العقل وعجزه عن اإلحاطة التّفسريية باألشياء، فضال عن 

أّن رقعة املجهول أضحت أوسع من رقعة املعلوم.

االبستمولوجيا  مشكلة  هي  بما  بها  والثّقة  العلميّة  املعرفة  تقديس  حول  آخر  قلق  يف  اليوم  بتنا 

املعارصة، إّن العلوم التي ينتجها العقل ليست يقينيّة، فتاريخ العلم وعلم اجتماع العلوم طالعتنا بأّن 

املعرفة العلميّـة ظاهرة معّقـدة يصعب فصلهـا عن باقي املجـاالت اإلنسانيّـة كالّديـن واألسطورة 

واألنثربولوجيا.

اليوم أضحى يقوم عىل أربعة  اليوم محكومة بالالّعقالنيّة، والعلم يف صورته الجديدة  إّن العقالنيّة 

أرجل فيما يقول »إدغار موران«، العقالنيّة والتّجريبيّة والخيال والتَّحّقق، وداللة هذا اإلشكال يف العقل.

 إّن اإلنسانيّة الحائرة اليوم تسأل، ما الّدروب التي نحفظ بها العقل من النّماذج العلميّة االختزاليّة؟ 

ما هي شوط التّكامل والرّتابط بني العقل والالّعقل؟ كيف نحافظ عىل تنمية العقل باملعرفة دون أن 

نكون ضحية هذه املعرفة؟ هل ثمة مصادر أخرى للمعرفـة يمكن أن تكـون ضامنـة ألفعـال العقـل 

يف التفكر والتعلم؟

له  ويجعل  قيمته  للّدين  يحفظ  تجعله  التي  الّطرق  عن  اليوم  الفكر  يبحث   
المكان الالّئق به، بعد تجربة االنفصال عنه، ألّن حفظ الّدين يستلزم حفظ الحياة 

اإلنسانيّة.

اإلصالح )178(-  ماي 2022اإلشكاالت الحيّة للفلسفة المعاصرة وداللتها - د.عبدالرزاق بلعقروز
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3 - إشكال القيم

الذي  الفرع  هذا  البيولوجيا،  أخالقيّات  فرع  يف  اليوم،  الجيّل  ظهوره  األخالقيّة  القيم  إشكال  يعرف 

وجد نفسـه أمام رضورة استدعـاء األخالق مجـّددا، فيما بـات يعرف اليـوم بـ : »العودة إىل األخالق 

املني  وبنوك  االستنساخ  اإلنسانيّة، فمشكالت  الكرامة  أجل حفظ  وذلك من   »Retour à l’éthique  =

توجيهيّة  معايري  بلورة  رضورة  األخالق  عىل  حتّمت  الّصناعيّة،  اإلنجاب  ووسائل  املؤّجرة  واألرحام 

امرأة  امرأة من  أن تؤّجر  أيّة قيم أخالقيّة، فهل يجوز أخالقيّا  إىل  التي ال تحتكم  البيولوجيّة  للتّجارب 

أخرى رحمها مقابل مبالغ ماليّة؟ أم أّن هذا غري مرشوع من النَّاحية األخالقيّة؟ هل يجوز االحتفاظ 

بمنّي املتوىفّ، ومتى أرادت الّزوجة اإلنجاب أنجبت منه؟ ما هو اإلشكال القانوني خلف هذا؟ وغريها من 

املشكالت التي يتسبّب فيها العلم الحديث.

هل ندعو كما قال الفيلسوف األملاني »بيرت سلوترديك« إىل وضع قواعد لحظرية برشيّة؟ أم أّن هذا 

الجموح العلمي الالّمحدود يحتاج إىل لجم أخالقي له، ألنّه يخدش الكرامة اإلنسانيّة، وإّن هذه األزمات 

البيولوجيا  أّن مبحث أخالقيّات  الكربى  البيولوجيا دالالتها  التي تعرف ظهورها يف أخالقيّات  القيم  يف 

يبحث يف كيفيّة حفظ العرض والنّسل وحفظ األرسة الفطريّة، وليست أشكال التاّلقي التي تعرف اليوم 

باسم املثليّة، التي تخالف الطبيعة اإلنسانيّة يف تكامل فيها الّذكورة واألنوثة من أجل قيم أعىل من تلبية 

الحاجة الجنسيّة الشاّذة.

4 - إشكال الّذات

نقصد بالّذات هنا، الكينونة اإلنسانيّة برتكيبها الجسمي والعقيل والّروحي، ففي الخطاب الفلسفي 

املعارص، ثّمة نقد الختزال الّذات يف البحث عن رغد العيش بدال من الّسعادة، والبحث يف املقابل عن تدبريات 

أخرى تحّقق جودة الحياة التي تعني العيش بتلبية حاجات اإلنسان ذات النّزوع الغريزي والحاجات ذات 

النّزوع الرُّوحي، أيضا، ألّن الحاجة الّروحيّة كما يكشف لنا تاريخ األديان مع »مارسا إلياد«، أنّها بنية 

يف الوعي وليست مرحلة من مراحل الوعي. 

إن صورة الّذات اليوم أعطت للحياة منظرا كئيبا، والفلسفة النّسويّة التي تزحف لكي تؤنّث العالم 

اليوم بقولها مثال بـ : »أنثويّة العلم، تأنيث القيم« فيما تقول »جوليا كريستيفا«، عرض أو عالمة  عىل 

أزمة الّذات. وأزمة البيئة هي عرض آخر عىل أزمة الّذات أيضا، ألّن الّذات الحداثيّة فهمت الّطبيعة كفضاء 

خال من املعاني واألرسار، واعتربته مكانا للنّهب وليس حرما نسكن فيه، وفهمت الّذات الحداثيّة أيضا 

عن  البحث  في  الّذات  الختزال  نقد  ثّمة  المعاصر،  الفلسفي  الخطاب  في   
رغد العيش بدال من الّسعادة، والبحث في المقابل عن تدبيرات أخرى تحّقق جودة 
والحاجات  الغريزي  النّزوع  ذات  اإلنسان  حاجات  بتلبية  العيش  تعني  التي  الحياة 

ذات النّزوع الرُّوحي .
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أّن املعرفة هي وسيلة للّسيطرة وليست أساليب وفنون لتهذيب النّفس وتحريرها من نزوعها البيولوجي 

الّطاغي.

الّذات، تروم تطوير أساليب جديدة من أجل  التي تبحث أزمة  الفلسفيّة املعارصة  هذا وإّن الجهود 

حفظها أي حفظ الّذات، حفظا انطولوجيّا، وحفظا نفسيّا، وحفظها أيضا من العلوم النفسيّة املعطوبة، 

التي لم تمّس بعد الحياة الروحيّة لإلنسان، بل لم تمّس حتّى حواشيها الخارجيّة، ومازالت بعيدة عن 

ثراء الحياة الّروحيّة لإلنسان، ألنّها ضحيّة النّموذج املعريف االختزايل والتّبسيطي، الذي يختزل النّفس يف 

الجسد، ويختزل الجسد يف قوانني البيولوجيا، الّطبيعيّة/ املاّدية.

5 - إشكال الجودة في الحياة

الجودة يف  التي تحّقق  الحاجات  أهّمية معتربة، وهي طبيعة  املعارصة قضيّة ذات  الفلسفة  تبحث 

الحياة وليس فقط رغد العيش، أي الحاجات املاّدية من قبيل الثّروة والّدخل، والحاجات املعنويّة من 

قبيل الّسعادة وراحة البال، لقد مّرت عىل البرشيّة أخطر األزمات بما صار يعرف أزمة االقتصاد العاملي، 

وتسبّبت يف فتح ورشات كبرية للتّفكري يف الّسبل التي تحفظ بها اإلنسانيّة املال، وتجاوز هذا إىل البحث 

الّروحي  والّسمو  البرش،  بني  واملؤاخاة  العدل  إقامة  رأسها  عىل  أخرى  برشيّة  ومطامح  متطّلبات  عن 

اإلنسانيّة  الحياة  يف  التوازن  أّن  إىل  تشري  البرشيّة  التجربة  ألّن  واألمالك،  الحياة  وسالمة  واألخالقي، 

وتحقيق جودة الحياة، متوّقف عىل التّكامل بني الحاجات املاّدية واملعنويّة، وبالتّايل تحقيق جزء أسايس 

من أجزاء العمران البرشي.

التّدبريات  عن  البحث  نحو  يتّجه  الفكر  أّن  املعارصة،  الفلسفة  يف  الحيّة  اإلشكاالت  هذه  داللة  إّن 

النّسل والعرض«،  أو بتعبري تراثنا »حفظ  الّدين، والعقل، والكرامة  التي يحفظ بها لإلنسان  الّسليمة 

وكذا حفظ النّفس وأخريا املال يف صورة االقتصاد، وهذه النّهايات للتّفكري اإلنساني بتمركزه حول هذه 

الّداللة  تجعل  االقتصاد،  أو  الحياة  وجودة  النّفس  أو  والّذات  والقيم  والعقل  الّدين  الكربى،  اإلشكاالت 

الحقيقيّة للفلسفة بما هي بحث يف الغايات النّهائيّة لإلنسان، وبما هي املعاني الّضوريّة التي تختل 

حياة اإلنسان من دون تدبريها تدبريا سليما ومتوازنا، وقد جاء يف األديان وعىل رأسها دين اإلسالم أن 

حفظ الّدين والعقل والنّسل والعرض والنّفس واملال، باعتبارها مقاصد رضوريّة أو مقاصد الحّق للخلق 

جميعا، وليس لصورة دينية دون أخرى.

وجودة  والّذات  والقيم  والعقل  الّدين  إشكاالت  حول  اإلنساني  التّفكير  بتمركز    
الحياة، تجعل الّداللة الحقيقيّة للفلسفة بما هي بحث في الغايات النّهائيّة لإلنسان، وبما 

هي المعاني الّضروريّة التي تختل حياة اإلنسان من دون تدبيرها تدبيرا سليما ومتوازنا .
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بهدوءبهدوء

من الّتفسير إلى الّتفكير - سورة الفيل أنموذجامن الّتفسير إلى الّتفكير - سورة الفيل أنموذجا

الحلقة الحلقة 22 : قّصة الفيل في الموروث الّتاريخي : قّصة الفيل في الموروث الّتاريخي

أضحى  التّاريخ حتّى  يف  بَقدم  اإلنسانيّة ضارب  الثّقافة  يف  الحيوان  إّن حضور 

هذا الحضور أمرا مأثورا متوارثا. فبالحيوان يضب املثل وبه تتّم الكناية والتّورية 

والتّشبيه. ومن خالله يتّم التّقرب إىل اآللهة أو هو يقّدس ويُعبد بقرا كان أو خيوال 

أو إبال أو فيلة أو طيورا »والواقع أّن العرب كما أنطقوا الحيوانات بالحكمة والبالغة 

وأجروا عىل ألسنتها املثل السارية والحكم املتداولة استغلوها كرموز دالة عىل خط 

سري القدر، فكأنما وصفت وصنعت يف طريق اإلنسان لتدله عىل ما يراد له وما يراد 

به«)1( . وإذ أنتج األدباء فنّا رمزيا عماده البهائم فلعّل من أبرزها الّطيور والفيلة.

)1( الّطير المقّدس

 للّطيور أنواع عديدة ووظائف متنوّعة ومنها ما يُؤكل كطري املاء وما ال يُؤكل 

عدد284،  املعرفة،  عالم  اإلبداع،  وأصالة  التّفكري  جذور  العرب:  عند  األسطورة  أدب  خورشيد،  فاروق   )1(

الكويت، 2002، وبالتّحديد الفصل 5: الحيوان يف األسطورة العربية، ص 115.

تتناول هذه الحلقة عالقة اإلنسان القديمة المتجّددة مع الّطيور والفيلة واستعمال 
هذْين الّصنفْين من الحيوانات في الّطقوس الّدينية والّتمّثالت الّرمزّية واالستعانة بها 
في الحروب ضّد األعداء والخصوم باعتبار أّن سورة الفيل قد أشارت إلى هذْين الّصنفْين. 

والقصد من ذلك البحث عن المصاديق المتعّددة لهذْين االستعمالْين القرآنيْين.    
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كالّلقلق، ومنها القريب من اإلنسان ومنها البعيد، ومنها الجالب للّسعادة والفأل الحسن ومنها ما يُتشاءم 

واألساطري  األديان  يف  مبكر  منذ وقت  الّطيور  ولقد ظهرت  العرب)2(.  عند  العراقيب  ويُتطرّي كطري  منه 

والثّقافات مجّسدة لتصّورات عديدة إزاء هذه الكائنات. ولقد تعّددت املعادالت الّرمزية للّطيور وتنوّعت 

بتنّوع الثّقافات. ففي األساطري املرصيّة القديمة تمثّل الّطيور اآللهة فأبو منجل املقّدس كان يرمز لإلله 

تاخوت. والطاووس يرمز يف الهند إىل أرض األّم. وهو عند الفرس رمز الّسلطة اإللهيّة. والّطيور بصفة 

عاّمة تمثّل رسال روحانيّة من اآللهة. ويف الثّقافة االسكندنافيّة يمثّل الغراب الهامس يف أذن اإلله. ولتمتّع 

الّطيور بالقدرة عىل الّطريان، فهي عند الكثريين كالفرس والهنود تربط بني العوالم العلويّة والّسفليّة )3( .

ويف الثّقافة الّسائدة يف بالد ما بني النهريْن يعترب الحمام تجسيدا لآللهة »إنانا« اّلتي تحّولت الحقا إىل 

عشتار آلهة الحّب والجنس والحرب. ويف الّشام القديمة كان الحمام رمز اآللهة »عشريه«. والحمام حسب 

الّدمريي طائر يهتدي إىل أوطانه من مسافات بعيدة. وهو أشد الّطيور ذكاء، يُمعن يف العلّو حتّى يتسنّى له 

النّظر إىل عالمات بلده، فيعود إليه متأّخرا ، ال يهاب النرّس، وهو يخاف العقاب، ويميّز بني الغراب والصقر، 

ويرعبه الّشاهني)4(. وأّما أثينا آلهة الحكمة فقد كان يرمز إليها بطائر البومة. ويف بعض األساطري الخاّصة 

بشعوب املاوري يمثّل الّرخ طائرا عمالقا متوّحشا يختطف البرش. وعند الفرس يوجد طائر متوّحش يسّمى 

»الّسيمرغ« وهو يستقّر عىل شجرة الخلود ويتّخذ منها موئال. ويف الحضارة اآلشوريّة تُثبت بعض الجداريّات 

أّن طيورا تشارك يف الحروب وتساند الجيش فينترص بفضلها. ومن ذلك يشري إىل الجدارية اّلتي اكتشفت يف 

مدينة كالح ويظهر فيها الجيش اآلشوري يف أحد الحروب تسانده طيور ضخمة وتسقط األعداء)5(.

ويف الكتاب املقّدس حضور للّطيور مهّم موظف لغايات تعليميّة، فالّله قد ذكر إىل أيوب عن النّعامة أنّها 

تتمتّع برسعة مذهلة »عندما تخفق بجناحيها إىل العالء تضحك عىل الفرس وراكبه«)6(. وقد تساءل أيوب 

مناجيا ربّه »أِمن فهمك يحّلق الصقر أم بأمرك يرتفع العقاب يف طريانه«)7(. ولقد تغنّى النّبي سليمان 

بصوت الرّتغلة املبرّش بقدوم الّربيع )8( . ويف املزمور 84 من اآليتنْي األوىل والثّانية حضور للّسنونوة املشّجع 

)2( كمال الّدين محّمد بن موىس الّدمريي، حياة الحيوان الكربى، دار الكتب العلمية، ط2، 1424 هج، ص ص112-111.

)3( انظر عبد الله بن محّمد، حكايات الّطيور بني الشعوب، مقال باملجلة العربية، اململكة العربية السعودية، ع537، بتاريخ 2021/04/29.

)4( الّدمريي، م ن، ص180.

)5( يعود زمن  هذه الجدارية  إىل سنة 728 ق م. وقد اكتشفها عالم اآلثار أوستن هنري اليارد سنة 1849م. وهي موجودة اآلن يف املتحف 

  SENHAREEB@الربيطاني. انظر صفحة سورية الحضارة والعلوم، الّطيور تساند الجيش اآلشوري. مجتمع

)6(سفر أيوب، اإلصحاح 39، اآليتان 18،13.

)7( سفر أيوب 39، 27،26.

)8( نشيد األناشيد، اإلصحاح 2، اآلية12.

كما أنطق العرب الحيوانات بالحكمة والبالغة، وأجروا على ألسنتها المثل   
الّسارية والحكم المتداولة، استغلّوها كرموز دالّة على خّط سير القدر، فكأنّما 

وصفت وصنعت في طريق اإلنسان لتدلّه على ما يراد له وما يراد به.

من التّفسير إلى التّفكير  - سورة الفيل أنموذجا - الحلقة 2 : قّصة الفيل في الموروث التّاريخي - د. ناجي الحجالوي
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تسعا  ذكرها  تكرّر  وقد  المختلفة.  بأجناسها  الّطيور  ذكر  القرآن  يعدم  لم   
وعشرين مرّة. فهي تطير  في الّسماء وتسبّح بحمد ربّها. وهي تشّكل أّمة بأسرها 
ولها نظامها الخاّص، وهي في مجملها نعمة من حيث ألوانها ومن حيث توفيرها 

للّحم الّشهي والّطيب. 

عىل خدمة الّله يف الهيكل والتّعبري عن معنى الحسد يكون بالعبارة التّالية: »الّطائر أيضا وجد بيْتا والّسنونوة 

ُعّشا لنفسها حني تضع فراخها عند مذبحك العظيم يا يهوه«. وأّما يف انجيل متّى يف اإلصحاح الّسادس يف 

اآلية 26 قوله: »تأّملوا طيور الّسماء ألنّها ال تزرع وال تحصد وال تجمع إىل مخازن وأبوكم الّسماوي يُقوتُها 

أفلستم أنتم بالحرّي أفضل منها«)9(.  

واملالحظ يف هذا الّصدد، أّن الّطيور اّلتي خلقها الّله يف اليوم الخامس »ثّم أمر الّله: لتزخر املياه بشتّى 

الحيوانات الحيّة ولتحّلق الّطيور فوق األرض عرب فضاء الّسماء« )10(مستخدمة يف توفري الّطعام. وهي أداة 

لالكتشاف واملعرفة كإرسال نوح الغراب ثّم الحمامة ملعرفة مدى انخفاض املياه »وبعد أربعني يوما أخرى 

فتح نوح النّافذة اّلتي كان قد عملها يف الُفلك. وأطلق غرابا، فخرج يحوم مرتّددا إىل الفلك حتّى جّفت املياه 

عن األرض. ثّم أطلق نوح حمامة من الفلك لريى إن كانت املياه قد تقّلصت عن وجه األرض«)11(. وهي 

وسائط للوقوف عىل الحكمة اإللهيّة يف دقيق خلقه وتوفري الّرزق ألضعف املخلوقات ومّدها بالقدرة عىل 

الّطريان اّلتي تساعد عىل الهجرة والتّحول من مكان إىل آخر.

ولم يعدم القرآن ذكر الّطيور بأجناسها املختلفة. وقد تكّرر ذكرها تسعا وعرشين مّرة. فهي تطري  يف 

الّسماء وتسبّح بحمد ربّها. وهي تشّكل أّمة بأرسها ولها نظامها الخاّص ﴿َوَما ِمن َدابٍَّة يِف اأْلَْرِض َواَل 

وَن﴾)12(. والقرآن يذّكر  ٍء  ثُمَّ إىَِلٰ َربِِّهْم يُْحرَشُ ا َفرَّْطنَا يِف اْلِكتَاِب ِمن َشْ َطاِئٍر يَِطريُ ِبَجنَاَحيِْه إاِلَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكم مَّ

النّاس أّن الّطيور يف مجملها نعمة من حيث ألوانها ومن حيث توفريها لّلحم الّشهي والّطيب. ومن الّطيور 

ْلَوٰى  ُكلُوا ِمن َطيِّبَاِت َما  املذكورة يف القرآن نجد الّسلوى وهو رضب من الّسمان﴿َوأَنَزْلنَا َعَليِْهُم اْلَمنَّ َوالسَّ

ـِٰكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَن﴾)13(. كما نجد ذكرا للهدهد اّلذي يمتاز عىل ُسليْمان  َرَزْقنَاُكْم  َوَما َظَلُمونَا َوَل

َد الطَّرْيَ َفَقاَل َما يِلَ اَل أََرى  بعلمه ويضطلع بمهاّم جليلة تتمثّل يف التّخابر واالستكشاف تقول اآليات: ﴿َوتََفقَّ

ِبنٍي  َفَمَكَث َغرْيَ بَِعيٍد َفَقاَل  اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبنَي  أَلَُعذِّبَنَُّه َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَذْبََحنَُّه أَْو َليَأِْتيَنِّي ِبُسْلَطاٍن مُّ

أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِه َوِجئْتَُك ِمن َسبَإٍ ِبنَبَإٍ يَِقنٍي﴾)14(. والقرآن رصيح يف الّدعوة إىل التّفّكر يف خلق الّله الذي 

ٍء  َ َلُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ  أََوَلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعىَلٰ ُكلِّ َشْ منه الّطري﴿َسنُِريِهْم آيَاِتنَا يِف اآْلَفاِق َويِف أَنُفِسِهْم َحتَّٰى يَتَبنَيَّ

َشِهيد﴾)15(. ويجعل الّله هذا التّأمل يف الخلق عالمة داّلة عىل اإليمان بقدرته ووحدانيّته ﴿أََلْم يََرْوا إىَِل الطَّرْيِ 

َماِء َما يُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ اللَُّه إِنَّ يِف ذَِٰلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾)16(. فالّطري رغم ضعفه مسّخر  َراٍت يِف َجوِّ السَّ ُمَسخَّ

)13( سورة األعراف 7، اآلية 160.

)14( سورة النمل 27، اآليات 22،20. 

)15( سورة فّصلت 41، اآلية 53.

)16( سورة النحل 16، اآلية 79.

متى،  إنجيل  تفسري  املقّدس:  الكتاب  شح  فكري،  أنطيوس   )9(

مرشوع الكنوز القيطية، 2020.

)10( كتاب التّكوين، اليوم الخامس: الّطيور واألسماك، اآلية 20.

)11(كتاب التّكوين،  تناقص املياه، إرسال الغراب والحمامة، اآليات8،6. 

)12( سورة األنعام 6، اآلية 38.
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يف الّسماء وجند من جنود الّله اّلذي يُسّلط ضّد أعداء الّله كالّطري األبابيل. وقد أشار القرآن إىل طائر  الغراب 

ضمن  قّصة ابنْي آدم يف قوله: ﴿َفبََعَث اللَُّه ُغَرابًا يَبَْحُث يِف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكيَْف يَُواِري َسوَْءَة أَِخيِه  َقاَل يَا َويَْلتَٰى 

ـٰذَا اْلُغَراِب َفأَُواِرَي َسوَْءَة أَِخي َفأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمنَي﴾)17(، والّطريف يف هذا الّصدد أّن  أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َه

الغراب الواحد يف منطوق اآلية الرّصيح يصبح غرابنْي يف التّفسري وهو ما يدل عىل ترّصف املفرّس يف النّّص 

املفرّس حتّى يجد مربّرا كافيا لفهمه اّلذي يخرج القّصة مخرجا مقنعا. لقد أورد الّطربي )ت923م- 310ه( 

يف معرض تفسريه لهذه اآلية: عن ناس من أصحاب النّبي ملسو هيلع هللا ىلص: ملا مات الغالم تركه بالعراء وال يعلم كيف 

يدفن، فبعث الّله ُغرابنْي أخويْن، فاقتتال، فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له، ثّم حثا عليه، فلما رآه قال:﴿  يَا 

ـٰذَا اْلُغَراِب َفأَُواِرَي َسوَْءَة أَِخي﴾، فهو قول الّله: ﴿ َفبََعَث اللَُّه ُغَرابًا يَبَْحُث يِف  َويَْلتَٰى أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َه

اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكيَْف يَُواِري َسوَْءَة أَِخيِه﴾. ويف رواية أخرى يورد الّطربي أّن القاتل مكث يحمل أخاه يف جراب 

عىل رقبته سنة، حتّى بعث الّله الغرابنْي، فرآهما يبحثان، فقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فدفن 

أخاه. وإذ ال تقترص زيادة التّفسري لغراب ثان فإنّها تشمل أيضا مسألة الّدفن غري املذكورة أصال يف اآلية. 

وعليه فإّن هذا الترّصف قد يجعل املفرّس يشعر أحيانا بالحرج فيلجأ إىل التّخفيف من حّدة هذا الحرج 

اّلذي يشعر به. ومن ذلك ما أشار إليه حني أورد عن ابن عباس أّن الّله بعث غرابا حيّا إىل غراب ميّت، فجعل 

ـٰذَا  الغراب الحّي يواري سوأة الغراب امليّت، فقال ابن آدم اّلذي قتل أخاه: ﴿يَا َويَْلتَٰى أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َه

اْلُغَراِب﴾)18(. وعىل هذه الّشاكلة تتقّلص الهّوة الفاصلة بني اآلية وتفسريها وإن تساوق القوالن يف مستوى 

إفراد الغراب الحّي فإّن ذكر الغراب امليّت ظّل إقحاما رصيحا وحشوا ال دليل عليهما فيها.

وإزاء هذه الّصورة اّلتي رسمها القرآن للغراب، فإّن الّدارس ال يجد مناصا من التّساؤل: إذا كان الّله قد 

بعث الغراب هاديا ودليال للّظالم  كي يرشده  للفعل الحسن، فما اّلذي دعا إىل تكنية هذا الّطائر بأبي الّشؤم. 

أنّه كان يميش مشيته فيما مىض فحسد القطاة ورام يميش مشيها،  وقد حيكت حوله قصص منها: 

فأصابه رضب من العقال، فأضّل مشيته وأخطأ مشيها ولذلك ُسّمي بأبي املرقال، وبه يتّم التّشاؤم ألنّه 

أسود يرمز إىل الحسد والغربة والغرابة)19(.   

ولم تعدم الثّقافة العربيّة حضور الّطيور الّرمزي، ففي اليمن القديمة كان يعتقد أّن الّطيور قد حّلت 

فيها األرواح والسيّما أرواح األموات الهادئة والحارسة. وهذه الّطيور ترمز إىل حضور األولياء الّصالحني 

اّلذين سّخرهم الّله لخدمة »سيف بن ذي يزن« حتّى يحّقق النرّص عىل الكفر والّطغيان. »فالّطري حينئذ 

هي رمز القدرة اإللهيّة اّلتي ال يعجزها شء واّلتي تحفظ من تشاء، وهي اّلتي تسخر للمؤمن كّل كائن 

أّن  العرب كانوا يزعمون  أّن  255ه( يف حيوانه  الجاحظ )ت868م-  أورد  ليكون يف عونه«)20(. وقد  حي 

القنزعة اّلتي عىل رأسه ثواب من الّله عّز وجل عىل ما كان من بره ألّمه مّلا ماتت جعل قربها يف رأسه)21(. 

)17( سورة املائدة 5، اآلية 31.

)18( ابن جرير الّطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج4، تحقيق أحمد عبد الرازق البكري ومن معه، إشاف وتقديم عبد الحميد 

عبد املنعم مدكور، دار الّسالم للّطباعة والنرّش والتّوزيع والرّتجمة، مرص، ط2، 2007، ص ص2831،2832.

)19( الّدمريي، حياة الحيوان الكربى، م ن، ص127.

)20( فاروق خورشيد، أدب األسطورة عند العرب، م ن، ص 124.

)21( الجاحظ، الحيوان، ج 3، تحقيق عبد السالم هارون، ط2، القاهرة، 1965، ص511.
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لم تعدم الثّقافة العربيّة حضور الّطيور الرّمزي، ففي اليمن القديمة كان   
والحارسة.  الهادئة  األموات  أرواح  والسيّما  األرواح  فيها  حلّت  قد  الّطيور  أّن  يعتقد 
وهذه الّطيور ترمز إلى حضور األولياء الّصالحين الّذين سّخرهم اللّه لخدمة »سيف 

بن ذي يزن« حتّى يحّقق النّصر على الكفر والّطغيان.

ومّلا تضّمنت صورة الفيل إشارة إىل الفيل باإلضافة إىل الّطري فإّن ذلك يدعو إىل معالجة حضور الفيل 

يف حياة اإلنسان.

)2( الفيل المقّدس 

أّن عالقة اإلنسان بالحيوانات تختلف من بيئة إىل أخرى ومن عرص إىل آخر. وعالقته  املالحظ، هو 

بالفيل شبيهة بعالقته بالحصان والقّط، من جهة األلفة ومن ناحية الّشبه يف الّطبائع. فالفيل ال يعيش 

إالّ وسط قطيع وهو يبجّل الكبار ويقّدرهم. يذكر الّدمريي أّن الفيل رضبان: فيل وزندبيل. وقيل الّذكر 

هو الفيل واألنثى هي الّزندبيل وهي تحمل لسنتنْي وقيل لسبع. وإذا أرادت الوضع دخلت النّهر حتّى 

تضع ألنّها ال تلد إالّ قائمة)22(. واليوم يُعبد الفيل يف آسيا وهو رمز النّبل يف الهند لذلك عّظمه الهنود. 

الجدار  عىل  بنابيْه  يحمل  الفيل   إّن  وقيل  يتنّقلون.  وعليه  امللكيّة  االحتفاالت  يف  لديْهم  يستخدم  وهو 

الوثيق فيهدمه، ولذلك دأب ملوك الّدولة الغزنويّة عىل فتح املدن بالفيلة والسيّما يف عهد يمني الّدولة 

محمود بن ُسبكتكني وقيل يعّمر الفيل مائتْي سنة وأكثر)23(. ويبدو أّن النّوع اآلسيوي هو األّول اّلذي 

بدأ ترويضه ألغراض فالحيّة. ويف حضارة وادي الّسند تشري األدّلة األثريّة إىل وجود الفيلة يف عهد مملكة 

»شانغا« 1600 و1100 ق م. ويف الصني ُرّوض الفيل لغايات حربيّة. ويف الرّتاتيل الفيديّة، توجد إشارات 

إىل استخدام الفيلة يف النّقل. ويف وقت متأّخر ظهرت الحاجة إىل اقحامه يف الحروب. ومن الهند انترشت 

أوروبا  ويف  املقدوني.  اإلسكندر  ضّد  فيلة  الفرس  استخدم  م  ق   331 سنة  ويف  بالفيل.  املحاربة  فكرة 

كان أّول استخدام للفيلة سنة 318 ق م من أحد رجال اإلسكندر عندما حارص مدينة »بيلوبونيز« وقد 

إىل  البحر  الفيلة عرب  إىل نقل هذه  القائد عمد خصمه »كاساندر«  انهزم هذا  ومّلا  استعمل ستنّي فيال. 

اليونان لخوض معارك أخرى، ولكن بعض الفيلة ماتت جوعا سنة 316 ق م بمقدونيا ألّن الفيل الواحد 

يستهلك ما يزيد عن خمسني ومائة كيلوغرام من العلف وما يقارب هذا العدد من ليرتات املاء. 

ولم تعدم الحضارة املرصيّة واإلفريقيّة حضور الفيل يف املعارك. وقد ُعثر عن ُعملة »جوبا الثّاني« يف 

سنة 46 ق م تحمل صورة فيل إفريقي. ويروي »بوليبيوس«)24( أنّه يف معركة رفح سنة 217 ق م استخدم 

)22( الّدمريي، حياة الحيوان الكربى،  م ن، ص309.

)23( شهاب الّدين أحمد بن عبد الوهاب النّويري، نهاية األرب يف فنون األدب، ج 5، تحقيق محّمد رضا مرّوة ومن معه، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، د ت، ص185.

)24( بوليبيوس هو مؤّرخ يوناني ولد سنة 208 قبل امليالد بمدينة أركاديا. عاش يف وسط سيايس وعسكري وشارك يف حروب الّرومان. زار 

مرص يف بعثة سياسيّة. وانضم إىل الّدائرة الّسبيونيّة املشّكلة من الفالسفة واملتعّلمني. تفّرغ يف آخر حياته للتّأليف ومن أهّم هذه التّآليف: 

الّروماني  التّاريخ  يف  واختص  واليونانيّة،  لالتينيّة  متقنا  كان  الّضخم.  التّواريخ  وكتاب  فيلوبيمني،  العسكريّة، وحياة  الفنون  يف  رسالة 

وجغرافية ايطاليا، وتويف سنة 122 ق م.                             
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بطليموس الّسادس الفيلة. وقد سّجل الفيل حضوره يف الحروب البونيّة ضّد روما ولم يسّجل غيابه إالّ 

الفيل والسيّما يف معركة  باستخدام  اشتهروا  اّلذين  والّسلوقيني هم  الفرس  أّن  واملهّم  البارود.  بظهور 

»ذي قار« سنة 624م. ومدينة »بابل« كانت تعرف بطيورها اّلتي تعرف بالّلغة األكادية وهي »باب ايلو« 

ومعناه بوابة اإلله. وقد وردت عبارة »سّجيل« يف النقوش الخاّصة بمملكة »عربايا« وهي تعني املذبحة 

أو املعبد الخاّص باإلله »مردوك« ببابل ويعرف »باألساجيل« ومعناه البيت اّلذي تُرفع فيه الّرؤوس.

الفيل يمثّل معنى محّددا يف كّل ثقافة فهو عند اإلغريق دابة مصارعة ومساعدة عىل الحروب،  إّن 

وهو اسم عاصمة لدى الفراعنة. وهو إله النبل والتّضحيّة »غانيشا« عند الهندوس وهو عند العرب رمز 

تاريخي مقرتن بميالد نبي اإلسالم. 

إّن ضخامة الجسم اّلتي يتمتّع بها هذا الحيوان جعلته شديد االرتباط بالّرموز الّدينية،  وبقيم اآللهة 

لدى بعض الّشعوب. ومن هذه القيّم نُلفي النّبل  والّصرب والتّضحية بالنّفس والحلم والعرفان بالجميل. 

ويف الهندوسيّة يتشّكل اإلله »غانيشا« من نصف حيواني ومن رأس شبيه برأس الفيل وتمثاله يوجد 

يف أكثر املعابد املقّدسة يف الهندوسيّة. وهو يلّقب بمزيل الحواجز وإليه يُتقّرب بالّذبائح يف بداية اإلقبال 

عىل كّل أمر جديد)25(. 

لقد انتبه اإلنسان منذ وقت مبكر إىل قدرة الفيل عىل خوض املعارك. ويبدو أّن حنبعل القرطاجني 

الحروب.  األفيال يف  الّساسانيّة  الخاّصية)26(. ولقد استخدمت اإلمرباطوريّة  إىل هذه  انتبه  أّول من  هو 

وبواسطة  1402م.  العثمانيني سنة  تيمورلنك ضّد  اّلتي خاضها  املعارك  يف  الحيوان محّددا  هذا  وكان 

رغم  الفرس  جيش  عىل  انتصارا  م  ق   331 سنة  األكرب  إسكندر  بقيادة  املقدوني  الجيش  حّقق  الفيل 

استخدامهم للفيلة. وقد ولع الّرومان بإذكاء املصارعة بني الفيلة والنّمور. وقد ورد يف كتاب »موسوعة 

أقاليم مرص الفرعونيّة« أّن جزيرة كان يطلق عليها اسم الفيل ولربّما كانت هذه التّسميّة سبب رواج 

تجارة العاج املستخلص من أنياب الفيلة. يقول املؤلف يف هذا املجال: »وقد أطلق اليونانيون والرومان 

عىل هذا اإلقليم اسم »إليفانتني« ربّما ألّن اسمه يعني الفيل، وربّما ألّن األفيال وجدت يف هذا املكان مكانا 

مالئما الستقرارها قبل هجرتها النهائية صوب الجنوب«)27(.

للتّدرب  قابل  وهو   »Elephas maximus indicus« هندي  أّول  نوع  نوعان:  الفيلة  أّن  إىل  أُشري  وقد 

وقد  الحروب.  يف  يُستخدم  كان  اّلذي  هو  النّوع  وهذا  املجاالت  شتى  يف  واملتعّددة  املتنّوعة  املهام  عىل 

الهندي  النّوع  الّطبيعة عن  إفريقي يختلف يف  الّسلوقية باستعماله. ونوع ثان  اشتهرت اإلمرباطورية 

ويسّمى »loxodonta« وهو صعب التّدريب وطاقته عىل خوض الحروب محدودة. وقد استخدمت الفيلة 

فيها  استعملت  وآخر معركة  والّرومان.  القرطاجيني  البطلميّة وعند  بأعداد كبرية يف مرص  اإلفريقيّة 

الفيلة اإلفريقية هي معركة »ثابسوس« وهي »رأس ديماس« سنة 46 قبل امليالد. وإذا كان األحباش قد 

استخدموا حقيقة أفيال الحرب يف اليمن يف القرن الّسادس ميالدي، فإّن ذلك يكون أّول استخدام موثّق 

)25( أحمد الخطيب ويوسف خري الله، املوسوعة العلمية الشاملة: تاريخ دول وأحداث، مكتبة لبنان، ط1، 1998، ص260 وما بعدها.

)26( موقع »الباحثون« السوريون، مقال بعنوان: تاريخ الفيلة كما لم تشاهده من قبل، ترجمة فاهد الكردي، بتاريخ 2014/07/03.

)27( محّمد عيل، موسوعة أقاليم مرص الفرعونية: أسوان، إعداد منى سعد املشكلط، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، ط1، 2016، ص22.
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اإلصالح )178(-  ماي 2022من التّفسير إلى التّفكير  - سورة الفيل أنموذجا - الحلقة 2 : قّصة الفيل في الموروث التّاريخي - د. ناجي الحجالوي

مصارعة  دابة  اإلغريق  عند  فهو  ثقافة  كّل  في  محّددا  معنى  الفيل  يمثّل   
ومساعدة على الحروب، وهو اسم عاصمة لدى الفراعنة. وهو إله النبل والتّضحيّة 

»غانيشا« عند الهندوس وهو عند العرب رمز تاريخي مقترن بميالد نبي اإلسالم .

تاريخيّا للفيل اإلفريقي يف الحرب منذ ستّة قرون، ولعّله آخر استخدام من هذا النّوع عىل اإلطالق. وقد 

أّن الفيلة  اّلذي يدّل بكّل وضوح عىل  الِفيَلة، اليّشء  أّن العربات امللكيّة مللوك أكسوم كانت تجّرها  قيل 

رت يف أثيوبيا يف ذلك الوقت لهذه املهاّم اّلتي لم تكن نسبيّا شاّقة)28(. اإلفريقيّة كانت قد ُسخِّ

وقد ذكر ابن األثري )ت1233م630-ه( فيما يتعّلق بحوادث سنة تسعني وخمسمائة  للهجرة من أّن  

نيارس اّلذي صار أكرب ملوك الهند، قصد بالد اإلسالم فطلبه األمري شهاب الّدين الغوري صاحب غزنة، 

فالتقى الجمعان عىل نهر ماجون. وقال: كان مع الهندي سبعمائة فيل ومن العسكر ألف ألف نفس، 

فصرب الفريقان، وكان النرص لشهاب الّدين الغوري، وكثر القتل يف الهنود حتى جافت منهم األرض، 

وأخذ شهاب الّدين تسعني فيال، وقتله ملكهم نيارس، وكان قد شد أسنانه بالذهب، فما عرف إال بذلك. 

ودخل شهاب الّدين بالد نيارس، وأخذ من خزائنه ألفاً وأربعمائة حمل من املال، وعاد إىل غزنة. قال: 

وكان من جملة الفيلة اّلتي أخذها شهاب الّدين الغوري فيل أبيض، حدثني بذلك من رآه«)29(. واملالحظ، 

الجيوش  وأّن هزيمة هذه  الهنود،  لدى  الحربي  العتاد  يف  الفيلة جزء متأصل  أّن  األثري،  ابن  ذكره  مّما 

املستخدمة للفيلة عمل ممكن غري مستحيل. 

ومّلا توقفت كتابة التّاريخ لدى ابن جرير الّطربي عند سنة 302 للهجرة، فإنّه ال يتضمن لهذه الحوادث 

ذكرا، وإنّما اقترص  عىل ذكر هذا الحيوان عند حوادث هجوم أبرهة بفيله. ويف هذا املصنف إشارة إىل 

عهد كرسى أنوشوان اّلذي يندرج فيه قدوم  أبي يكسوم أبرهة األشم مع الحبشة إىل مكة ومعه فيل 

يريد هدم الكعبة )30( . ويورد الّطربي رواية عن إبراهيم بن املنذر قال: عن العزيز بن ثابت عن الزبري بن 

موىس عن أبي الحويرث، قال عبد امللك بن مروان: لقباث بن أشيم الكناني الليثي، يا قباث أنت أكرب من 

رسول الله صىّل الله عليه وسّلم؟ قال: رسول الله أكرب مني وأنا أسّن منه، ُولد رسول الله عام الفيل 

ووقفت بي أمي عىل روث الفيل محيال أْعقله )31( .

)28( نارص بن رجب، مّكابيّون وليس مّكة: الخلفيّة التوراتيّة لسورة الفيل،ج1، مقال منشور بمركز الدراسات واألبحاث العلمانية يف 

. http://www.ssrcaw.org .2018/10/05 العالم العربي، بتاريخ

)29( عز الّدين بن الحسن ابن األثري، الكامل يف التاريخ، تحقيق أبي صهيب الكرمي، بيت األفكار الّدولية، األردن، السعودية، د ت، ص1831 

وما بعدها.

)30( الّطربي، تاريخ الّرسل وامللوك، ج1، ص570.

)31( الّطربي، م ن، ص571.
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» إّن أهّم رسالة لألنبياء لم تكن علما وال فلسفة 

والتحرر،  للحّرية  نداء  كانت  بل  والعقالنيّة، 

للناس  والفلسفة  العلم  تعليم  تركوا  فاالنبياء 

العقل  لكم  وهب  الّله  إّن   : لهم  وقالوا  أنفسهم، 

فتحركوا للكشف عن فوانني الطبيعة واستلهام 

وجّربوا  اذهبوا  بعقولكم،  الفلسفيّة  املعارف 

وتحقيق  بالتّجربة  أخطائكم  تصحيح  وحاولوا 

لم  فاألنبياء  الحياة،  مناحي  يف  والتّطّور  التقّدم 

يعّلموا أحدا علم الطّب وال الفلسفة وال الهندسة 

ذلك  يؤّكدون  كانوا  فقد  التجريبيّة،  العلوم  وال 

نداء  يف  يتمثّل  الذي  لرسالتهم  املحوي  األساس 

هي  للكلمة  الدقيق  باملعنى  والحّرية  الحّرية، 

حّرية العقل، فإذا كان العقل أسريا بيد الّشهوات 

أضحى  وإذا  وجوده،  من  خري  فعدمه  واملطامع 

والفخاخ  املصائب  يصنع  فإنّه  شيطانًا  العقل 

دائًما«.

لّب القوللّب القول

نداء الحّرية والتحّررنداء الحّرية والتحّرر

من كتاب:
»التراث والعلمانية:
البنى والمرتكزات،

الخلفية والمعطيات«
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الّظّن بقائله عّز وجل، ومن ُمقتىض  إاّل ملن يُحسن  القرآن ال يُهدي جواهره 

ذلك أن يعتقد القارئ لكتاب الّله كمال البيان اإللهي، بحيث يستغني به عن أّي 

ٍء﴾)1(، ألم يقل  نّص شارح، يقينا منه أّن الّله نّزله عىل النّبي األّمي﴿ ِتبْيَانًا ِلُكلِّ َشْ

سبحانه:﴿َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة أِلُويِل اأْلَْلبَاِب، َما َكاَن َحِديثًا يُْفرَتَى، َوَلِكْن 
ٍء، َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾)2( تَْصِديَق الَِّذي بنَْيَ يََديِْه، َوتَْفِصيَل ُكلِّ َشْ

انطالقا من هذه القاعدة اإليمانيّة التي ضيّعها املسلمون، سنقرأ اليوم قوله 

َوَلْم  أََحِدِهَما  ُقْربَانًا  َفتُُقبَِّل  ِمْن  َقرَّبَا  إِذْ  ِباْلَحقِّ  آَدَم  ابْنَْي  نَبَأَ  َعَليِْهْم  تعاىل:﴿َواتُْل 

 َّ  يُتََقبَّْل  ِمَن اآْلَخِر، َقاَل: أَلَْقتَُلنََّك! َقاَل: إِنََّما يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي! َلِئْ بََسْطَت إيَِل

يََدَك ِلتَْقتَُلِني َما أَنَا ِببَاِسٍط يَِدَي إَِليَْك أِلَْقتَُلَك، إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي، إِنِّي أُِريُد 

أَْن تَبُوَء ِبِإثِْمي َوإِثِْمَك َفتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر، َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمنَي، َفَطوََّعْت َلُه 

يَن، َفبََعَث اللَُّه ُغَرابًا يَبَْحُث يِف اأْلَْرِض  نَْفُسُه َقتَْل أَِخيِه َفَقتََلُه، َفأَْصبََح ِمَن اْلَخارِسِ

اْلُغَراِب  َهذَا  ِمثَْل  أَُكوَن  أَْن  أََعَجْزُت  َويَْلتَا  يَا  َقاَل:  أَِخيِه،  يَُواِري َسْوَءَة  َكيَْف  ِلرُيِيَُه 
َفأَُواِرَي َسْوَءَة أَِخي! َفأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمنَي﴾)3(

في الصميمفي الصميم

القصص القرآني من منظور جديد القصص القرآني من منظور جديد ))88((

قصة اْبني آدم بعيدا عن اإلسرائيلّياتقصة اْبني آدم بعيدا عن اإلسرائيلّيات

)1(  سورة النّحل - اآلية 89

)2(  سورة يوسف - اآلية 111

)3(  سورة املائدة - من اآلية 27 إىل اآلية 31
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مجمل الّتفسير الّتراثي لقّصة ابنّي آدم

إشارٌة إىل تالوة سابقة كانت تجايف   ﴾ ِباْلَحقِّ آَدَم  ابْنَْي  نَبَأَ  َعَليِْهْم  افتتاح القّصة بقوله تعاىل: ﴿َواتُْل 

الكلَم عن  ما حّرف  املنهجيّة  فاحتطبوا يف ظلمتهم  التّنبيه،  لهذا  يهتّموا  لم  لألسف  واملفرّسون  الحّق، 

مواضعه.

وقد زعموا أّن مثار النّزاع بني األخوين هو الحسد الذي حمل الذي لم يُتقبّل منه ُقربانه عىل قتل الذي 

تُقبّل قربانُه، لكّن الجزء األخري من القّصة يبدو منفصال تماما عن بقيّة األجزاء، إذ اّدعوا أّن القاتل بقي 

مهموما بجثّة أخيه، ال يدري ما يفعل بها؟ حتّى جاء غراب ليعّلمه الّدفن، فشعر القاتل بالخزي، إذ لم 

يهتد إىل ما اهتدى إليه الغراب الحكيم، فندم أشّد النّدم ال ألنّه قتل أخاه، بل ألنّه لم يدفنه! فانظر كيف 

بدأت القّصة يف واد، وانتهت يف واد آخر، وكأنّها أضغاث أحالم. 

وزعموا أّن القاتل لم يكن تقيّا، وكان اسمه )قابيل(، وأّن املقتول هو )هابيل( رمز التّقوى والورع التام.

أّما التّوراة املحّرفة، فجعلت أصل القّصة عشقا محّرما، أّدى إىل التّنازع عىل النّساء.

اإلطار المرجعي للقّصة

الّزمن الذي وقعت فيه القّصة هو عهد األّمة األوىل، وهو الّزمن الذي خلق الّله إنسانه يف أحسن تقويم، 

وكان العنوان القومي لذلك العهد هو )بنو آدم( كما بيّناه يف املقال الّسابق، فنعُت الّرجلني بابني آدم هو 

لبيان الهويّة القوميّة، كما نسب الّله هودا إىل قومه فقال: ﴿َواذُْكْر  أََخا  َعاٍد إِذْ أَنْذََر َقْوَمُه ِباأْلَْحَقاِف﴾)4( 

ولفظ )بَني آدم( يف القرآن يشمل أجياال آباؤهم وأمهاتهم شتّى، فليس بالزم أن يكونوا من أبناء آدم 

األّولني، وال أن يعيشوا يف زمنه، وال أن يكونوا إخوة من بيت واحد.

القّصة وقعت يف حياته،  املباشين، وأّن  آدم  أبناء  أنّهما من  ادعاء  ومّما حمل صنّاع األساطري عىل 

زعمهم أّن الّدفن لم يكن معروفا، وأّن القتيل كان أّول ميّت يف التّاريخ، وهو زعم باطل ألّن الّله كان قد 

عّلم آدم األسماء كّلها، وألّن موضوع القّصة ليس هو الّدفن، وإنّما هو مواراة الّسوءة.

قوله  يف  وخاّصة  األوىل،  األّمة  عىل  الّله  أخذه  الذي  امليثاق  نراجع  دعنا  الّسوءة،  مفهوم  وبخصوص 

ِمْن  ذَِلَك  َخرْيٌ،  ذَِلَك  التَّْقَوى،  َوِلبَاُس  َوِريًشا،  َسْوآِتُكْم،  ِلبَاًسا  يَُواِري  َعَليُْكْم  أَنَْزْلنَا  َقْد  آَدَم  بَِني  تعاىل:﴿يَا 

َعنُْهَما  يَنِْزُع  اْلَجنَِّة  ِمَن  أَبََويُْكْم  أَْخَرَج  َكَما  يَْطاُن  الشَّ يَْفِتنَنَُّكُم  اَل  آَدَم  بَِني  يَا  يَذَّكَُّروَن.  َلَعلَُّهْم  اللَِّه  آيَاِت 

الزّمن الذي وقعت فيه القّصة هو عهد األّمة األولى، وهو الزّمن الذي خلق اللّه   
إنسانه في أحسن تقويم، وكان العنوان القومي لذلك العهد هو )بنو آدم(. ولفظ 
)بَني آدم( في القرآن يشمل أجياال آباؤهم وأمهاتهم شتّى، فليس بالزم أن يكونوا 

من أبناء آدم األّولين، وال أن يعيشوا في زمنه، وال أن يكونوا إخوة من بيت واحد
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يَاِطنَي أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن  ِلبَاَسُهَما ِلرُيِيَُهَما َسْوآِتِهَما، إِنَُّه يََراُكْم ُهَو َوَقِبيلُُه ِمْن َحيُْث اَل تََرْونَُهْم، إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ
اَل يُْؤِمنُوَن﴾)5(

تُه ظاهرة، ولهذا نعته الّله يف املأل األعىل بأنّه برش)6(، فكان إبليس  اإلنسان خالفا لباقي الّدواب برََشَ

عىل علم بذلك، لكّن األبوين لم يكونا يف البداية قد رأيا ذلك من أنفسهما، إذ كساهما الّله بالَخلق كما 

يكسو الّطري ريشا، واألنعام صوفا ووبرا، فكان من أهداف إبليس أن يهينهما بنزع الّلباس التّكريمي، 
يَْطاُن ِليُبِْدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعنُْهَما ِمْن َسْوآِتِهَما﴾)7( ويفضحهما بكشف سوآتهما: ﴿َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ

وجمع الّسوءات اقتضاه أنّهما اثنان، لكّل واحد منهما سوءتان: سوءة الّظاهر التي يواريها الّلباس، 

وسوءة الباطن، وهي التي ال يواريها إالّ اإليمان والتّقوى، وحقيقتها االفتقار إىل الكمال الالّئق باإلنسان، 

وهو كمال يتحّقق بالكسب تحّققا قابال للفقد، لهذا سمى الّله التّخّلف عن الكمال إثما، قال ابن فارس 

َرٌة، َواإْلِثُْم ُمْشتَقٌّ ِمْن ذَِلَك، أِلَنَّ  ُر. يَُقاُل: نَاَقٌة آِثَمٌة، أَْي: ُمتَأَخِّ يبنّي معنى اإلثم يف الّلغة: »ُهَو اْلبُْطُء َوالتَّأَخُّ

ٌر َعنُْه«)8(.  ذَا  اإْلِثِْم بَِطيٌء َعِن اْلَخرْيِ، ُمتَأَخِّ

وإرشادا إىل الكمال بوجهيه قال تعاىل: ﴿َوذَُروا  َظاِهَر  اإْلِثِْم َوبَاِطنَُه﴾)9(

وقائع القّصة ُمستخَرجًة من القرآن

إذا استبعدنا اإلضافات التي ال يدّل عليها القرآن، يمكننا أن نعيد الرّسد كما ييل:

صادف أن قدم رجالن من األّمة األوىل قربانيهما يف وقت واحد دون سابق اتفاق، وكان الّله قد جعل 

لهم عالمة يعرفون بها القبول وعدم القبول، فإذا بأحدهما قد تُقبّل قربانه، وإذا باآلخر لم يُتقبّل قربانه، 

فانكشف إثمه أمام أخيه يف املّلة. 

إنّما  إثم أخيه خرقا للمّلة، وتهديدا لنظام األّمة، فتوعده قائال: ألقتّلنك! فأجابه:  امُلتقبَّل منه  اعترب 

يتقبّل الّله من املتّقني! ومثل هذه العبارة تقال للتّذكري، وإالّ كانت فخرا وتزكية للنّفس، واملقصود: ال 

يليق باملتّقني أن يقتلوا، بل أن يسرتوا إخوانهم إذا انكشفت سوءاتهم! 

)5(  سورة األعراف - اآليتان 26 و 27

ا  ِمْن ِطنٍي﴾ ]ص: 71[، وتستعمل )برََش( لغة يف جمع )برََشة(، وهي ظاهر الجلد. )6( قال تعاىل: ﴿إِذْ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة إِنِّي َخاِلٌق  برََشً

)7(  سورة األعراف - اآلية 20

)8( مقاييس اللغة: 1/ 60

)9(  سورة األعراف - األنعام 120

جمع الّسوءات اقتضاه أنّهما اثنان، لكّل واحد منهما سوءتان: سوءة الّظاهر   
والتّقوى،  اإليمان  إالّ  يواريها  ال  التي  وهي  الباطن،  وسوءة  اللّباس،  يواريها  التي 
وحقيقتها االفتقار إلى الكمال الالّئق باإلنسان، وهو كمال يتحّقق بالكسب تحّققا 

قابال للفقد، لهذا سمى اللّه التّخلّف عن الكمال إثما.
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َّ يََدَك ِلتَْقتَُلِني َما أَنَا ِببَاِسٍط يَِدَي إَِليَْك أِلَْقتَُلَك،  فلما رأى تصميمه عىل القتل أضاف: ﴿ َلِئْ بََسْطَت إيَِل

إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي﴾. وزاده زجرا فقال: إني أريد بامتناعي عن مقاومتك أن تبوء بإثمي الذي 

اطلعَت عليه، وإثمك املتمثّل يف قتيل، فتكون من أصحاب النّار.

امُلْحِدث  األّمة من هذا  أن يتطّوع لتخليص  املعتّد بنفسه  الالّذعة، فقد رأى هذا  املوعظة  ورغم هذه 

يَن﴾)10(  اآلثم: ﴿ َفَطوََّعْت  َلُه نَْفُسُه َقتَْل أَِخيِه، َفَقتََلُه، َفأَْصبََح﴾ بعد أن تقبّل الّله قربانَه ﴿ِمَن اْلَخارِسِ

لكّن القاتل املغرور لم يشعر بخرسانه الذي أبطل عمله، وألجل إشعاره بعث الّله غرابا يبحث يف األرض 

أن يطعمه،  أخاه  ينتظر  البحث،  آخر عاجز عن  بالغراب معه غراب  فإذا  القاتل،  يراه  عن رزق بحيث 

فانتبه القاتل إىل قبيح فعلته، وندم أن لم يكن ألخيه املتعثّر كهذا الغراب الذي لم يخذل أخاه العاجز، بل 

استنقذه من املوت، وسرت عجزه )11(.

القّصة بين ِسباقها وِلحاقها

الّسياسيّة  بالتّعاقدات  الوفاء  عىل  املؤمنني  بحّث  ابتدأت  التي  املائدة  سورة  يف  ذكرت  القّصة  هذه 

التّأييد  يف  املتمثّلة  وبنعمته  كّله،  لذلك  أصل  هو  الذي  الّله  بميثاق  ذكرتهم  ثّم  والفرديّة،  واالجتماعيّة 

والتّمهيد إلقامة أّمة كريمة يف محيط من العداوة والتّآمر، وحّذرتهم من نقض ميثاق الّله كما نقضه 

بنو إرسائيل بعد أن مّكنهم الّله يف األرض، وهكذا إىل أن ذكرت الّسورة قّصة تأسيس أّمة بني إرسائيل، 

ذلك التّأسيس الذي بدأ متعثّرا، ولم يكتمل إالّ بعد زمن طويل من مرحلة التّيه.

وهاهنا بالتّحديد ذكرت قّصة ابني آدم، ثّم جاء ِلحاقها الستخالص العربة منها، فقال تعاىل: ﴿ِمْن 

النَّاَس  َقتََل  َفَكأَنََّما  اأْلَْرِض  يِف  َفَساٍد  أَْو  نَْفٍس  ِبَغرْيِ  نَْفًسا  َقتََل  َمْن  أَنَُّه  اِئيَل  إرِْسَ بَِني  َعىَل  َكتَبْنَا  ذَِلَك  أَْجِل 

َجِميًعا، َوَمْن أَْحيَاَها َفَكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا﴾)12( 

األّمة، وحفظ  بناء  يف  آدم  ابني  قّصة  املستخلصة من  األخالقيّة  القيم  بأهّمية  يشعر  الرّتتيب  وهذا 

مكتسباتها، إذ الكمال اإلنساني حتّى يف مجتمع الفطرة كان كماال نسبيّا، فال ينبغي التّطّرف يف تقويم 

تطاِرُد  كما  آثمني  يعتربهم  من  يطارد  أن  أحد  حّق  من  فليس  الفضائح،  بإذاعة  االشتغال  وال  النّاس، 

)10(  سورة املائدة - األنعام 30

)11( لم يعرف يف الّرصد العلمي الحديث أّن الغربان تمارس الّدفن، وباملقابل لوحظ أنّها تعيش حياة اجتماعيّة مؤّسسة عىل مبدأ الّزوجيّة، 

والّرعاية األرسيّة، والتّكافل بني أفراد الجماعة، بل تعرف الغربان مبدأ الّصداقة، وترسخها بتبادل الهدايا.

)12(  سورة املائدة - األنعام 32 

التّطرّف  ينبغي  فال  الفطرة،  مجتمع  في  حتّى  نسبّي  اإلنساني  الكمال   
يطارد  أن  أحد  حّق  من  فليس  الفضائح،  بإذاعة  االشتغال  وال  النّاس،  تقويم  في 
من يعتبرهم آثمين كما تطارُِد الّشُهب الّشياطين، فإّن ذلك سيؤّدي إلى زعزعة 

الّسلم االجتماعي،  وسيدفع المتشّددين لفتح باب القتل على مصراعيه.
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الّشُهب الّشياطني، فإّن ذلك سيؤّدي إىل زعزعة الّسلم االجتماعي، وإىل فقدان األمن النّفيس، وسيدفع 

املتشّددين لفتح باب القتل عىل مرصاعيه.

لذا قطعت آية االعتبار بأّن قتل النّفس ال يربّره شء، وال يمكن أن يكون له سبب مقبول إاّل أن يكون 

بالِحرابة، واألوىل  الفقهاء  الذي يسّميه  األّمة، وهو  املسّلح عىل  الخروج  لفتنة  أو درءا  قصاصا عادال، 

بالعقالء يف جميع األحوال هو إحياء النّفوس بإقالة العثرات، ومواراة الّسوءات، وإغاثة امللهوفني. 

ولتبشيع القتل وتعظيم شأن اإلحياء جعل الّله َمثل القاتل، الذي كأنّما قتل النّاس جميعا، هو ابن آدم 

الذي تُقبِّل منه، وجعل َمثل املحيي الذي كأنّما أحيا النّاس جميعا هو الغراب، فالقتل وضع من كان يرى 

نفسه فاضال، واإلحياء رفع طائرا مستبشعا تشاءمت منه األمم. 

الحّق  فأفرغوه من  ثم حّرفوه،  بُغاتهم خالفوه،  لكن  إرسائيل،  لبني  الله  قد رضبه  كان  املثل  وهذا 

استهتارا بحرمة النّفوس، لهذا ختم الّله آية االعتبار بقوله: ﴿... َوَلَقْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا ِباْلبَيِّنَاِت، ثُمَّ إِنَّ 
ُفوَن﴾)12( َكِثريًا ِمنُْهْم بَْعَد ذَِلَك يِف اأْلَْرِض َلُمرْسِ

أي رغم التأكيدات املتوالية عىل هذه املسألة فقد أرسف املرتفون وطالب الرياسات عىل الخصوص يف 

إرهاب النّاس وإراقة الّدماء لتنحية املنافسني، وردع املعارضني، وإخراس ألسنة املستنكرين، واستعملوا 

لتزيني جرائمهم نصوصا من كتاب الّله، تظاهرا منهم بأنّهم ُحماة املّلة، وحّراس العقيدة. 

قال تعاىل يف قصة بني إرسائيل: ﴿َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاَقُكْم  اَل  تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم، َواَل تُْخِرُجوَن أَنُْفَسُكْم ِمْن 

ِديَاِرُكْم، ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَنْتُْم تَْشَهُدوَن. ثُمَّ أَنْتُْم َهُؤاَلِء تَْقتُلُوَن أَنُْفَسُكْم، َوتُْخِرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم ِمْن ِديَاِرِهْم، 

تََظاَهُروَن َعَليِْهْم ِباإْلِثِْم َواْلُعْدَواِن، َوإِْن يَأْتُوُكْم أَُساَرى تَُفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَليُْكْم إِْخَراُجُهْم، أََفتُْؤِمنُوَن 

نْيَا، َويَْوَم اْلِقيَاَمِة  ِببَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكُفُروَن ِببَْعٍض، َفَما َجَزاُء َمْن يَْفَعُل ذَِلَك ِمنُْكْم إاِلَّ ِخْزٌي يِف اْلَحيَاِة الدُّ

ُف  نْيَا ِباآْلِخَرِة، َفاَل يَُخفَّ ا تَْعَملُوَن، أُوَلِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا اْلَحيَاَة الدُّ يَُردُّوَن إىَِل أََشدِّ اْلَعذَاِب، َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ
وَن﴾)13( َعنُْهُم اْلَعذَاُب َواَل ُهْم يُنرَْصُ

وتأّمل كيف جعل الّله حرمة البعض حرمة للجميع، وجعل الجزء يف ذلك بمثابة الكّل، وذلك يف قوله: 

﴿  اَل  تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم﴾ واملراد ال يسفك بعُضكم دَم بعض، ﴿ َواَل تُْخِرُجوَن أَنُْفَسُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم﴾ أي ال 

يُخرج بعُضكم بعضا من ديارهم.

)12(  سورة املائدة - اآلية 32 

)13(  سورة البقرة - من اآلية 84 إىل اآلية 86 

لتبشيع القتل وتعظيم شأن اإلحياء جعل اللّه َمثل القاتل، الذي كأنّما   
قتل النّاس جميعا، هو ابن آدم الذي تُقبِّل منه، وجعل َمثل المحيي الذي كأنّما 
أحيا النّاس جميعا هو الغراب، فالقتل وضع من كان يرى نفسه فاضال، واإلحياء 

رفع طائرا مستبشعا تشاءمت منه األمم.
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وهذا الذي خافه النّبي عىل أّمته فحّذرها يف حّجة الوداع قائال: »إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَواَلُكْم َعَليُْكْم َحَراٌم، 

نََعْم،  َقالُوا:  بَلَّْغُت؟«،  َهْل  أاََل  َربَُّكْم،  تَْلَقْوَن  يَْوِم  إىَِل  َهذَا،  بََلِدُكْم  يِف  َهذَا،  َشْهِرُكْم  يِف  َهذَا،  يَْوِمُكْم  َكُحْرَمِة 

ُب  اًرا، يَْضِ اِهُد الَغاِئَب، َفُربَّ ُمبَلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمٍع، َفاَل تَْرِجُعوا بَْعِدي ُكفَّ َقاَل: »اللَُّهمَّ اْشَهْد! َفْليُبَلِِّغ الشَّ

بَْعُضُكْم ِرَقاَب بَْعٍض«)14(.

خاتمة

من العجيب أّن الرّسد األسطوري لقّصة ابنْي آدم احتفظ لنا بحقيقة هاّمة دّل عليها اسم »قابيل«، 

فحتما لم يكن القاتل يحمل هذا االسم، بل لُّقب به لكونه هو الذي تُقبّل قربانُه، وبداللة املخالفة يكون 

ه. »هابيل« هو الذي لم يُتقبل منه، والَهبْل لغة الثّكل، فهو الذي ثكلته أمُّ

النّفي واإللغاء يف حّق من دنّسهم  لقد لّطخ »قابيل« الفضيلة إذ جعلها سببا للقتل، وافتتح سبيل 

بلسانه، فتجاىف عن أخالق التّعايش التي تقيض بها أخوة الّدين والرّشاكة يف اإلنسانيّة. 

إّن قّصة »قابيل« و»هابيل« هي قّصة كّل األمم حني تفقد براءتها األوىل، فكم من قابيل خاض يف 

دماء النّاس باسم الّدين وباسم املدنيّة والحضارة تحت وابل من تَُهم الخيانة واإللحاد والكفر والّزندقة 

والبدعة والهرطقة والّسحر األسود والتّوحش والهمجيّة واإلرهاب ... 

ِل  فتعسا لقابيل! فما أواله ثّم ما أواله بقول النّبي ملسو هيلع هللا ىلص : »اَل تُْقتَُل نَْفٌس ُظْلًما إاِلَّ َكاَن  َعىَل  ابِْن  آَدَم  اأْلَوَّ

ُل َمْن َسنَّ اْلَقتَْل«)15(. ِكْفٌل ِمْن َدِمَها، أِلَنَُّه أَوَّ

)14( صحيح البخاري: 176/2 177-، رقم: 1741، ط الّسلطانيّة

)15( صحيح البخاري: 133/4، رقم الحديث: 3335، صحيح مسلم: 1303/3، رقم: 1677، ط عيىس الحلبي

براءتها  تفقد  حين  األمم  كّل  قّصة  هي  و»هابيل«  »قابيل«  قّصة  إّن   
المدنيّة  وباسم  الّدين  باسم  النّاس  دماء  في  خاض  قابيل  من  فكم  األولى، 
والبدعة  والزّندقة  والكفر  واإللحاد  الخيانة  تَُهم  من  وابل  تحت  والحضارة 

والهرطقة والّسحر األسود والتّوحش والهمجيّة واإلرهاب.

اإلصالح )178(-  ماي  2022القصص القرآني من منظور جديد )8( قصة اْبني آدم بعيدا عن اإلسرائيليّات - د.عثمان مصباح
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فواصلفواصل

عشرة أدلة على اآلخرةعشرة أدلة على اآلخرة

طرح عيل صديقان حائران سؤاال عن مسألة دينيّة اعتقاديّة عويصة عىل 

العقل وهي مسألة البعث. فلئ كان وجود الّله باديا لإلنسان يف متناول العقل 

بأدّلة مختلفة، رغم عدم قطعيّة أّي منها يف الحقيقة، ّفإّن مسألة البعث تبدو 

أكثر استعصاء عىل العقل ألّن الحّس الذي منه ينطلق تشكُّل أوىل البنى الّذهنيّة 

أحدهما  وعدت  وقد  ميّت.  إلنسان  الحياة  عودة  إمكانيّة  أبدا  يفيد  ال  للعقل، 

باإلجابة عىل سؤاله. ولكن كثرة مشاغيل البحثيّة لم تسعفني بالتّفرغ قليال 

أدلة عىل صحة  لهذه املسألة. واآلن سأيف هنا بوعدي من خالل تقديم عرشة 

عقيدة البعث، ولكني أنبه إىل أّن األدلة التي سأسوقها ال يرقى أّي منها لدرجة 

الّدليل القاطع، ألنّه ال يضمن قطع الّشّك يف البعث لدى صاحبه مهما تجّرد من 

الهوى والعناد. 

لكن باجتماع األدّلة العرشة يمكن أن يحصل لدى املستمع إىل ندائه الفطري 

نفسه  اإليمان  ويبقى  اإليمانيّة.  العقيدة  إىل هذه  االطمئنان  نوع من  الّداخيل 

أقوى األدّلة الّذاتية عليها رغم أنّه غري قابل للتّبليغ بمنطق العقل وإنّما مستقره 

الفطرة والوجدان الّسليم. 
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أوال- أدلة مخاطبة للعقل والوجدان وردت في القرآن الكريم:

1. الدليل اإليماني: التّصديق بالوحي أي بألوهيّة مصدره يفرتض التّصديق بكّل ما جاء فيه من أخبار 

الغيب، فالّله ال يخلف امليعاد. واإليمان أيضا بقدرة الّله التي ال حّد لها: ﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أَن لَّن يُبَْعثُوا  

ُقْل بىََلٰ َوَربِّي َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم، َوذَِٰلَك َعىَل اللَِّه يَِسريٌ﴾)1(. 

2. مالحظة دورات الّطبيعة: ُهموٌد، فإرواٌء، فعودة للحياة النّشطة وإنبات أو توالد. ﴿يَا أَيَُّها النَّاُس 

َخلََّقٍة َوَغرْيِ  ْضَغٍة مُّ ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن مُّ َن اْلبَْعِث َفِإنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ إِن ُكنتُْم يِف َريٍْب مِّ

ُكْم َوِمنُكم  ى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ ِلتَبْلُُغوا أَُشدَّ َسمًّ َ َلُكْم َونُِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما نََشاُء إىَِلٰ أََجٍل مُّ ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ

أَْرذَِل اْلُعُمِر ِلَكياَْل يَْعَلَم ِمن بَْعِد ِعْلٍم َشيْئًا  َوتََرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفِإذَا أَنَزْلنَا  ن يَُردُّ إىَِلٰ  ٰ َوِمنُكم مَّ ن يُتََوىفَّ مَّ

َعَليَْها اْلَماَء اْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنبَتَْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج بَِهيج﴾)2(.

إذا  تُْرَجُعوَن﴾)3(.  اَل  إَِليْنَا  َوأَنَُّكْم  َعبَثًا  َخَلْقنَاُكْم  أَنََّما  العبثيّة: ﴿أََفَحِسبْتُْم  انتفاء  الوجودي:  الدليل   .3

أنّها تتظافر وتتقاطع وتتوالد وتتابع  الّطبيعة والتّاريخ، فسنالحظ  تأملنا ودّققنا يف مالحظة ظواهر 

من أجل غايات ال تأتي إالّ عرب حركيتها الكربى. فمثال ظاهرة األبخرة وتصاعدها من البحار واألنهار 

والبحريات خريفا وشتاء وربيعا بفعل الحرارة املختزنة فيها بتأثري من أشعة الّشمس يف فصل الّصيف 

األرضيّة  الجاذبيّة  وظاهرة  الّرعود،  وقعقعة  الربوق،  وانقداح  الّرياح،  وهبوب  الّسحب،  منها  لتتكون 

والتّساقطات )أمطار- ثلوج- برد( تفيض كّلها يف نهاية دورة من دوراتها إىل إرواء األرض وإنبات البذور 

والغراسات ونموها وإزهارها وإثمارها. فهذه الّظواهر التي تبدو مفرتقة ومتباعدة: احتدام الحرارة يف 

قلب الّشمس بفعل االنفجارات النّوويّة فيها وإرسالها للحرارة للفضاء املحيط بها ووصول تلك الحرارة 

لألرض، ووجود مساحات مائيّة ضخمة يف األرض تختزن تلك الحرارة، وقابليّة ماّدة املاء للتّبخر بفعل 

الحرارة، ووجود ظاهرة الّضغط الجّوي وهبوب الّرياح وتصادم الّشحنات الكهربائيّة يف أعايل الفضاء 

...الخ كّل ذلك يؤّدي إىل نتيجة يف غاية الّروعة والفائدة لحياة اإلنسان. 

األمر نفسه نجده عندما ننظر يف أحداث التّاريخ وأحوال املجتمعات والعمران البرشي، فهي يف نهاية 

املطاف تتشّكل عىل نحو منظومة أسباب كونيّة النتقال الجنس البرشي من طور إىل طور، ولكن ليس 

بطريقة خّطية نسميها التّقّدم، بل بطريقة معّقدة فيها وثبات إىل األمام وفيها انتكاسات، وصعود أمم 

للتّبليغ  قابل  غير  أنّه  اآلخرة،رغم  وجود  على  الّذاتية  األدلّة  أقوى  اإليماني  الدليل   
بمنطق العقل وإنّما مستقره الفطرة والوجدان الّسليم. فالتّصديق بالوحي أي بألوهيّة 
الميعاد.  يخلف  ال  فاللّه  الغيب،  أخبار  من  فيه  جاء  ما  بكّل  التّصديق  يفترض  مصدره 

واإليمان أيضا بقدرة اللّه التي ال حّد لها.

)1( سورة التغابن - اآلية 7 

)2( سورة الحج - اآلية 5 

)3( سورة املؤمنون - اآلية 115
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ودول وانحطاط وتفّكك أمم ودول أخرى، ولكن يف النّهاية هنالك اتجاه عام ولكنّه لولبي املسار كحركة 

الكواكب نحو التّقدم العام للجنس البرشي ورفاهيته وتطّوره العلمي واالجتماعي. فليست أحوال البرش 

اليوم كأحوال أسالفنا يف العرص الحجري أو حتى يف العرص الصناعي األول. وليست أحوال املجتمعات يف 

ما قبل النّظم الّديمقراطيّة كأحوالها مع الحّرية والّديمقراطيّة. 

إنسان  أكثر تسام وتهذيب من  لروحانيّة  العرص مهيّأ  إنسان هذا  فإّن  الّروحي،  املستوى  وحتّى يف 

القرون املاضية الذي كان متأثّرا برؤى غيبويّة ساذجة وبعوائق ثقافيّة ومعرفيّة تجعله مثال يتصّور الّله 

كائنا قابال لالنفعال، فيستشيط غضبا ويضحك حّقا فرحا، ويجازي عباده املؤمنني بعالقات جنسيّة ال 

نهاية لها مع الحور العني...الخ، آخذا بظاهر نصوص اآليات واألحاديث. 

الّطبيعيّة والتّاريخيّة واالجتماعيّة محكومة بضبني  الّظواهر  أّن كالّ من  العنرص هو  خالصة هذا 

من العّلة، إحداهما يف خدمة األخرى: عّلة فاعلة وعلة غائية. األوىل تكشف عنها علوم الّطبيعة وعلوم 

اإلنسان واالجتماع، والثّانية تُستقرأ ما بعديّا أو تبنى ما قبليّا بفلسفة يف الّطبيعة ويف التّاريخ. والعالقة 

فإذا  أو يصلح.  فيه  )اإلنسان(  فيفسد  للثاني،  فاألول مسّخر  بينة.  اإلنسان  الطبيعة وعالم  عالم  بني 

التّاريخي،  الّطبيعي واملستوى  املستوى  أعم وأشمل منهما جميعا: أي من  إىل مستوى  اآلن  انتقلنا  ما 

إىل املستوى الوجودي، فسندرك أّن الوجود بأرسه يسري إىل غاية وبحكم مبادئ عاّمة له وال يتخبّط يف 

حركته عىل غري هدى. ووعي اإلنسان هو الذي يضفي معنى عىل هذا الوجود )الشّق الّطبيعي محكوم 

بمعنى مطابق للمبنى، أّما الشّق اإلنساني فإنّه محكوم بقاعدة: ﴿َوأَن لَّيَْس ِلإْلِنَساِن إاِلَّ َما َسَعٰى﴾)4( 

ٍة تُْدَعٰى إىَِلٰ ِكتَاِبَها﴾)5(.  و﴿ُكلُّ أُمَّ

الوجود ناشط ومتحّرك ويسري إىل غاية، ولكن يف حركته مفاصل من عمل صالح وآخر فاسد، واألفراد 

واألمم مسؤولة عن دورها يف حركة الوجود: هل هو دور مفصيل صالح أم دور مفصيل طالح. والجامع 

القول  إبطال  الفساد األكرب. وهو ما نريد به  النّهاية  الذي يجنّب األرض يف  التّدافع  بينهما هو قانون 

بالعبثيّة والعدميّة. 

4. الدليل اليومي: النوم )املوتة الصغرى( ثّم القيام. عندما ينام اإلنسان نوما عميقا، فإنّه يكون يف 

وضع من غادر إيقاع الحياة يف هذه الّدنيا، حيث ال يعي بيشء مّما يدور حوله وال يشارك فيه بيشء. ثّم 

)4( سورة النجم - اآلية 39

)5( سورة الجاثية - اآلية 28

الوجود ناشط ومتحرّك ويسير إلى غاية، ولكن في حركته مفاصل من   
عمل صالح وآخر فاسد، واألفراد واألمم مسؤولة عن دورها في حركة الوجود: 
قانون  هو  بينما  والجامع  طالح.  مفصلي  دور  أم  صالح  مفصلي  دور  هو  هل 

التّدافع الذي يجنّب األرض في النّهاية الفساد األكبر.
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يستفيق ويدرك بحكم تبّدل اإلحداثيّات من حوله، ولو بالنّظر يف ساعته أنّه كان نائما نوما عميقا. يقول 

اْلَمْوَت  َعَليَْها  الَِّتي َقىَضٰ  َفيُْمِسُك  َمنَاِمَها،  يِف  َلْم تَُمْت  َوالَِّتي  َمْوِتَها  اأْلَنُفَس ِحنَي  الله تعاىل: ﴿اللَُّه يَتََوىفَّ 

ى، إِنَّ يِف ذَِٰلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن﴾)6(. َسمًّ َويُْرِسُل اأْلُْخَرٰى إىَِلٰ أََجٍل مُّ

5. الدليل اإلبداعي الَخلقي: إّن اإلنسان النّبيه قبل أن يحتار يف ما أخربت الكتب الّسماويّة عن حتميّة 

البعث بعد املوت، يحتار قبل ذلك يف رّس الحياة. كيف أمكن تكّون اإلنسان انطالقا من غبار كوني ال أثر 

فيه للحياة وال وجود فيه لرشوطها. سديم عظيم وكابوس مرعب وكون كان- بحسب الفيزياء الكموميّة 

ونظريّة البيغ بانغ- طاقة مكثّفة ال تحتّل حيّزا يمكن أن يرى بالعني املجّردة وال حتّى باملكروسكوب 

اإللكرتوني، إن افرتضنا وجود تلك العني وذلك امليكروسكوب، يتوّسع مليارات املّرات ليصبح يف حجم كّرة 

مضب من الّطاقة املكثّفة ثّم يتوّسع أكثر فأكثر، وينفجر وتتوّلد منه املاّدة فإذا بالّسماء مجّرد دخان 

)سديم(. ويتطّلب األمر مراحل عديدة من الخلق تمتد ملليارات الّسنني لتتكّون بعد الّطاقة الغازات واملواد 

فاملاء فأوىل الخاليا الحيّة، وبعدها بماليني الّسنني تتخّلق الكائنات املائيّة، فالطحالب والنّبتات األرضيّة 

والبكترييا والجراثيم، فالّدواب والحرشات والّطري وأخريا يتخّلق اإلنسان العاقل وله أسالف أو أشباه: 

إنسان جاوة- إنسان بيكني- اإلنسان الّصانع- اإلنسان النّينتاردايل- اإلنسان الّدراغون )سمي الّدراغون 

ألّن جمجمته وجدت بواد الّدراغون يف الّصني(. 

لنبسط األمر كثريا وال نبدأ القّصة إالّ يف وسطها: غبار خليط من غازات وتفاعالت طاقيّة وإشعاعات 

فمواد أوليّة يخرج منه إنسان ذو دماغ فائق التّعقيد والقدرات اإلدراكيّة، وذو حواس متقنة الرّتكيب وذو 

أفئدة: غرائز وأحاسيس ومشاعر ومخيلة وذائقة جماليّة وذكاءات متعّددة وروح، فيعرّب ويفّكر ويعيد 

بناء العالم من حوله، ويقطع املسافات الّشاسعة ويغوص يف أعماق البحار ويطري يف الجّو وينتقل إىل 

أجرام سماويّة أخرى، كّل هذا من ذاك الغبار الكوني!  أليس هذا أمرا مدهشا حّقا؟  لنتخيل أنّه يف مرحلة 

الّسديم الكوني )مّلا كانت الّسماء دخانا: وليس الّدخان هنا هباءات الكربون املحرتق بل ما ذكرناه من 

غازات وطاقة وإشعاعات ومواد( وجد- بطريقة عجيبة- كائنان عاقالن )ليسا بالبرش(، أحدهما أخرب 

اآلخر بأنّه تلّقى وحيا يقول له أنّه بعد كذا مليار سنة سيتخّلق من هذا الغبار الكوني مخلوق حّي، مدرك، 

فكيف  والقدرات،  الّصفات  من  وكذا  كذا  وله  اإلنسان  سيسّمى  ومبدع،  ومخرتع  صانع  معرّب،  مفّكر، 

سيقدر املخلوق العاقل الثّاني عىل تصديقه إن لم يكن مشرتكا معه يف اإليمان بمصداقيّة ذلك الوحي؟! 

)6( سورة الزمر - اآلية 42

إن التّعّقد الفائق للّظواهر الّطبيعيّة واإلنسانيّة يتطلّب حّقا التّواضع المعرفي   
يتصّدق  تفّهمية  فنومنولوجيّة  كصدقة  ال  الحكم  وتعليق  والتّنسيب  المعرفي  والحذر 
أبدا،  مختلفة  بأشكال  اإليمان  من  يخل  لم  الذي  البشري  الجنس  على  الفيلسوف  بها 

وإنّما كإذعان من صاحب الوعي المحدود لعظمة الوجود الالّمحدود .
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القدرة التي تفّعلت في الكون لتخليق هذا اإلنسان ال يعجزها أن تعيد خلقه   
مرّة أخرى كما فعلت أّول مرّة. وأّن هذه القدرة من المستحيل أن تكون مجرّد عماء 

وجودي ولخبطة كونيّة عشوائيّة. إنّها ما يسّميه الوجدان المؤمن القدرة اإللهيّة.

ملّخص هذا الّدليل هو أّن ما حدث ولو مّرة واحدة )خلق اإلنسان بعد أن كان سديما فرتابا( من تراب، 

فإنّه يمكن أن يتكّرر إذا وجدت ظروف مناسبة لتخّلقه من جديد. وأّن القدرة التي تفّعلت يف الكون لتخليق 

هذا اإلنسان ال يعجزها أن تعيد خلقه مّرة أخرى كما فعلت أّول مّرة. وأّن هذه القدرة من املستحيل أن 

تكون مجّرد عماء وجودي ولخبطة كونيّة عشوائيّة. إنّها ما يسّميه الوجدان املؤمن القدرة اإللهيّة: ﴿يَْوَم 
َل َخْلٍق نُِّعيدُه، وَْعًدا َعَليْنَا إِنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي﴾)7( ِجلِّ ِلْلُكتُِب، َكَما بََدأْنَا أَوَّ َماَء َكَطيِّ السِّ نَْطِوي السَّ

ثانيا- أدلة مستقاة من النظر العقلي ومن النظر في الوجود:

6. مالحظة وفاة اإلنسان وبقاء آثاره الّروحيّة: كتاباته- أفكاره- أشعاره- أغانيه- أقواله مسّجلة...

بالّطاقة  الكون  واحتفاظ  أحداث  من  فيه  يجري  ما  لكّل  ضخمة  تسجيل  آلة  الكون  افرتاض  ويمكن 

الّصالة  اليوميّة )يف  البدنيّة والعقليّة والوجدانيّة والّروحيّة  التي تحّولت عن طاقاته  الّروحيّة لإلنسان 

مثال( إىل نوايا ومساع وأشواق وحاالت روحيّة من خوف ورجاء وحّب إلهي وغريه، أو عىل العكس من 

إىل طاقة ضّد روحيّة،  وإرادات ومقاصد ومساع ّشيرة، فتفيض  نوايا سيّئة ومشاعر خبيثة  إىل  ذلك 

طاقة سلبيّة تُخلد صاحبها يف الّشقاء، ال يف النّعيم.

7. الّدليل الفلسفي: بقاء ما هو خالد يف اإلنسان: الّروح. يقول »سبينوزا« يف كتابه »علم األخالق«: 

»ال يوجد أّي شء حقيقي )جوهر( يف هذا الوجود كما لن يوجد أي شء يف املستقبل خارجا عن ماهية 

الّله، وأّن ما يوجد من الحوادث ال وجود حقيقي له، بما يف ذلك الجزء الفاني من اإلنسان ومن النّفس 

البرشيّة كاالنفعاالت املورثة للحزن، هذه النّفس التي ليست شيئا آخر غري الجسم منظور إليه كموضوع 

لفكرتها، أي حال من أحوال االمتداد ال غري)8(. وهذه النّفس »ال تفنى تماما مع الجسم، وإنّما يبقى 

منها شء أزيل«)9(، وهذا اليّشء األزيل الباقي الذي هو »فكرة تعرّب عن ماهية الجسم البرشي من منظور 

األزل« يوجد يف الّله رضورة)10(. 

أن  يمكن  ال   « لقوله:  ما  بكيفيّة  »سبينوزا«  يتبنّاها  التي  الحلول  بنظريّة  نقول  ال  كنّا  وإن  وحتّى 

يوجد جوهر خارج الّله وال أن يتصّور«، وقوله أّن »الّله عّلة محاِيثة، ال متعّدية، لجميع األشياء«)11(، 

)7( سورة األنبياء - اآلية 104

)8( سبينوزا ، علم األخالق ، القضية 13 من الجزء الثاني

)9( املصدر نفسه، القضية 23 من الجزء الخامس

)10(  املصدر نفسه، القضية 22 من الجزء الخامس

)11( الجزء األول، القضية 18
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بالّصوم يتعب جسم اإلنسان ويجوع ويعطش ويتوتّر، ولكنّه يشعر مع ذلك   
أنّه بمقدوره الّسيطرة على انفعاالته النّفسيّة الجسمانيّة بحالة روحيّة متسامية 
يمكن  الوجود  وهذا  الرّوح  وجود  عن  نتحدث  ببساطة  إنّنا  الحواس.  انفعاالت  عن 

لإلنسان أن يدركه ويميّزه عن النّفس التي بها الغرائز والّشهوات واالنفعاالت .

فإنّنا ال نستطيع أالّ نستحض هنا اآليتني القرآنيتني: ﴿ُكلُّ َمْن َعَليَْها َفاٍن* َويَبَْقى َوْجُه َربَِّك ذُو اْلَجالِل 

الفناء يُتأول إسالميّا بالتّفّكك ال بالعدم، ولكن هنالك وجه تأويل لآلية يمكن أن  َواإِلْكَراِم﴾)12(. طبعا 

ينطبق مع رأي »سبينوزا«. 

8. الّدليل األخالقي: يتعّرض كثري من النّاس عىل مّر الّدهور إىل مظالم كثرية وبعضها يف غاية القسوة 

والبشاعة ولكن الكثري منهم ال يتسنّى له االقتصاص من ظامليه بسبب املوت: موته هو أو موت ظامله 

قبل نيل حّقه منه. كما أّن كثريا من النّاس يقومون بأعمال تستحّق الجزاء عليها يف الّدنيا ولكنّهم ال 

ينالون ذلك الجزاء. 

يف الحالتني يذهب تفكري اإلنسان إىل فكرة العدالة اإللهيّة التي ستويّف كّل واحد من الخلق حسابه. ولن 

يكون املوت حائال دون تطبيق العدالة اإللهيّة، لذلك يحتّم هذا التّصّور النّامويس األخالقي وجود بعث 

لألموات يف يوم قيامة لتأخذ العدالة اإللهيّة مجراها. لهذا جعل الفيلسوف »امانويل كانط« خلود الّروح 

واحدة من مصادرات العقل العميل األخالقي. 

9. الّدليل الوجداني: األمل يف مالقاة األحبّة والّشوق إليهم وأّولهم الحبيب الخالق عّز وجّل والحبيب 

محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( واألنبياء والّرسل الكرام واألهل واألحباب ويف مقّدمتهم اآلباء واألّمهات.

الّدليل النّفيس التّأّميل: عندما ينظر اإلنسان يف نفسه يدرك أّن هنالك مكّونا فيه فاٍن وآخر يأبى   .10

مرض  حاالت  تعرتيه  وذاك  هذا  وبني  الكرب،  لدى  قواه  تنحط  ثّم  ينمو  كيف  جسمه  يرى  فهو  الفناء: 

وضعف. واألكثر من ذلك أنّه يرى أجساما كثرية تتحّلل يف الرّتاب. ومع ذلك يدرك اإلنسان وجود ماهية له 

مطردة النّمو وتزداد نماء واتساعا وغنى بمرور األيام. وال يقدر عىل تصّور اندثارها حتّى بفناء جسده. 

وهي غري النّفس املنفعلة بالحوادث والعوارض التي هي الجسم ذاته ولكن يف غري مورفولوجيّته وإنّما 

يف سريورات معّقدة من فيزيولوجيّته. ولبيان الفرق بني الهيأتني املشار إليهما يف ماهية اإلنسان نذكر 

مثال الّصوم. 

بالّصوم يتعب جسم اإلنسان ويجوع ويعطش ويتوتّر، ولكنّه يشعر مع ذلك أنّه بمقدوره الّسيطرة 

عىل انفعاالته النّفسيّة الجسمانيّة بحالة روحيّة متسامية عن انفعاالت الحواس. إنّنا ببساطة نتحدث 

عن وجود الّروح وهذا الوجود يمكن لإلنسان أن يدركه ويميّزه عن النّفس التي بها الغرائز والّشهوات 

واالنفعاالت. 

)12( سورة الرحمان - اآليتان 26 و27
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 ونفس وما سّواها ونفس وما سّواها

أسرار الّنفس البشرّية: قراءة قرآنّيةأسرار الّنفس البشرّية: قراءة قرآنّية

الحلقة الّثانية:  الّنفس والّروحالحلقة الّثانية:  الّنفس والّروح

ما هي هذه النفس التي شهد عليها اإلنسان؟ إنّها والّله أعلم، الجسد. وقد جاء 

يف لسان العرب أّن من معاني النّفس : الجسد. فاإلنسان وهو يف مستوى الّروحانيّة 

املحضة، أشهد عىل نفسه قبل أن يقارنها فأجاب: بىل إّن الّله ربّي. فتكّلم بحقائق 

الكثرة  موطن  وهي  النّفس  باعتبارات  يكرتث  ولم  املحضة،  الّصافية  الوحدانيّة 

ومجال الكون والفساد. غري أّن مرحلة اقرتانه بهذه النّفس سوف لن تكون رحلة 

الغفلة  تنتاب  الرّس حتّى يخفى، وسوف  سهلة وال عبورا يسريا، بل سوف يثقل 

الّشاهد، بل سوف يغفل عن حقائقه ويغيب يف أهواء النّفس لكي تظهر ذات أخرى 

مصنوعة من ماّدة هذه النّفس ذاتها، إنّها النفس األمارة بالّسوء. صنعت يف مصنع 

النّفس وهي ال ترى إالّ نفسها وال تعرف وجودا منفصال عن النّفس وعن آبائها 

الّزمان  اآلباء واألجداد، وتاريخ  بالّسوء، تاريخ  األّمارة  النّفس  وأجدادها. فتاريخ 

قابلة مصنوعة سلبيّة ال تستطيع رفض شء  التّاريخ،  أمام هذا  واملكان. وهي 

ن بَْعِدِهْم﴾)1(.  يًَّة مِّ َك َءابَآُؤنَا ِمن َقبُْل َوُكنَّا ذُرِّ ﴿إِنََّمآ أَْشَ

الخالص. وضمن  التّوحيد  الّروح هناك رسالة واحدة وحيدة، هي  نّص  ضمن 

داخل  الكالم  من  أيضا  الّشيطان  ُمكِّن  فقد  رسالة.  من  أكثر  هناك  الجسد  نّص 

)1( سورة األعراف- اآلية 173 
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أسرار الّنفس البشرّية: قراءة قرآنّيةأسرار الّنفس البشرّية: قراءة قرآنّية

الحلقة الّثانية:  الّنفس والّروحالحلقة الّثانية:  الّنفس والّروح

هذا النّص ومن استعمال مصطلحات هذا الكتاب. ولذلك كان خطاب الجسد خطاب الّزمان والتّاريخ 

والقبل والبعد، واآلباء واألوالد. إنّه خطاب النّسبيّة بكّل انشطاراته وإمكاناته وتنوعاته. وبرصف النّظر 

عن طبيعة هذا الخطاب، فإّن املفروض يف حالة شهادة الّروح عىل الجسد )النّفس(، أن يتوّحد املعنى 

والهدف، وأن تتوّحد الّشهادة لّله؛ لذلك سّميت الّشهادة توحيدا أي دمجا للّروح والنّفس يف شهادة واحدة 

الّروح  ملرشوع  معارضة  حالة  يف  أصال  النّفس  تكون  أن  البتّة  املفروض  من  وليس  الّله.  إاّل  إله  ال  أنّه 

وملقتىض رسالته، بل إنّها قابلة لالطمئنان أصال، أي االطمئنان إىل الحّق الذي جاء به الّروح. 

غري أّن النّفس تدخل عليها اآلفات من كونها مستعّدة لسماع أكثر من خطاب، فأذْنها ليست محّجرة 

عىل شء، بل هي قابلة لسماع كّل شء، قادرة عىل أن تسمع الّله، كما هي قادرة عىل أن تسمع الّشيطان: 

﴿َونَْفٍس َوَما َسوَّاَها،َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها﴾)2(.. إنّها قد سّويت عىل هذه الّشاكلة: الّسماع والوعي 

النّهاية يكون موقفها ونوعيتها بحسب من تسمع عنه وتأخذ منه؛ فإن أخذت عن  عن الجميع، ويف 

الّروح كانت مطمئنة، وإن أخذت عن الّشيطان كانت أّمارة بالّسوء ألنّه يربّيها تربية الّسوء. 

ليست النّفس يف ذاتها إالّ محالّ قابال، ولذلك ماثلت الجسد وظهرت فيه. فصّح أّن النّفس هي الجسد، 

ألّن الجسد يف ذاته ال معنى له، وال يوجد ما يفصله أصال عن األجساد األخرى. وال ينفصل الجسد بالفعل 

أو الوعي. ومن  ما يسكنه من وعي  أي بحسب  أعماقه،  فيه ويرسخ يف  يتوّفر  ما  بحسب  إالّ  ويتميّز 

حقيقة أو زيف ومن وجود أو عدم. 

ِقبل  من  إالّ  القيمة وأحكامها  للقيمة أصال؛ وما تطرأ عليه  الجسد وجود موضوعي ليس قابال  إّن 

ما يسكنه؛ فإن سكنه الّروح وظهر فيه بآثاره كان نفسا مطمئنّة، وإن سكنه الّشيطان وظهر فيه 

خريا  ليست  فهي  الّدنيا؛  الحياة  عىل  يصدق  الجسد  عن  الكالم  وهذا  بالّسوء.  أّمارة  نفسا  كان  بآثاره 

بذاتها وال ّشا بذاتها، وإنّما بما يفعله اإلنسان فيها، وكذلك الّزمان واملكان. والخالصة أّن النّفس ليست 

متّهمة باألصالة وال مزكاة باألصالة، إنّها وجود موضوعي أو تجّل موضوعي ملا يقّر فيها وما يستقّر يف 

أحشائها. هذا إذا أخذنا النّفس عىل أنّها الجسد.

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها  جاء يف القرآن العظيم: ﴿يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

َوبَثَّ ِمنُْهَما ِرَجااًل َكِثريًا َوِنَساًء، َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم، إِنَّ اللََّه َكاَن َعَليُْكْم َرِقيبًا﴾)3(. وجاء 

اَها َحَمَلْت َحْماًل  ا تََغشَّ ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إَِليَْها، َفَلمَّ أيضا:﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

يكون  النّهاية  وفي  الجميع،  عن  والوعي  الّسماع  على  النفس  سّويت   
كانت  الرّوح  عن  أخذت  فإن  منه؛  وتأخذ  عنه  تسمع  من  بحسب  ونوعيتها  موقفها 

مطمئنة، وإن أخذت عن الّشيطان كانت أّمارة بالّسوء ألنّه يربّيها تربية الّسوء.
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ا آتَاُهَما َصاِلًحا  اِكِريَن، َفَلمَّ َعَوا اللََّه َربَُّهَما َلِئْ آتَيْتَنَا َصاِلًحا لَّنَُكونَنَّ ِمَن الشَّ ا أَثَْقَلت دَّ َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه ، َفَلمَّ

ُكوَن َما اَل يَْخلُُق َشيْئًا َوُهْم يُْخَلُقوَن * َواَل  ُكوَن * أَيرُْشِ ا يرُْشِ َكاَء ِفيَما آتَاُهَما َفتََعاىَل اللَُّه َعمَّ َجَعاَل َلُه ُشَ

وَن«﴾)4(، وجاء يف سورة التكوير ﴿َوإِذَا النُُّفوُس ُزوَِّجْت﴾)5(. ا َواَل أَنُفَسُهْم يَنرُصُ يَْستَِطيُعوَن َلُهْم نرَْصً

ما هي هذه النّفس الواحدة التي انشطرت فيما بعد لكي يخلق منها زوجها؟

وما هو أو من هو هذا الّزوج الذي جعل من النّفس الواحدة ليسكن إليها؟ وملاذا يسكن الّزوج إىل النّفس؟ 

وملاذا يتغشاها؟ وما هو الحمل الذي حملته؟ فهل سبقت النّفس )األنثى( الّزوج )الذكر( حينئذ عىل عكس 

ما يتصّور الكثريون؟ أم أّن الحقيقة خالف ذلك؟ وملاذا تزّوج النّفوس يوم القيامة؟ وما معنى تزويجها ؟

القرآن رصيح يف أّن أصل البرش نفس واحدة خلق منها الّله زوجها، ويف آية أخرى جعل منها زوجها 

عىل ما بني الخلق والجعل من التّمايز. فاستصناع الّزوج واستخالصه من النّفس تّم بالخلق، أي بالتّكوين 

واالستخالص من ذات النّفس. فدّل بذلك عىل أّن مكونات الّزوج ليست غريبة عن مكّونات النّفس، بل 

النّفس مصدر سكينة واطمئنان.  له  تمثّل  النّفس سوف  استخلص من  الذي  الّزوج  أُخذت. هذا  منها 

إَِليَْها﴾)6(. فالنّفس أسبق يف الخلق من زوجها،  أَْزَوًٰجا لِّتَْسُكنُٓواْ  ْن أَنُفِسُكْم  ﴿َوِمْن َءايَِٰتِه أَْن َخَلَق َلُكم مِّ

والحديث هنا عن األنثى والّذكر. فاألنثى من الّذكر والّذكر من األنثى وليس هناك ما يدّل عىل أسبقيّة 

الّذكر إالّ بقدر ما يمكن أن توحي اآلية بأسبقيّة األنثى، وخاّصة عندما نالحظ قوله تعاىل: ﴿َوَجَعَل ِمنَْها 
اَها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيًفا ...﴾)7( ا تََغشَّ َزْوَجَها ِليَْسُكَن إَِليَْها ، َفَلمَّ

فالّزوج الذّكر هو الذي يتغّش األنثى عادة حيث يكون البادئ بعمليّة املباشة. والحمل يكون من األنثى 

واإلثقال يكون من جراء حملها، ناهيك أّن الّسكينة جاءت يف أكثر من آية لتدّل عىل خاّصية الكيان والوجود 

األنثوي. ومن نفس الجذر سكن نجد املسكن وهو املحل الذي يسكنه اإلنسان. يقول تعاىل ﴿َوَسَكنْتُْم يِف 

ن بَْعِدِهْم إاَل َقِليالً﴾)9(. ِكنُُهْم َلْم تُْسَكن مِّ َمَساِكِن الَِّذيَن َظَلُموا أَنُْفَسُهْم﴾)8(. ويقول ﴿ َفِتْلَك َمَسٰ

النّفس محّل  أّن  اإلنسان، فثبت  يأوي  الذي  املنزل واملسكن  بمثابة  الّزوج  إليها  التي يسكن  فالنّفس 

يسكنه الّزوج، وأّن هذا املحّل قابل لإلخصاب بحسب الّزوج. وكما يتغّش الّزوج زوجه )نفسه( فتحمل، 

فكذلك تكون األرض بالنّسبة ملاء الّسماء محالّ للقبول وللتّأثري، حيث ينشأ عن نزول املاء حصول الخصوبة 

)4(  سورة األعراف - من اآلية 189 إىل اآلية 192

)5(  سورة التكوير - اآلية 7

)6(  سورة الروم - اآلية 21

)7(  سورة األعراف - اآلية 189

)8(  سورة إلبراهيم - اآلية 45

)9(  سورة القصص - اآلية 58

القرآن صريح في أّن أصل البشر نفس واحدة خلق منها اللّه زوجها، وفي آية أخرى   
جعل منها زوجها على ما بين الخلق والجعل من التّمايز. فاستصناع الزّوج واستخالصه 
من النّفس تّم بالخلق، أي بالتّكوين واالستخالص من ذات النّفس. فدّل بذلك على أّن 

مكونات الزّوج ليست غريبة عن مكّونات النّفس، بل منها أُخذت.
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َمآِء َمآًء  وظهور الثّمر. وكذلك استعمل الّله تعاىل نفس مصطلح الّسكن يف هذه العالقة ﴿َوأَنَزْلنَا ِمَن ٱلسَّ

ِبَقَدٍر َفأَْسَكنَُّٰه ىِف ٱأْلَْرِض﴾)10(. فالنّفس واملسكن واألرض والّليل حيث يقول تعاىل: ﴿َفاِلُق اإْلِْصبَاِح َوَجَعَل 

ن بُيُوتُِكْم َسَكنًا﴾)12(، كّلها َمَجاٍل  ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسبَانًا﴾)11(، ويقول ﴿َوٱللَُّه َجَعَل َلُكم مِّ اللَّيَْل َسَكنًا َوالشَّ

ملعنى أسايس واحد معنى القبول واالستفادة واألخذ والسكون إىل الزوج. ولذلك، ال معنى للمسكن بدون 

ساكن، بل إن غاية وجود املسكن إيواء الساكن. وال معنى لوجود الليل بدون النهار، فغاية رسيان الليل بلوغ 

الصباح وظهور النهار. وال معنى وال قيمة لألرض بدون ماء. فمبدأ حياة األرض يكون بنزول ماء السماء.

النّفس وهيكلها ال  بناء  إّن  النّفس وحدها أصال، بل  الّزوج والبّد. وال معنى لوجود  فالنفس تطلب 

يكون له معنى إالّ بافرتاض الّزوج. فالنّفس بناء ال يعقل إالّ بزوجه. فزوج النّفس هو عاقلها أي هو 

الذي يعطيها معناها من حيث هو الذي يوّلد املعنى فيها، وينشئ الخصب والوالدة، ويظهر الكامن من 

إمكاناتها ومن أرسارها. وعليه، فإذا كانت األنثى نفس الّذكر، فإّن اإلنسان بجمعيته يف االعتبار نفس 

واحدة هي محّل لعاقلها وهو الّله تعاىل الذي ال يفهم لها معنى من دونه، و ال يرتجي منها خصب إذا لم 

يتوّلها سبحانه وتعاىل بالنرّص والتّأييد والنّفخ واّلتسديد. فما هو هذا الزوج ؟

تكشف قّصة مريم العذراء عليها الّصالة والّسالم عن حقيقة الّزوج الذي يقارف النّفس ويتغّشاها، 

وينشأ عنه بذلك الحمل والوالدة. يقول تعاىل:

ِقيًّا، َفاتََّخذَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجابًا َفأَْرَسْلنَا إَِليَْها  ﴿َواذُْكْر يِف اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ انْتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْ

ا َسِويًّا، َقاَلْت إِنِّي أَُعوذُ ِبالرَّْحَمِن ِمنَْك إِْن ُكنَْت تَِقيًّا، َقاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب  ُروَحنَا َفتََمثََّل َلَها برََشً

 ٌ َلِك ُغاَلًما َزِكيًّا، َقاَلْت أَنَّى يَُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَلْم يَْمَسْسِني برََشٌ َوَلْم أَُك بَِغيًّا، َقاَل َكذَِلِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ

َوِلنَْجَعَلُه آيًَة ِللنَّاِس َوَرْحَمًة ِمنَّا َوَكاَن أَْمًرا َمْقِضيًّا﴾)13(.

ويقول تعاىل: ﴿َوالَِّتي أَْحَصنَْت َفْرَجَها َفنََفْخنَا ِفيَها ِمن رُّوِحنَا َوَجَعْلنَاَها َوابْنََها آيًَة لِّْلَعاَلِمنَي﴾)14(

ِمن  ِفيِه  َفنََفْخنَا  َفْرَجَها  أَْحَصنَْت  الَِّتي  ِعْمَراَن  ابْنََت  ﴿َوَمْريََم  التّحريم:  تعاىل مختتما سورة  ويقول 

َقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوَكانَْت ِمَن اْلَقاِنِتنَي﴾)15(. رُّوِحنَا َوَصدَّ

)10(  سورة املؤمنون - اآلية 18

)11( سورة األنعام - اآلية 96

)12( سورة النحل - اآلية 80

)13( سورة مريم - من اآلية 16إىل اآلية 21

)14( سورة األنبياء - اآلية 91

)15( سورة التحريم - اآلية 12

يعطيها  الذي  هو  أي  عاقلها  هو  النّفس  فزوج  بزوجه.  إالّ  يعقل  ال  بناء  النّفس   
ويظهر  والوالدة،  الخصب  وينشئ  فيها،  المعنى  يولّد  الذي  هو  حيث  من  معناها 

الكامن من إمكاناتها ومن أسرارها

اإلصالح )178(-  ماي 2022أسرار النفس البشرية: قراءة قرآنية - الحلقة 2 :  النفس والروح- د.سعيد شلبي



46

يتبنّي من قّصة مريم العذراء العفيفة التي أحصنت فرجها، أّن الّزوج الذي أحبلها هو الّروح، وهو 

روح الّله تعاىل الذي تمثّل لها برشا سويّا.

فمريم ابنة عمران هي يف االعتبار النّفس التّقيّة النّقيّة القانتة، أي التي لم ترشك بربّها أحدا، والتي 

لم تجعل للّشيطان عليها سبيال. فلّما أحصنت فرجها وهو يف االعتبار املحّل القابل فيها، أي منعته عن 

الذي تمثّل برشا سويّا من أجل  الّروح اإللهي  لّله لقبول نفخ  الجّن واإلنس، تهيّأت بالقنوت  شياطني 

إيناسها وكي ال تفزغ، وإالّ فهو الّروح الذي نزل عىل األنبياء بالّرساالت من قبلها ومن بعدها. فالنّفس 

الّرضيّة التّقيّة القانتة ال زوج لها إالّ الّروح، روح الّله األقدس املبارك.

وبالتّأكيد، فإّن النّفس املبتذلة والبغي الفاسقة زوجها الّشيطان جنّا أم إنسا. يقول تعاىل عن يوم 

القيامة ﴿َوإِذَا النُُّفوُس ُزوَِّجْت﴾)16(. فالتّزويج للنّفوس يف يوم القيامة يكون بمن كان لها قرينا ومن 

كان لها زوجا يف الّدنيا.

أّن النّفس محّل قابل للّزوجيّة، وأنّه بطبعه يطلب الّزوج، وهي مسكن يطلب الّساكن،   نخلص إىل 

َلُه  أاََل  ِبأَْمرِه  َرٍٰت  ُمَسخَّ َوٱلنُُّجوَم  َوٱْلَقَمَر  ْمَس  َوٱلشَّ َحِثيثًا  يَْطلُبُُه  ٱلنََّهاَر  ٱلَّيَْل  ﴿يُْغِش  نهاره  يطلب  وليل 

َلِمنَي﴾)17(. فإذا ثبت ذلك، كانت املعضلة حينئذ مرتبطة بالّزوج. فالّزوج  ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَاَرَك ٱللَُّه َربُّ ٱْلَعٰ

أّن هناك أكثر من زوج يطلب النّفس وينازع  الذي يمكن أن يطأ النّفس ويزاوجها ليس واحدا؛ حيث 

عىل مزاوجتها ومقارنتها. وإذ كنا رأينا أّن الّزوج الحقيقي الذي تستحّقه النّفس الّرضيّة هو روح الّله 

يف حالة مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فإّن زوج النّفس البغي التي ال تعرف للرّشف معنى، 

َلُهْم ِرئَآَء ٱلنَّاِس  هو قرين الجّن من الّشياطني. يقول تعاىل يف املنافقني والكافرين ﴿َوٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوٰ

َلُه َقِرينًا َفَسآَء َقِرينًا﴾)18(. ويقول أيضا: ﴿َوَمن  يَْطُٰن  َواَل يُْؤِمنُوَن ِبٱللَِّه َواَل ِبٱْليَْوِم ٱآْلِخِر َوَمن يَُكِن ٱلشَّ

ِبيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم  ِن نَُقيِّْض َلُه َشيَْطانًا َفُهَو َلُه َقِريٌن * َوإِنَُّهْم َليَُصدُّونَُهْم َعِن السَّ يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمٰ

َقنْيِ َفِبئَْس اْلَقِريُن * َوَلن يَنَفَعُكُم اْليَْوَم إِذ  ْهتَُدوَن * َحتَّٰى إِذَا َجاَءنَا َقاَل يَا َليَْت بَيِْني َوبَيْنََك بُْعَد اْلَمرْشِ مُّ

ُكوَن﴾)19(.  ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم يِف اْلَعذَاِب ُمْشرَتِ

جاء يف لسان العرب:»القرين : األسري )...( والقرين املصاحب...ويف الحديث: ما من أحد إالّ وكّل به 

قرينه أي مصاحبه من املالئكة والّشياطني، وكّل إنسان فإّن معه قرينا منهما، فقرينه من املالئكة يأمره 

)16( سورة التكوير - اآلية 7

)17( سورة األعراف - اآلية 54

)18( سورة النساء - اآلية 38

)19( سورة الزخرف - من اآلية 36 إىل اآلية 39

إذ كان الزّوج الحقيقي الذي تستحّقه النّفس الرّضيّة هو روح اللّه في حالة مريم   
ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فإّن زوج النّفس البغي التي ال تعرف للّشرف معنى، 

هو قرين الجّن من الّشياطين .
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بالخري ويحثّه عليه، ومنه الحديث اآلخر: »فقاتله فإّن معه القرين. والقرين يكون يف الخري الرّش)...(

النّاقة: تشّد إىل أخرى )...(والقرين: صاحبك الذي  والَقَرُن والقرين: البعري املقرون بآخر، والقرينة 

يقارنك ، وقرينك، والجمع قرناء. والقرنان: الذي يشارك يف امرأته كأنّه يقرن به غريه )...(

والَقُرون والَقُرونة والَقِرينة والقرين: النّفس، ويقال :أسمحت َقُرونه وَقرينه وَقُرونته وقرينته أي 

ذّلت نفسه وتابعته عىل األمر )...( وقرينة الّرجل: امرأته ملقارنته إياها«)20( 

يتأّكد من خالل ما تقّدم مّما جمعه العالمة ابن منظور، أّن القرين هو املصاحب، كما أّن الحديث 

املروي إذا صّح يدّل عىل أّن كّل إنسان وكّل به قرينه. وهذا الحديث يجد مصداقه يف القرآن عىل كّل حال. 

ويتبنّي كذلك أّن العرب استعملت للنّفس اسم القرين والقرون والقرينة والقرونة من حيث أّن النّفس 

البّد أن تقرتن بزوج.

أولئك  الّله  الكافرة. ويذّم  للنّفس  املزاوج  الّشيطان  أي  الّسلبي  املعنى  القرين يف  القرآن يستعمل  إّن 

يَْطُٰن َلُه َقِرينًا َفَسآَء َقِرينًا﴾)21( . وال ريب أّن  الذين قارنهم الّشيطان جزاء بسوء أعمالهم ﴿َوَمن يَُكِن ٱلشَّ

ورود هذه اآلية يف سورة النّساء ليس اعتباطا، بل لدالالت وأبعاد وحقائق.. إّن هذا القرين الفاسد من 

ِن  الّشياطني يطالب بحّقه يف النّفس اإلنسانيّة إذا أعرضت عن ذكر الّرحمان ﴿َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمٰ

نَُقيِّْض َلُه َشيَْطانًا َفُهَو َلُه َقِريٌن﴾)22( . فمقارنة الّشيطان للنّفس اإلنسانيّة مرشوطة بغفلة هذه النّفس 

يشاء. وال تشعر  ما  فيه  فيه ويفعل  يعبث  للّشيطان  مباحا  تكون مسكنا  تعاىل؛ حينئذ  الّله  ذكر  عن 

إالّ عندما تأتي ربّها. حينئذ  الذي أوردها فيه  الكاملة والهالك  القرين وبالتّعاسة  أفعال  النفس بسوء 

َقنْيِ  تعلم كم كانت جاهلة ومستلبة وتائهة وضالة: ﴿َحتَّٰى إِذَا َجاَءنَا َقاَل يَا َليَْت بَيِْني َوبَيْنََك بُْعَد اْلَمرْشِ

َفِبئَْس اْلَقِريُن﴾)23( .

إّن النّفس ال هويّة لها بنفسها أو يف نفسها، وإنّما هويّتها تبدأ بمن يقارنها، لتظهر بثمرة املقارنة 

واضحة جليّة. ولذلك قال تعاىل عن مريم ابنة عمران: ﴿َوالَِّتي أَْحَصنَْت َفْرَجَها َفنََفْخنَا ِفيَها ِمن رُّوِحنَا 

َوَجَعْلنَاَها َوابْنََها آيًَة لِّْلَعاَلِمنَي﴾)24( . إن قوله تعاىل »َوالَِّتي« إرضاب عن االسم ألنّه ال معنى له، وتأكيد 

عىل جوهر حركة وفعل هذا املحل »أَْحَصنَْت َفْرَجَها«. إّن قّوة النّفس الحقيقيّة وفضيلتها األساسيّة يف 

)20(  لسان العرب، مجلد 13،، مادة قرن، ص ص 331 _ 341

)21( سورة النساء: 38

)22( سورة الزخرف : 36

)23( سورة الزخرف: 38

)24( سورة األنبياء: 91

مقارنة الّشيطان للنّفس اإلنسانيّة مشروطة بغفلة هذه النّفس عن ذكر اللّه تعالى؛   
حينئذ تكون مسكنا مباحا للّشيطان يعبث فيه ويفعل فيه ما يشاء. وال تشعر النفس بسوء 

أفعال القرين وبالتّعاسة الكاملة والهالك الذي أوردها فيه إالّ عندما تأتي ربّها .
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إحصان فرجها، ألّن النّفس هي أساسا فرج قابل لإلحصان كما لالنفراج والبغاء. فإذا أحصنت النّفس 

فرجها، انتمت حينئذ إىل نوعيّة خاّصة من النّفوس الّطاهرة النّقيّة، وحّق أن يزّوجها الّرحمان بأكرم ما 

لديه: روحه املقّدس األقدس. يقول تعاىل »فنفخنا فيها من روحنا«. فهنا يتّضح بجالء أّن النّفس محل 

فارغ يتطّلب امللء، فال يقع النّفخ يف الحديد مثال، وإنّما يقع النّفخ يف األوعية الفارغة القابلة لدخول 

الهواء فيها. وال يكون النّفخ إالّ من ُفرجة يف املنفوخ فيه. فلّما نفخ الّله تعاىل فيها من روحه امتألت 

وحملت وأثقلت، وأجاءها املخاض، وولدت. فماذا ولدت ؟ لنستمع إىل املولود يتكلم بنفسه: ﴿َقاَل إِنِّي 

اَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت  َعبُْد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكتَاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا * َوَجَعَلِني ُمبَاَرًكا أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوَصاِني ِبالصَّ

اَلُم َعيَلَّ يَْوَم ُوِلدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا *  َحيًّا * َوبَرًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم يَْجَعْلِني َجبَّاًرا َشِقيًّا * َوالسَّ

ذَِٰلَك ِعيىَس ابُْن َمْريََم َقْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه يَْمرَتُوَن * َما َكاَن ِللَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َوَلٍد ُسبَْحانَُه إِذَا َقىَضٰ أَْمًرا 

َفِإنََّما يَُقوُل َلُه ُكن َفيَُكوُن﴾)25(.

الجواب كان جاهزا من لدن املولود ﴿َقاَل إِنِّي َعبُْد اللَِّه﴾. لقد ولدت مريم عبد الّله أي املخلوق الذي 

العبوديّة  وليست  والّشكر،  والحمد  واالمتثال  الخضوع  عبودية  هنا  فالعبوديّة  عينه؛  عىل  الّله  صنعه 

باملعنى العام أي الخلق فقط، والتي تستوي يف االعرتاف بها طوعا أو كرها كّل الكائنات. 

الّروح. فوالده  ابن مريم وثمره نفخة  لّله، وهو  الّله عيىس بن مريم، هو اإلنسان الخاضع  إّن عبد 

الّروح اإللهي هو الذي أخصب والدته مريم عليهما الّسالم. فعلمنا أّن ُمذكِّر النّفس هو الّروح عىل سبيل 

اليقني، وأّن أكمل أنواع الّزوجيّة زواج النّفس التّقيّة بالّروح. حينئذ يكون املولود آية بإذن الّله، ويكون 

مباركا. أّما النّفس الخبيثة البغي التي أباحت الحرم الرشيف وتركته عرضة للّرائح والغادي، فهي أحرى 

أن ال تلد إالّ الخبيث من الخلق، وأن تنجب الثّمرة الحرام والنّبت النّكد. جاء يف الكتاب العزيز: ﴿َواْلبََلُد 

ُف اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَْشُكُروَن﴾)26(. الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُه ِبِإذِْن َربِِّه َوالَِّذي َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا َكذَِٰلَك نرَُصِّ

إّن الّشيطان ال يسعى لتوليد النّفس أصال، بل يسعى إىل تعقيمها وقطع رحمها وإجداب أرضها. فإن 

أخرجت نبتا، فال يخرج إال نكدا والعياذ بالّله، ولذلك حّق لنا أن نتشاءم كمسلمني من عمليّات تعقيم 

األرحام، وأن نرى فيها عمال شيطانيّا ال فأل فيه وال خري فيه )27(. 

النّفس  ألّن  فرجها،  إحصان  في  األساسيّة  وفضيلتها  الحقيقيّة  النّفس  قّوة  إّن   
فرجها،  النّفس  أحصنت  فإذا  والبغاء.  لالنفراج  كما  لإلحصان  قابل  فرج  أساسا  هي 
انتمت حينئذ إلى نوعيّة خاّصة من النّفوس الّطاهرة النّقيّة، وحّق أن يزّوجها الرّحمان 

بأكرم ما لديه: روحه المقّدس األقدس .

)25( سورة مريم - من اآلية 30 إىل اآلية 35

)26( سورة األعراف - اآلية 58

)27( يذهب الفقهاء يف معظمهم إىل القول بإباحة تنظيم النّسل إذا ما اقتضت املصلحة ذلك، ويستندون يف هذه اإلباحة إىل أدّلة البأس 

التّحديد  أّما  العزل« وهي أسلوب من أساليب اإلرضاب عن اإلنجاب.  أثر عنهم استعمال طريقة »  الذين  الّصحابة  بحجيتها مثل أعمال 

الكامل للنّسل وتعقيم األرحام، فعمل ال يباح شعا إالّ لضورة قاهرة دخوال تحت قاعدة الضورات تبيح املحظورات.
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وإذا كان الشيطان يقارن النفس البغي فيصمها بالعهر، ويجعلها مطيّة كل راكب من اإلنس والجّن 

وذلك عرب التخويف أو اإلغراء، فال تستعيص عليه وعىل أعوانه، فإنه يطمع والشك يف تعرية كل نفس 

يوم  وتّطلع  يرديها،  كاد  الذي  القرين  عن  تتحدث  الناجية  النفس  نجد  ولذلك  مقارنتها.  ويف  إنسانية 

القيامة من شفات الجنّة فرتاه وحده يف سواء الجحيم، فتحمد الله عىل ذلك، ويكون ذلك من أسباب 

سعادتها، يقول تعاىل عن أصحاب الجنة وما يتحاكونه فيها ﴿ َفأَْقبََل بَْعُضُهْم َعىَلٰ بَْعٍض يَتََساَءلُوَن * 

ِقنَي * أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا َلَمِدينُوَن  نُْهْم إِنِّي َكاَن يِل َقِريٌن * يَُقوُل أَإِنََّك َلِمَن اْلُمَصدِّ َقاَل َقاِئٌل مِّ

طَِّلُعوَن * َفاطََّلَع َفَرآُه يِف َسَواِء اْلَجِحيِم * َقاَل تَاللَِّه إِن ِكدتَّ َلرُتِْديِن * َوَلْواَل ِنْعَمُة َربِّي  * َقاَل َهْل أَنتُم مُّ

يَن﴾)28(. َلُكنُت ِمَن اْلُمْحَضِ

هذا موقف حّق يتبنّي فيه حال عباد الّله املخلصني. وهنا نعرف معنى أن يكون اإلنسان عبدا مخَلصا. 

إذاللها  النّفس وإخضاعها قصد  الذي يسعى يف مقارنة  القرين  يكون من  إنّما  الحقيقي  الخالص  إّن 

وإفسادها باطنا وظاهرا والعياذ بالّله.  ترفض النّفس املؤمنة مقارنة الّشيطان )القرين(، وحينئذ تصبح 

عبدا لّله مخلصا ال تلد بإذن الّله إالّ عبدا مخلصا.

إّن الّزوج يكون من جنس النّفس ومن نفس طينتها، فإن كانت نفسا حصينة تقيّة كان الّزوج روحا 

طاهرا، وإن كانت النّفس فاسدة كان الّزوج خبيثا فاسدا. لذلك قال تعاىل يف سورة النور ﴿اْلَخِبيثَاُت 

َلُهم  ا يَُقولُوَن  ُمرَبَُّءوَن ِممَّ أُوَلِٰئَك  ِللطَّيِّبَاِت  َوالطَّيِّبُوَن  ِللطَّيِِّبنَي  َوالطَّيِّبَاُت  ِلْلَخِبيثَاِت  َواْلَخِبيثُوَن  ِلْلَخِبيِثنَي 

ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم﴾)28(. مَّ

ابتدأ الّله بذكر صفة النّفس »اْلَخِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثنَي« و»الطَّيِّبَاُت ِللطَّيِِّبنَي«، فدّل عىل أّن نوعيّة النّفس 

جاذبة لنوعيّة الّزوج والقرين. فالنّفس الّطيبة يستحيل أن تجتذب خبيثا، والنّفس الخبيثة يستحيل أن 

تجتذب طيّبا. 

ْرنَها الذي يحمل نفس خصائصها، ألنّه حينئذ  ـِِ إنّه قانون ثابت : أن ال تقارن النّفس إال َقَرنَها أو ق

يسكن إليها ويفنى فيها ليصبحا نفسا واحدة. فإن وقع تجاوز هذا القانون بنوع من أنواع التّعمية أو 

اإلكراه فاقرتنت الخبيثة بالّطيب أو العكس، يربىء الّله النّفس الّطيبة من مزاوجة القرين الخبيث كما 

بّرأ امرأة فرعون من كونها قرينة له وزوجا حتّى لو كانت يف واقع األمر امرأته. ويربئ سبحانه الّروح 

الّطاهر من مقارنة النّفس الخبيثة كما بّرأ نوحا ولوطا من امرأتيهما وما كانتا تفعالن.

)28(  سورة الصافات: 57-50

)29( سورة النور: 26

إّن الزّوج يكون من جنس النّفس ومن نفس طينتها، فإن كانت نفسا حصينة تقيّة   
كان الزّوج روحا طاهرا، وإن كانت النّفس فاسدة كان الزّوج خبيثا فاسدا . لذلك قال تعالى: 

يبِّاَِت...« يبُِّوَن ِللطَّ يبِِّيَن وَالطَّ يبِّاَُت ِللطَّ »اْلَخِبيثاَُت ِلْلَخِبيِثيَن وَاْلَخِبيثُوَن ِلْلَخِبيثاَِت وَالطَّ
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وجهة نظروجهة نظر

مقّدمة: 

والفكر  عاّمة  بصفة  اإلنساني  الفكر  ترشيد  يف  متميّزة  مكانة  الكريم  للقرآن 

اإلسالمي بصفة خاّصة، ويف بناء مقومات الحضارة اإلسالميّة بدرجة ال يصل إليها 

أّي فكر برشي أو كتاب سماوي. فقد ساهم يف إعادة تشكيل العقل الّسليم، وأرىس 

منهجيّة واضحة للتّفكري الّصحيح، فبمجيء الوحي اإللهي استفاق وعي املسلم، 

وأصبح يرى الوجود بمنظور حقيقي مغاير عّما التبس يف ذهنه ألحقاب طويلة، 

وأصبح لديه منهجا جديدا يف صياغة اآلراء واملواقف إزاء مشكالته وقضاياه. وعليه 

صاغ املسلم مقّومات حضارة عظمى قّدمت لإلنسانيّة تجارب ناجحة يف مختلف 

امليادين، وأعادت للعقل اإلنساني مكانته التي يستحّقها. 

ويف هذا اإلطار يأتي »التّفسري« عىل رأس العلوم التي تعكس التّفاعل اإلنساني 

مع الوحي، فتبدو لنا الّصورة املثىل للقاء اإلنسان مع الّله تعاىل وتواصله معه، وذلك 

آياته، وتمثّل أحكامه. لذلك كان »التّفسري« من أقدم العلوم التي  من خالل فهم 

املتجّددة  القرآنيّة  الّدالالت  التّجّدد، واالستمراريّة بما يعرضه من  تتميّز بخاصيّة 

الّسابقة،  التّفاسري  إلغاء  بكالمي  املقصود  وليس  والكون.  الوجود  يف  واملستمرة 

فإّن هذا ال يعّد من العلم يف فتيل وال قطمري، ولكن الذي أعنيه هو مواكبة التّفسري 
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لحاجات العرص وإصالحها، بحيث ال يغدو التّفسري حبيس األوراق والكتب، وإنّما ينطلق إلصالح واقع 

النّاس وحاجاتهم الّدينيّة والنّفسيّة، خاّصة إذا علمنا أّن هناك دائما شيئا جديدا يف القرآن الكريم يُفصح 

متنّوعة  وتاريخيّة وتمظهرات ألفهام  أشكال متعّددة  فيه، وعنه هو عبارة عن  قيل  ما  كّل  وأّن  عنه، 

سيبقى النّص فيها قادرا عىل اخرتاق دوائرها، والخروج من الّصمت املطلق الذي تفرضه سلطة املعنى 

الثّابت حوله.

انعكاساته  تتجاوز  الّدائمة  األبعاد، وحيويّته  تتخّطى  القرآني متجّددة ومفاهيمه  النّص  إّن حركة 

التي جمّدت يف إطارها الّزمني الّضيق، والنّص القرآني ال ينتظر املتخّلفني عن حركته، فدعوته للتدبّر 

أو  النّزويل  الكمال وعدم االنزواء يف حدود اإلطار  استعجاال للهمم واستنهاضا للعزائم لاللتحاق بركب 

الجمود عىل ظاهر، أو تحديده بفهم ساذج ينحرف به عن إطاره البياني.

إّن يف القرآن الكريم من الحوافز الّدافعة إىل إعادة قراءته مّرة تلو املّرة ألكرب دليل عىل الّدعوة إىل التّجديد 

يف الفهم، بل إّن للقراءة املتوالية التي ال تنتج فهما أرقى من الفهم الّسابق فكأنّما لم تكن. ألّن القرآن 

النّاس ليتعّرضوا له بالقراءة والفهم  الّله تعاىل إىل  أنزله  الكريم كمال إلهي مطلق وبحر ال ساحل له، 

واملدارسة والتّدبر جيال بعد جيل، فال ريب أن تعّرض القرآن الكريم إىل قراءات متعّددة عرب العصور، ألّن 

هذا أمر بديهي جّدا، فكل عرص يستطيع أن يستنبط قضايا ومسائل تعينه عىل اجتياز املأزق الحضاري 

الذي ُوجد فيه، وعليه يمكن القول بأّن النّص القرآني متجّدد، يف كّل عرص ومكان.

التّفاعل بني  أساس  تاريخيّة، تشّكلت فيها صورته، وتحدّدت مادتّه عىل  بمراحل  التفسري  مّر  لقد 

الّدين  إكمال  الوحي، حتّى استوت واكتملت مع  تباعا مع تنّزالت  تنّزلت  التي  القرآنيّة  الّرؤية  رؤيتني، 

وإتمام النّعمة به عىل املسلمني. والّرؤية اإلنسانيّة التي تلّقت للوحي تبيّنا وبيانا وتنّوعت مستويات هذا 

التبنّي والبيان بحسب الّزمان واملكان واإلنسان. فكان التّفاعل بني  الّرؤيتني عىل مّر العصور التي تلت 

نزول الوحي إىل اليوم تتجاذبه هيمنة رؤية املفرّس أحيانا وهيمنة رؤية النّص املفرّس أحيانا أخرى. بل 

لقد حدثت ثورة حقيقيّة عىل الواقع الّسائد شكال ومضمونا من خالل هذا التّفاعل بني الّرؤيتني، مّما 

ساهم يف تشكيل خّطة واضحة املعالم ينبني عليها كّل بناء معريف متكامل بديع ال يفقد بصمته مهما 

تقادم الّزمن وطال التّاريخ.

وألّن املفرس قبل أن يكون شارحا لكالم الّله تعاىل، هو إنسان منفعل بثقافة معيّنة ملجتمع معنّي، 

الفعيل  املجال  القرآني هو  النّص  فإّن  والّسلوكيّة واالجتماعيّة،  الثّقافيّة  يمكن فصله عن خلفيّاته  ال 

للمقاربات تصّورا و اعتقادا، وليست العمليّة التّفسرييّة وإن تنّزلت يف أنساق صارمة ومعلومة، بمنأى 

إّن حركة النّص القرآني متجّددة ومفاهيمه تتخّطى األبعاد، وحيويّته الّدائمة   
تتجاوز انعكاساته التي جمّدت في إطارها الزّمني الّضيق. والنّص القرآني ال ينتظر 

المتخلّفين عن حركته، و يدعو للتدبّر استعجاال للهمم واستنهاضا للعزائم.
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اتجاه  يف  بها  لتدفع  القرآني  النّّص  أحيان كثرية من مرجعيّة  يف  نزعتها  التي  الخارجيّة  الحيثيّات  عن 

االستجابة لرشوط العمران، ومطالب االنتماء ومقتضيات أعراف الجماعة وتقاليدها، وما تريد ترسيخه 

من مواقف تحقّق من خاللها مكاسب يف الوجود أوال، ويف االنتشار والّسيادة، والهيمنة ثانيا. 

إّن القضيّة بهذا االعتبار عىل درجة من التّعقيد إذ تتداخل فيها عديد املستويات املختلفة وترتاسخ   

فيها العالقات املتنوعة، وهو ما يفرّس كثرة املداخل التي باش من خاللها جمهور الفالسفة واملتكّلمني 

والّلغويني واألصولينّي قضيّة التّفسري. وبحكم هذا التنّوع واالختالف يف أشكال التّناول والّدراسة آل األمر 

بهؤالء إىل جدال مستحكم كثريا ما تّمت التّضحية فيه بالحقيقة، حيث ألغت جّل هذه املقاربات الكيان 

الّلغوي للنّص القرآني القايض باإلبالغ واإلفهام. 

عليها  تأّسس  التي  النّصيّة  شوطه  وفق  التّفسري  معالجة  الّصارم  املنهجي  اإلجراء  هذا  ويقتيض 

العربي  الفكر  تاريخ  يتحّقق يف فرتات عديدة من  لم  ما  فيه، وهو  واإلفهام  اإلبالغ  معرفة خصوصيّة 

اإلسالمي، حيث عّمت الخطابات املنفلتة من قيود العقليّة وانترشت ثقافة اإلقصاء والتّهميش، وأصبح 

الوعي باألخر مرتبطا باالنفعاليّة.

إّن مثل هذه القراءة التّفسرييّة ال يمكن أن تحقّق مقصدها ما لم تصادر كّل مقاربة تربيريّة كان 

هدفها باستمرار تكريس االختالف، وتعميق هّوة الفرقة بني القراءات املتنّوعة من جهة، وما لم تكّرس 

أولويّة النّص القرآني وشوطه الّلغويّة املحضة عىل مراكز الّضغط الحاّفة به من جهة أخرى. ألنّنا يف 

الحقيقة نحن بحاجة إىل قراءات تفسرييّة إلزاميّة تراعي الّسياق التّاريخي الّزمني لنزول اآليات القرآنيّة 

للوصول إىل املعنى املباش القريب للنّص القرآني، مراعية كّل الّسياقات األخرى املساعدة لبلوغ املعنى 

األّدق واألبسط واألوضح، وإىل قراءات تفسرييّة تطويريّة تعيد تنزيل معاني اآليات القرآنيّة عىل عرصنا 

أي تنزيلها من جديد عىل الّلحظة التي نعيشها. 

تتحّدد  إشكاليّة  أّدق:  بصورة  التّفاسري  وإشكاليّة  الكريم،  القرآن  مع  التّعامل  إشكاليّة  هي  تلك 

أسئلتها الكربى يف كيفيّة التّوفيق بني رؤية املفرّس التي توّجه عمله التّفسريي وفهمه للقرآن الكريم 

وتمثّل دالالته، وبني الّرؤية القرآنيّة املودعة يف كلماته وآياته وسوره؟ وهل من مدخل آمن إىل التّفسري 

الجاهل  التّفسري  مزالق  يف  الّسقوط  من  صاحبها  تعصم  التي  الخالصة  القرآنيّة  الّرؤية  اقتناص  وإىل 

والتّحريف الّضال؟

ال أزعم يف هذا املقال تقديم إجابات واضحة عىل هذه األسئلة الكبرية، وإنّما هي محاولة لطرق باب 

البحث يف هذه القضيّة، مربزا من خاللها وضع التّفسري بني تأثريات البيئة وتطّورات العرص الحديث.

لنزول  الزّمني  التّاريخي  الّسياق  تراعي  إلزاميّة  تفسيريّة  قراءات  إلى  بحاجة  نحن   
قراءات  وإلى  القرآني،  للنّص  القريب  المباشر  المعنى  إلى  للوصول  القرآنيّة  اآليات 

تفسيريّة تطويريّة تعيد تنزيل معاني اآليات القرآنيّة على اللّحظة التي نعيشها .
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المطلب األّول: معنى الّتفسير والبيئة والعصر: 

أ- معنى التفسير :

التفسري تفعيل من الفرس معناه الكشف واإلجابة وإظهار املعنى املعقول)1(. ومنه قوله تعاىل: ﴿َواَل 

يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنَاَك ِباْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِسريًا﴾)2(  أي بيانا وإيضاحا وتفصيال )3( . 

وقال ابن فارس: »الفاء والّسني والّراء كلمة واحدة تدل عىل بيان شء و إيضاحه«)4(.  ويطلق أيضا 

التفسري عىل التّعرية)5(. ويظهر مّما تقدم أّن التفسري يستعمل يف معنيني أساسيني األّول: الكشف الحيّس، 

والثاني: الكشف عن املعاني املعقولة. 

ويف االصطالح: »التفسري هو عبارة عن معرفة أحوال ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه من حيث الداللة عىل 

مراد الله تعاىل حسب القدرة اإلنسانية«)6( .

قال الزركيش: »هو علم يفهم به كتاب الله تعاىل املنزل عىل نبيه محمد صىل الله عليه وسلم وبيان 

معانيه  و استخراج أحكامه وحكمه«)7(. ويقول ابن جزي: »معنى التفسري شح القرآن وبيان معناه 

واإلفصاح عّما يقتضيه بنّصه أو إشارته أو فحواه«)8(.

ب – معنى البيئة:

قيل إّن البيئة يف الّلغة هي من فعل بوأ والباءة واملباءة تعني املنزل. وقيل منزل القوم حيث  يتبّوؤون من 

قبل واد أو سند جبل)9( .وأصل البواء الّلزوم، ثم استعمل يف كل مقام بما يناسبه، وتأتي مادة »بوأ« بمعنى 

التهيئة و اإلقامة وإصالح املكان)10(. يقول الّله تعاىل: ﴿ َوأَْوَحيْنَا إىَِلٰ ُموىَسٰ َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّآ ِلَقْوِمُكَما ِبِمرْصَ 

ِ اْلُمْؤِمِننَي﴾)11(. اَلَة  َوبرَشِّ بُيُوتًا َواْجَعلُوا بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا الصَّ

)1( ابن منظور: لسان العرب – دار الفكر – 5/-55 مادة فرس.

)2( سورة الفرقان - اآلية 33 

)3( السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – 1375 هـ /1951 م مرص 2 / 173.

)4( إبن فارس: مقاييس اللغة – دار الفكر – ط 1 – 1399 هـ / 1979 – 4 / 504 – مادة فرس.

)5( الّذهبي: التفسري واملفرسون – دار الكتب الحديثة – 1396 هـ / 1979 م – مرص - 13

)6( الزرقاني: مناهل العرفان يف علوم القرآن – دار  الكتب العلمية – 1409 هـ / 1988 م بريوت – 6/2

)7( الزركيش: الربهان يف علوم القرآن – مكتبة الخانجي – القاهرة – 33/1

)8( ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل – دار الكتب العلمية – 1415 هـ/1995م – 6/1

)9( ابن منظور: لسان العرب – 39/1 – مادة بوأ.

)10( الزبيدي: تاج العروس  من جواهر القاموس – دار الهداية  - 152/1 إىل 157 – مادة بوأ

)11( سورة يونس - اآلية 87

يستعمل التفسير في معنيين أساسيين األّول: الكشف الحّسي، والثاني:   
القرآن  ألفاظ  أحوال  معرفة  عن  عبارة  هو  و  المعقولة،  المعاني  عن  الكشف 

الكريم ومعانيه من حيث الّداللة على مراد اهلل تعالى حسب القدرة اإلنسانيّة
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أما يف االصطالح فقد قيل إنّها املحيط أو الوسط الذي يولد فيه اإلنسان وينشأ فيه ويعيش خالله حتى 

تنتهي حياته)12(. وقيل إنّها  املجال الذي تحدث فيه اإلثارة والتّفاعل لكّل وحدة حيّة، وهي كّل ما يحيط 

باإلنسان من طبيعة ومجتمعات برشيّة ونظم اجتماعيّة وعالقات شخصيّة)13(. وقيل إنّها اإلطار الطبيعي 

واالجتماعي الذي يعيش فيه الفرد بما يتضّمنه من تكنولوجيا يخرتعها اإلنسان)14(.

و يف هذا املجال نجد علماء التفسري قد جعلوا معرفة البيئة التي نزل فيها النّص القرآني جزءا من علوم 

القرآن الكريم، فصنّفوه إىل ما نزل ليال ونهارا وصيفا وشتاء، وما نزل بمكة وما نزل باملدينة، إىل غري ذلك 

من بيئة زمنيّة ومكانيّة.

ومن األسباب املباشة التي جعلت الّصحابة أهال لفهم النّص القرآني بصورة عميقة أكثر من غريهم، 

أنّهم شِهدوا التّنزيل وكانوا عىل معرفة ودراية كاملة بعادات ومعتقدات العرب واليهود والنصارى وغريهم، 

بل ربّما كان سلوك بعضهم ماّدة لنزول عدد من اآليات القرآنية )15(.

ج- معنى العصر:

من مـادة »عرص« بمعنى الّزمن والّدهر، وينسب إىل دولة أو إىل ملك أو إىل تطـّورات طبيعيّة واجتماعية 

وعرص  والكهرباء  البخار  وعرص  الحجري،  والعرص  الرشيد،  هارون  وعرص  العباسيّـة  الّدولة  كعرص 

الّذرة ... )16( ويرسع يف العرص إتمام األعمال اليوميّة وتكميلها فيه لتحصل املطلوب من جريان الحركات 

اليوميّة )17( .

يف الجزء الثّاني من املقال، سنتطرق إن شاء الّله إىل املطلب الثّاني املتعّلق بأشكال البيئة وتأثرياتها يف 

التّفسري )البيئة السياسيّة والبيئة الفقهيّة والبيئة العقديّة(.

)12( عبد الكريم عفيفي: املداخل املعارصة للخدمة االجتماعية يف مجال البيئة – دار املعرفة – ط1 – مرص1-

)13( عرض سيد + حاتم أحمد: البيئة والتنمية والخدمة االجتماعية – دار املعرفة الجامعية – طبعة 1 - 1414 هـ/1994م – مرص  ص23.

)14( املصدر نفسه –ص 25.

)15( انظر الزركيش: الربهان يف علوم القرآن – 192/1.

)16( ابن منظور: لسان العرب – 170/10 – مادة عرص. 

)17( انظر حسن املصطفوي: التحقيق يف كلمات القرآن الكريم – املصطفى العاملي للرتجمة والنرش - ط 1 - 1416هـ/1986م-

.176/8  

جعل علماء التفسير معرفة البيئة التي نزل فيها النّص القرآني جزءا من   
نزل  وما  وشتاء،  وصيفا  ونهارا  ليال  نزل  ما  إلى  فصنّفوه  الكريم،  القرآن  علوم 

بمكة وما نزل بالمدينة، إلى غير ذلك من بيئة زمنيّة ومكانيّة .

اإلصالح )178(-  ماي 2022التّفسير وتأثيرات البيئة )1(، معنى التّفسير والبيئة والعصر - د.عماد الهميسي
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أبيض وأسودأبيض وأسود

دعوة الباطلدعوة الباطل

دعوة الحقدعوة الحق
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نقاط على الحروفنقاط على الحروف

نقد الّدعوى األولى

إّدعى الجابري أّن الغزايل »دافع عن علم كالم بديل«، مّما يعني؛ نفي الفلسفة 

عنه، ولقد حاول الجابري مرارا وتكراراً يف كتبه أْن يمرِّر هذه الّدعوى!حيث نفى 

عن الغزايل الفلسفة، ليس ألنّه لم يكتب فيهاً شيئاً، وإنّما، ألنّه لم يصل فيها إىل 

الكالم، فلنتأمل وهو  الفلسفة، وللغزايل  ابن سينا  إىل  الربهان، بل نسب  مستوى 

يقول: »كتاب ابن رشد ]=تهافت التّهافت[ دليل عىل أّن الفلسفة يف الثّقافة العربيّة 

أّن   الغزالي،  حامد  أبي  من  الجابري  موقف  في  بحثنا  من  األولى  الحلقة  في  رأينا 
العكس، وأّن  الغزالي وليس  القاضية البي حامد  الّضربة  التي وّجهت  الفلسفة، هي 
الغزالي تّم تجاوزه من طرف بني جلدته األشاعرة دون أي اكتراث بـ »تهافته«. لهذا 
بين  مكانًا  له  نجد  ال  إذ  الجديدة،  قراءته  ضوء  في  الجابري  تراث  من  الغزالي  ُأقصَي 
المتمثلة في »القطبّية  المركزّية  الى فكرته  المفضية  القنطرة  ااّل مكان  الفالسفة، 
القطيعة  إلى  أيضا  فيها  تطّرقنا  والتي  الّثانية.  الحلقة  محور  كانت  التي  الّرشدّية«، 
االبستيمولوجّية  التي تجاوز بها الجابري الغزالي وخلعه من قائمة الفالسفة، عبر توجيه 
مجموعة من االدعاءات له، وسنحاول في هذه الحلقة أن نقف بالّتحليل والّنقد على 

هذه الّدعاوى الموّجهة للغزالي.

قراءٌة في تحدِّياِت الّتراث بيَن اإلقصاِء والّتكامل:قراءٌة في تحدِّياِت الّتراث بيَن اإلقصاِء والّتكامل:

موقف الجابري الفلسفي من أبي حامد الغزالي )موقف الجابري الفلسفي من أبي حامد الغزالي )33//44((
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عرفت قفزة نوعيّة تجاوزت بل قطعت بوعي وإرصار مع فلسفة ابن سينا و»كالم« الغزايل()1(. ووضع 

الّرشدي حتّى  الربهان  إىل مستوى  الفلسفة  يف  لم يصل  أنّه  ذلك؛  بني معقوفتني. ومعنى  الغزايل  كالم 

نعطيه مفتاح الفلسفة! وهذا غري صحيح، من وجهني: 

- األول: متعّلق بعلم الكالم الذي رفضه الغزايل، عىل اعتبار أّن الغزايل تجاوز سقفه، وكتابه »معيار 

له غري موثوق بعلمه، أراد من خالله إضفاء العلميّة  العلم« الذي أدمج فيه العلوم واعترب من لم يُحصِّ

عىل املعرفة، وإعالء شأن الّدين، بشكٍل يتجاوز علم الكالم إىل علٍم يشّكل حقاً املعرفة اليقينيّة)2(.

ولقد عرّب الغزايل عن هذه الحقيقة يف »املنقذ من الّضالل«، حيث أّكد من خالل رحلته الّشّكيّة أّن أول 

ما ابتدأ به، هو علم الكالم الذي حّصله وعِقله وطالع كتب املحّققني منهم، وصنّف فيه ما أراد، فصادفه 

علم واٍف بمقصوده كعلم يدافع عن العقيدة، لكنّه قليل النّفع يف حّق من ال يسلم سوى الّضوريّات 

شيئا، مّما يعني أّن علم الكالم عند الغزايل يعاني النّقص يف اليقينيات وداللة هذا ظاهرة بشكل جيلّ يف 

املتجاَوز يف مجال »اإللهيات«)3(  املنطق األرسطي  الذي جعله بديال عن  املستقيم«،  كتابه »القسطاس 

املعرّب عنه يف كتابه »تهافت الفالسفة« وذلك بإخراج منطق جديد وأصيل من القرآن نفسه يعرّب عن 

عدم كونيّة الفلسفة اليونانيّة. أي من داخل املنظومة وليس من خارجها، إذ استطاع بشكل بارع أن 

الّشيطانيّة. معرباً  الّظنيّة والتّلبيسيّة  املعرفة  اليقينيّة عن  املعرفة  تُميّز  يستخرج خمسة موازين بها 

بكل حكمة وثقة أّن »علم الكالم« مجّرد بضاعة، تتخبّط خبط عشواء، إىل درجة اضطربت عليه اآلراء، 

وبخاّصة يف القياس، حيث يكثر االعتصام باالستقراء والقسمة املنترشة، التي تصلح لألقيسة الفقهية 

الّظنيّة، وإلمالة قلوب العوام إىل صوب الّصواب. كما أّن مشكلة املتكّلمني حسب الغزايل؛ أنَّ فكرهم ال 

يمتّد إىل االحتماالت البعيدة، بل ينخرم اعتقادهم بأسباب ضعيفة ، وبالتّايل ال يهتدون إىل الّطرق املفيدة 

برّد اليقني)4(. والكتاب برّمته عبارة عن تنظري وتعليم وتطبيقات، يستحق أن نعود اليه، ملا فيه من فائدة 

منهجيّة عقليّة برهانيّة.

- وأّما الوجه الثّاني: فهو متعلق بـ »قضية الفلسفة«، التي يعني بها الجابري أّن الغزايل لم يصل 

فيها إىل مستوى الربهان. وهذه نقطة يمكن إدماجها مع بعض الّدعاوى األخرى التي أشنا إليها أعاله. 

مشكلة المتكلّمين حسب الغزالي؛ أنَّ فكرهم ال يمتّد إلى االحتماالت البعيدة،   
بــل ينخــرم اعتقادهـم بأسبـاب ضعيفـة، وبالتّالـي ال يهتـدون إلى الّطـرق المفيـدة 

برّد اليقين .

)1( تهافت التهافت/ نفس املرجع. ص 20

)2( الغزايل أبو حامد »تهافت الفالسفة« تقديم وتعليق وضبط: د.جريار جهامي. دار الفكر اللبناني بريوت ط1-1993 ص12.

)3( انظر النسخة املحققة من طرف د.جميل صليبا ود.كامل عياد. دار األندلس بريوت/ لبنان، ط 7/ 1967 )ص 73-71( 

)4( انظر: الغزايل، أبو حامد، القسطاس املستقيم )املوازين الخمسة للمعرفة يف القرآن(، قرأه وعّلق عليه محمود بيجو، املطبعة العلمية 

- دمشق، ط1993م )ص79-72(

اإلصالح )178(-  ماي 2022قراءٌة في تحدِّياِت التّراث بيَن اإلقصاِء والتّكامل:موقف الجابري الفلسفي من أبي حامد الغزالي نموذجا )4/3(. جواد احيوض
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والجابري يف هذا األمر  له وجهان: 

• وجه ينفي فيه الفلسفة عن الغزايل، عىل اعتبار أنّه لم يرتق إىل مستوى الربهان، َوأنَّ ما كان يقوله 

ال يخرج عن إطار »الكالم«. وهذا الجانب أجبنا عنه يف الجزء املتعّلق بعلم الكالم، وسنجيب الحقاً عن 

الجزء اآلخر املرتبط بمسألة »الربهان«. 

البديل »الذي كان يف  أنّه وهو يدافع عن علم الكالم  الغزايل بالفلسفة، عىل  • ووجه آخر يرمي فيه 

عرصه يحيل إىل املذهب األشعري، قد لبس هو نفسه الفلسفة ولبسته«)5(.

النّقطة األخرية: فإّن الجابري يصّور لنا الغزايل كأنّه رفض الفلسفة، لكن بشكل  وبخصوص هذه 

عنها،  يتخىّل  أن  يستطع  لم  لكنّه  جهد،  من  أوتي  ما  بكّل  وحاربها  الفلسفة  رفض  أَنَّه  أي  متناقض؛ 

فلبسها ولبسته. فهل حّقاً رفض الغزايل الفلسفة، كي نقول عنه ذلك؟!

مرشوعا  صاحبه  أعده  الذي  الكتاب  وهو   - الفالسفة«  »تهافت  الغزايل  عند  كتاب  أشهر  من خالل 

خاّصا لنقد الفالسفة-  فإّن أّي عاقل إذا وقف بعني البصرية، وبدون أّي خلفيّة، عىل محتواه، سيكتشف 

بكّل سهولة أّن الغزايل حّدد موقفه من الفالسفة، املتمثّل يف كونه لم يكن رافضا للفلسفة، وإنّما ناقدا 

َقِبل كّل ما هو من صميمها عدا اإللهيّات، ألّن أكثر عقائدهم فيها عىل  لها يف بعض قضاياها، حيث 

خالف الحّق. وهذا هو أصل الخالف بينه وبني الفالسفة. أّما العلوم الفلسفيّة األخرى كاملنطق، حسب 

رؤيته لها: 

• فأكثرها عىل منهج الصواب، والفالسفة يخالفون فيها املسلمني يف االصطالحات وااليرادات دون 

املعاني واملقاصد. 

• وأما الحساب والهندسة فليس فيها ما يخالف الحّق، واعترب الغزايل أّن من ظّن إبطال هذا العلم 

باملناظرة من الّدين فقد جنى عىل الّدين وضعف أمره، ألّن هذه األمور تقوم عىل براهني هندسيّة حسابيّة 

ال يمكن معها الّشك. والغزايل هنا يضب لنا مثاالً منها بالخسوف والكسوف الذي يخرب به العلماء عن 

وقته وقدره ومّدة بقائه إىل االنجالء. باعتباره علماً إذا تّم رفضه عىل أساس أنّه مخالف للرّشع ترّسب 

الشّك إىل الرّشع بأصحاب الرّشع. 

والغزايل يف هذا املقام، تنبّه بتيّقظ إىل مشكله الفصل بني العلوم يف املنظومة اإلسالميّة، التي تقّسم 

العلوم إىل »شعيّة« و»غري شعيّة« وأّن الّضبة املهلكة نابعة باألساس من هذا الخلل، فأصبح الّدين 

يهدِّمُه بنو جلدته برفضهم للفلسفة الربهانيّة اليقينيّة. فلنتأمل بالحرف قول الغزايل وهو يقول: »رضر 

)5( »تهافت الفالسفة« نفس املرجع. )ص21(

تنبّه الغزالي، بتيّقظ إلى مشكله الفصل بين العلوم في المنظومة اإلسالميّة،   
التي تقّسم العلوم إلى »شرعيّة« و»غير شرعيّة« وأّن الّضربة المهلكة نابعة باألساس 

من هذا الخلل، فأصبح الّدين يهدِّمُه بنو جلدته برفضهم للفلسفة البرهانيّة اليقينيّة .

اإلصالح )178(-  ماي 2022قراءٌة في تحدِّياِت التّراث بيَن اإلقصاِء والتّكامل:موقف الجابري الفلسفي من أبي حامد الغزالي نموذجا )4/3(. جواد احيوض
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الرّشع مّمن ينرصه، أكثر من رضره مّمن يطعن فيه، وهو كما قيل: ]عدو عاقل خري من صديق جاهل[.

فإن قيل: فقد قال رسول الّله ملسو هيلع هللا ىلص: )أّن الّشمس والقمر آليتان من آيات الّله ال يخسفان ملوت أحد وال 

لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر الّله والّصالة()6(  فكيف يالئم هذا ما قالوه؟ قلنا: وليس هذا ما 

يناقض ما قالوه، إذ ليس فيه إالّ نفي وقوع الكسوف ملوت أحد أو لحياته، واألمر بالّصالة عنده. )...( 

فإن قيل: فقد روي أنّه قال يف آخر الحديث: )ولكّن الّله إذا تجىّل ليشء خضع له( فيدّل عىل أّن الكسوف 

خضوع بسبب التّجيّل؛ قلنا: هذه الّزيادة لم يصح نقلها، فيجب تكذيب ناقلها؛ وإنّما املروي ما ذكرناه، 

كيف ولو كان صحيحاً لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعيّة )...( وأعظم ما يفرح به املالحدة، أن 

يرصح نارص الرّشع بأّن هذا وأمثاله عىل خالف الرّشع، فيسهل عليه طريق إبطال الرّشع«)7(.

بني  الفصل  مأزق  من  يخرج  أَْن  استطاع  إنّه  بل  الفلسفة،  ضّد  يكن  لم  الغزايل،  أّن  هذا،  من  يتبنّي 

العلوم، عن طريق توحيد القراءتني؛ القراءة املسطورة/ الوحي، والقراءة املنظورة/ الكون، حتّى ال يقع 

التّعارض املخّل بالرّشع. عن طريق التّأويل املوافق لليقينيات، )=النّص إذا خالف رصيح العقل وجب 

تأويله( ورد ما يتناقض من »الحديث النّبوي« مع الربهان عن طريق إسقاطه، كما رأينا سالفاً.

فالغزايل لم  يكن رافضاً للفلسفة كما يّدعي الجابري، بل منتقدا لها يف الجانب امليتافزيقي، ومدافعا 

عنها خاّصة يف علم اليقينيات. واملطّلع حّق االطالع عىل »تهافت الفالسفة« سيجد أّن الغزايل قد نقل 

منزلة الفلسفة باعتبارها عدّوا ايديولوجيّا اىل منزلة الفلسفة باعتبارها حالّ للقضايا املعرفيّة، فبحث 

يف الفرق بني الِعلمي من حيث هو علمي، وامليتافيزيقي من حيث هو ميتافزيقي، ويف املقّدمات األربع 

التي وّضح  الفالسفة، نجده يميّز فيها؛ من يخاطب، وعىل من يعرتض، وما هي اإلشكاليّة،  لتهافت 

اىل  تتحّول  امليتافيزيقا  يجعل  ما  وإنّما  للفلسفة،  دينيّا  توظيفا  وال  سياسيّا،  توظيفا  ليست  أنّها  عىل 

عائق ابستمولوجي، فهو يميّز بني امليتافيزيقا التي تتعّلق بفرضيّات حول رؤية العالم، والعلم الذي هو 

خاضع للمنطق والّرياضيّات وليس شيئا آخر.

ب- أما مسألة؛ فلسفة الغزايل ال ترقى إىل مستوى الربهان: فلقد أكدنا ان خالف الغزايل مع الفالسفة 

الغزايل يف: حدوث  الدين، حرصها  النراع فيه بأصٍل من أصول  يتعلق  اإللهيات، وهو ما  كان يف مجال 

)6( من روايات الحديث :

ْمَس َواْلَقَمَر ال يَنَْكِسَفاِن ِلَمْوِت أََحٍد ِمْن النَّاِس، َوَلِكنَُّهَما آيَتَاِن ِمْن آيَاِت اللَِّه، َفِإذَا َرأَيْتُُموُهَما َفُقوُموا َفَصلُّوا« رواه البخاري .  » إِنَّ الشَّ

ْمَس َواْلَقَمَر آيَتَاِن ِمْن آيَاِت اللَِّه يَُخوُِّف اللَُّه ِبِهَما ِعبَادُه َوإِنَُّهَما ال يَنَْكِسَفاِن ِلَمْوِت أََحٍد ِمْن النَّاِس َفِإذَا َرأَيْتُْم ِمنَْها َشيْئًا َفَصلُّوا  » إِنَّ الشَّ

َواْدُعوا اللََّه َحتَّى يُْكَشَف َما ِبُكْم« رواه مسلم . 

)7( »تهافت الفالسفة« نفس املرجع. )ص33(

لم يكن الغزالي ضّد الفلسفة بل نقل منزلة الفلسفة باعتبارها عدّوا ايديولوجيّا   
الى منزلة الفلسفة باعتبارها حالّ للقضايا المعرفيّة، فبحث في الفرق بين الِعلمي من 

حيث هو علمي، والميتافيزيقي من حيث هو ميتافزيقي .

قراءٌة في تحدِّياِت التّراث بيَن اإلقصاِء والتّكامل:موقف الجابري الفلسفي من أبي حامد الغزالي نموذجا )4/3(. جواد احيوض اإلصالح )178(-  ماي 2022اإلصالح )178(-  ماي 2022
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العالم، وصفات الّصانع، وبيان حرش األجساد، ويّدعي أنّهم أنكروا كّل ذلك. وبالتّايل فهو ينازعهم يف 

أصول اإلسالم -)=األصل اليمكن التّخيّل عنه وال تأويله(- وليس نصوص اإلسالم )=النّّص يمكن تأويله(. 

ونريد هنا أوالً أن نرسد النّص الذي اعتمده الجابري يف هذا الجانب؛ نّص ابن رشد يف أّول كتابه »تهافت 

التهافت«، يقول فيه ابن رشد: »فإّن الغرض من هذا الكتاب أن نبنّي مراتب األقاويل املثبتة يف كتاب التّهافت 

البي حامد الغزايل، يف التّصديق واإلقناع، وقصور أكثرها عن رتبة اليقني والربهان«)8(. وعىل أساس هذا النّص 

نطرح الّسؤال التّايل: ماذا يعني ابن رشد بهذا الكالم، هل يعني موقف الغزايل من أدّلة الفالسفة؟ أم يعني 

)حرش األجساد( و)علم الّله بالجزئيات( مثالً، ليس األمر يف دعوى أنّها من أصول الّدين بالغاً حّد اليقني؟

• فان كان ابن رشد يعني األمر األول، فإنّه ال يلتزم حّد اإلنصاف، الّن من يناقش أدّلة دعوى )=غري 

يقينيّة( ال يلزمه أكثر من أن يشّكك فيها، فاألدلة التي تسمح بقبول التّشكيك ال تصلح إلنتاج دعوى. 

ولو كانت يقينيّة ما اقرتب منها الغزايل. ولهذا نجده يقول: »ولو كانت علومهم متقنة الرباهني، نقيّة 

عن التّخمني كعلومهم الحسابيّة، ملا اختلفوا فيها، كما لم يختلفوا يف الحسابيّة«)9(، ولقد كان واضحاً يف 

أمر امليتافيزيقا، حيث نهج يف الكتاب منهجاً جليّا يف قصور العقل من حيث هذه النّاحية. ذاهبا اىل أنّه 

يمكننا أْن نعرف الّله عىل وجه اإلجمال، أّما عىل وجه التّفصيل ال يعرف الّله إالّ الّله.

التّطرّف  التي اعتربت بداية  النقطة  )10( فتلك هي  الثّاني  ابن رشد يقصد بكالمه األمر  • وأما إن كان 

واالنحراف، ألّن الرّشع وّضح كّل هذا توضيحاً ال يلزم منه الّشك برصيح اآليات واألحاديث التي التقبل التّأويل.

- وأّما بخصوص الّدعوى القائلة بأّن »الغزايل تبنّى )الحكمة املرشقيّة( الّسينويّة ذات النّزعة الّصوفيّة 

الهرمسيّة يف كتبه منها؛ إحياء علوم الّدين ومشكاة االنوار« فإّن هذا األمر فيه كثري من التّغليط والتّخليط، 

حيث أّن صوفيّة الغزايل تختلف كّل االختالف عن صوفيّة ابن سينا، املعتمدة؛ عىل نظريّة »التولُّد الّذاتي«، 

) وهي نظريّة الفيض الفارابيّة الّسينويّة( التي برزت منها فكرة جديدة هي؛ إمكانيّة االستغناء عن آدم 

كنبي، من هنا تصبح النّبّوة غري ذات موضوع، أو عىل األقل غري رضوريّة، واليّشء الذي تقّدمه الفلسفة 

الّصوفيّة الّسينويّة كبديل، هو األجرام الّسماويّة التي تتوىّل الوساطة بني اإلنسان وواجب الوجود )10(.  

أّما عند الغزايل، فال يوجد مبدأ الوساطة يف التّصوف بينه وبني الّله، فالتّصوف عنده؛ طريق إىل الّله، 

»الفناء يف  إىل  النّهاية  الّطريق وأحواله، لتصل يف  التي ترتّقى يف مقامات هذا  النّفس،  بدايته: مجاهدة 

التّوحيد«؛ وأصل ذلك أن يغلب حّب الّله عىل القلب، ويسقط حّب الّدنيا معه حتّى تقوى به اإلرادة وتصّح 

به النيّة للوصول إىل املعرفة بالّله)11(. فالتّوحيد املنزه هو الذي يعطي لإلنسان قيمته كإنسان، ينخرط يف 

الواقع دون أن يكون تفكريه منحرصاً يف أنانيته، التي تفسد الواقع املعيش وتساهم يف انحرافاته.  

)8( انظر نسخة تحقيق سليمان دنيا، دار املعارف، ط1-1964. )ص 55(

)9( تهافت الفالسفة، نفس املرجع. ص31

)10( يعني )حرش األجساد( و)علم الله بالجزئيات( مثالً، ليس األمر يف دعوى أنها من أصول الدين بالغاً حّد اليقني؟

)10( ابن سينا »رسالة أضحوية يف املعاد« ضبط وتحقيق سليمان دنيا، دار الفكر العربي، ط1 - 1949 )ص22-21(

)11( أبو الوفا الغنيمي التفتزاني »مدخل إىل التصوف اإلسالمي« دار الثقافة للنرش، القاهرة. بدون تاريخ،  )ص170-168(

اإلصالح )178(-  ماي 2022قراءٌة في تحدِّياِت التّراث بيَن اإلقصاِء والتّكامل:موقف الجابري الفلسفي من أبي حامد الغزالي نموذجا )4/3(. جواد احيوض
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اإلصالح )178(-  ماي 2022

هل تعلم؟هل تعلم؟

معانى أسماء شهور السنة الهجريةمعانى أسماء شهور السنة الهجرية

َي بذلك ألّن العرب قبل اإلسالم حّرموا القتال فيه. ))11(( محـرم : محـرم : ُسمِّ

َي بذلك ألّن ديـار العـرب كانت تَْصَفر أي تخلو من أهلها، لخروجهم فيــه  ))22(( صفـر : صفـر : ُسمِّ

ليقتاتـوا ويبحثوا عن الّطعام، ويسافروا هربا من حّر الّصيف. 

َي بذلك ألّن تسميته جاءت يف الّربيع فلزمه ذلك االسم.  ))33(( ربيـع األول :ربيـع األول :  ُسمِّ

َي بذلك ألّن تسميته جاءت يف الّربيع أيضاً ويقال فيه »ربيع اآلخــر«،  ))44(( ربيـع اآلخر : ربيـع اآلخر : ُسمِّ

وال يقال »ربيع الثّاني« ألّن الثّاني توحي بوجود ثالث، بينما يوجد ربيعان. 

َي بذلك ألّن تسميته جاءت يف الّشتاء حيث يتجّمد املـاء؛ فلزمــه  ))55(( جمـادى األولى :جمـادى األولى : ُسمِّ

ذلك االسم.

َي بذلك ألّن تسميته جاءت يف الّشتاء أيًضــا؛ فلزمـه ذلك االسـم.  ))66(( جمـادى اآلخرة :جمـادى اآلخرة : ُسمِّ

ويقـال فيه »جمادى اآلِخرة« وال يقال »جمادى الثّانية« ألّن الثّانيـة توحي بوجود ثالثــة، 

بينمـا يوجــد ُجماديان فقط. 

َي بذلك ألّن العرب كانوا يعّظمونه برتك القتــال فيـه، يقـال رجـب اليّشَء  ))77(( رجـب :رجـب : ُسمِّ

أي هابـه وعّظمه. 

َي بذلك ألّن العرب كانت تتشّعب فيه )أي تتفـّرق(؛ للحــرب واإلغــارة  ))88(( شعبـان :شعبـان :  ُسمِّ

بعد قعودهم يف شهر رجب. 

َي فيها شديدة  َي بذلك اشتقاقا من الرمضاء، حيث كانت الفرتة التي ُسمِّ ))99(( رمضـان :رمضـان : ُسمِّ

الحّر، يُقال: رمضت الحجارة.. إذا سخنت بتأثري الّشمس. 

َي بذلك ألنّه تسّمى يف فرتة تشوَّلت فيها ألبان اإلبل )نقصت وجّف لبنها( ))1010((  شـّوال :شـّوال :  ُسمِّ

َي بذلك ألّن العـرب كانت تقعـد فيـه عن القتــال عىل اعتبــــاره  ))1111(( ذو القعـدة : ذو القعـدة : ُسمِّ

من األشهر الحرم. 

َي بذلك ألّن العرب عرفت الحّج يف هذا الّشهر . ))1212(( ذو الحّجـة :ذو الحّجـة : ُسمِّ
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إشكال الموضوعّية في العلوم اإلنسانّية

ما من شّك اليوم يف أّن التّفكري العلمي ينتج الحقائق ويصوغ القوانني والنّظريّات، 

وفق منهج علمي صارم ال يقبل األهواء والعواطف. ومن أهداف هذا املنهج مساعدة 

اإلنسان يف اكتشاف نظام الكون وفهم قوانني الّطبيعة من أجل الّسيطرة عليها. هذا 

ما دفع باملنّظرين يف العلوم اإلنسانيّة اىل طرح سؤال الّسيطرة يف حقل اإلنسانيّات 

عىل غرار الّطبيعيّات، لسبب بسيط وهو أّن التّفكري الالّهوتي وامليتافيزيقي أثبتا 

أنّهما عاجزين عن ذلك، وأنّهما غري مؤّهلني لقيادة املستقبل. لذلك، وجب االبتعاد 

عنهما وتقليد »املنهج الوضعي« الذي من خالله يمكننا فهم العالم الذي نعيش فيه 

الّظروف واألحداث  والتّغّلب عىل مشاكله والّزيادة من قدرته، وبخاّصة يف تفسري 

والتّنبؤ بها ومن ثّم ضبطها.

في العمقفي العمق

فلسفة العلوم اإلنسانّيةفلسفة العلوم اإلنسانّية

والّتأسيس المنهجي البديل لفهم اإلنسان والّتأسيس المنهجي البديل لفهم اإلنسان ))33((

مالحظات نقدّية حول النظرّية الّتشييئّية )مالحظات نقدّية حول النظرّية الّتشييئّية )22//22((

بنفس  اإلنسانّية  الّظاهرة  دراسة  إمكانّية  حول  لتساؤلنا  جواب  عن  البحث  في 
بتعداد  قمنا  الّطبيعّية،  الّظاهرة  دراسة  بها  تتّم  التي  والقوانين  واآللّيات  المنهج 
الفوارق بين الّظاهرتين، لنستخلص أّن الّظاهرة اإلنسانّية معّقدة وأّن هناك تعّسفا 
واضحًا في تطبيق المنهج الوضعي والّنظرّية الّتشييئّية عليها. وهذا ما يجعلنا نطرح 

إشكال الموضوعّية في العلوم اإلنسانّية.              
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إنّه إذن، مسعى واضح نحو توحيد العلوم، ضمن تصّور واضح للعلم وهو املعرفة املنّظمة التي تدور 

حول موضوع معنّي وتقوم عىل منهج محّدد، وتؤّدي إىل نتائج وقوانني متطابقة، ومن ثّم فال بّد لهذه 

املعارف واملعلومات والحقائق أن تكون منّظمة ومنّسقة، وأن يتّم التّوصل إليها عن طريق تفكري علمي 

منّظم يستند إىل املوضوعيّة واالبتعاد عن الّذاتيّة)1(. بمعنى أّن االبستمولوجيا الوضعيّة تفرتض أّن هناك 

حقيقة موضوعيّة »خارج ذهن الباحث«، وأنّه باإلمكان الكشف عنها عىل يد الباحثني املوضوعينّي غري 

املتأثّرين باألحكام القيميّة، من خالل استعمال طرق البحث املوضوعيّة القابلة للتّكرار)2(.

من  يسلم  لم  االمربيقي  بالّطابع  واملتأثّرون  األوائل  املنّظرون  له  الذي خّطط  البحث  يف  التّوجه  هذا 

النّقد، فالباحث يف العلوم اإلنسانيّة مهما حاول أن يتجّرد من ذاتيته فإنّه يسقط رغما عنه فيها. من 

هذا املنطلق يكاد يجمع الباحثون يف العلوم اإلنسانية عىل أّن أهم العوائق التي تعرتض هذه العلوم يف 

سعيها إىل تحقيق املوضوعيّة العلميّة تكمن يف العوامل الّذاتيّة والّشخصيّة، واالنتماءات اإليديولوجيّة أو 

الدينيّة أو العرقيّة التي تشّكل مجموع القيم التي يدين بها الباحث، والتي تتحّكم يف مجموع العمليّات 

الفكريّة والعقليّة التي يقوم بها، وتوّجهه نحو اختيارات ال تكون يف كثري من األحيان علميّة موضوعيّة، 

يف تأثري واضح للمواقف التي يتبنّاها الباحث عىل نتائجه بشكل صارم، إىل درجة أّن النّقاد أعلنوا رصاحة 

أّن املوضوعيّة الكاملة يف العلوم اإلنسانيّة مستحيلة التّحّقق، وأنّه من العبث أن نتوّقع منها أّن تقّدم 

إجماعاً أو اتفاقاً حول الوقائع وتفسرياتها)3(. وهذا يدل عىل أّن املوضوعيّة يف مجال العلوم اإلنسانيّة ال 

تعني تجريد الباحث من ذاتيته تماما وإبعاد الفعل اإلنساني باملطلق، كما ذهب إىل ذلك التّيار الوضعي، 

وإنّما التّحليل املوضوعي يعني عند »املنظور التأوييل« أن ال يتّم إالّ بحضور املعنى لدى الفاعلني وتأويلها، 

ديناميّة  إىل  تحتاج  تفاعليّة  عمليّة  األخري  فهذا  البحث،  عمليّة  من  جزءا  كونه  الباحث  ذات  وحضور 

الباحث بقدر ديناميّة موضوع البحث يف العلوم اإلنسانيّة. فـ »املنظور التأوييل« ال يقتنع بأّن الحقيقة 

وشخصيّة/ عالئقيّة  حقيقة  أنّها  يرى  بل  وقياسها،  اكتشافها  منتظرًة  »خارجاً«  موجودة  اإلنسانيّة 

ذاتيّة، وأنّها تتوّلد أثناء العمليّة البحثيّة. وال يفرتض أن يكون الباحث ملتزما بالحياد و»موضوعيّاً«، بل 

أن يكون مساهماً مساهمة إيجابيّة يف بناء املعرفة الوصفيّة، االستكشافيّة واملفرّسة يف نفس الوقت. 

أهم العوائق التي تعترض العلوم اإلنسانية في سعيها إلى تحقيق الموضوعيّة   
العلميّة تكمن في العوامل الّذاتيّة والّشخصيّة، واالنتماءات اإليديولوجيّة أو الدينيّة أو 
العرقيّة التي تشّكل مجموع القيم التي يدين بها الباحث، والتي تتحّكم في مجموع 

العمليّات الفكريّة والعقليّة التي يقوم بها.

اإلصالح )178(-  ماي  2022مالحظات نقديّة حول النّظريّة التّشييئيّة)2/2(- سعيد سلماني

)1( سعيد جاسم األسدي، أخالقيات البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية والرتبوية واالجتماعية، مؤسسة وارث الثقافية، العراق، ط، 2، 

2008، ص،1.

)2( هس-بيربشارلني وليفي باتريشيا، البحوث الكيفية يف العلوم االجتماعية، ترجمة، هناء الجوهري، مراجعة محمد الجوهري، املركز 

القومي للرتجمة، مرص، ط، 1، 2011، ص، 54.

)3(  أمزيان محمد، منهج البحث الجتماعي؛ بني النظرية والتجربة، املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط4، ص، 339-338.
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إّن بناء الحقيقة العلميّة في مجال العلوم الّدقيقة يختلف عنها في باب العلوم   
الّظاهرة  دراسة  في  النّظريّة  واالتجاهات  المناهج  تعّدد  إلى  سيؤّدي  مّما  اإلنسانيّة، 

اإلنسانيّة، وتعّدد المناهج يعني تعّدد الحقائق.

وباملثل فإّن قيمة البحث ال تعتمد عىل ما إذا كان قابال للتّكرار من عدمه، بل تعتمد عىل مدى ما يقدمه 

إىل معرفتنا األساسيّة يف موضوع معني)4(.

إّن املوضوعيّة التي رفعتها »الوضعيّة« رهاناً لها لم يلبث أن اكتشف النّقاد أنّها شعار تربيري وراءه 

املعالم  واضح  إيديولوجي  توّجه  وهو  الحياة،  مفاصل  كّل  عىل  الوضعيّة  الهيمنة  وهو  واضح  هدف 

أثبتته الّدراسات الّسوسيولوجيّة الّسابقة التي سخرت لخدمة األهداف الّسياسيّة والقوميّة والّطبقيّة 

»ميشوبلري«  بها  قام  التي  »الكلونياليّة«  الوصفيّة  الّدراسات  ذلك  عىل  مثاال  نضب  واالستعمارية، 

و»منتانيي« و»موريس مولريياس« حول املغرب تمهيدا الستعماره وفرض الهيمنة عليه.

لعّله اتضح مّما سبق أّن »رهان املوضوعيّة« يف باب العلوم اإلنسانيّة فشل يف تحقيق مسعاه، مّما 

يعني أّن التّخّلص نهائيّا من الّذاتية أمر متعّذر. ومن ثّم فإّن املشكلة التي ينبغي طرحها للنّقاش والتّداول 

حولها هو مكانة الحقيقة يف كّل من العلوم الّطبيعيّة والعلوم اإلنسانيّة.

إذن، من هنا يمكن القول: إّن بناء الحقيقة العلميّة يف مجال العلوم الّدقيقة يختلف عنها يف باب العلوم 

اإلنسانيّة، مّما سيؤّدي إىل تعّدد املناهج واالتجاهات النّظريّة يف دراسة الّظاهرة اإلنسانيّة، وتعّدد املناهج 

يعني تعّدد الحقائق. فهل هذا التّعّدد إيجابي أم سلبي؟ وما هي إذن، مكانة الحقيقة يف هذه العلوم؟

على سبيل الختم

اعتدنا كقراء أن نقرأ خواتم الّدراسات والبحوث كونها زبدة عمل الباحث. لكّن هذه الخاتمة ستشّد 

انتباهنا نحو نقطة غاية يف األهّمية ستدفعنا إىل مزيد من البحث والتّدقيق يف مجاالت البحوث اإلنسانيّة 

سنرّكز  اإلشارة  هذه  من  وانطالقا  الّدراسة.  مجتمعات  مع  ومالءمتها  تطويرها  عىل  ثّم  من  والعمل 

عىل مكانة هذه العلوم املعرفيّة ودرجة موثوقيّتها من النّاحية االبستيمولوجيّة. أو بتعبري آخر؛ مكانة 

»الحقيقة« يف »العلوم اإلنسانيّة«. فهذه األخرية منذ والدتها واملتخّصصون يتجادلون حول حقائقها، 

فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر، وما بّدلوا تبديال، فاملسألة لم تحسم بعد.

 ونحن إذ نتناول هذه النّقطة ونضيئها يف هذه الخاتمة، فإنّنا ننطلق من استفزاز معريف أشار إليه 

»جيل غاستون غرانجي«)5( يف إحدى حواراته بقوله: »لم نتوّصل بعد إىل بلورة املكانة الخاّصة بعلوم 

أنّنا توّصلنا إىل معلومات ومعارف عديدة من طراز علمي يف  االنسان والتي تحظى باإلجماع. صحيح 

)4( هس-بيربشارلني وليفي باتريشيا، مرجع سابق، ص، 55.

 Essai d’une philosophie du style )1969(, :من مؤلفاتــه .)Collège de France( فيلسوف فرنيس وأستاذ يف كوليج دو فرانس )5(

La Vérification )1992(, Le Probable, le possible et le virtuel )1995( et L’Irrationnel )1998(8
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الّشخصيّة  العواطف  إلى  االجتماعيّة  العلوم  أزمة  مداخل  إرجاع   يمكن   
االجتماعي  التّنظير  لكى  نفهم  ذلك  على  وبناء  االجتماعيّين،  للمنّظرين 
الحديث فإنّه من الّضروري أن يتّجه علماء االجتماع إلى دراسة ذواتهم وتأّملها، 

مثلما يسعون إلى دراسة  البشر اآلخرين في المجتمع.

ما يخّص دراسة اإلنسان، ولكنّنا ال نستطيع أن نتحّدث عن العلوم اإلنسانيّة بشكل راسخ وواثق من 

نفسه حتّى اآلن«)6(. وشهادة »جرانجي« ال تصدر من فراغ أو تطّفل معريف، فالّرجل أفنى حياته باحثا 

ومحارضا ومؤّلفا يف »ابستمولوجيا العلوم«. وهذا يؤّكد مقولة »أزمة املنهج يف العلوم اإلنسانيّة«، فإذا 

األمريكي  االجتماع  عالم  نجد  اإلنسانيّة،  العلوم  ميدان  يف  حقل  كأهّم  الّسوسيولوجي«  »الحقل  أخذنا 

»ألفن جولدنر« )Alvin Ward Gouldner( يؤّش عىل هذه األزمة يف عنوان الفت لكتابه العمدة »األزمة 

القادمة لعلم االجتماع الغربي«، وعىل طول صفحات الكتاب )747( يحاول ترشيح هذه األزمة، بحيث 

يرى أّن مداخل هذه األزمة يمكن إرجاعها إىل العواطف الّشخصيّة للمنّظرين االجتماعينّي، وبناء عىل ذلك 

يعتقد »جولدنر« أنّه لكى  نفهم التّنظري االجتماعي الحديث فإنّه من الّضوري أن يتّجه علماء االجتماع 

إىل دراسة ذواتهم وتأّملها، مثلما يسعون إىل دراسة  البرش اآلخرين يف املجتمع، وهو بهذا يقّدم مدخالً 

معرفيّا جديداً لفهم التّنظري االجتماعي من خالل دعوته إىل علوم  إنسانيّة قادرة عىل تأّمل ذاتها)7(. 

وقد دعا »جولدنر« يف أحد فصول كتابه املذكور أعاله إىل تأسيس »علم االجتماع لعلم االجتماع«، وهي 

دعوة وجيهة ملعالجة األزمة التي سقط فيها هذا الحقل. وأهّمية هذا العلم الجديد تكمن يف اإلجابة عن 

أسئلة متعّلقة بعلم االجتماع وعلماء االجتماع أنفسهم، من قبيل؛ ما هو ِعْلم االجتماع؟ وماذا يدرس 

هذا العلم بالّضبط؟ وما سبب تحّول علماء االجتماع من نظريّة إىل أخرى؟ وهل للّضغوط والفرص التي 

تمنح لهم تأثري عىل مسار بحوثهم؟ وهل تعّدد الحقائق النّاتجة عن تضارب النّظريّات الّسوسيولوجيّة 

مصدر غنى أم مصدر ضعف وقلق وإزعاج؟ ثّم من هو عالم االجتماع؟

ال شّك أّن هذه األسئلة الفتة للنّظر، وقد نجد لها إجابات مبّسطة يف الكتب التّعليميّة، لكّن املسألة 

أعقد مّما نتصّور، فعلماء االجتماع حسب »جولدنر« يقّدمون اإلجابة اآلتية، حول سؤال مثال من هو 

عالم االجتماع؟ فيقولون بأنّه »اإلنسان الذي يدرس حياة الجماعة، ويقوم بفحص وجود اإلنسان يف 

املتبادلة. فهذه اإلجابة يف تصور »جولدنر«  العالقات اإلنسانيّة  البحوث حول  املجتمع، ويقوم بإجراء 

تشبه إجابة رجل الرّشطة الذي عليه أن يصف دوره حينما يقول بأنّه يقبض عىل املجرمني، أو مثل رجل 

األعمال حينما يقول بأنّه يصنع الّصابون. أو مثل القّسيس حينما يصف دوره فيقول بأنّه يقيم قّداساً 

ملجموعة من البرش، أو مثل عضو الكونجرس الذي يصف دوره فيقول بأنّه يوافق عىل القوانني«)8(.

)6( هاشم صالح، حوار مع جيل غاستون غرانجي، مجلة الفكر العربي املعارص، عدد، 50-51، 1988، ص، 118.

)7( جولدنر ألفن، األزمة القادمة لعلم االجتماع الغربي، ترجمة، عىل ليلة، املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، ط، 2004، ص،745.

)8( جولدنر ألفن، مرجع سابق، ص، 74-73.
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يتصّور  مّما  أعقد  اإلنسان  أّن  إىل  الورقة  هذه  متن  يف  أشنا  كما  يؤّش  إنّه  الكالم؟  هذا  يعني  ماذا 

والّظواهر امللتصقة به ظواهر تحمل يف طيّاتها أنفاس هذا اإلنسان. وبالتّايل حسب العديد من الباحثني 

فإّن اعتماد املنهج الوصفي يف دراسة الّظاهرة اإلنسانيّة أّدى إىل نتائج مشبعة بالعبق األيديولوجي.

إّن هذا التّوّجه املنهجي الّصارم املبني عىل فكرة »املوضعة«، اعتربه العديد من النّقاد قصورا منهجيّا. 

وهذا النّقص لم يكن نتيجة خطأ يف التّحليل أو نقص يف املعلومات، بقدر ما هو تعبري عن أزمة يف األسس 

الّظواهر هي  التي ال تستوعب إالّ نوعاً من  التي انطلق منها »املنهج الوضعي«، تلك األسس  املنهجيّة 

تلك التي تكون قابلة لإلدراك الحيّس، بيد أّن اإلنسان من حيث هو مجموع تفاعالت نفسيّة وبيولوجيّة 

وقيميّة وعالئقيّة متشابكة ال يمكن اختزاله أبداً يف جانبه الّسلوكي الحيّس فقط، ومن ثّم الّدخول يف 

تفسريات تعسفيّة إلخضاع األبعاد األخرى لنفس املقاييس املاّدية)9(.

الّسؤال الذي يطرح يف هذا الّصدد، ما مكانة الحقيقة يف العلوم الّدقيقة يف مقارنتها بعلوم اإلنسان؟ 

ألم تعّدل العلوم الّدقيقة من مناهجها لتتالءم مع الّظواهر املنفلتة من املالحظة والقياس؟

يمكن القول: إّن حقائق اإلنسان ال تقاس كما تقاس حقائق األشياء املاّدية، ومع ذلك فهذه األخرية 

عّدلت من مناهجها حتّى تتالءم والّظواهر املستعصية عن القياس الكّمي، فاسحة املجال إىل »الخيال 

العلمي« و»العقالنيّة العلميّة املبدعة« و»حوار العقل والتّجربة«...الخ، هكذا إذن، حتّى يف مجال العلوم 

الدّقيقة ال يمكن الحديث عن الحقيقة املطلقة واملوضوعيّة الّصارمة باملفهوم التّقليدي القائل بأّن الّظاهرة 

مستقّلة عن مدِركها، فما هو مالحظ اليوم أمام التّقّدم العلمي هو أّن مهمة العاِلم لم تعد تتحّدد يف أن 

ينقل إلينا الّظاهرة كما هي موجودة يف الواقع، بل إّن ذاته وأدوات القياس التي يعتمد عليها تتدّخل يف 

تحديد عالقات معيّنة بني األداة وما يقاس. بمعنى أنّه حتّى يف العلوم الّدقيقة ينبغي إعادة النّظر يف مفهوم 

الحقيقة، فهذه األخرية ليست نهائيّة ومطلقة بل أصبحت يف العلم املعارص قابلة للتّعديل والتّحسني كّلما 

اقتىض األمر ذلك، فحقيقة »نيوتن« و»اينشتاين« عالم امليكانيك والفيزياء مختلفتان. يقول »غاستون 

غرانجي« مدّعماً هذا الطرح: »يف العلم – باملفهوم املعارص للكلمة – ال توجد إالّ حقائق مؤّقتة وجزئيّة.  

واآلن إذا ما نظرنا يف علوم اإلنسان وجدنا أنّها تعيش الحالة نفسها. وإذا ما بحثنا يف العلوم اإلنسانيّة عن 

حقائق مطلقة، فإّن ذلك يعني استبدال فكرة العلم باأليديولوجيا الّدوغمائيّة قليال أو كثرياً. وعندئذ نخرج 

من مجال العلم لكي ندخل يف مجال »الحقائق املطلقة« التي يدافع عنها النّاس حتّى درجة القتل«)10(.

)9( أمزيان محمد، مرجع سابق، ص، 64.

)10(صالح هاشم، مرجع سابق، ص، 355.

ال يمكن الحديث في مجال العلوم الدّقيقة عن الحقيقة المطلقة والموضوعيّة   
الّصارمة بالمفهوم التّقليدي القائل بأّن الّظاهرة مستقلّة عن مدرِكها، فال توجد في 

العلم - بالمفهوم المعاصر للكلمة -إالّ حقائق مؤّقتة وجزئيّة
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بناء عليه، فإذا كانت العلوم الّدقيقة تراجع مناهجها باستمرار وتخضعها ملالءمة الّظاهرة املدروسة، 

فإّن العلوم اإلنسانيّة أوىل بهذه املراجعة نظرا لخصوصيّة الّظاهرة اإلنسانيّة. وبالتّايل فبناء الحقيقة يف 

العلوم اإلنسانيّة يحتاج اىل مرونة الباحث وعدم التّعّصب، حتّى ال يسقط يف األيديولوجيّة، ألّن هناك مسافة 

ضئيلة بني حقيقة العلم وحقيقة اإليدلوجية، وإذا شئنا التّمييز بينهما نجمل ذلك عىل الّشكل اآلتي:

إّن الباحث في مجال العلوم اإلنسانيّة ملتزم بقضاياه لكنّه مدرك تمام اإلدراك   
نبيلة،  غايته  ألّن  مناهج  أو  منهج  وفق  علميّة  صرامة  منه  يتطلّب  الحقيقة  بناء  أّن 

فمنطق العلم - أيًا كان هذا العلم - يأبى التّزييف والتّزوير ألنّه مكشوف ال محالة.

حقيقة العلم إليدلوجية حقيقة ا

العلم ليس عقيدة وال يهدف إىل السيطرة والسلطة ما لم 

يتحول اىل أيديولوجيا.

أليديولوجيا عقيدة تهدف قبل كل شء إىل الحث عىل  ا

االنخراط يف املمارسة والعمل

العالم الباحث ال يهدف إىل التجييش والحشد، ألنه ال يعرف 

النتيجة التي سيتوصل إليها بشكل مسبق. إنه مأخوذ بلعبة 

االكتشاف السحرية والجذابة، واملمتعة يف آن معا.

أليديولوجي يهدف اىل تأطري عقلية الناس وتجييشهم،  ا

كونه يعرف النتيجة التي يريد الوصول اليها، موظفاً يف 

ذلك التربير والتزييف والوهم واالدماج.

يستخدم  األيديولوجي  فكون  اإلنسانيّات،  مجال  يف  الحقيقة  بناء  يف  مختلفان  مساران  هناك  إذن 

الحجج والرباهني من أجل اإلقناع، فإّن الباحث يف مجال العلوم اإلنسانيّة ملتزم بقضاياه لكنّه مدرك 

تمام اإلدراك أّن بناء الحقيقة يتطّلب منه رصامة علميّة وفق منهج أو مناهج ألّن غايته نبيلة، فمنطق 

العلم – أياً كان هذا العلم - يأبى التّزييف والتّزوير ألنّه مكشوف ال محالة. ولنا يف تاريخ العلم ما يثبت 

صّحة هذا القول.

خالصات موجزة لإلستثمار

من بني أهّم النّتائج املوجزة التي توصلنا إليها ضمن هذا البحث نذكر اآلتي:

- تعترب العلوم اإلنسانية حديثة الوالدة يف مقارنتها مع العلوم الدقيقة التي ترسخ منهجها بفضل 

وضوح موضوعها، من ثّم فالحقائق النّاتجة عنها يقينيّة وواضحة قابلة للقياس ويمكن تعميمها.

- نظرا للوالدة املتأّخرة للعلوم اإلنسانيّة، فإّن حقائقها جاءت مربكة نظرا لعدم وضوح املنهج الذي 

اعتمدته يف البحث. 

إّن تبعيّة العلوم اإلنسانيّة للمنهج الوضعي جعلها أسرية املوضوعيّة والّشيئية التي تنفلت منها   -

الّظاهرة اإلنسانيّة.

اإلنسانيّة  للمعرفة  الحّس مصدرا وحيدا  اعتمدت  اختزاليّة كونها  التّشييئية« نظرة  »النّظريّة  إّن   -
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رغم المجهودات التي قام بها الوضعيّون من أجل تحرير العلوم اإلنسانيّة   
االّ  الّطبيعيّة  بالعلوم  وإلحاقها  والميتافيزيقيّة  الفلسفيّة  لألفكار  تبعيتها  من 
لتداخل  نظرا  شعارا  رفعتها  التي  الّصارمة  الموضوعيّة  تحقيق  تستطع  لم  أنّها 

الّذات والموضوع في دراسة الّظاهرة اإلنسانيّة.

محاولة بذلك إحداث قطيعة تاّمة بني الّذات واملوضوع يف دراسة الّظاهرة اإلنسانيّة.

أو  بيولوجيّة  سواء  كانت  كيفما  حقيقة  لكّل  مرجعا  »املاّدة«  من  جعلوا  »الوضعيّة«  دعاة  -إّن 

سيكولوجيّة أو سوسيولوجيّة.

- لفهم إشكاليّة املنهج يف العلوم اإلنسانيّة ال بّد من الّرجوع إىل األسس املنهجيّة التي انطلقت منها 

هذه العلوم.

لألفكار  تبعيتها  من  اإلنسانيّة  العلوم  تحرير  أجل  من  الوضعيّون  بها  قام  التي  املجهودات  رغم   -

الّصارمة  املوضوعيّة  أنّها لم تستطع تحقيق  االّ  الّطبيعيّة  بالعلوم  الفلسفيّة وامليتافيزيقيّة وإلحاقها 

التي رفعتها شعارا نظرا لتداخل الّذات واملوضوع يف دراسة الّظاهرة اإلنسانيّة.

فكرة  عن  أزاحتهم  الوضعي«  »املنهج  دعاة  منها  انطلق  التي  والفكريّة  الفلسفيّة  الخلفيّات  إّن   -

العلميّة ومن ثّم الّسقوط يف براثني االيديولوجيا، يف رصاع واضح مع األفكار الالّهوتيّة. مّما أّدى بنا إىل 

القول بأّن الوضعيّة مذهب كباقي املذاهب املهيمنة. إذن؛ فمن »الهيمنة الالّهوتيّة إىل الهيمنة الوضعيّة«. 

واسع  فكري ومنهجي  نقاش  اىل خلق  أّدى  اإلنسان  علوم  يف مجال  الطبيعيّة  العلوم  نمذجيّة  إّن   -

وفتح أفاق ورهانات أمام هذه العلوم، نظرا لكون اإلنسان يحمل قيما وأفكارا متشابكة مع املوضوع 

املدروس، وبالتّايل يصعب تطبيق النّظريّة التّشييئية عليه.

- هذه الخالصة أّدت اىل تعّدد الّرؤى والتّصورات حول كيفيّة دراسة الّظاهرة اإلنسانيّة، ظهرت عىل 

إثرها مدارس تحاول وضع هذه العلوم ضمن سياقها التّاريخي والفكري الذي يالئم دراسة اإلنسان كونه 

مركَز هذا الكون. وهي املحاوالت التي قامت بها العديد من املدارس مثل »مدرسة فرانكفورت« 

و»مدرسة شيكاغو« وهو دليل عىل وعي الباحثني يف العلوم اإلنسانيّة باملهّمة الّشاقة املوكولة 

إليهم من أجل إيجاد منهج يتالءم وخصوصيّة الّظواهر اإلنسانيّة.
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تحّية إلى الّشهيدتحّية إلى الّشهيد

مصباح بن صالح بن خليفة جربو، مناضل تونيس ولد ببني خداش عام 1914. وانخرط يف العمل 

النقابي بمنطقة تطاوين منذ تأسيس االتحاد العام التونيس للشغل عام 1946، وعمل عام 1947 كتاجر 

صغري بمنطقة بني خداش وانخرط يف الحزب الحّر الدستوري الجديد بشعبة قرص الجوامع.

أجله  بالّسالح من  للوطن، وكافحوا  نذروا حياتهم  الذين  املقاومني  أبرز  الجربوع من  كان مصباح 

ضّد املستعمر الفرنيس يف خمسينات القرن املايض، ووهبوا حياتهم من أجل رفعة تونس واستقاللها. 

العسكريّة.  الثّكنات  عىل  الهجمات  وبالخصوص  الرّشقي،  الجنوب  يف  املحتل  ضّد  العمليّات  عديد  قاد 

1952 حصد به أرواح عديد  25 ماي  وقد نصب كمينًا للقوات الفرنسيّة قرب برئ األحمر بتطاوين يف 

باعتقال زوجته ووالده وعدد من  املحتلة  القّوات  الجبال يف حني قامت  ثّم تحّصن يف  املحتلني،  الجنود 

 14 يف  فخاض  الفرنيس،  املحتل  ضّد  عمّلياته  مواصلة  من  مصباح  القائد  يمنع  لم  ذلك  ولكن  أقاربه. 

أوت1953 أشس املعارك طيلة مسريته البطولية وذلك يف جبل ميرتو الواقع بني بني خداش وغمراسن، 

حيث حارصته القّوات الفرنسيّة فقاوم صحبة جماعته وأصابوا عدًدا من الجنود الفرنسينّي بني قتيل 

من  اإلفالت  استطاع  ولكنّه  رصاصات  بأربع  الجربوع  وأُصيب  املقاومني  من  عدد  واستشهد  وجريح، 

املحتّل وفّر ليواصل عملياته. 

كّلفت  التي  الّرعاية  لجنة  رأس  عىل  وُعنّي  بورقيبة،  إىل  اليوسفي-البورقيبي  الرّصاع  خالل  انحاز 

بمطاردة اليوسفيني بكّل من مدنني وتطاوين.

استشهد املقاوم مصباح الجربوع يف 25 ماي 1958 يف معركة رمادة برصاص املحتّل الفرنيس، وذلك 

بعد سنوات كبّد خاللها املحتل خسائر جّمة جعلت الجربوع من أشهر املقاومني التّونسيني.
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ِحَكٌم وأْحَكاٌمِحَكٌم وأْحَكاٌم

الحلقة الّثانية : فنون الّتصوير والّرسم والّنحتالحلقة الّثانية : فنون الّتصوير والّرسم والّنحت

ثبت من سنّته ملسو هيلع هللا ىلص أنّه حمل بشّدة عىل املصّورين. حتّى وصل األمر إىل حّد 

لعنهم. وعندما نجمع فقه الّرواية مع فقه الّدراية كما هو حالنا يف هذا العمل، 

فإنّا ـ وبعد التّأّكد من صّحة هذه األحاديث ـ نبحث عن الحكمة من هذا النّهي 

املغّلظ، ونستنبط املقصد منه. ذلك أّن كّل أحكام اإلسالم ـ سيّما خارج الّدائرة 

لم تختلف  ـ معّللة، مقّصدة، مفهومة، معقولة. وهذا ما  والتّعبّديّة  العقديّة 

فيه كلمة العلماء والفقهاء من قديم وحديث. وذلك ألجل إعادة وصل كّل أمر 

الحكم عىل محّله  ذلك  نزول  والثّمرة هي  بعّلته.  الّدائرة  تلك  وكّل نهي خارج 

املراد، نزوال يحّقق العدل والقسط وليس الجور والقهر.

يف موضوع التّصوير ومشتّقاته نعلم أّن التّصوير املعهود يف تلك األيّام هو 

تصوير األصنام، أي نحتها من طني أو حجر أو خشب أو تراب أو أّي شء يجعل 

منها جسما يُعبد ويعكف عليه. قطعا مقطوعا لم تكن هناك يف تلك األيّام أّي 

صيغة أخرى من صيغ التّصوير نحتا وتشكيال ورسما عدا تلك الّصورة. النّاس 

أّميون وحياتهم أدنى إىل البساطة، فال أقالم وال أوراق وال ألوان وال ألواح وال 

جدر، وال أّي شء يغري بالتّصوير والنّحت والّرسم عدا ما تعّلق باألصنام .
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ومن شط الّصنم أو الوثن أن يكون جسما له ظّل كما يقال، سواء شيّد عىل قرب أو عىل غري قرب. من 

هنا، ال يحتاج املرء إىل ذكاء وّقاد حتّى يعلم أّن التّصوير الذي إستحّق الّلعن إنّما هو تصوير األصنام. 

سواء بغرض بيعها إذ هي سلعة رائجة وسوق نافق، أو بغرض عبادتها. هذا األمر هو الذي جاء اإلسالم 

أّن الحديث عن التّصوير هو  ملقاومته ومحاربته، وليس له رسالة أخرى أعظم من تلك الّرسالة. كما 

حديث عن عبادة تلك الّصور. ويشرتك يف ذلك اإلثم الكبري املصّور ـ الذي يوّفر ماّدة الرّشك لكّل طالب 

حتّى لو كان املصّور نفسه غري ذلك وهو نادر ـ  كما يشرتك يف العمليّة العابد نفسه. 

ومن خصائص الترّشيع اإلسالمّيـ  وخاّصة يف الّسنّة بسبب صبغتها العمليّةـ  أنّه يذكر وسيلة اليّشء 

املأمور به أو املنهّي عنه، أو يذكر صيغته أو شكله، وغري ذلك مّما ييرّس الفهم لكّل مستمع. ومن ذا، 

الباحث  العقل  تغذّي  مهّمة  قيمة  والغاية  املقصد  وبني  نهي  وكّل  أمر  كّل  يف  الوسيلة  بني  التّمييز  فإّن 

عن الحّق والحكمة، وليس يخلط بني وسيلة وغاية وغيب وشهادة وعموم وخصوص. وعند العودة إىل 

القرآن الكريم نفسه بحسبانه الحاكم املطلق وبدون أّي منازع عىل الّسنّة، وعىل ما يأتي بعدها بالكّلية، 

فإنّا نجد أنّه يذكر أّن الِجنّة الذين سّخرهم الّله سبحانه لخدمة سليمان عليه الّسالم يصنعون له فيما 

َوُقُدوٍر  َكاْلَجَواِب  َوِجَفاٍن  َوتََماِثيَل  َحاِريَب  يََشاُء ِمن مَّ َما  َلُه  يصنعون تماثيل. قال سبحانه: ﴿يَْعَملُوَن 

رَّاِسيَاٍت﴾)1(. ما هي التّماثيل التي كان يصنعها الجّن لنبّي الّله سليمان عليه الّسالم. ال نعلم. ولكنّنا 

نعلم أّن التّمثال هو صورة جسميّة لها ظّل وأبعاد ماّدية يحاول صنّاعه محاكاة الحقيقة. ولذلك سّميت 

تماثيل، كأنّها أمثلة حقيقيّة لذلك اليّشء املنحوت. قطعا لم تكن مّما يخدش الحياء من مثل األعضاء 

التّناسليّة. ولم تكن مّما ينحته املرشكون يف مّكة من مثل ما كانوا يخرصون حول املالئكة زاعمني أنّها 

بنات الّله سبحانه. ولم تكن كذلك تعظيما ألشياء تُنايف التّوحيد. ذلك أّن الّرجل الذي ألجله ينحت الجّن تلك 

التّماثيل هو نبّي، رسول، ملك، عابد، جاء برسالة التّوحيد اإللهيّة كما جاء إخوانه بها من قبله ومن بعده. 

هنا ال يمكن إستخدام قالة يحتمي بها الذين يريدون تحكيم أهوائهم يف اإلسالم، أّن ذلك من شع من 

قبلنا. أي أنّه كان يجوز لسليمان عليه الّسالم أن تكون له تماثيل أّما نحن فال. ملاذا؟. ألّن األمر هنا عابر 

للّزمان واملكان. إذ هو عقيدة معقودة وتوحيد موّحد. اإليمان )العقيدة بالّصيغة اإلسميّة الحديثة( هو 

هو. فلم تكن تماثيل سليمان عليه الّسالم مّما يتناقض مع عقيدة التّوحيد أو أّي ركن من أركانه وخاّصة 

الّستّة املعلومة. فال مناص لتلك التّماثيل إذن أن تكون ملا ليس فيه تعظيم لغري الّله سبحانه وليس فيه ما 

يناقض فطرة الحياء. ومن ذا فإّن القرآن الكريم نفسه ـ وهو الحاكم عىل كّل شء حتّى السنّة نفسها 

)1( سورة سبأ - اآلية 13

صبغتها  بسبب  الّسنّة  في  وخاّصة  ـ  اإلسالمّي  التّشريع  خصائص  من   
العمليّة ـ أنّه يذكر وسيلة الّشيء المأمور به أو المنهّي عنه، أو يذكر صيغته 

أو شكله، وغير ذلك مّما ييّسر الفهم لكّل مستمع
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وحتّى عندما تصّح تلك السنّة كّل الصّحةـ  يقّر نحت تماثيل ليس فيها ال تعظيم لغري الّله سبحانه وليس 

فيها ما يصدم الحياء العاّم. ومؤّكد أّن تماثيل سليمان لها وظيفة ما، وظيفة جماليّة أو إجتماعيّة. ويف 

كّل األحوال فإنّها تنتمي إىل فنون التّصوير والّرسم والنّحت وما نسّميه نحن اليوم الفنون التّشكيليّة. 

تلك هي منظومة اإلسالم يف ترشيعه، أي تحكيم القرآن الكريم أّوال، ثّم الّسنّة عندما تصّح ثانيا، ثّم 

بالحديث فحسب حتّى وهو  أّما األخذ  املحّكمني.  تنداح بعد ذلك إجتهادا عقليّا يف ضوء ذينك األصلني 

صحيح وخاّصة مع تجاهل حكمته أو الجهل بها، فهو ال يليق بعقل باحث عن الحّق والحكمة. 

ومن ذا جاءت حملته ملسو هيلع هللا ىلص ضّد املصّورين يف إطار حماية عقيدة التّوحيد قيمة وشكال، ويف إطار قطع كّل 

الّسبل والّذرائع التي تشّجع عبادة األصنام والعكوف حول األوثان. الحكمة العظمى من نهيه الّصحيح 

ملسو هيلع هللا ىلص عن التّصوير هي سّد منافذ الرّشك وتعظيم غري الّله سبحانه وحماية رسالة اإلسالم األوىل. وعندما 

نبذنا قرن تلك الحكمة بالنّهي الوارد هنا جمدنا عىل صيغة النّهي. حتّى برزت رؤوس تحّرم كّل الفنون 

املتعّلقة بالتّصوير. وحتّى بعد أن إتّخذ التّصوير أشكاال أخرى وصيغا جديدة بسبب إنفتاح النّاس عىل 

الجاهل يحّطم قيمة  التّحريم  امللّونة. ومىض ذلك  الحديثة  التّصوير  ثّم إخرتعوا وسائل  القلم والورق، 

الفنون والجمال والّزينة، فال نحت وال تشكيل وال تصوير، حتّى لو كانت الّصورة لوالد معّلقة عىل جدار 

بيت ولده. بل حتّى الّصورة الفوتوغرافيّة التي ال مناص منها فوق بطاقات الهويّة، والتي تلعب دورا 

حاسما يف مقاومة الجريمة. وبسبب سيادة مساحات كثيفة من الجهل بني النّاس إنطلت تلك الحيلة 

والتّشكيل فهي  النّحت  أّما فنون  التّصوير.  النّاس عن  أسئلة  أكثر  الفاسدة عىل كثري منهم، وأضحت 

محّرمة قطعا، وما عىل معّلمي التّصوير يف مدارسنا ومعاهدنا إالّ إعالن البطالة والبحث عن مورد رزق 

حالل!. ثّم ظهرت الّصورة الحقيقية الحيّة صوتا وصورة يف وسائل اإلعالم الحديثة، فاضطرب أمر هؤالء، 

هل يقولون بحرمتها أم يصمتون. وتبنّي لكّل ذي لّب أنّهم ينعقون بما ال يسمعون وما ال يعلمون، وأنّهم 

يعيشون يف أزمنة غابرة، وأنّهم ضّد اإلتجاه اإلسالمّي يف معالجة الحياة وتغذيتها بالخري والرّب والتّقوى. 

حتّى الفقه بصفة عاّمة لم يكن حاسما يف أغلبه يف هذه القضيّة، إذ لجؤوا إىل تمّحالت كانوا يف غنى 

عنها من مثل التّمييز بني صورة مجّسمة وصورة غري مجّسمة، وصورة لذات نفس أو روح أو لغري ذات 

نفس وروح. كّل تلك تمّحالت تعكس ترّددا، وفتحت بعض الباب ملن جاء من بعدهم من أدعياء الّسلفيّة 

املغشوشة والوهابيّة لنسف ما بقي من علم وفقه. ولو لزم هؤالء وأولئك النّظام اإلسالمّي القائم عىل 

صناعة فقهيّة ترتّكب من محّطات ثالث )إستخراج النّص ـ تشذيبه وتهذيبه إلستنباط عّلته أو حكمته 

أو مقصده الّصحيح ـ تنزيل ذلك الحكم عىل محّله املناسب( لكانوا يف غنى عن كّل تلك التّمّحالت. 

جعل اإلسالم خصما للفنون وعدّوا لإلبداع وضّدا للجمال والزّينة والتّعّمق   
في ذلك والتّشّدق، هو صنيعة الفارغين الذين يريدون سجن اإلسالم في شبه 

الجزيرة العربية قبل خمسة عشر قرنا.
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اإلستقراء الّصحيح قائم عىل الجمع املحكم بني النّص ومقصده يخربك بيرس ـ ال تكّلف فيه ـ  أّن كّل 

ما يتعّلق بفنون التّصوير والتّشكيل والنّحت إنّما ينظر إىل مآله. فإن كان فيه تعظيم لغري الّله سبحانه 

وإباحيّة  الحياء  إزدراء خلق  إىل  يدعو  كان  وإن  العظمى.  التّوحيدية  لرسالته  ألنّه مضاّد  فهو محّرم، 

بهيميّة جشعة فهو كذلك محّرم، وإن كان التّحريم هنا أدنى درجة. وإن كان ذلك الفّن ال يحمل شيئا 

التّجاريّة.  العمليّة  التي هي عمدة  التّسويقيّة  األعمال  بل يكون مطلوبا يف بعض  من ذلك فهو مباح، 

أنّه  أو  الّله سبحانه  إىل تعظيم غري  إنسانّي يدعو  الذي يعرض ملبسا فوق تمثال  التّاجر  أّن  من يظّن 

يقاس عىل املرشكني الذين كانوا يصّورون األصنام ويصنعون األوثان بغاية التّشجيع عىل عبادة غري الّله 

سبحانه؟ ومن يظّن أّن من يصّور حصانا أبيض جميال أو قّطة أو كلبا أو حقال أو حديقة غنّاء ذات ألوان 

متناسقة يدعو إىل مثل ذلك؟ ومن يظّن أّن من يعّلق تلك الّصور أو غريها عىل جدران بيته يعّظم غري 

الّله سبحانه؟ أليس تعليق صور الوالدين حتّى وهم أحياء مدعاة إىل بّرهما وتعظيمهما وإكرامهما؟. 

ألسنا مأمورين بتعظيمهما، وهو تعظيم ال عالقة له بتعظيم اّلله سبحانه. تعظيم الله للعبادة. وتعظيم 

الوالدين لتعظيم الله نفسه سبحانه فهو اآلمر بذلك؟ ومن ينحت صورا مشّكلة مجّسمة إلبن خلدون 

الذين قّدموا لإلسالم ولحضارته علوما ومعارف، هل هو  الّرجال  أو لغريه من  مثال يف عاصمة عربيّة 

يدعو إىل عبادة إبن خلدون أو غريه. هل أّن ذلك يهّون من عبادة الّله سبحانه؟ 

الّلسان  كلمة  من  أثقل  اليوم  الّصورة  وكلمة  ضمريه.  وهي  كّلها.  األرض  لسان  هي  اليوم  الّصورة 

بمّرات ومّرات. علينا إذن تحطيم كّل الفضائيات حتّى التي تعّلم  القرآن الكريم. أليس املصحف نفسه 

اليوم مصّورا تصويرا مجّسما؟ ومن يحتفظ بصورة زوجته أو حتّى مخطوبته يف حافظة نقوده أو عىل 

جدران بيته أو يف مكتبه، هل هو يعّظمها تعظيما يخدش عبادة الّله سبحانه؟ وماذا عن صورة الكعبة 

التي هي يف كّل بيت؟ ومن ذا فإّن التمّحل القديم لفقهنا الذي عالج هذه القضيّة يف أزمنة أخرى وأمكنة 

أخرى ومالبسات أخرى لم يعد يجدي. والتّمييز إىل حّد اليوم بني صورة مجّسمة ولها ظّل وبني أخرى ليس 

لها ذلك، وبني صورة ذات نفس أو روح أو بغري ذلك هو تمييز عفا عنه الّزمن. والتّصوير امللعون أهله 

هو تصوير ما يعّظم غري الّله فحسب. وكّل فّن أو تصوير أو نحت أو تشكيل أو تمثيل ليس فيه تعظيم 

لغري الّله سبحانه، وليس فيه عدوان عىل الفطرة بإظهار العورات التي تدعو إىل تدنيس القيم التي بها 

نحن أنايّس مكّرمون. كّل ذلك ليس هو مباح فحسب بل هو واجب جماعّي تكافيلّ يف زمن عربدت فيه 

الّصورة كّل العربدة وأضحت فيه للجمال والّزينة وفنون التّصوير والنّحت والتّشكيل مدارس ومعاهد 

وكّليات ومسابقات. أّما جعل اإلسالم خصما للفنون وعدّوا لإلبداع وضّدا للجمال والّزينة والتّعّمق يف ذلك 

والتّشّدق فهو صنيعة الفارغني الذين يريدون سجن اإلسالم يف شبه الجزيرة العربية قبل خمسة عرش 

قرنا. كلمة التّصوير نفسها تغرّي معناها بنسبة 180 درجة كما يقال. ومن ال يعي التّطّورات والتّغرّيات 

بعلم وفقه ومعرفة وحفظ لألصل اآلصل الذي ما جاء اإلسالم إالّ لغرسه ـ وعىل رأسه طّرا توحيد الواحد 

بالّدليل  العربة  أحد علمائه.  أو  إىل اإلسالم  داعية  أنّه  إليه  لو أشري  ـ فهو يفسد. حتّى  الّديان سبحانه 

والعلم وليس بقول هذا أو ذاك. فنون التّصوير نحتا وصورة وتشكيال وصوتا وصورة أضحت 

اليوم ماّدة يدعى بها إىل اإلسالم وليست ماّدة تخصم التّوحيد.
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أهل االختصاصأهل االختصاص

تطّور نظرّيات الحركةتطّور نظرّيات الحركة

الحلقة  الّسابعة: مسألة األجسام الّثالثة المقّيدةالحلقة  الّسابعة: مسألة األجسام الّثالثة المقّيدة

مقدمة وتعريف

الحلقة  يف  صعدنا  ثّم  ومن  الحركة  قوانني  نشوء  عن  تحّدثنا  األوىل  الحلقة  يف 

الثّانية نحو مسألة جسمني كأبسط مسائل امليكانيكا الّسماويّة عىل اإلطالق ومع 

ذلك فهي غري محلولة حالّ تاّما ورصيحا يف الّزمن، ثّم أكملنا الّطريق والتّطبيق يف 

الحلقات التّالية، ويف هذه الحلقة نستعرض واحدة من أروع املسائل الكالسيكيّة 

يف امليكانيكا الّسماويّة ومن أبهي مسائل العلم عىل اإلطالق، وبسببها نشأت علوم 

جديدة مثل األنظمة الّديناميكيّة، ونظريّة الفوىض، والتّوبولوجيا، وتطّورت علوم 

التّفاضليّة خصوصا  كانت قد نشأت من مسائل سابقة مثل طرق حّل املعادالت 

مع نظريّة االقالق. وهي تُعرف بمسألة األجسام الثاّلثة، وفيها تتّم دراسة حركة 

األجسام  هذه  أحد  أّن  اعتربنا  وإذا    M
3
, M

2
 ,M

1
بينها  فيما  تتجاذب  كتل  ثالثة 

صغري جّدا باملقارنة بالجسمني اآلخرين، بحيث أّن حركة ذلك الجسم 
 
M

3
الثاّلثة 

املتناهي يف الّصغر ال تؤثّر ىف حركة الجسمني اآلخرين وإنّما هو الذي يتأثّر بهما 

M تدوران ىف مدارات دائريّة حول 
2
 ,M

1
معا، سّميت باملسألة املقيّدة وإذا اعتربنا أن 

ذلك  وكّل  الثاّلثة.  لألجسام  الّدائريّة  املقيّدة  املسألة  سّميت  املشرتك  الثّقل  مركز 
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في  الكالسيكيّة  المسائل  أروع  من  واحدة  الثاّلثة  األجسام  مسألة   
الميكانيكا الّسماويّة، ومن أبهي مسائل العلم على اإلطالق، وبسببها نشأت 

علوم جديدة مثل األنظمة الّديناميكيّة، ونظريّة الفوضى، والتّوبولوجيا.

اإلصالح )178(-  ماي 2022تطور نظريات الحركة )7(: مسألة األجسام الثالثة المقيدة - أ.د. فوزي أحمد عبد السالم

تبسيطات للمسألة كي نتمّكن من حّلها بشكل  تقريبي، وحتّى مع هذه التّبسيطات فالحّل وإن كان 

أثبت وجوده إالّ أنّه غري معروف يف صورته الرّصيحة أي الحصول عىل مواضع األجسام الثاّلثة كدوال 

يف الّزمن. عىل املستوى الّريايض، تتعّلق مشكلة األجسام الثالثة بحّل نظام من ثالث معادالت تفاضليّة 

عاديّة غري خّطية من الّرتبة الثّانية تعطي مواضع  األجسام الثاّلثة )جسمني كبريين مثل )الّشمس – 

األرض( أو )األرض – القمر( والجسم الثّالث املتناهي يف الّصغر( أو أي نظام آخر كدوال يف الّزمن. ومن 

املمكن استخدام أي مجموعة من اإلحداثيّات لتمثيل املواضع مثل اإلحداثيّات الكارتيزيّة أو االسطوانيّة 

عىل 
 
M

3
وأخذنا 

 
M

E
عىل أنّها كتلة األرض 

 
M

2
M وأخذنا

S
عىل أنّها كتلة الّشمس 

 
M

1
أو الكرويّة، فإذا أخذنا 

، فإّن هذه املعادالت تأخذ الّصورة التّالية:
 
M

M
أنّها كتلة القمر 

الّرتبة املعادالت املقابلة هي معادالت  من  خطيّة  غري  تفاضليّة 
ثابت الثّانية حيث املوضع     والتّسارع          هو   Gو الزمن  يف  دوال  هما 

الجذب العام وكما أسلفنا أثبت وجود ووحدانيّة الحّل من خالل نظريّة 
الرّصيحة بعيدة جّدا حتّى  التّفاضليّة، لكن مازالت صورته  املعادالت 
التّعقيد، فهل توجد  القدر من  الّريايض عىل هذا  اآلن. إن كان الوضع 

حيلة رياضيّة ما تقربنا عىل طريق الحّل؟.

rr
..

اإلحداثّيات الّدوارة

ما هو أفضل نوع من املتغرّيات التي يجب استخدامها لحّل هذه املسألة التي تبدو سهلة وبسيطة،لكنّها 

عىل العكس من ذلك تماما، وكأنّها الّردع الحقيقي للغرور البرشي؟، فعندما تقرتب ولو من بعيد من 

النّموذج الحقيقي للّظاهرة الطبيعيّة ال يمكنك إالّ التّسليم بأّن قدراتك محدودة بل ومحدودة جّدا. فهل 

من األنسب أن تصف هذه املتغرّيات املواضع والّزوايا النّسبيّة بني كّل جسمني من األجسام الثاّلثة؟. هل 

ربّما يكون من األنسب استخدام أنواع مختلفة من أنظمة اإلحداثيّات الّدوارة Rotating systems؟، وهل 

من املمكن االستفادة من الكّميات الثّابتة يف مشكلة الجسمني غري املقلقة؟. 

العديد من هذه األفكار تّم طرحها يف القرنني املاضينّي لحّل هذه املسألة. ويف جميع الحاالت، كان املنهج 

الباحث بصياغة املشكلة باملتغرّيات املختارة. ويحّدد  الثاّلثة هو أن يقوم  املتّبع لحّل مشكلة األجسام 

الوسيط الّصغري والذي عند مساواته بالّصفر، فإّن املشكلة ستنهار فورا وتؤول إىل شكل سهل للحّل. ثّم 

يقوم الباحث بفك متسلسلة قوي يف هذا الوسيط، مع االحتفاظ بعدد من الحدود ذات التّأثري عىل الحّل. 

وعىل الّرغم من كّل هذه الجهود املبذولة لحل املسألة، لم نحصل عىل إجابات جيّدة بشكل مريض. 
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المسابقة الملكّية 

كان ملك الّسويد والنّرويج »أوسكار الثّاني« Oscar II شغوفا بالعلم وخصوصا بالّرياضيّات، فقد 

 Uppsala التحق بالبحريّة وهو يف سّن الحادية عرشة وأحّب الّرياضيات حبّا كبريا، وعند التحاقه بجامعة

درس الّرياضيات فيها. ويف عيد ميالده الّستني اقرتح عليه صديقه الّريايض »ماجنوس جوستا ميتاج 

وذلك  الثاّلثة  األجسام  ملسألة  تحلييل  حّل  إيجاد  إمكانيّة  حول  علميّة  »ملكيّة«  مسابقة  إقامة  ليفلر« 

التّبسيط  الثاّلثة فقط. مع إمكانيّة  املتبادل بني األجسام  القوى املؤثّرة هي قوى الجذب  أّن  بافرتاض 

بافرتاض أّن كتلة أحد األجسام صغرية جّدا بحيث تتأثّر بقوى الجاذبيّة النّاشئة عن الجسمني اآلخرين 

وال تؤثّر تلك الكتلة املتناهية يف الّصغر يف حركة الجسمني الكبريين.  تبارى يف تلك املسابقة كّل األسماء 

الالّمعة يف العلم وقتها وإىل يومنا هذا، لكّن الجائزة كانت من نصيب املهندس والّريايض الفرنيس »هنري 

بوانكاريه« بالّرغم من أنّه لم يستطع حّل املسألة، لكنّه برهن عىل استحالة حّلها حالّ تحليليّا تاّما يف 

إطار ما هو معروف من رياضيّات يف حينها وخصوصا عدم توّفر زمر التّماثل التي تولد ثوابت الحركة 

والتي بدورها تمّكننا من التّنبؤ بمستقبل الحركة داخل هذا النّموذج. وإىل يومنا هذا لم يكتشف زمر 

إىل  املسألة  أّدى برهان »بوانكاريه« عن عدم نظاميّة  التّطبيقيّة.  املسائل  النّوع من  تماثل تخّص ذلك 

إكتشاف نظريّة الفوىض chaos  theory والبداية الحقيقيّة للتّوبولوجيا كعلم »topology« بل ولألنظمة 

 . »dynamical systems« الّديناميكيّة أيضا

بعض الحلول الخاّصة: نقاط االّتزان

ظهرت مشكلة األجسام الثاّلثة عام 1680، وحينها أظهر »إسحق نيوتن« أّن بإمكان قوانني الجاذبيّة 

التي اكتشفها أن تصف طريقة دوران جسمني تساهم الجاذبيّة يف اتّصالهما، كحال كوكب يدور حول 

نجم مركزي. غري أنّه لم يتمّكن من التوّصل إىل حّل ملسألة األجسام الثاّلثة التي تدور حول بعضها بعضاً. 

ويف القرن الثّامن عرش، توّصل »الجرانج« و»أويلر« إىل بعض الحلول الخاّصة لهذه املسألة وسّميت هذه 

الحلول بحلول نقاط االتزان. وعام 1970 وبمساعدة الحواسيب اإللكرتونيّة، توّصل الفرنيس »ميشال 

هينون« واألمريكّي »روجر بروك«، إىل مزيد من الحلول. وحتّى وقت قريب، جرى تصنيف حلول مسألة 

األجسام الثاّلثة ضمن ثالث فئات هي: فئة »الجرانج-أويلر«، وفئة »بروك-هينون«، وفئة الّرقم ثمانية، 

أّن الفئة األخرية توّصل إليها األمريكي »كريستوفر مور«، من معهد سانتايف، يف العام  مع اإلشارة إىل 

1993. وترجع تسمية الفئة األخرية بالّرقم ثمانية إىل أّن مدارات األجسام الثاّلثة يُشبه الّرقم ثمانية 8. 

ويبدو حّل »الجرانج-أويلر« أكثر بساطة، ألنّه يقرتح أّن هذه األجسام تدور عىل غرار ما تفعل مجّسمات 

ظهرت مشكلة األجسام الثاّلثة عام 1680، وحينها أظهر »إسحق نيوتن« أّن   
بإمكان قوانين الجاذبيّة التي اكتشفها أن تصف طريقة دوران جسمين تساهم 
الجاذبيّة في اتّصالهما، كحال كوكب يدور حول نجم مركزي. غير أنّه لم يتمّكن 

من التوّصل إلى حّل لمسألة األجسام الثاّلثة التي تدور حول بعضها بعضا.

اإلصالح )178(-  ماي 2022تطور نظريات الحركة )7(: مسألة األجسام الثالثة المقيدة - أ.د. فوزي أحمد عبد السالم
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األحصنة يف دّوامة األطفال التي تنصب يف منتزه لأللعاب، إذا فصلت بينها مسافة متساوية. يف املقابل، 

يقرتح حّل »بروك-هينون« أّن جسمني يندفعان ذهاباً وإياباً باتجاه الّداخل، فيما يدور الجسم الثّالث 

حولهما من الخارج.

حلول »الجرانج - أويلر«

تمكن »لوينارد أويلر« من حّل املسألة يف صورة خاّصة جّدا مّكنته من معرفة ثالث نقاط يف فضاء 

منهما(  لكّل  املداري  املستوي  يف  )أي  الكبريتني  الكتلتني 

الواصل  الخّط  عىل  تقع  بأنّها  هندسيّا  النّقاط  هذه  تتميّز 

القوى  محصلة  بانعدام  وفيزيائيّا  الكبريتني،  الكتلتني  بني 

نظام  يف  عندها  الّصغر  يف  املتناهي  الجسم  عيل  املؤثّرة 

بنقاط  تسميتها  إىل  بالعلماء  حدا  مّما  الّدوارة،  اإلحداثيّات 

  L1 ,L2, L3  االتزان الخّطية. تقع هذه الحلول املتّزنة عند

عىل الخط الواصل بني الجسمني الكبريين يف الّشكل املقابل. 

تمكن »الجرانج« بعد ذلك من إيجاد حلول أخرى غري التي 

الواصل  الخّط  عىل  ليستا  نقطتني  فوجد  »أويلر«،  أوجدها 

بني الكتلتني الكبريتني وإنّما يف مستوي الحركة املدارية للجسمني الكبريين بحيث تعمل مثلث متساوي 

 .L4, L5 األضالع مع الكتلتني الكبريتني وهما

يف هذه النّقاط الخمسة، إذا كان لدينا جسمان كبريان يدوران يف مدارات دائريّة حول املركز الكتلة 

املشرتك لهما ينتج من هذا النظام وجود خمس نقاط  يف الفراغ، بحيث إذا وضع جسيم ثالث صغري الكتلة 

)كتلته مهملة من املمكن أن يكون محطة فضائيّة( يف إحدى هذه النّقاط، فسوف يظّل يف هذا املكان 

بالنّسبة إىل الجسمني اآلخرين، كما يشاهد يف إطار اإلحداثيّات الذي يتحّرك برسعة زاوية مساوية لرسعة 

الجسمني  لكّل من  التّثاقيل  املجال  أّن  الكتلة املشرتك لهما. نجد  الكبريين حول مركز  الجسمني  دوران 

األولني »الكبريين« يتوازن تماما مع قّوة الّطرد املركزي عند هذه النّقاط االتزانيّة، مّما ينتج ثبات الجسم 

املتناهي يف الّصغر بالنّسبة للجسمني الكبريين)1(. يف الحلقة القادمة سنتطرق إىل موضوع استقرار تلك 

النّقاط الهاّمة جّدا للّدراسات الفضائيّة.

.C. Murray and S. Dermott, Solar system Dynamics, Cambridge University Press, 2000  )1(

جّدا  خاّصة  صورة  في  الثاّلثة  األجسام  مسألة  حّل  من  أويلر«  »لوينارد  تمكن   
مّكنته من معرفة ثالث نقاط في فضاء الكتلتين الكبيرتين تتميّز هندسيّا بوقوعها 
القوى  محصلة  بانعدام  وفيزيائيّا  الكبيرتين،  الكتلتين  بين  الواصل  الخّط  على 

المؤثّرة على الجسم المتناهي في الصغر عندها في نظام اإلحداثيّات الّدوارة

اإلصالح )178(-  ماي 2022تطور نظريات الحركة )7(: مسألة األجسام الثالثة المقيدة - أ.د. فوزي أحمد عبد السالم
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همسةهمسة

كرة الثلج ) كرة الثلج ) 22  ((

الحساب والجزاء ولكن من حّق  اإلنسان وال من مشموالته  ليس من حّق 

كّل املجتمعات البرشيّة كيفما كانت معتقداتها بل من الّضوري لها تنظيم  

العالقات بني أفرادها وتفعيل قوانني تنعت بـ  »جزائيّة« . وأهداف هذه القوانني 

ال تنأى عن أسس الّردع والثّأر والتّحييد وإرجاع الحّق ألصحابه إن أمكن ذلك.      

وبني فكرة الحساب والجزاء ومبدإ تنظيم املجتمع خيط رفيع ولكنّه بنّي. وقد 

اقرتح اإلسالم يف هذا املضمار بعض الحدود »الجزائيّة«، أّما فيما يخّص العالقة 

العموديّة الرّصفة بني اإلنسان وخالقه، أي العالقة التي ال تتداخل مع غريه من 

أفراد املجتمع، فالقرآن واضح وجيل إذ تبنّي العديد من اآليات البيّنات واملباشة 

إنسان حرش  العبد وربّه وال يحّق ألّي  العقيدة والعبادات شأن بني  أن مسألة 

نفسه بتاتا. األمر واضح  وجيلّ إالّ ملن يريد أن يعّلمنا إسالما من وراء القرآن.

يقول تعاىل:﴿ الَ إِْكَراَه يِف الدِّيِن﴾)1( ويقول أيضا :﴿َفَمن َشاَء َفْليُْؤِمن َوَمن 

َجِميًعا *  ُكلُُّهْم  اأْلَْرِض  يِف  َمن  آَلَمَن  َربَُّك  َشاَء  َفْليَْكُفْر﴾)2( ويقول :﴿َوَلْو  َشاَء 

أََفأَنَت تُْكِرُه النَّاَس َحتَّٰى يَُكونُوا ُمْؤِمِننَي﴾)3( ...واألمثلة عديدة …                                               

 والتّكفري إجماال هو خطأ مرّكب؛ خطأ يف املنطق وخطأ يف املنطقة، فالتّكفرييّون 

ينتحلون اختصاصا من اختصاصات الّله وهو الحساب، ويحرشون أنفسهم يف 
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منطقة خاّصة ممنوعة عليهم بني الّله وعبده.                                           

ومسألة الرّدة، يف نفس الّسياق، ولكنّها مسألة شائكة بعض اليّشء رغم وضوح القرآن. فليس فيه 

ذكر أو إشارة لترشيع حّد للرّدة. املشكل ربّما أنّه يف خضّم التّدافع الحضاري والّسيايس ولدت الفكرة 

وسيطرت عىل العاّمة وغالب الخاّصة، وأنا من موقعي أقول لن يعّلمني أحد إسالما من وراء القرآن، 

حتّى ولو كان من كبار األئّمة. هذا وإنّي أنحني إكبارا وإجالال لجّل األئّمة الكبار وأعتقد أّن الّله سوف 

يؤجرهم عن سعيهم وتوفيقهم يف أغلب األمور، وسوف  يسائلنا إن ادخرنا جهدا يف إصالح ما لم يتوّفقوا 

نْيَا َواآْلِخَرِة  فيه. يقول تعاىل :﴿َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُوَلِٰئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم يِف الدُّ

* َوأُوَلِٰئَك أَْصَحاُب النَّاِر * ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ﴾)4(.

أوال، اآلية ال تذكر حّدا للّردة ال مباشة وال تلميحا بل تؤّكد أّن من يرتّد وال يتوب ) فيمت وهو كافر ( 

فحسابه عند ربه عسري . ثانيا،لسائل أن يسأل:ملاذا ذكرت مسألة الرّدة يف القرآن كحالة ذات خصوصية؟ 

بكل بساطة أشار إىل املرتّد كما توّعد سبحانه وتعاىل أصحاب املائدة :﴿َقاَل اللَُّه إِنِّي ُمنَزِّلَُها َعَليُْكْم * َفَمن 

َن اْلَعاَلِمنَي﴾)5(. وكما قال تعاىل:﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّٰى  يَْكُفْر بَْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي أَُعذِّبُُه َعذَابًا الَّ أَُعذِّبُُه أََحًدا مِّ

نَبَْعَث َرُسوالً﴾)5( فاملرتد تعرف عىل اإلسالم عن كثب  وسيسائله الله عىل اساس مختلف مقارنة بمن لم 

تصله رسالة اإلسالم بصفة جلية، وهذه مجّرد إشارات من الله عز وجل حول قوانني املحاسبة، قوانني 

ال يمكن وال ينبغي للبرش اإلملام بها واستيعابها فما بالك بالحكم الفعيل.من يجرؤ وينّصب نفسه مكان 

أبدأ بتوزيع صكوك  التكفرييني ولن  قايض القضاة وأحكم الحاكمني؟.وسوف لن أخطئ وأسلك مسلك 

الغفران ومراتب اإليمان ولكن وملجّرد الفكرة لو نظرنا إىل عقيدتهم لالحظنا أنها تفتقر إىل النقاء واليقني : 

النقاء من التعّصب والرياء، واليقني يف وعد الله وعدله، فيعجلون ويستعجلون الحساب والثواب والعقاب .

يف هذا الّسياق، انطلقنا من خلل يبدو بسيطا، والحقيقة أّن األغلبيّة الغالبة من األئّمة الكبار كانوا دائما 

يحذّرون من التّكفري وكانوا يضعون شوطا صارمة لتفعيل »حّد الرّدة« ) القايض الرّشعي يحتكر األمر(، 

ع الخطأ ولو بمحاذير وتضييقات كبرية، ال أحد يضمن عدم االنفالت.فأصبح بعض الهمجينّي  ولكن إذا ُشّ

التّكفرييني ـ تلقائيّا أو انسياقا ملخابرات وعصابات إجراميّة - يسمحون ألنفسهم بتكفري النّاس وقتلهم 

وهذه الطاّمة الكربى وهذا نقيض اإلسالم. ومرة أخرى ، كرة الثّلج …...كرة النّار 

تنطبق مقولة »إّن في االختالف رحمة« على فقه العبادات وعلى األمور التّفصيليّة   
والثّانويّة لكي يتسنّى لنا اختيار األيسر، أّما المسائل المبدئيّة فال ينبغي تطبيع اإلختالف 
إلى  للوصول  والتّعاون  الجهود  تظافر  يجب  بل  رحمة،  أنّه  أساس  على  له  واإلطمئنان 

الحقيقة وتنقية األسس واألصول الفكريّة من الّشوائب إن ثبت ذلك.

اإلصالح )178(-  ماي  2022كرة الثلج )2(- رضوان مقديش

)1( سورة البقرة - اآلية 256 

)2( سورة الكهف - اآلية 29 

)3( سورة يونس - اآلية 99 

)4( سورة البقرة - اآلية 217 

)5( سورة املائدة - اآلية 115 

)6( سورة اإلرساء - اآلية 15 
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 يف الرابع من مثل هذا الشهر )ماي( من سنة 1914، ولد ضيف هذا الركن، املفّكر والباحث الياباني  

اليابان. وهو باحث ولغوّي وأستاذ جامعّي، درَّس يف معهِد  إيزوتسو« بمدينة طوكيو يف  »توشيهيكو 

لدراسة  امللكي  املعهد  ويف   ،)1968-1954( طوكيو  يف  »كيو«  بجامعِة  والّلغويِة  الثقافيِة  الِدراساِت 

الفلسفِة يف طهران، ويف معهد الّدراسات اإلسالميّة من جامعة »مكجل« يف مونرتيال بكندا، وكان عضوا 

يف األكاديمية اليابانيّة وأستاذا فخريّا بها.   

الّلغة والتّصّوف، وكان موهوباً جّداً  الّديانات األخرى، وعن  الُكتُِب عن اإلسالِم وعن  ِمْن  ألف العديد 

يف تَعّلم الّلغاِت األجنبيِّة، وكان عىل معرفة دقيقة بالعربيّة، والفرنسيّة واألملانيّة، فضالً عن اإلنكليزيّة، 

وهو من أوائل من ترجم القرآن الكريم إىل الّلغة اليابانيّة، وترجمته معروفة بدّقِتها الّلغويِّة، وما زاَلْت 

إىل اليوم مشهورة ومرجعا معتمدا يف األعمال العلميّة.

باإلضافة إىل تلك الرّتجمة املميّزة للقرآن، فإّن لـ »توشيهيكو إيزوتسو« العديد من املؤّلفات حول اإلسالم 

بالّلغة اإلنقليزيّة تُرجم منها إىل العربيّة : » بني الّله واإلنسان يف القرآن: دراسة دالليّة لنظرة القرآن إىل 

الّدينيّة يف القرآن«، و»مفهوم اإليمان يف علم الكالم  العالم.«)يف ثالثة أجزاء(، و»املفهومات األخالقيّة - 

أ.د. عيىس عيل العاكوب، وصدرت الرّتجمات بالرّتتيب سنة  الثاّلثة  اإلسالمي«، وقد قام برتجمة الكتب 

2007 و2008 و2010. وهناك ترجمة أخرى للكتاب األول بعنوان: »الّله واإلنسان يف القرآن، علم داللة 

الّرؤية القرآنيّة للعالم«، أعّدها الدكتور هالل محمد الجهاد، وذلك عن املنظمة العربيّة للرّتجمة عام 2007.

الّرئيسة  الفلسفيّة  للمفهومات  مقارنة  »دراسة  كتاب  باإلنقليزيّة  أيضا  إيزوتسو«  »توشيهيكو  لـ 

يف التّصّوف والّطاويه« )1984(و»الّلغة والّسحر«)1956(. أّما باليابانيّة فقد ترك لنا املؤّلفات التّالية: 

و»الكون  والّذات«  و»الوعي  اإلسالميّة«  و»الثقافة  الّصوفيّة«  و»الفلسفة  اإلسالمي«  الفكر  »تاريخ 

وأضداد الكون«، وهي تنتظر من يرتجمها لتعّم الفائدة الجميع. 

ينتمي »توشيهيكو إيزوتسو« الذي تويّف يف غّرة جويليّة 1993 إىل مدرسة املستعربني اليابانيني الذين 

أن  بعد  اليابانيّة  يف  العربيّة  الّدراسات  مصطلح  ويفّضلون  كمسترشقني  تصنيفهم  بشّدة  يرفضون 

حمل مصطلح »االسترشاق« وزر املواقف الّسلبيّة التي عّرضت أصحابها للنّقد الّصارم حتّى من جانب 

الباحثني املنصفني أو املوضوعينّي يف الغرب نفسه، ولهذا كانت أعمال »توشيهيكو إيزوتسو« مضاّدة 

لالسترشاق الغربي بشّقيه األوروبي واألمريكي وبعيدة كّل البعد عنها، فقد استطاع أن يرشح اإلسالم يف 

سياقاته الّدينيّة – الّروحيّة والحضاريّة مًعا لبقيّة العالم، عىل نحو أكاديمي .

شخصّياتشخصّيات

المفّكر والباحث اليابانيالمفّكر والباحث الياباني
»توشيهيكو إيزوتسو«»توشيهيكو إيزوتسو«
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وقد تميزت أعماله باملوضوعيّة والحياد العلمي واإلنصاف والدّقة واالحرتام 

للقرآن واإلسالم، وقد تجىّل ذلك يف اعتماده املباش عىل الّلغة العربيّة وإتقانه 

الّدقيق لتفاصيلها، ورفضه دراسة املفاهيم القرآنيّة من خالل لغات أخرى. 

واملعجم  النّحو  تفاصيل  بأدّق  مزّودة  أنّها  ويرى  العربيّة،  الّلغة  يقّدر  فهو 

الّلغوي، وهناك الكثري من املراجع املتّصلة بفقه الّلغة، وحقل التّفسري القرآني 

الّداليل ويف  خاّصة، ويؤّكد اعتماده هذه املصادر كمساعدات قيّمة يف درسه 

دراسته للقرآن الكريم، إضافة إىل الّشعر الجاهيل الذي يعرف بدّقة معانيه 

ومفرداته الغريبة، وهي معرفة ال تكاد توجد عند كثري من الباحثني العرب.

ثالثة  إىل  القرآن، وقّسمها  يف  األخالقيّة  املفاهيم  »إيزوتسو« عىل  اشتغل   

البرش.  أفراد  الّسلوك بني  الّله ومبادئ  الّله األخالقيّة، صفات تحّدد موقف اإلنسان من  أصناف: صفات 

وسعى يف أبحاثه إىل تأسيس أرضيّة معرفيّة جيّدة لقراءة القرآن الكريم والثّقافة التي أشاعها، من خالل 

دراسة دالليّة للقرآن هدفها البحث عن رؤية القرآن لكيفيّة بناء عاَلم الوجود، وما هي املكوِّناُت الّرئيسُة 

للعالم، وكيف يُْربَط بعُضها ببعض، فيكون ِعْلُم دالالت األلفاظ وتطّورها، يف هذا املعنى، نوعاً من ِعْلم وجود 

مّحدد وحّي ومتحّرك. ويرى »إيزوتسو« أّن الكشف عن الّرؤية القرآنيّة للعالم يعتمد عىل دراسة ما يسّميه 

التّعابري املفتاحيّة يف القرآن وهي الكلمات الّرئيسة التي تمثّل مركزاً يف فهم موضوع معنّي أو حقل داليل 

تنتمي إليه مجموعة أخرى من الكلمات. ويستحض حقيقة أّن لكّل كلمة معنى وضعيّاً أساسيّاً ال يتغرّي 

بتغرّي االستعمال، ومعنى سياقيّاً يضفي عىل الكلمة معاني جديدة قد تقطع مع معناها األصيل وتصبح 

كلمة جديدة كليّاً يف معناها، وهذا شأن املفردات القرآنيّة. وقد خّصص كتابه»مفهوم اإليمان يف علم الكالم 

اإلسالمي« للتحليل الّداليل ملصطلح »اإليمان« وملفهومات مفتاحيّة أخرى مرتبطة به. السيما وأنّه يرى أّن 

مفهوم اإليمان هو األهم بني املفهومات الكالميّة يف اإلسالم، وقد أثار مناقشاٍت حادًة منذ القرون األوىل.

أدرك »إيزوتسو« البعد الروحّي العميق لإليمان، وأنّه يحتاج إىل معالجة مختلفة، إذ املسائل الكالميّة 

العقليّة ليس يف وسعها معالجة مسائَل اإليمان التي عمرت قلوَب املسلمني عىل امتداد العصور معالجة 

شاملة . وهو يرى  أّن املعالجة الَكالميّة ]نسبًة إىل علم الكالم[ ملفهوم اإليمان أقرُب إىل ُمالمسة الجانب 

ضاربة  ِوْجدانيّة  ملسألٍة  عقليّة  معالجٌة  ألنّها  ذلك  للمسألة؛  الّشْكيلّ  الخارجّي 

ذاتّي  تجلٍّ  يرى،  فيما  الّذهنّي،  الخارجّي  هذا  لكّن  النّفس.  أعماق  يف  الجذور 

لـ»الّداخيلّ«. 

هذا اللون الجديد يف الّدرس القرآني يمكن اعتباره تطويراً عميقاً يف أكثر من 

املوضوعي،  التفسري  مناهج  تطوير  يف  يسهم  فهو  اإلسالمية،  العلوم  يف  مجال 

كما يمكن اعتباره لوناً من الدرس البالغي للقرآن، ويف إطاره األسمى هو درس 

التي احتواها  التغيري  القرآن للعالم، ومنهجية  التي يقدمها  للفلسفة اإلسالمية 

القرآن وتجسدت يف عرص نزوله.

اإلصالح )178(-  ماي 2022المفّكر والباحث الياباني »توشيهيكو إيزوتسو«
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)1( شْمـُس الَغـريـب

َطـاَف الَغريُب ِقفاَر بُلداِن اْلُوجوِد...

َلْم يَستَِسْغ ُطْعماً ِلُغربَتِه، 

َوتـاَه عىل أَِديـِم األَْرِض،

ْمِس،  يَبْحُث َعن ِظـالِل الشَّ

ال يَْرىَض ِسَوى ِبَزواِل َليِْل ُهموِمِه،

ِمثَْل الذي َعبثَْت ِبِه، يف الِبيِد،

نَْكَسبَُة)*( اْلَمنـوْن...

أَْلَقى الرِّحـاَل ِبُقدِسنا ُمْستَْسِلَما...

َوأَناَخ يف واِدي امَلعـاِرِج ُمْحِرَما...

ْت َلُه ُكلُّ اْلُمـروِج، ِبَزْهِرها، َفيَض اْلَهنَا، َمدَّ

َما. أَْلَقْت َعليِه، ِبال ِشـراٍع ظاِمٍئ، ُمَهَج السَّ

نَثَرْت َعليِْه، َحفـاَوًة، ِعطَر اْلُوروِد، 

بابَِة يف أََمـاِن. وأَْلبَستُْه، ِبِعّزٍة، تـاَج الصَّ

غنَّى ِبَمْقَدِمِه الثََّرى،

نَطَقْت ِبِرحلِتِه أَساِريـُر الدَُّجى،

َوَشَدْت، ِبَطْلعِة َشْمِسِه، ُسُحُب الِوَصـاِل ترَبُّكاً،

)أُبِدعت القصيدة، افرتاضاً، عام: 4678م(

حديقة الشعراءحديقة الشعراء

َرّفْت ِبِذكِر ُقُدوِمِه أَْجفـاُن َعّكَة، واْلَخليِل،

وَغزَُّة الُكربَى تَمـايََل نْخلُها،

 وتَحرَّكْت أَسـواُر َحيَْفـا،

واْستَجاَب َلها اْلَكِنيـُس، ِببَيِْت َلْحٍم،

يِف ُحداٍء سـاِحٍر َعَجِب...

َرأى اْلغريُب َحفاَوَة الرّتحيـِب، ثُمَّ َجثَا،

بََكـى، وبََكـى، ِلَفرحِة مـا َرأَى...

أَْلَقى الرِّحـاَل ِبُقدِسنا ُمستَبرِْشاً،

وتََعطََّرْت أَْفياُء أَْقصـانا ِبُغربَِتِه...

َوسَعْت ِلتَحُضنَُه، ِبعْشٍق خـاِلٍص،

أُمُّ اْلِقـبَـاْب.

****

)2( كـاُنوا ُهنـا

يا جنَّة الُغَربـاِء، يا ُقْدُس...

وا ِببالِد بَاِبَل واْلخليـْل. كانوا ُهنا، واْستَنرَسُ

كانوا ُهنا... َصَلبُوا ُهنا...

َزرُعوا ُفصـوالً ِمن ُفنـوِن اْلِحْقِد،

جّنة الغرباءجّنة الغرباء

)4( )نَْكَسبة(: نَْحت من كلمتَي النكبة )1948(، والنكسة )1967(.
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َرّفْت ِبِذكِر ُقُدوِمِه أَْجفـاُن َعّكَة، واْلَخليِل،

وَغزَُّة الُكربَى تَمـايََل نْخلُها،

 وتَحرَّكْت أَسـواُر َحيَْفـا،

واْستَجاَب َلها اْلَكِنيـُس، ِببَيِْت َلْحٍم،

يِف ُحداٍء سـاِحٍر َعَجِب...

َرأى اْلغريُب َحفاَوَة الرّتحيـِب، ثُمَّ َجثَا،

بََكـى، وبََكـى، ِلَفرحِة مـا َرأَى...

أَْلَقى الرِّحـاَل ِبُقدِسنا ُمستَبرِْشاً،

وتََعطََّرْت أَْفياُء أَْقصـانا ِبُغربَِتِه...

َوسَعْت ِلتَحُضنَُه، ِبعْشٍق خـاِلٍص،

أُمُّ اْلِقـبَـاْب.

****

)2( كـاُنوا ُهنـا

يا جنَّة الُغَربـاِء، يا ُقْدُس...

وا ِببالِد بَاِبَل واْلخليـْل. كانوا ُهنا، واْستَنرَسُ

كانوا ُهنا... َصَلبُوا ُهنا...

َزرُعوا ُفصـوالً ِمن ُفنـوِن اْلِحْقِد،

وَن، يِف َوَضِح النَّهـاِر، َومنِْفيُـّ

يُساِفُروَن، َوَليلُُهْم أَْمٌر َجديـُد.

ثَْكـىَل ُهنـاَك، َوالِجئُـوَن، ِبُروِحهْم، 

بَذَُروا: َمفـاِتيـَح اللِّـَقـاِء.

ُهم أَْوِفيـاُء َمضـْوا،

ِبال أَْدنَى ِشَقـاٍق، َقد َقَضـْوا...

َقد َجـرَُّعـوا، َقرْساً، َمراَرَة ُجرِحنا...

َوأَذاَقُهم ِذئُْب اْلَغضا َجْمراً أََحرَّ ِمَن اْلَغَضا...

ْوا، ِبُصدوِرِهم َدْومـاً تََصـدَّ

داَفُعوا، يف ِشَعٍة، َعْن أَرِضنـا...

ما صاَلُحوا، ُمستَْصَغِريَن، َعُدوَُّهْم...

ُجـوا، ِبتَناُفٍس، أَْرواَحُهْم ُشُهـبـاً... َقْد أرَْسَ

وا َصِليـَل ُسيـوِفِهْم ُسُفـنـاً... بَثُـّ

َزَرُعـوا، ِبأَْكنـاِف الَحراِم، َشـذَا َجمـاِجِمِهْم،

َفأَنْبََت َزْرُعُهْم َفتْحـاً، يَُعمُّ اْلعاَلِميـَن،

َويُْعِجُز األَُدبـاَء َوْصُف ِظـالِلـِه.

بَذَُروا ِعظـاَمُهـُم ُهنـاَك،

رًة َرَويْنـاها، َوَطـرَُّزوا ُصُحفـاً ُمَطهَّ

َوأَنَشْدنَا َمغاِزيَها ِكتاباً ِلْلُخلـوِد،

َوَمـأِْرزاً يَأِْوي اْلَغريـَب،

ًة تَـتْـلُو ِبِإْعـزاٍز: َوَجـنَـّ

نَشيـَد اْلَعنَْدِليـْب.

ِمن َشِر الدَّمـاْر.

ْت ُهنا... ثَكنَـاتُُهـْم َدبَـّ

وِقالُعُهـم أَْرَخْت ِبَكلَكِلها َعىل ُكلِّ الِبالْد...

أنّـاتُـنَـا ُسِمَعْت ُهنا...

َكْم أَْرَهبُـوا... َكم أَْرَعبُـوا...

وَعىَل ُقلـوِب األَبِْرياِء وَعْهدِهْم، 

ِبُعُهـوِدهْم، َقد أَْسَدلُوا.

َهِذي بَقـايـا بَطِشِهْم: 

َقد َسطَّرْت ِحمَم اْلَهـواِن،

وأَبَْطَلْت َغَضَب النَِّجـاِد.

َهِذي ُحصـوُن َحصاِدِهْم، 

َقْد ُسيَِّجْت ِبجداِر إِْسِمنٍْت َجباِن.

َهذي َرَزايا ُضْعِفنا

: َخَجالً تُِطـلُّ

راْب. ِمن الـرََّواِبي والتُـّ

****

ـَرة )3( ُصُحٌف ُمَطهَّ

ـالْم... ى السَّ يا َجنََّة الُغَربـاِء، يا َمرْسَ

أَنّـاتُنا، يف الُقْدِس، َقْد ُسِمَعت َمـدًى،

ُمستَْشِهـُدون ُهنـاَك، أَيْتـاٌم ُهنـا...

أَْسـَرى، ِبال َخوٍف،

َفَدْوا أَْرَض الرِّباِط ِبال ِسالِح...

َجْرَحـى ُهنـاَك، ُمراِبُطـوَن ُهنـا...

اإلصالح )178(-  ماي 2022جنّة الغرباء - رشيد سوسان
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سّدي يّما ... ريص عالخالَل

ما تخيل ... ثلة للبدالة

ياما ركبوا ... الّشمس والعدالة

شقي وغربي.. ناصبني ذالله

***

نادي يّما لصبايا الكل

يغزلولك خيوط من غزل

يف املسرية إيد واحدة الكل

يخف الكيل يتوزع الحمل

***

خيوط الّشمس ... دايمة املد

والحّصادة ... ما تتحد بعد

يسلم يّما ... رحمك اليّل يمد

بالرّجالة ... زنودي ما ترتد

خيوط الّشمس ... دايمة املد

والحّصادة ... ما تتحد بعد

يسلم يّما ... رحمك اليّل يمد

بالرّجالة ... زنودي ما ترتد

***

سّدي يّما ... بيديك املالح

نجمة حمرة ... وهليل الذباح

أنا وليدك ...تحتهم نرتاح

هم الخيمة ... واسعة واملراح

***

لسماع األغنية عىل العنوان التايل:لسماع األغنية عىل العنوان التايل:
https://www.youtube.com/watch?v=bB9JHssNRxc

آداء : فرقة الشمس للموسيىق  /كلمات: من الرتاث التونيس آداء : فرقة الشمس للموسيىق  /كلمات: من الرتاث التونيس 

أغاني الحياةأغاني الحياة

خيوط الشمسخيوط الشمس
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في طريق الّنمو في طريق الّنمو 

حكمةحكمة

الرجـــل  يأتي  أن  العـدل  »ِمَن 
من الحجـج لخصومــه

بمثل ما يأتي به لنفسه«

إبن رشد

عميراتعميرات
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