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 مقدمة 

 ليلة برفقة رشطة الدين 

 

عىل   كان  السبب  لهذا  خطريًا.  تهديًدا  ميثل  املاليو  مسلمي  عقل  تحرير  بإمكانه  من  كل  إن 

الوشيك   مستقبله  ت  واستجوبته وصرير احتجزته  لقد  أكيول.  اللوم ملصطفى  توجيه  السلطات 

 مجهوًًل. 

 1 2017مريم مختار، صحفية ماليزية، أكتوبر  –

 

، رشعت يف رحلة طويلة جًدا من بلدة ويليسيل الصغرية يف ماساتشوستس، 2017سبتمرب    21يف  

 إىل كواًلملبور، عاصمة ماليزيا، دون أدىن فكرة عام كان يرتبص يل يف هذه البقعة القصية من العامل.

وهو مبادرة تهدف إىل    –مرشوع الحرية يف كلية ويليسيل  يف ذلك الوقت، كنت زمياًل زائرًا يف   

اًلعتزاز بالقيم الليربالية الكالسيكية، مثل حرية التعبري يف األوساط األكادميية األمريكية. وما قادين  

إىل ماليزيا كان مبادرة ليربالية أيًضا، وإن كانت تنشط يف محيط مختلف جًدا. سميت املبادرة جبهة 

اإلسالم )النهضة  املاليو  IRFية  مسلمو  أسسها  التعبري،  يف  جريئة  أنها  إًل  صغرية  منظمة  وهي   ،)

بحجج من اإلسالم    –املخلصون الذين تحدوا التفسريات القمعية وغري املتسامحة لإلسالم يف بالدهم  

 ذاته.

ثالث    ماليزيا  استضافتني يف  فاملنظمة  حافل.  لها سجل  اإلسالمية  النهضة  بجبهة  ومعرفتي 

، نرشْت  2016ن قبل، إذ نظمْت ندوات يف الجامعات واملعاهد واألماكن العامة األخرى. ويف عام  مرات م

. كان  إسالم بال تطرف: قضية مسلم من أجل الحريةبلغة املاليو،    2011أيًضا نسخة من كتايب لعام  

ا الحامس من  الدكتور أحمد فاروق موىس، يستمد  النهضة اإلسالمية،  املؤسس لجبهة  ًلهتامم  الزعيم 

الذي أوًله مسلمو املاليو آلراء األجانب كرأيي. ومل يساوره القلق إًل من »محاكم التفتيش« التي مل أكن 

 أدرك خطورتها بعد. 
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يف هذه الرحلة، كان الحدث األول يف جدول أعاميل مناقشًة عامًة حول كيفية ازدهار الالهوت   

ارهام ًلحًقا كان إيذانًا »بانتحار فكري« ما يزال العقالين والفلسفة يف مطلع اإلسالم وكيف أن انحد

نحن،   –يطاردنا   بأننا  جادلت  يقظ،  جمهور  ومسمع  مرأى  عىل  الكتاب.  هذا  يف  أيًضا  سرنى  كام 

املسلمني، بحاجة إىل إعادة النظر يف بعض األفكار التي ُحظرت علينا باعتبارها »بدعة« منذ نحو ألف 

 عام.

ام آخر يف كواًلملبور، تحدثت يف املناقشة الثانية عىل جدول أعاميل  يف اليوم التايل، يف مكان ع 

إنه موضوع حساس، فبينام قد تظن أن أي شخص لديه الحق    2عن موضوع حساس: الردة عن اإلسالم.

يف تغيري دينه، تعتقد قلة من املسلمني أنه إذا كان الدين املرتوك هو اإلسالم، فإن املرتد يستحق عقوبة  

أو  اإلعدام. ت السعودية  العربية  اململكة  اثنتي عرشة دولة »إسالمية«، مثل  العقوبة يف نحو  طبَّق هذه 

إيران، يف حني يفتخر املاليزيون بأنهم أكرث »اعتداًًل«. فبدًًل من إعدام املرتدين، يرسلونهم إىل مراكز  

 3إعادة التأهيل حيث ميكن احتجاز األشخاص مدة ستة أشهر »لتعليمهم« و»تصحيحهم«.

مع    وشأنهم  تركهم  بل  تأهيلهم«،  »إعادة  وًل  املرتدين  إعدام  ينبغي  ًل  أنه  ناقشت يف خطايب 

أيًضا   وذكررت  الصدد،  هذا  إصالحية يف  آراء  يتبنون  الذين  اإلسالميني  العلامء  إىل  وأرشت  ضمريهم. 

نعم، لقد رشحُت أن الردة جرمية يُعاقب عليها باإلعدام    4جمهوري بالعبارة القرآنية: ًل إكراه يف الدين.

يف القانون اإلسالمي الكالسييك، ولكن هذا ًل يعكس إًل أعراف العصور الوسطى التي مبوجبها ترك 

املجتمع الديني يتضمن أيًضا الخيانة السياسية. ونوهت بأن الزمن قد تغري، ويجب أن تتغري قوانيننا 

 ومواقفنا أيًضا.

ن  األوامر يف  يف  إمالء  فلن ينفع  بالدين،  املسلم إميانه  إذا فقد  أنه  أيًضا  الخطاب، أضفت  فس 

الخارج. وقلت مشدًدا: »ليس   القلب والعقل، ًل ميكن فرضه من  اقتناع صادق يف  يشء. ألن اإلميان 

 «. حراستهاإلميان بيشء ميكنك  

 حسنًا، وكام يقول املثل، اذكر الذيب وهيئ له القضيب. 

نتهت املناقشة وكنت أهمر بالرحيل، دنت مني مجموعة من الرجال الجادين. سأل أحدهم:  حني ا 

رشطة  «. »نحن  السالم عليكم»هل أنت مصطفى أكيول؟«. قلت: »نعم«، متسائاًل من يكون. قال الرجل: »

 «. ثم أظهر يل بطاقته التي عررفت وظيفته حًقا عىل أنه »ضابط تطبيق الدين«.الدين
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الضبا  أنهم سمعوا »شكاوى« عن خطايب،  أراد  املفرتض  ط »طرح بعض األسئلة« فقط. فمن 

واآلن سيحققون يف ما قلته. قال كبري الضباط: »حصلنا عىل رشيط فيديو مسجل لحديثك«. »سنشاهده 

ثم نعلمك بالخطوة التالية«. وسألني أيًضا هل استشهدت حًقا بالعبارة القرآنية »ًل إكراه يف الدين«. 

 : »نعم«، متسائاًل ما املشكلة يف ذلك.أكدت له

وهي محادثة   –وأشار الضباط أيًضا إىل أن محارضيت املخطط لها يف اليوم التايل ًل تعجبهم  

. من الواضح أن املشكلة  يسوع اإلسالمي: كيف أصبح ملك اليهود نبيًا للمسلمنيحول كتايب األحدث،  

الذي يقول: »الق الفرعي للحدث  العنوان  اليهودية واملسيحية واإلسالم«. كانت يف  واسم املشرتكة بني 

أخربين كبري الضابط بوضوح: »نحن ًل نحب هذا النوع من األشياء«، ما جعلني أتذكر الهوس السائد  

إىل حد من السخافة يتمثل يف منع املسيحيني   –يف البلد برسم حدود واضحة بني الديانات اإلبراهيمية  

 5ي يستخدمها املسيحيون العرب منذ قرون دون أدىن شك.من استخدام كلمة »الله« الت

 بعد هذا اًلستجواب القصري، سمحت يل رشطة الدين بالرحيل، وظننت أن األمر انتهى هنا. 

إًل أين يف صباح اليوم التايل استيقظت يف غرفتي بالفندق ألقرأ يف وسائل إعالم املاليو أنني   

زارة الحكومية التي تسمى إدارة الشؤون اإلسالمية يف املناطق  إىل الو  –استُدعيت إىل مقرهم الرئييس 

أنه ينبغي أن نلغي محارضيت األخرية وأن أغادر   اًلتحادية، أو جاوي باختصار. اقرتح املستضيفون 

البلد يف أرسع وقت ممكن، للتعامل مع أسئلة جاوي عن طريق محام ومن بعيد. أخذت بهذه النصيحة،  

ه وابتعت  حقائبي  الساعة  فحزمت  الدويل. يف  كواًلملبور  مطار  إىل  وتوجهت  لزوجتي  تذكارية  دايا 

الثامنة مساًء تقريبًا، سجلت وصويل إىل املطار وحصلت عىل بطاقة الصعود إىل الطائرة. لكنني حني 

 وصلت إىل منطقة الرقابة عىل الجوازات، أدركت أن مغامريت يف ماليزيا مل تنته بعد.

 

 التفتيش« زيارة »محاكم  

اضطربت قلياًل الضابطة التي ألقت نظرة عىل جواز سفري حني أدخلت اسمي يف حاسوبها. ثم قالت: 

»عليك اًلنتظار، يا سيدي«. اتصلت بعدها ببعض ضباط الرشطة الذين اتصلوا بضباط رشطة آخرين، 

أمرًا باعتقايل  ورسعان ما اصطحبوين إىل وحدة الرشطة يف املطار. هناك، علمت أن جاوي قد أصدرت  

 عىل مستوى البالد للتأكد من أنني مل أغادرها بعد. 
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كانت تلك مجرد البداية لليلة عصيبة. فقد نُقلت من املطار إىل مركز رشطة قريب، ثم إىل مبنى  

رسمي آخر عرب إجراءات متثاقلة وكذلك مسافات طويلة حول عاصمة املاليو غري املألوفة. أخريًا، نحو  

ا، نُقلت إىل مقر جاوي الرئييس حيث أوقفت يف غرفة اًلحتجاز. مل يكن أحد فظًا أو الخامسة صباحً 

قاسيًا معي، لكن العديد من املجهولني كانوا مثريين للقلق. واستغرقت يف التفكري بأطفايل وزوجتي  

 التي أنجبت ابننا الثاين قبل أسابيع قليلة من وصويل إىل ماليزيا. 

الثامنة صباًحا   الساعة  الرشيعة«.    يف  إىل »محكمة  إننا متجهون  بايب وقيل يل  فُتح  تقريبًا، 

أخريًا، بعد رحلة طويلة أخرى وبعض اًلنتظار، دخلت املحكمة التي ًل بد أنها »محاكم التفتيش« التي  

كان الدكتور موىس يتحدث عنها. وجدت ضابطتني شابتني محجبتني تجلسان بجانب رجل دين كبري  

هو »القايض الرشعي«. ملدة ساعتني، سألوين عن سبب مجيئي إىل ماليزيا،    –لة  يف السن ذي لحية طوي

ومن »حرضني«، وملَ مل أطلب »اإلذن« من السلطات من أجل »تعليم اإلسالم«. كانوا محرتمني، ولكن  

صارمني أيًضا. ومام يثري الدهشة أنهم سألوين مجدًدا بأي سلطة استشهدت بالعبارة القرآنية »ًل إكراه  

  الدين«. يف

أخريًا، جاءت النهاية السعيدة لهذه الحادثة املقيتة. وابتهجت لسامع جملة »سنطلق رساحك«.  

 أضافت إحدى الضابطتني: »هذا درس، فال تأِت إىل ماليزيا مجدًدا وتُعلم اإلسالم من دون إذن«.

كان  فعلته  وأول يشء  أُطلق رساحي.  اًلحتجاز،  من  ساعة  عرشة  مثاين  بعد  اًلتصال    حاًًل، 

بزوجتي ريادا. علمت منها أن ما أنقذين مل يكن مجرد حظ. فبعد أن أبلغها الدكتور موىس باعتقايل  

عرب الهاتف، اتصلت عىل الفور بإسطنبول لتحذير والدي املفكر العام الرتيك البارز، طه أكيول، الذي 

يس تركيا السابق ودميقراطي  طلب املساعدة من بعض أصدقائه املؤثرين، من أبرزهم عبد الله غول، رئ

ليربايل مسلم نادر. فاتصل مكتب السيد غول يف إسطنبول عىل الفور مبكتب صاحب السمو املليك  

سلطان نزرين شاه، وهو حاكم بارز يف النظام املليك اًلتحادي املعقد يف ماليزيا. ورسعان ما اتصل  

أكسفورد، مبسؤويل املحكمة. أيًا كان   الدكتور عفيفي العكيتي، مستشار السلطان والباحث يف جامعة

ما قيل، من الواضح أنه قد أفلح. فبعد عدة ساعات، رافقني الدكتور العكيتي بلطف إىل طائريت التي  

 ركبت عىل متنها هذه املرة دون أي مشكلة.
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مع نسخته  إسالم بال تطرفومع ذلك، بعد أيام من مغادريت، حظرت الحكومة املاليزية كتايب  

. إذ أعلن القرار نائب رئيس الوزراء آنذاك أحمد زاهد حميدي الذي  إسالم تانبا كيكسرتميانبلغة املاليو،  

طويلة، إذ مضت جبهة  استهل ذلك عملية قانونية    6قال إن الكتاب »غري مناسب للمعايري املجتمعية هنا«.

أبريل   الكتب. لكن يف  الحظر عن  لرفع  البالد  العليا يف  املحكمة  أيدت  2019النهضة اإلسالمية إىل   ،

املحكمة العليا حظر الحكومة. يف املقابل، قدم معهد كاتو يف واشنطن العاصمة، الذي انضممت إليه  

له كزميل أقدم يركز عىل اإلسالم والحداثة، نسخ  2018يف سبتمرب   ًة من الكتاب بلغة املاليو مجانًا، ليحمر

 مل تستسلم السلطات املاليزية، لذلك مل نستسلم نحن أيًضا. 7يف الحال اآلًلف من قراء املاليو.

 

 وحدوده  – »ًل إكراه«  

ما الذي أفزع سلطات املاليو كثريًا بشأن رسالتي؟ دار هذا السؤال يف ذهني من اللحظة التي أطلقت 

ين رساحي. ويف أثناء البحث عن إجابة، تذكرت التفصيل الغريب يف اًلستجواب: بأنهم فيها رشطة الد

امتعضوا مني ًلقتباس العبارة القرآنية »ًل إكراه يف الدين«. وهي ضمن آية قرآنية أطول تكون بكاملها  

 كام ييل: 

 

ینِ   ِفی  َراهَ ۤ  إِك  ۤ  ًَل  ُٰغوِت   ۤ  فُرۤ  یَك   فََمن  ۤ  َغیِّ ۤ  ٱل  ِمنَ   دُ ۤ  ٱلرُّش  تَّبَیَّنَ   قَد  ۤ  ٱلدِّ   ۤ  ِمن ۤ  َویُؤ  ِبٱلطَـّ

 8.َعلِیم   َسِمیع   َوٱللَّهُ  ۤ  لََها ٱنِفَصامَ  ًَل   قَىٰ ۤ  ُوثۤ  ٱل َوةِ ۤ  ُعرۤ  ِبٱل  َسَك ۤ  تَمۤ  ٱس فََقدِ  ِبٱللَّهِ 

 

ومع أن هذه اآلية موجودة دامئًا يف القرآن، فقد نالت الجملة القصرية يف بدايتها أهمية بالغة  

الحديث، إذ قدمت شعاًرا عامليًا للمسلمني ذوي العقلية الليربالية. ففي بضع كلامت بسيطة، يف العرص  

بدا أنها تستبعد أي إكراه يف األمور الدينية. وصحيح أن بقية اآلية انتقلت إىل نبذ »الطاغوت« وإعالن  

اًلدعاء بالحقيقة جاء    التوحيد باعتباره »الرشد«، فذلك ما تفعله األديان: إنها تدعي الحقيقة. لكن هذا

 بوضوح مع إعالن »ًل إكراه«، أو بعبارة أخرى، الحرية.
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ومع ذلك، مل يحب جميع املسلمني هذه الحرية القرآنية. وقد رأيت بعض الرتجامت السعودية   

وحني راجعت موقع جاكيم،   9تحرصها بإدخال بضع كلامت إضافية بني قوسني يف عبارة »ًل إكراه«.

 مية اإلسالمية املاليزية، اكتشفت نفس اليشء. إذ كُتبت عبارة »ًل إكراه« عىل النحو التايل: وهي إدارة التن

 

 10ًل إكراه يف الدين )يف أن تصبح مسلاًم(.

 

إكراه« يف مجرد    الصغري بني قوسني عواقب وخيمة، فقد حرص عبارة »ًل  اإلدخال  لهذا  كان 

لك املعتقد.  خارج  بالبقاء  املسلمني  لغري  وهم  السامح  املغادرة.  لهم  يحق  ًل  مسبًقا  املسلمني  هؤًلء  ن 

معرضون أيًضا لإلكراه يف مامرسة املعتقد. بعبارة أخرى، لقد منحت جرة القلم الصغرية هذه رشطة  

 وهي السلطة ذاتها التي تحديتها. –الدين سلطتها إلمالء اإلسالم 

ن أيًضا غري مربرة، فعبارة »ًل  ومع ذلك، ليك نكون منصفني، إن جرة القلم الصغرية هذه مل تك 

التقاليد   أسسوا  الذين  للقرآن  الحداثة  قبل  ما  مفرسي  أعني  يف  محدود  معنى  الواقع  يف  لها  إكراه« 

اإلسالمية السائدة. وجادل البعض يف أن اآلية كانت ببساطة تتحدث عن حادثة تاريخية محددة دون  

علق فقط بعدم إجبار املسيحيني واليهود عىل أي تضمينات أوسع. وأشار آخرون إىل أن اآلية كانت تت

قبول اإلسالم، ليس إًل. حتى أن البعض اعتقد أن عبارة »ًل إكراه« قد »نسختها« آيات أخرى من القرآن، 

وجادل البعض أيًضا أن إرغام الناس عىل    11إذ أمرت بقتال »الذين ًل يؤمنون بالله وًل باليوم اآلخر«.

 12يُعترب حتى إكراًها، ألن ذلك يف مصلحتهم.قبول اإلسالم »بالسيف« ًل 

الله عليه وسلم(،    النبي محمد )صىل  إىل  املنسوب  القول  الحديث، وهو  زاد  ذلك،  عالوة عىل 

وسواء أقال نبي اإلسالم هذا أم ًل، هو   13تهميش روح اآلية، إذ جاء فيه رصاحة »من بدل دينه فاقتلوه«.

الالح الفصول  عنه يف  به دون متحيص، سؤال جيد سنتحرى  أخذوا  الكالسيكيني  الباحثني  لكن  قة. 

 بعد استتابته بضعة أيام. –واتفقوا بـ»اإلجامع« عىل وجوب إعدام املرتد 

لهذا السبب مل تكن السلطات املاليزية تختلق شيئًا جديًدا بالكامل »بتحرير« ترجمة عبارة »ًل   

ستندوا إىل ثقل التقاليد اإلسالمية بكامله. ويف إكراه« ليك تحرص نطاقها بالذين مل يسلموا بعد. فقد ا

 املقابل، كان املسلمون الليرباليون، من أمثايل، يسعون ليشء جديد.
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 مسألة تنوير 

ًل يُراد بهذه القصة تشويه سمعة ماليزيا. فهي بلد جميل ما زلت أكن له املودة، وأشجع الجميع عىل  

وليس يف البلدان ذات القوانني األكرث    –التجربة هناك  زيارته. أشعر أيًضا بأنني محظوظ لخوض هذه  

بتلك   مقارنتها  عند  »اعتداًًل«  أكرث  ماليزيا  إن  مثاًل.  إيران  أو  السعودية  العربية  كاململكة  رصامة، 

 الديكتاتوريات الدينية حيث ميكن أن يخوض النقاد الليرباليون تجارب أكرث قتامة.

بأي بلد آخر محدد. إنها تكمن يف تفسري اإلسالم الذي يكون    لكن املشكلة ًل تتعلق مباليزيا، وًل 

وفًقا للمعايري الحديثة سلطويًا وغري متسامح. ويتجىل يف القوانني واملؤسسات التي ترغم النساء عىل  

ًلنتقاد   يقتلهم  أو  يجلدهم  أو  الناس  إنه يسجن  الرجال.  من  أقل شأنًا  تعتربهن  أو  تغطية رؤوسهن، 

لت أو حتى  إخوانهم اإلسالم  واليهود وغريهم، وحتى  املسيحيني  إنه يشيطن  له.  بديلة  تفسريات  قديم 

 املسلمني الذين يصادف انتامؤهم إىل طائفة مختلفة.

الجامعات    اإلسالم كام متارسه  باسم  اإلرهاب  منفصلة عن  أن هذه مشكلة  الحسبان  ضع يف 

ون »متطرفون« حًقا، مبعنى أن عنفهم  املسلحة مثل داعش أو القاعدة أو بوكو حرام. فهؤًلء اإلرهابي

العامل اإلسالمي. ومع   أيًضا، يجد دعاًم هامشيًا جًدا يف  العديد من املسلمني  الذي يستهدف  الغشوم، 

يف املائة من املرصيني    60ذلك، فإن مشكلة الالليربالية الدينية ليست هامشية. ويكفي القول إن أكرث من  

 14إعدام املرتدين أو رجم الزناة.أو الباكستانيني يعتقدون أنه يجب 

ولكن   كبريًا،  اهتامًما  املشكلة  هذه  اجتذبت  املنرصمة،  القليلة  العقود  يف  خاصة  الغرب،  يف 

 فروقاتها الطفيفة غالبًا ما كانت تضيع يف الشد والجذب بني معسكرين متعارضني.

من مشكلة يف اإلسالم يف  عىل أحد الجانبني، نجد املدافعني الذين يجادلون بأنه ببساطة ما   

يومنا هذا. ويقولون إنها مجرد ثلة من املتطرفني الذين »ًل عالقة لتعصبهم باإلسالم«. وغالبًا ما تكون 

نواياهم حسنة يف الدفاع عن املسلمني من التعصب األعمى، لكنهم يفعلون هذا من خالل رصف اًلنتباه 

 عن املشاكل الحقيقية.
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رهون لإلسالم الذين يتلقرطون كل املشاكل يف اإلسالم اليوم لتصوير وعىل الجانب اآلخر، الكا 

أيًضا  يروجون  بل  فحسب،  للواقع  مجحفة  صورة  يرسمون  ًل  إنهم  األوصاف.  بأحلك  بأكمله  الدين 

 للتعصب األعمى ضد املسلمني، ما يساعد فقط عىل تعميق املشكلة املطروحة.

اإلسال   بشأن  إنصافًا  أكرث  رأي  تبني  إن  تاريخي  لذلك،  منظور  يساعد  أن  وميكن  م رضوري، 

الكربى، ومعظم املشاكل التي نراها    ةفاإلسالم هو آخر الديانات اإلبراهيمية الثالث  15ومقارن عىل ذلك.

األخريني   الديانتني  يف  أيًضا  موجودة  اليوم  املسيحية،    – فيه  تاريخ  ويتضمن  واملسيحية.  اليهودية 

اإلكراه   وقائع  من  العديد  أو خصوًصا،  »الزنادقة«  ُحرق  فقط  قرون  بضعة  فمنذ  الله.  باسم  والعنف 

األزمنة   تلك  الكاثوليك والربوتستانت دماء بعضهم بعًضا. يف  أوروبا، وسفك  أحياء يف  »الساحرات« 

السابقة للحداثة، أثبت اإلسالم يف الواقع أنه دين أكرث تسامًحا. لهذا السبب هاجر اليهود السفارديون  

هربًا من اضطهاد إسبانيا الكاثوليكية. ولهذا السبب أشاد الفيلسوف   1492سالمية عام  إىل األرايض اإل 

عام   )املتوىف  بودان  جان  العظيم 1596الفرنيس  بـ»اإلمرباطور  الديني،  التسامح  إىل  دعا  الذي   ،)

 16لألتراك« الذي »يسمح لكل إنسان بالعيش وفًقا لضمريه«.

وغ عرص التنوير وأملع نتاجاته: الليربالية. إذ ظهرت قيم لكن األمور بدأت تتغري جذريًا مع بز  

جديدة، كحرية التعبري أو حرية اًلعتقاد أو املساواة أمام القانون، ما رسخ إحساًسا بحقوق اإلنسان ًل  

مثيل له يف أي من حضارات ما قبل الحداثة. وباملقارنة معها، بدت معايري الحضارة اإلسالمية بالية  

 بتزايد.

أنه منذ القرن التاسع عرش، اتخذ بعض املسلمني خطوات مهمة للحاق بالركب. ويف اآلونة    ًل شك 

ومع    17األخرية، لخص املؤرخ الربيطاين كريستوفر دو بيليغ هذه الجهود عىل أنها »التنوير اإلسالمي«.

إنها ردة    18.»التنوير املضاد يف اإلسالم«  –من ضمن نزعاتها السلطوية–ذلك، أثارت هذه الحملة ذاتها  

وهم مجموعة واسعة من السلفيني –فعل تزعمها الذين يسميهم الباحث خالد أبو الفضل »متشددين«  

يؤدون دور املدافعني عن األرثوذكسية اإلسالمية ضد القيم الليربالية   –واإلسالميني واملحافظني الصلبني

ا أكرث حزًما من  يكونون  ما  غالبًا  أنهم  ألرثوذكسية نفسها، بسبب طبيعتهم  الحديثة. وأسوأ من ذلك، 

 الرجعية والسلطات الجديدة للدولة البريوقراطية الحديثة.
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يُراد بهذا الكتاب أن يكون تدخاًل يف أزمة اإلسالم الكبرية هذه. ويهدف إىل املساعدة يف دفع   

يت الذي  ورمبا أهم من ذلك، بتفكيك الحاجز الالهو   – عجلة التنوير اإلسالمي بتقديم حجة شاملة له  

 يعرقله. 

ومع ذلك، لدي نقطة مهمة يجب أن أؤكد عليها: بعبارة »التنوير اإلسالمي« إين أعني التنوير  

املظلمة، مثل  اإلسالمي له جوانبه  الذي  الغريب  للتنوير  أتحدث عن تنبٍّ شامل  ًل  أنا  أخرى،  . بصياغة 

العلام أو  األبيض«  الرجل  أو »عبء  العنرصية  أو  األوروبية  تنامت يف املركزية  التي  الليربالية  نية غري 

التنوير   العقل والحرية والتسامح–فرنسا خصوًصا. وإمنا أتحدث عن إيجاد قيم  التقاليد    –وهي  يف 

 اإلسالمية نفسها. 

ولكنها غالبًا ما تكون مجرد    –لحسن الحظ، إن تلك القيم موجودة حًقا يف التقاليد اإلسالمية   

من مسارات  أو  مزروعة،  غري  تلك  بذور  أن  الكبرية،  التاريخ  وملفارقة  مكتومة.  أصوات  حتى  أو  سية، 

 األصوات املكتومة كانت أكرث تأثريًا يف حضارة أخرى: هي العامل الغريب.

املبكرة  بإعادة فتح عقول املسلمنيمن تلك املفارقة، سنبدأ اآلن    . وسنعود إىل أوروبا الحديثة 

إنها رواية    –يطانيني والفرنسيني واألملان والهولنديني  وننظر يف رواية فلسفية أبهرت املفكرين الرب

 فلسفية كتبها منذ قرون فيلسوف عريب من إسبانيا املسلمة.
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 لرتجمة سيمون أوكيل اإلنجليزية لحي ابن يقظان  1708غالف إصدار عام  
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 الفصل األول 

: حير بن يقظان   رجل عصامير

 

القصور الذي يفرضه عىل نفسه. والقصور هو عجز املرء عن  التنوير هو انسالخ اإلنسان من  

 استخدام فهمه إًل بتوجيه من اآلخر.

 ( 1784إميانويل كانت، »ما التنوير؟« )  –

 

، نرش إدوارد بوكوك، وهو ابن أحد املستعربني الشهريين يف جامعة أكسفورد ويحمل 1671يف عام  

. وكانت هذه الرتجمة الفيلسوف الذي علرم نفسه، أو  أوتوديداكتوسفيلوسوفوس  اسمه، كتابًا بعنوان  

الالتينية ملخطوطة باللغة العربية صادفها والده منذ نحو أربعني عاًما يف حلب حيث كان يعمل ملحًقا  

دينيًا لرشكة املرشق. للوهلة األوىل، يبدو الكتاب كأنه رواية مغامرات، لكنه كان أيًضا أطروحة فلسفية  

 قوة العقل البرشي.توضح 

ًل نعلم ماذا توقع بوكوك من ترجمته، لكننا نعلم أن الكتاب حقق نجاًحا كبريًا. فرسعان ما بدأ   

الباحثون الزائرون ألكسفورد يتوسلون للحصول عىل نسخ من الكتاب بالنيابة عن زمالئهم يف الخارج  

باريس   يف  الربيطانية  السفارة  سكرتري  وأعرب  عنه.  سمعوا  يف الذين  للباحثني  الكتاب  جلب  الذي 

السوربون الذين »قرأوه جميًعا واستحسنوه«، عن أسفه لنفاد النسخ املخصصة للتوزيع. وطلب زميل  

 1سويرسي لبوكوك نسخة ألسقف فرنيس »يرتقبها بفارغ الصرب«.

، بعد عام من  1672ًل عجب أن أعقب ذلك صدور طبعات عديدة وترجامت أخرى. ففي عام   

بوك إنجليزية  ترجمة  ترجمة  نرُشت  بعامني،  ذلك  وبعد  الهولندية.  باللغة  الكتاب  صدر  الالتينية،  وك 

، وأخريًا صدرت  1686لالهويت إسكتلندي، لتتبعها ترجمة إنجليزية أخرى لكاهن كاثولييك يف عام  

عة  لسيمون أوكيل، وهو أستاذ اللغة العربية يف جام  1708ترجمة ثالثة للنسخة العربية األصلية عام  

 ، نرُش الكتاب أيًضا باللغة األملانية.1726كامربيدج. ويف عام 
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نجاًحا كبريًا ألنه أبهر قرراءه. وتضمن هؤًلء، حتى قبل   فيلوسوفوس أوتوديداكتوسلقد حقق   

ترجمة بوكوك بفرتة طويلة، جيوفاين بيكو ديال مرياندوًل، وهو الفيلسوف البارز يف عرص النهضة  

الشهري  اإلنسان  الذي كتب خطابه  كرامة  »الفالسفة    2.خطاب يف  بالكتاب  الالحقون  املعجبون  شمل 

الطبيعيني« أو العلامء، كام كان يطلق عليهم يف ذلك الوقت، من أمثال روبرت بويل الذي يُعد اليوم عىل  

نطاق واسع أول كيميايئ حديث، إىل جانب مفكري عرص التنوير مثل باروخ سبينوزا وغوتفريد فيلهلم  

تس. ويعتقد بعض الباحثني أن الكتاب رمبا ألهم جون لوك، وهو أبو الليربالية السياسية، لوضع  ًليبن

ويشك البعض    3أو الصفحة البيضاء، التي تتصور عقاًل برشيًا حرًا وذايت التأليف.  تابيوًل راسامفهوم  

عموًما بأول رواية   ما يُعرف  1719أيًضا يف أن التأثري قد طال املؤلف دانييل ديفو الذي نرش يف عام  

 4.روبنسون كروسوإنجليزية: 

واضًحا، فكال   أوتوديداكتوس  وفيلوسوفوس  روبنسون كروسويف الواقع، يبدو اًلرتباط بني   

الكتابني عن رجل منعزل يعيش عىل جزيرة غري مأهولة. يف حني أن الثاين فلسفي أكرث، وكُتب قبل 

ألفة عىل اآلذان الغربية: أبو بكر محمد بن عبد امللك بن  األول بنحو ستة قرون، وحمل مؤلفه اساًم أقل  

 محمد بن طفيل.

 

 طريق فردي إىل الحكمة 

(، كام يُلقب باختصار، موسوعيًا عربيًا مسلاًم من األندلس، وهي  1185/86كان ابن طفيل )املتوىف  

مل تنج إًل   اململكة اإلسالمية يف العصور الوسطى يف جنوب إسبانيا. وقد كتب أطروحات يف الطب،

واحدة منها، ويف علم الفلك أبدى اعرتاضات مهمة عىل النظام البطلمي الذي كان النموذج السائد يف  

التي شقت طريقها ًلحًقا إىل أوروبا باسم   الرواية  عرصه. ومع ذلك، ًل يضاهي أي من أعامله تأثري 

، أو  حي بن يقظاناسم بطله،    . كان اًلسم األصيل للكتاب، الذي كان أيًضافيلوسوفوس أوتوديداكتوس

 «.حي، ابن اليقظةحرفيًا »

تبدأ قصة حي، التي سنتطرق إليها اآلن بإيجاز، عىل جزيرة هندية باهرة، »تتسم بدرجة الحرارة   

اعتداًًل بني جميع بقاع األرض«. أول   5األمثل واألكرث  الجميلة، ولكن  بالنباتات والحيوانات  إنها مليئة 

إنسان يظهر عليها يوًما كطفل صغري، هو حي بن يقظان. يف ما يتعلق بأصله الذي تركه املؤلف غامًضا، 
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م لنا نظريتان بديلتان. إحداهام أن البرش ميكن أن يجيئوا إىل الحياة عىل هذه الجزيرة »من تلقاء   تُقدَّ

عدة األب واألم«. والنظرية األخرى أن أمرية عىل جزيرة قريبة خشيت عىل حياة طفلها  أنفسهم دون مسا

 ليصل إىل شاطئ آمن.  –كالطفل موىس متاًما–فوضعته عىل طوف 

أيًا كانت طريقة ظهور حي عىل الجزيرة، يبدأ الطفل حياته هناك مبفرده، وكان وافر الحظ   

رو »األم  باسم  نعرفها  ظبية  وتتبناه  حوله لرتضعه  من  الطبيعي  العامل  بفحص  بدأ  حي،  كرب  ملا   .»

واستخالص النتائج. يف البداية، حسد الحيوانات عىل كل األسلحة الدفاعية التي متتلكها ويفتقر إليها  

كالقرون واألسنان والحوافر واألشواك واألظفار. لكنه يدرك ًلحًقا أن يف حوزته عطايا أخرى. فيداه   –

ألدوات، أو صنع األحذية والثياب من جلود الحيوانات النافقة. ويدرك أيًضا أن  قادرتان عىل استعامل ا

 لديه القدرة عىل التفكري ووضع األهداف واإلسرتاتيجيات.

حني يبلغ السابعة من عمره، ينال الضعف من أمه الظبية، رو، ومتوت يف النهاية. يُفجع حي   

، ولهذه الغاية، يرغب يف فهم سبب موتها. وحني ًل  برحيلها ويريد أن يفعل شيئًا ليعيدها إىل الحياة

يجد أي عيب مريئ عىل جسدها، يقرر أن يفعل ما كان محظوًرا طوال العصور الوسطى: وهو ترشيح  

الجثة. يستخدم حجرًا حاًدا لترشيح الجسم، ومييض إىل القلب فيفحص تجاويفه. ًل يستطيع إعادة 

ل نظام القلب والدم. وبالقياس، يبدأ برسم مخطط ترشيحي  رو إىل الحياة، إًل أنه يكتشف كيفية عم

مستحرًضا   –لجسمه أيًضا. حني يرشع جسد رو يف التحلل، يتعلم حي أيًضا من الغربان كيفية دفنها  

 6القصة القرآنية لهابيل وقابيل.

سنوات.    سبع  منها  كل  مدة  النضج  من  مبراحل  ماًرا  السن،  تقدمه يف  مع  حكمًة  حي  يزداد 

املنطقي. فيدرس أطراف  ويكتش التحري  املتطورة عىل  الطبيعي من خالل قدرته  العامل  املزيد عن  ف 

الحيوانات ويصنفها إىل أنواع ورضوب. ويبدأ أيًضا بتسخري العامل الطبيعي ملنفعته من خالل استخدام  

الخيول    النار، وغزل الصوف، وبناء منزل ومخزن له، وتدجني الطيور ملساعدته يف الصيد، أو ترويض

والحمري الربية. بفضل كل مالحظاته وتجاربه، يكتسب »أعىل درجة من هذا النوع من املعرفة قد يبلغها 

علامء الطبيعة األكرث تبحرًا يوًما«. وعىل حد تعبري مسترشق فرنيس من أوائل القرن العرشين »يشكل  

 7هذا الجزء من الرواية موسوعة ممتعة ومنسقة تنسيًقا مبتكرًا«.
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ثم يف سن الثامنة والعرشين، يبدأ حي بالرتكيز عىل الفيزياء. فيالحظ كيف يتحول املاء إىل   

بخار، ويكتشف اًلنتقال من شكل إىل آخر، ويدرك أنه ًل بد من سبٍب وراء كل تحول وحركة. ثم يصل  

إىل الرشق حتى  إىل فيزياء األجرام الساموية. إذ نقرأ »لقد فكر مليًا بحركة القمر والكواكب من الغرب  

 فهم أخريًا جزًءا كبريًا من علم الفلك«. 

الفلسفة.    بالتفكر يف  الوسطى،  متمكنًا يف عصوره  اآلن  أصبح  الذي  يبدأ حي،  هذا،  كل  بعد 

اللتني كانتا   العظيمتني  النظريتني  العامل الطبيعي املذهل؟ وينظر يف  فيسأل نفسه، ما أصل كل هذا 

ن الكون إما ُخلق من العدم، وإما ُوجد منذ األزل. إذ نقرأ: »ويف هذا  متعارضتني بشدة يف ذلك الوقت: أ 

 الصدد، ساورته شكوك جليلة وكثرية، فلم يهيمن أي من هذين الرأيني عىل اآلخر«.

وألن حيًّا ليس شخًصا دوغامئيًا يترسع يف النتائج دون أدلة، مل ينته به املطاف بإصدار حكم.   

لهذه املسألة، إذ طرحت العديد من    مخالفو  مؤيدة سنوات يناقش بني  يخربنا ابن طفيل: »واستمر عد

الحجج القوية نفسها عىل كال الجانبني، فلم يرجح أي من هذين الرأيني يف حكمه عىل اآلخر«. لذا، يف  

ما يتعلق مبسألة أصل الكون، يظل حي متشكًكا، وملتزًما مبوقف من عدم اليقني املدروس الذي لن تراه 

 وًل حتى يف يومنا هذا. – العصور الوسطى كثريًا يف

الكونيات    بأن علمي  الله. فهو يجادل  املطاف بحي متشكًكا بشأن مسألة  ومع ذلك، ًل ينتهي 

اللذين ينظر فيهام كالهام يشري إىل وجود إله. لو أن الكون خلق من العدم، فال بد من وجود خالق له. 

وهو مفهوم طرحه أرسطو. لذلك،    –ن وجود املحرك الرئييس  وحتى لو أنه أزيل الوجود، فال بد أيًضا م

يقتنع حي يف النهاية بوجود »كائن قيروم بالرضورة، عيلٍّ وقدير« ًل يكتشفه بواسطة وحي أو نبي أو  

 8تقليد، وإمنا من خالل تفكريه فحسب. ويصبح »عارفًا«، مبعنى آخر، أكرث من مجرد »مؤمن«.

أخالقيً   يتجسد هذا يف  أخريًا، يطور حي حًسا  الجزيرة،  لعدم وجود برش عىل  أيًضا. ونظرًا  ا 

رعاية البيئة. فهو يسعى إىل بلوغ شفقة الخالق عىل الكائنات الحية باتباع نظام غذايئ نبايت زاهد  

واًلهتامم حتى برفاهية النباتات. فحني يأكل الفاكهة، دامئًا ما يحفظ بذورها. ويختار أيًضا »نوًعا يتوفر  

الكث فرضها عىل منه  »التي  األخالقية  القواعد  عن  نقرأ  هكذا  بأكمله«.  النوع  ًل يقيض عىل  ري، حتى 

 9نفسه«.
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 خيبة أمل من املتدينني 

حني يبلغ حي سن التاسعة واألربعني، نصل إىل منعطف غري متوقع يف القصة: وهو ضيف مفاجئ 

 من جزيرة أخرى.

ًل تبعد هذه الجزيرة األخرى جًدا عن جنة حي الرسية. لكنها بخالف الثانية، مليئة بالبرش الذين  

 –أو »ملرة«، كام يسميها ابن طفيل. نتعرف عىل رجلني من هذه الجزيرة    –يعتنقون دينًا خاًصا بهم  

ببعضهام التعلق  شديدي  الرجالن  يكون  أبسال.  الخرير  وصديقه  سالمان،  الجزيرة  لكنهام أمري   ،

مختلفان. فأبسال مييل إىل الفلسفة »إلجراء بحث أعمق يف باطن األشياء«، إذ يعتقد أيًضا أن النصوص  

املقدسة لدى ملرة شعبه تنطوي عىل معان خفية تتطلب التفسري. أما سالمان، فهو رجل أكرث بساطة. 

ر   مكدِّ غري  الحريف«،  »باملعنى  ملتزًما  بأمانة،  املقدسة  النصوص  املختلفة، يتبع  بالتفسريات  نفسه 

 و»محجاًم عن فحص األشياء والتأمل فيها بحرية«.

مع ازدياد تفضيل أبسال للتأمل اًلنفرادي عىل ثرثرة املجتمع، يقرر أخريًا تغيري عامله. فيستأجر   

وهي جزيرة حي ذاتها. بعد    – سفينة ليبحر إىل الجزيرة غري املأهولة التي سمع عن جاملها من قبل  

وجيزة من وصول أبسال إىل الشاطئ، يلتقي الرجالن مصادفة ويتفاجأ كالهام. وتكون دهشة    فرتة

 حي أكرب، فهو مل يَر إنسانًا قط.

صديقه    بقصة  أبسال  يعرف  وحني  البرش.  لغة  حيًّا  أبسال  ويعلِّم  صديقني.  الرجالن  يصبح 

لدهشة ألنه يدرك أن »تعليم العقل  بأكملها، من ضمنها التأمالت التي اكتشف الله من خاللها، تتملركه ا

 والنقل متفقان متاًما«.

ثم يروي أبسال لحي قصته وقصة الناس يف جزيرته. ويخربه عن »امللرة«، أو الدين، الذي يؤمن   

به شعبه، والذي تبدو تعاليمه ومامرساته منطقية بالنسبة لحي الذي يتحرق لرؤية كل هؤًلء البرش  

ىش أًل تكون هذه الفكرة سديدة، ًل يستطيع رفض طلب صديقه. لحسن  الفضوليني. ومع أن أبسال يخ 

 الحظ، يف تلك اللحظة، ترضب سفينة ضالة الجزيرة، فتسنح الفرصة للرجلني للذهاب إىل موطن أبسال. 

وممتدًحا    املذهلة  قصته  لهم  حاكيًا  الناس،  حيًّا عىل  أبسال  يعررف  املدينة،  إىل  عند وصولهام 

حي أن عامة الشعب ملتزمون متاًما، فهم يحافظون عىل »أداء الطقوس الظاهرة«    حكمته العميقة. يرى 

أو   أخالقية  يعتربها غري  التي  األخرى  األمور  أو  األكل«  »اًلنغامس يف  لكن هذا ًل مينعهم من  للدين، 
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رأ  خرقاء. لذلك يبدأ مبشاركة آرائه الفلسفية مع سكان الجزيرة، ليجدهم أجلف من أن يستوعبوها. إذ نق

لياًل ونهاًرا، ويعلمهم الحقيقة يف الرس والعلن«، »ما زاد بغضهم له، وجعلهم   »ظل يناقشهم بلطف 

بسبب عيب    يتجنبون صحبته«. يرشح ابن طفيل أن سكان الجزيرة ليسوا أناًسا سيئني، لكنهم مع ذلك،

ح، ومل يتلقوها يف طبيعتهم، مل يسعوا وراءها عىل الطريق الصحيح، ومل يطلبوها من املنهل الصحي

 بالطريقة الصحيحة؛ بل سعوا إىل معرفتها بالطريقة الشائعة كبقية العامل.

 

يدرك حي أخريًا أن هؤًلء األشخاص ميؤوس منهم، ألن »الخالف معهم« مل يجعلهم سوى »أكرث   

تمر يف  عناًدا«. ويقرر أن املرشد املناسب لهم ليس عقلهم بل ملرتهم. وينبغي عىل الحاكم سالمان أن يس

وترك  األتقياء  بأسالفهم  »اًلقتداء  لهم  فاألمثل  الظاهرة«،  الطقوس  وأداء  القانون  إبقائهم »يف حدود 

 املستحدثات«. 

يف نهاية هذا اًلنكشاف املخيب لآلمال عىل املجتمع الديني، يقرر كل من حي وأبسال تركه يف   

  خدمة  يف  استمرا  »وهكذا:  الختام  يف  طفيل  ابن  يكتب  إذ.  حي  عامل  إىل  والعودةهذه الحالة من التوسط،  

 .املنية« وافتهام حتى الجزيرة، هذه عىل الله

 

 »النور الداخيل« يف الغرب 

ممتعة، ولكن ذلك ليس سبب أهميتها. فهي كبعض األعامل األدبية الفذة    حي بن يقظانكانت حكاية  

لجورج أورويل، كانت رواية فلسفية. وتُعرف عىل   مزرعة الحيوانلتوماس مور أو    يوتوبيااألخرى، مثل  

أن اإلنسان ميكنه أن    –نطاق واسع كأول رواية فلسفية عىل اإلطالق. كان الغرض منها توضيح فكرة  

املهمة حول  األسئلة  أيًضا  يكتشف  بينام  والتحري،  العقل  بواسطة  منها  الطبيعة ويستفيد  يستكشف 

مبينًا أن بإمكانه اكتشاف الحقيقة    –الفرد العقالين–قديرًا للفرد  الوجود واألخالق. كان الكتاب أيًضا ت

ولكن دون عوائقها أيًضا« عىل حد تعبري مرتجم حديث    –»دون مساعدة املجتمع أو اللغة أو التقاليد  

 10للكتاب.
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 بالنسبة لبعض القراء الحديثني، قد ًل تبدو هذه األفكار مبهرة، وهذا تحديًدا ألنهم قراء حديثون. 

فنحن نعيش يف ظل الحداثة وغالبًا ما نأخذ افرتاضاتها الفلسفية كام هي. ولكن ابن طفيل حني كتب 

 قصته، كانت هذه التعاليم غري عادية، إن مل تكن ثورية.

وسيكون تأثريها ثوريًا أيًضا. لفهم هذا، دعنا نلقي نظرة فاحصة عىل طريق حي إىل العامل  

لكتاب باللغة اإلنجليزية وضعها مسيحي إسكتلندي يدعى جورج كيث  األنجلوسكسوين. إن أول ترجمة ل

، ميتدح كيث  قصة الفلسفة الرشقيةبعد ثالث سنوات من نص بوكوك الالتيني. يف مقدمة كتابه بعنوان  

ابن طفيل الذي عىل الرغم من أنه كافر »كان رجاًل صالًحا، ومتفوقًا عىل الكثريين ممن يحملون اسم 

، امتدح أيًضا صديق وطالب لكيث يدعى روبرت باركيل،  1678عدة سنوات، يف عام    بعد  11مسيحيني«.

 12، قصة »حي بن يقظان... كتاب مرتجم من اللغة العربية«.اعتذار لأللوهية املسيحية الحقيقيةيف كتابه  

مل يكن إعجاب كيث وباركيل بالكتاب مصادفًة. فقد كانا مبرشين بطائفة بروتستانتية جديدة   

كان العنرص األسايس    13أو كام أصبحوا يعرفون أكرث باسم الكويكرز.  –جمعية األصدقاء الدينية    تسمى

الصواب   بني  الفرق  »يعلمنا  الذي  الداخيل«  »النور  عىل  الرتكيز  هو  يزال،  وما  الكويكرز،  عقيدة  يف 

والرش«. والخري  والباطل،  والحقيقة  به  14والخطأ،  يحظى  إنسان  كل  أن  الكويكرز  النور  ويعتقد  ذا 

وهي    –الداخيل، بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو العرق. وعىل هذا، كل إنسان متساٍو يف القيمة  

 فكرة تعود جذورها إىل »اإلنسانيني املسيحيني« يف عرص النهضة.

بالنسبة لبعض املسيحيني اآلخرين يف ذلك الوقت، الذين اعتقدوا أن النور يشع داخل كنيستهم  

باركيل، اكتشفوا    اعتذاريف    حي بن يقظان هذه الكونية جذابة. وحني رأوا اإلشارة إىل    فقط، مل تكن

بسعادة أصل الهرطقة. يشري مصدر كويكري معارص إىل أن »بعض أعداء الكويكرية أعلنوا أن باركيل  

 15عها«.استمد مذهبه عن النور الكوين واملنقذ من هذا العمل، وهي تهمة يعتقد املرء أنها تحمل دحضها م

. واستمر لالعتذار« من الطبعات الالحقة  حي بن يقظانهذا هو السبب يف حذف إشارة باركيل إىل »

 ًلهوت »النور الداخيل« دون اإلشارة إىل مصادر غريبة. 

رغم ذلك، استمر الالهوت بنجاح كبري، جاعاًل الكويكرز أبطال ما نسميه اليوم حقوق اإلنسان.   

مقاطعة بنسلفانيا التي أعلنت الحرية الدينية لجميع    1681كويكري، يف عام  أسس وليام بن، وهو زعيم  

سكانها، ما وضع منوذًجا مبدئيًا لوثيقة حقوق الوًليات املتحدة. يف القرن التايل، تزعم الكويكرز أول 
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البارزين،   أصدقائهم  أحد  قيادة  وتحت  األطليس.  املحيط  جانبي  عىل  للعبودية  املناهضة  املنظامت 

أدى  بنجا العبودية.  إللغاء  املتحدة  الوًليات  كونغرس  إىل  التامًسا  قدم  من  أول  كانوا  فرانكلني،  مني 

الكويكرز أيًضا دوًرا مفصليًا يف ترسيخ حقوق املرأة بدفاعهم الصارم عن تعليم الفتيات وحق املرأة يف  

اإل  إنشاء منظامت حقوق  أيًضا فعالني يف  اآلونة األخرية، كانوا  العفو التصويت. ويف  نسان كمنظمة 

 الدولية.

بل حتى    الغربية،  الحكومات  تشجيع  بفضل  إًل  العبودية  املسلمني،  نحن،  نلغِ  مل  املقابل،  يف 

منها   الدينية    –بضغط  الحرية  قبول  نواجه صعوبة يف  زلنا  كام    –كام سرنى يف فصل ًلحق. وما 

ة مساواة املرأة يف الحقوق. وبينام ذكرتني رشطة الدين املاليزية بلطف. وما يزال بعضنا يستهجن فكر 

معارضيهم  يضطهدون  الذين  السلطويني  قادتنا  فإن  اإلنسان«،  »حقوق  املحافظون  باحثونا  يدين 

 يحتقرون منظامت كمنظمة العفو الدولية لتدخلها يف »شؤوننا الداخلية« املفرتض بأنها رائعة. 

يف إشعال فتيل    حي بن يقظانيتساءل أحدهم عن السبب. مل ساعدت األفكار املطروحة يف   

 ثورة فكرية يف أوروبا، بينام ظلت واهية يف العامل اإلسالمي؟ 

للعثور عىل إجابة، علينا أن نسرب غور عامل ابن طفيل، وهو عامل اإلسالم يف العصور الوسطى.  

فيلسوف املسلم فعله بروايته وما الصعوبات التي كان يصارعها.  وعلينا أن نرى ما كان يحاول هذا ال

توجيه سفينة  يحاول يف غامره  كان  الذي  املائج  الالهوت  بحر  أدق، يف  نحو  نغوص، عىل  أن  علينا 

 الفلسفة املحطمة.
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 الفصل الثاين 

 ؟ يُعد الالهوت مهاًم   ملاذا 
 

 يصل إليها الالهوت.)يف اإلسالم( تنطلق النظرية الفقهية من النقطة التي 

 1وائل حالق، أستاذ الرشيعة اإلسالمية –

 

إذا سألت مسلاًم عاديًا اليوم عن صنف اإلسالم الذي يتبعه، فعىل األغلب أن اإلجابة ستكون إما »سنيًا« 

يف املائة من    90أو »شيعيًا«. واإلجابة األوىل أكرث شيوًعا تسعة أمثال األخرية، وهذا ألن ما يقرب من  

 مليار من الُسنة. 1.6مسلمي العامل املعارصين البالغ عددهم  

ولكن فيم تختلف النسخة الُسنية عن النسخة الشيعية من اإلسالم؟ قد تبدو اإلجابة عىل ذلك  

يقدسهام جميع   اللذين  بالنبي محمد،  وًل  بالقرآن  يتعلق  ًل  األكرب  اًلختالف  أن  ذلك  للغرباء.  مفاجئة 

للنبي محمد كأول  املسلمني عىل حد سواء.   الوريث الرشعي  يتعلق مبن هو  الحقيقة  األمر يف  إن  بل 

أبو    –خليفة له. إذ يتفق الُسنة عىل ما وقع يف التاريخ حًقا، ويولون اًلحرتام للخلفاء األربعة األوائل  

. يف حني أن الشيعة ًل يقبلون رشعية أحد سوى عيلر وأحفاده الالحقني.  بكر، وعمر، وعثامن، وعيلر

 . التاريخ السيايسي، بعبارة األخرى، يكمن اًلختالف الرئييس بينهام يف النسختني املختلفتني من أ 

الذين سرنكز عليهم بشكل   الُسنة،  أفراد  أن كل فرد من  أكرث، فسنجد  البحث  وإذا تعمقنا يف 

و املالكية، أو أو »مدرسة« محددة من اآليت: الحنفية، أو الشافعية، أ  مذهبًاأسايس يف هذا الكتاب، يتبع 

الحنبلية، تيمنًا بأسامء مؤسسيها الذين عاشوا قبل أكرث من ألف سنة. وفيم يختلف هؤًلء؟ قد تبدو تلك  

اإلجابة هي األخرى مفاجئة للغرباء. ذلك أن تلك املدارس تختلف يف أمور مثل ما إذا كان أكل املحار  

اإلسالم يف كل تفاصيله    مامرسة خرى، طريقة  أي، بعبارة أ   –مباًحا، أو محل وضع اليدين أثناء الصالء  

الذي يُعرف بأنه الجهد البرشي يف تفسري الرشيعة، أو    الفقهالدقيقة. وهذا ألنها مدارس تهتم بدراسة  

 القانون اإللهي.
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وبالطبع، مثة الكثري حول اإلسالم بجانب التاريخ السيايس والفقه. فثمة أيًضا املعتقدات، أو   

الله،العقائد أيًضا    ، حول  اإللهية. ومثة  الخطة  األخري يف  بالعامل والبرش، ومكانة  وخصاله، وعالقته 

 ، وهو يناظر مفهوم الالهوت املسيحي. الكالماختصاص يهتم بدراسة تلك املعتقدات يُدعى 

له حضور ضئيل جًدا يف عقول املسلمني اليوم. وإذا سألت أحًدا منهم عنه    فالكالمورغم ذلك  

ال. وقد يصف بعضهم أنفسهم عىل نحو مبهم بأنهم »أشعريون« أو »ماتريديون«،  فسيتفاجأ من السؤ 

لكن دون فهم قوي ملا تنطوي عليه تلك املصطلحات. واألدهى من ذلك أنه حني يحاول بعضهم أن يعرفوا  

عن   النقاشات    الكالم املزيد  تلك  »اتركوا  ذلك.  فعل  بتجنب  الدينيون  زعامؤهم  أو    للعلامءينصحهم 

بـ)الباحث »متسكوا  العلامء.  هؤًلء  أحد  يقول  هكذا  أشكال    كلمةني(«  أبسط  وهي  وحسب«،  الشهادة 

ًدا رَُسوُل الله«.  2اإلقرار باإلميان: »أَْشَهُد أَْن ًَل إله إًِلَّ الله، وأنَّ ُمَحمَّ

من اآلن فصاعًدا، لدى الُسنة ليس من قبيل املصادفة.    الكالمإن ضعف الالهوت، الذي سندعوه   

»انخفاض    وهذا الفكرية، حدث  بتنوعها وحيويتها  التي متيزت  اإلسالم  من  األوىل  القرون  بعد  ألنه، 

الُسنة«. بني  للكالم  لذلك،   3وتهميش شديد  ونتيجة  الرئييس.  اًلختصاص  الفقه  ذلك، صار  من  وبدًًل 

اهتاممها   من  أكرث  الصحيح  »بالسلوك  تهتم  قانونية«  »ثقافة  إىل  اإلسالمية  الثقافة  باًلعتقاد  تحولت 

 4الصحيح«.

من   هائل  قدر  عىل  ينطوي  ما  القانونية،  الثقافة  تلك  داخل  املسلمني  معظم  يعيش  واليوم 

األكل،   وقوانني  اللباس،  وقواعد  والوضوء،  والزكاة،  والصيام،  الصالة،  بشأن  واملمنوعات  الواجبات 

إثارة للجدل، القوانني الجنائية. ويركز   غري املسلمني أيًضا عىل تلك الثقافة وقوانني األرسة، وأكرثهم 

 القانونية، ألن بعض قواعدها تتعارض مع معايري حقوق اإلنسان الحديثة.

وعىل مدار أكرث من قرن وحتى اآلن، أدت تلك الفجوة بني الفقه اإلسالمي وحقوق اإلنسان إىل   

ت بصدد ذلك بالفعل، جهود متنوعة لـ»إعادة تفسري« أو »إصالح« اإلسالم. ورغم اتخاذ بعض الخطوا

اصطدمت تلك الجهود يف النهاية بحائط مسدود: اإلرادة اإللهية، كام قىض بها القرآن وجسدها النبي. 

إذ يواجه أي نقاش حول ما إذا يجب عىل املسلمني التخيل عن العقوبات البدنية، أو احرتام حرية التعبري، 

 ونبيه قال كذا وكذا. أو تقبل املساواة الجنسية »ًل« قاطعة. ًل ألن الله



21 
 

قال الله ونبيه أموًرا محددة داخل سياق محدد؟ هل    ملاذاولكن هل بإمكاننا أن نحاول أن نفهم   

ونحاول أن نحققها بطريقة أخرى إن كنا داخل سياق آخر؟ وعالوًة عىل    نواياهامبإمكاننا أن نستنتج  

ذلك، هل منتلك نحن البرش القدرة العقلية ًلستنتاج ما هو صائب وخاطئ، بجانب النصوص الدينية؟ 

 وإذا كانت اإلجابة عىل السؤال األخري »ًل«، فكيف بإمكاننا إذن أن نعرف حقيقة الدين يف املقام األول؟ 

أسئلة كهذه من عامل الفقه إىل ما يكمن باألسفل حًقا، وهو الالهوت. أو بعبارة أخرى،    تحيلنا 

ورغم ذلك فهو ًل يزال يقيم الحواجز داخل عقولهم يف    – العامل الذي تخىل عنه املسلمون منذ قرون  

 صمت. 

 

 كيف بدأ كل يشء 

بعد امليالد.    610مكة العربية يف عام    ُولد اإلسالم، باعتباره الدين التاريخي الذي نعرفه اليوم، يف مدينة

ففي إحدى الليايل، سمع محمد عبد الله، تاجر بارز من قبيلة قريش الرثية، صوتًا غريبًا يف كهف يقول 

له »اقرأ«. كان مذعوًرا يف البداية، لكن الفضل يرجع إىل زوجته خديجة يف إقناعه بأن هذا كان صوت  

ب اختاره إلخبار قومه برسالة خطرية: وهي أن كل أصنامهم آلهة  مالك. وأكدت الُوحي الجديدة أن الر 

اَمَواِت َواأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهاَم« الذي بعث رُُساًل آخرين من قبل  زائفة. واإلله الحقيقي الوحيد هو »رَبُّ السَّ

 5ومنهم نوح، وإبراهيم، وموىس، ويسوع. –

جموعة صغرية من املؤمنني به يف مشاكل  ورسعان ما ورطت تلك الحملة التوحيدية محمًدا وم  

مهمة   من  األوىل  املرحلة  التي متثل  األوىل،  الثالث عرشة سنة  ولهذا مرت  املرشكني.  قريش  قادة  مع 

مدينة   للمدينة، وهي  النبي  الثانية حني هرب  املرحلة  وبدأت  الخوف واًلضطهاد.  تحت وطأة  محمد، 

عام   به، يف  رحبت  أخرى  امليالد.  622عربية  مكة    بعد  املدينة ومرشيك  مسلمي  بني  املعارك  وظلت 

 املوتورين، بجانب النزاعات أخرى مع من غريوا تحالفاتهم، قامئة حتى نهاية حياة النبي تقريبًا.

ولهذا السبب، مل يكن للنبي محمد أو أي من زمالئه املؤمنني الوقت أو الوسائل الكافية إلنتاج   

خلفهم، بجانب بضع معاهدات سياسية قصرية، هو القرآن. وبعد    أي كتابات. والنص الوحيد الذي تركوه
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موت النبي، تدفقت جيوش املسلمني من شبه الجزيرة العربية القاحلة لالستيالء عىل مراكز العامل القديم  

األكرث تطوًرا، مثل فلسطني، أو سوريا، أو العراق، أو مرص، التي كانت تتميز بتقاليد ثقافية وفكرية  

آباء كنائسهم مع    دسمة. وكان الكثري ليقدموه. فقد تصارع  التحديد  للمسيحيني الرشقيني عىل وجه 

 أسئلة ًلهوتية عديدة، ورسعان ما أثارت تلك األسئلة فضول املسلمني أيًضا.

الله   وقد اتضح أن أحد تلك األسئلة شكرل أول خالف ًلهويت كبري يف بداية اإلسالم: هل منح 

 نه حدد مصائرهم مسبًقا؟ البرش حرية اإلرادة؟ أم أ 

مل تكن إجابة القرآن واضحة للغاية، ولكن نظرًا إىل التأثري الراسخ للمعتقدات العربية القدمية  

والقدر«. بالقضاء  اإلميان  أو  بالقدرية،  كبري  حد  »إىل  املسلمون  اعتقد  املسلمني،  دافعت    6عىل  وقد 

يًا. فبالنسبة إليهم، جميع أفعال البرش تحدث  عن ذلك عقائد  بالجربيةمجموعة من العلامء ُعرفت ًلحًقا  

تحت وطأة »اإلجبار« بفعل القدر اإللهي. فببساطة، خلق الله بعض الناس ليصعدوا إىل السامء، وخلق 

 7بعضهم اآلخر للنزول إىل الجحيم، وكل فرد منهم مثل »ريشة تتأرجح يف الهواء«.

ذلك، وأرصوا عىل  مع  اختلفوا  العلامء  من  أقلية  اإلرادة  ولكن  البرش حرية  منح  الله  أن  أو    – 

، مبعنى »القوة«. واستندوا يف نظريتهم إىل عدل الله، وهو ما تكرر ذكره يف مواضع متفرقة القدرة

يف القرآن. واحتجوا بأن حرمان البرش من حرية اًلختيار ومكافأتهم أو عقابهم عىل أفعالهم هو شكل 

الله القدرية، ألنهم دافعوا عن »قدرة« البرش عىل  من أشكال الظلم، وهو أمر ًل يفعله  . وُعرفوا باسم 

اقرتن ًلحًقا بقدرة الله وصار مرادفًا للقضاء  القدرةالترصف بصورة مستقلة عن الله. )ولكن مصطلح 

 8والقدر، ولذا فاحذر من الخلط هنا(.

بني حسن البرصي )ت.  انعكس التوتر بني تلك الفرق الالهوتية يف مكاتبة مثرية لالهتامم جرت   

(، عامل يحظى باحرتام كبري، والخليفة عبد امللك بن مروان، أحد أفراد السالسة األموية التي هيمنت 728

عىل اإلسالم بعد الخلفاء األربعة األوائل. وقد كان األمويون مؤيدين مخلصني للجربية. ويف املقابل كان  

خليفة لحسن البرصي: »بلغ أمري املؤمنني«، مشريًا إىل حسن البرصي مدافًعا عن اإلرادة الحرة. وكتب ال

ويبعث خطاب مثل هذا من حاكم    9نفسه، »عنك قول يف وصف القدر مل يبلغه مثله عن أحد مام مىض«.

الخليفة  بالرد عىل  البرصي مل يهتز. فقد بارش  الناس. ولكن حسن  الرعشة يف نفوس معظم  مطلق 
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عن قضيته. وكتب له »إمنا يجازي الله عباده باألعامل« موضًحا  بإظهار اًلحرتام، ثم رشع يف الدفاع  

 السبب يف أن ذلك يقتيض حرية اإلرادة. ثم أشار إىل اآليات القرآنية التي استند إليها الجربية، قائاًل: 

وليس ذلك، يا أمري املؤمنني، كام ذهب إليه الجاهلون املخطئون. ربنا أرحم 

بعب ذلك  يفعل  أن  من  وأكرم  »وأعدل  يقول:  إًِلَّ    ًَل اده. كيف وهو  نَْفًسا  الله  يَُكلُِّف 

ٱكْتََسبَْت«. َما َوَعلَيَْها كََسبَْت  َما لََها ۤ  ُوْسَعَها 
10 

وتلك املكاتبة بني حسن البرصي والخليفة عبد امللك هي أول وثيقة يف اإلسالم تتناول الخالف  

  12يخية، مشريين إىل أنها قد تكون ملفقة.ويشكك بعض العلامء يف صحتها التار  11حول حرية اإلرادة.

ويبني كذلك أن    –ولكن حتى إن كان األمر كذلك، فهي نص مهم يبني خطوط املعارك الالهوتية األوىل  

 الخليفة كان لديه اهتامم خاص بها.

 

 هل يعتمد حكم الطغاة عىل قضاء الله وقدره؟ 

البرصي عىل رسالته، هذا إن وصله الرد من األساس. ولكننا ًل علم لدينا برد فعل الخليفة تجاه رد حسن  

نعلم أن الخلفاء األمويني )مع وجود بضعة استثناءات( استمروا يف دعم عقيدة القضاء والقدر كجزء  

 13من »أرثوذكسية ترعاها الدولة«.

الذي    وقد دفع بعض العلامء الذين تحدوا تلك األرثوذكسية مثنًا باهظًا. ومنهم معبد الجهني 

لرتويجه لإلرادة الحرة، بجانب دوره يف إحدى اًلنتفاضات. وآخر يُدعى    700أُعدم بالصلب قرب عام  

غيالن الدمشقي الذي بدأ عمله الالهويت يف بالط األمويني، حتى حظي بلقب »زعيم الزنادقة« يف بداية  

يف   بوحشية  وأُعدم  ا  743اإلسالم.  اإلرادة  عن  الدفاع  جرمية  سوى  ليشء  إلحدى  ًل  وطبًقا  لحرة. 

 14الروايات، قُطعت يديه وقدميه، ثم ُشنق حتى املوت.

وللمرء أن يتساءل عن سبب هوس الحكام األمويني بسؤال ًلهويت متعمق مثل هذا. واإلجابة   

عىل هذه التساؤًلت هي ما قد تكون خمنته بالفعل: فهذا السؤال الالهويت له تبعات سياسية. فبخالف 
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ة األوائل، الذين تولوا مقاليد الحكم بدرجة من املشورة من املجتمع، استوىل األمويون عىل  الخلفاء األربع

، الخليفة الرابع، يف أول   ، أو »حرب فتنة السلطة بالقوة املطلقة. فقد حارب مؤسسهم، معاوية األول، عيلر

 مذبحة مروعة يف  أهلية«. وقتل يزيد بن معاوية الحسني بن عيل بوحشية، بجانب كل أفراد عائلته، يف

كربالء. ونظرًا إىل كل هذا العنف الذي تسبب فيه األمويون، وفسادهم، ومحاباتهم لألقارب، وعجرفتهم، 

 وتعصبهم للعرب، أحاط باألمويني أعداء كثريون.

وًل يوجد ما هو أفضل   –ويف املقابل، كان األمويون بحاجة إىل أي دعم بإمكانهم الحصول عليه  

ادئًا، صار األمويون يلقبون أنفسهم بـ»خلفاء الله« بدًًل من لقب »خلفاء النبي« األكرث  من دعم الله. فب

ر له من عند الله. فكام قال عنهم الجهني   تواضًعا. وثانيًا، استعانوا بالجربية للتلميح بأن حكمهم ُمقدر

املسلمني امللوك )األمويني( يسفكون دماء  أيديهم باحتقار: »إن هؤًلء  أموالهم املقتول عىل   ويأخذون 

فقد أعدم أحد هؤًلء »امللوك« رجاًل بريئًا، واكتفى   15ويقولون إمنا تجري أعاملنا عىل قضاء الله وقدره«.

وبذلك كانت الجربية أنسب غطاء يتسرتون به    16بادعاء أنه فعل ذلك »كام هو مكتوب يف كتاب القدر«.

 عيل مراد:عىل آثامهم. وعىل حد تعبري الباحث املعارص سليامن 

حتى يتمكن األمويون من نرش تلك األيدولوجيا، جندوا إىل صفوفهم عدًدا  

من العلامء والشعراء الدينيني الذين اقترصت مهمتهم عىل توفري دفاع ديني لعقيدة  

القضاء والقدر. وكان هؤًلء العلامء من جهزوا أحاديث تصور النبي محمد وصحابته 

 17قدر ويستنكرون حرية اإلرادة.عىل أنهم يدافعون عن القضاء وال

التشكيك يف السلطة السياسية: »إذا كان    وبخالف الجربية، يؤدي اإلميان باإلرادة الحرة إىل 

ولهذا السبب كانت عقيدة اإلرادة    18األفراد مسؤولني عن أفعالهم، فنفس اليشء ينطبق عىل الحكومات«.

 19الحرة طيلة فرتة حكم األمويني مقرتنة بـ»التحريض عىل إقامة نظام سيايس جديد«.

الجربية بعًضا من    األمويني لتسعني سنة تقريبًا. وبعد سقوطهم، فقدت عقيدة  استمر حكم 

نتصف بني القضاء والقدر  زخمها. وحاول تيار اإلسالم السني الرئييس أن يطور موقًفا صعبًا يف امل

أي أن القضاء والقدر موجودان، ولكن البرش »ينالون« هذا القدر باختيارهم الحر. أو    –واإلرادة الحرة  

« أخرى:  التي    يؤديبعبارة  األفعال  الالهويت غري    20الله«.  يخلقهاالبرش  الخليط  هذا  كان  ذلك  ورغم 
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النصوص   ابتداع  بسبب  رضوريًا  األمويون  املتجانس  ابتدعها  التي  األحاديث  سيام  ًل  الجربية، 

 21وحلفاؤهم.

التاريخ اإلسالمي، مبا يف ذلك    مراًرا وتكراًرا يف مراحل مختلفة من  الجربية  وقد استُخدمت 

السلطة. ويشمل ذلك    22األوقات املعارصة، لدعم رؤية كونية قدرية غالبًا ما كانت تساعد من هم يف 

مثل جامل عبد النارص أو صدام حسني، الذين لجأوا للقدر بصورة متكررة »لتربير  الديكتاتوريني العرب  

ففي مواجهة هزمية العرب املؤملة عىل    23الهزمية«، رغم أنهم كانوا ينسبون فضل اًلنتصارات ألنفسهم.

يغني    ، استشهد عبد النارص علنًا باملثل العريب القائل: »ًل1967يد إرسائيل يف حرب األيام الستة عام  

فكام ًلحظ الباحث العريب أسعد أبو خليل: »إن اًلستشهاد بفكرة حتمية القدر عىل    24حذر من قدر«.

هذا النحو« مل يساهم يف يشء سوى »تربئة األنظمة والجيوش العربية من أي مسؤولية عن الهزمية 

 25يف ظل النقد العلني املتصاعد«.

عن وجهات النظر القدرية بشكل متزايد، رغم  ومن ناحية أخرى، بخالف السنة، عزف الشيعة   

أنهم كانوا يؤيدونها يف البداية أيًضا. والسبب يف ذلك، من جديد، كان متعلًقا بالسياسة: »أوحت لهم  

 26حقيقة أنهم ًل ميلكون مقاليد الحكم بأن القضاء والقدر التام أمر ًل وجود له«.

وىل يف اإلسالم: وهو أن الالهوت اإلسالمي،  ومثة درس يجب تعلمه من تلك الحرب الالهوتية األ  

بجانب كل املصادمات واًلنشقاقات داخله، مل ينشأ يف فراغ. بل إنه تطور تحت وصاية اًلستبداد الذي  

وهي حقيقة حيوية    –هيمن عىل اإلسالم منذ قرنه األول وكان له تأثري عىل أهدافه وطموحاته الدنيوية  

 علينا أن نعود إليها ًلحًقا. 

 

 ًلهوت العدل، والحرية، والعقل 

بن عطاء )ت.   البرصي رجل يُدعى واصل  اعتنق دفاع أستاذه عن  748من بني تالمذة حسن  (. وقد 

اإلرادة الحرة واستنادها إىل عدل الله، ولكنه اختلف معه يف أمور أخرى. ويف النهاية قرر أن »يعتزل« 
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ورسعان ما أثارت تلك املدرسة أكرب    27عتزلة«.ويؤسس مدرسته الخاصة التي رسعان ما ُعرفت باسم »امل

 خالف ًلهويت يف تاريخ اإلسالم املبكر، وهو خالف ًل زالت أصداؤه ترتدد اليوم.

مل يكن علامء املعتزلة، الذين مل تخرج بعض أعاملهم الهامة إىل النور قبل أواخر القرن العرشين،   

جميًعا   متسكوا  ولكنهم  دوًما،  آرائهم  يف  عن  متجانسني  يدافع  ًلهوت  قدمت  محددة    حرية مببادئ 

 .عقلهاإلنسان و 

واملبدأ األول يف هذا الالهوت هو عدل الله. فطبًقا للمعتزلة، إن أقرب خصال الله للحقيقة هي  

حتى أنها أقرب إىل الحقيقة من قدرته املطلقة. أجل، إن الله كيل القدرة، ولكن قدرته ًل تُستخدم    – العدل  

(، أحد أمئة املعتزلة 1034مها مبادئ العدل. فعىل حد وصف مانكديم ششديو )ت.  عشوائيًا، بل تحك

 الزيديني: 

أفعال الله تعاىل كلها حسنة، وهو ًل يفعل القبيح، وًل يخل مبا هو واجب  

عليه، وًل يكذب يف خربه، وًل يجور يف حكمه، وًل يعذب أطفال املرشكني  

عىل   املعجزة  يظهر  وًل  آبائهم،  ًل  بذنوب  ما  العباد  يكلف  وًل  الكذابني، 

الذي   الوجه  يطيقون وًل يعلمون.... وإذا كلف املكلف وأىت مبا كلف عىل 

 28كلفه به فإنه يثيبه ًل محالة.

والتلميح املثري للخالف هنا هو أن مثة أموًرا »واجبة« و»ًل محالة منها« عىل الله، كأن يقيض  

برش. ويلمح ذلك إىل أن الله »ُملزم بنفس ميثاق القيم الذي  مبا ينطوي عليه العدل، كام نفهمه نحن ال

ولكن ذلك، يف أعني خصومهم، ميثل الزندقة    –يلتزم به البرش«، وهو ما كان يقصده املعتزلة تحديًدا  

 التي ينادون بها. 

العقاب يف الحياة   البرش باملكافأة أو  الله وعد  الله جاء مبدأ حرية اإلنسان. مبا أن  فمن عدل 

خرة، إذن فال بد من أنه منحهم حرية اإلرادة. ولذا أرص املعتزلة عىل أن البرش مستقلون بذاتهم فيام اآل 

يخص اختياراتهم، إىل املدى الذي يسمح لهم بأن يكونوا »خالقي أفعالهم«. فعىل حد تعبري أيب القاسم 

 (: 931البلخي )ت. 
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ا به ونُهوا عنه بالقدرة  الله ًل يخلق أفعال العباد، بل العباد يفعلون ما أُمرو 

–التي خلقها الله لهم وركبها فيهم ليطيعوا بها ويرتكوا املعايص.... وقد شاء الله  

 30أًل يجرب الخلق عىل طاعته ملا يريد من امتحانهم. –عز وجل

. فقد احتجوا بأن عقل اإلنسان هبة من العقلومن مبدأ حرية اإلنسان جاء تأكيد املعتزلة عىل  

حتى إن كان ًل وجود للوحي. أجل، أخربنا الله عن طريق الوحي أن القتل   – يجاد الحقيقة  عند الله إل

 31إليها فقط.  يشريتلك الحقائق، بل كان    يؤسسخطأ وأن إنقاذ روح بريئة صواب. ولكن الوحي مل يكن  

 ومن مبدأ العقل، جاءت الحاجة لتفسري رمزي للوحي. فقد أدرك املعتزلة احتامل نشوء توتر بني 

العقل ونص القرآن، ويف هذه الحالة ًل بد من تفسري األخري. وًل عجب يف أن القرآن نفسه ميرز بني آياته  

والشاغل الرئييس للمعتزلة هنا هو بعض أوصاف الله يف القرآن التي   32»املحكامت« و»املتشابهات«.

بالبرش   »عرش«، وأرصوا عىل  –تشبهه  أو  »وجه«،  أو  »يدين«،  له  الله  أن  األوصاف  مثل  تلك  اعتبار   

 أوصافًا رمزية ًل حرفية. ولكنهم فتحوا بابًا أمام التفسري املجازي من شأنه أن يزيد اتساًعا عرب الزمن.

وأخريًا، كان للمعتزلة موقف قوي تجاه سؤال غريب حول طبيعة الوحي: هل القرآن »مخلوق«  

رآن، باعتباره كالم الله، يتشارك يف األزلية أم »غري مخلوق«؟ إذ يرى مؤيدو وجهة النظر الثانية أن الق

أي أنه كان موجوًدا دامئًا حتى نزل عىل شبه الجزيرة العربية يف القرن السابع ليصري كتابًا  –مع الله  

ملموًسا. )مثل كلمة الله يف املسيحية التي »يف البَْدِء كانَت ِعنَد اللِه«، حتى نزلت عىل يهودا يف القرن  

ا جسًدا حيًا(.األول ليكون له
وقد قلق املعتزلة من أن ذلك يعرض توحيدية اإلسالم الصارمة للخطر،   33

ولذا أرصوا عىل أن القرآن »مخلوق«. وًل شك يف أن القرآن ميثل كلمة الله، ولكن الله تكلم به »يف وقت 

 نزوله«.

بعمق    سنستكشفها  التي  املقدسة،  النصوص  وعن  الله  عن  اآلراء  تلك  إىل  يف وبالنظر  أكرث 

الفصول القادمة، مل يقدم املعتزلة ًلهوت عقالنيًا فقط، بل قدموا أيًضا علاًم يحفظ كرامة اإلنسان. فقد  

  التفويض خلق الله البرش ومنحهم الحرية والعقل. ولذلك كانت عقيدة اإلرادة الحرة لديهم تُسمى أيًضا  

ومينح هذا الالهوت    34استقاللية عنه«.مبعنى أن »الله فوض القدرة والسلطة إىل البرش يك يترصفوا ب

 القوة للبرش يف تعارض صارخ مع عقيدة الجربية التي تنتزع القوة منهم عمًدا.
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ويفرس لني إي. جودمان، أحد أبرز رواد تاريخ الفلسفة يف أمريكا، معنى كل هذا. فهو يذكرنا   

ليرباليني، فقد كان   املعتزلة مل يكونوا  أن  اإلنسانية من جوانب  ش  كالمهم قائاًل: »رغم  كاًل من أشكال 

ألنه يصون إرادة البرش الحرة و»يعترب عقل اإلنسان صالًحا للحكم عىل العدل والظلم، حتى    – متعددة«  

 35إن كان ذلك من جانب الله«.

وليس ذلك ألن املعتزلة كانوا »مفكرين أحرار« علامنيني كام اعتقد بعض املسترشقني خطأً، وكام   

سلمني حتى اآلن. بل كانوا مؤمنني باإلسالم بإخالص، بل وكانوا يف كثري من األحيان  يفرتض بعض امل

وًل عجب يف أن هدفهم النهايئ هو الدفاع عن اإلسالم بعقالنية يف وجه    36»ذوي تقوى غري مألوفة«. 

أدركوا    تلك األسئلة املحرية من التقاليد األخرى. فقد كانوا، بعبارة أخرى، »مبرشين يف جبهة اإلسالم«

 37أن اإلميان القوي ًل بد له أوًًل من أن يكون منطقيًا من وجهة نظر العقل.

 

 وًلدة الفلسفة اإلسالمية 

عام   وهم    750يف  منافسة،  عربية  عائلة  بقيادة  األموية  بالساللة  عنيفة  ثورة  أطاحت  امليالد،  بعد 

املهمشة، مثل الشيعة وغري العرب وحتى  العباسيون. وقد حشد العباسيون دعم العديد من املجموعات  

غري املسلمني. واستولوا عىل دولة الخالفة، ونقلوا عاصمتها من سوريا إىل العراق، وعىل غرار معظم  

الحركات الثورية يف البداية، استهلوا حكمهم بعرص أكرث إرشاقًا. ولكن عىل غرار تاريخ معظم الحركات  

 ياًل.الثورية أيًضا، مل يدم هذا النور طو

يد   عىل  لالضطهاد  روادهم  تعرض  الذين  للمعتزلة،  الحرية  العباسيون  أتاح  البداية،  ففي 

املأمون )  الخليفة  أيًضا. وتجسد ذلك يف عهد  الذي يُعد من أكرث  833-813األمويني، بل وأيدوهم   ،)

ا إىل حد ما، وذلك ألنه كان طاغية متنوًر   –الشخصيات السياسية إثارة لالهتامم يف التاريخ اإلسالمي  

  38وكان متلهًفا للسعي وراء املعرفة، من معنى الكتابات الهريوغليفية املرصية إىل الحجم الدقيق لألرض.

وقد اعتنق عقيدة املعتزلة التي تقر بأن القرآن مخلوق، ولكان ذلك أمرًا جيًدا يف حد ذاته لوًل أنه فرض 

 –ة« ولكنها حظيت أيًضا باسم »محكمة التفتيش«مبعنى »املحاكم –  املحنةتلك الرؤية. ورشع يف تطبيق  
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كارثية،  اًلستبدادية  السياسة  تلك  عواقب  وكانت  مخلوق.  القرآن  بأن  اإلقرار  عىل  العلامء  كل  إلجبار 

عىل   مبارش  بشكل  ذلك  عن  مسؤولني  يكونوا  مل  أنهم  رغم  املعتزلة،  من  الرشعية  نزع  وساهمت يف 

 39األرجح.

بيت  املأمون نفسه مؤسسة أخرى أفضل مام كان موجوًدا قبلها:    ومن ناحية أخرى، دعم الخليفة

، الذي أسسه والده يف األصل، الخليفة هارون الرشيد. وكانت هذه املؤسسة، املنشأة يف بغداد  الحكمة

 –العاصمة العباسية الجديدة الفاخرة التي ميثل تصميمها الدائري إشادة لتعاليم إقليدس الهندسية–

، أي »علوم القدماء«. فبفضل فريق متنوع من الخرباء يشمل عدًدا  علوم األوائلسة  مؤسسة مكرسة لدرا

كبريًا من املسيحيني، تُرجمت األعامل اليونانية الكالسيكية التي كانت محفوظة يف الكنائس الرشقية 

اء  ومفقودة يف أوروبا إىل العربية. وشمل ذلك أعامل علامء الرياضيات مثل فيثاغورس وإقليدس، وأطب

مثل أبقراط وغالني، ومفكرين مثل أفالطون وأفلوطني، وأهمهم، أرسطو، الذي يعتربه الكثريون أبو  

 الفلسفة الغربية.

الكندي )ت.   الحكمة  املستضافني يف بيت  العلامء  أول فيلسوف عريب  873ومن بني  (، وهو 

والر والكيمياء،  والطب،  الفلك،  علم  عن  لإلعجاب  مثرية  أدبية  أعامًًل  وامليتافيزيقا،  يكتب  ياضيات، 

ينبغي لنا أًل نستحي من استحسان الحق، واقتناء الحق من أين أىت، وإن أىت واملوسيقى. ومن أقواله: »

( اللذان  1037( وابن سينا )ت.  950وتبعه الفارايب )ت.    40«.من األجناس القاصية عنا، واألمم املباينة

الوسطى، وطوروا ما  إشارًة إىل    ينتميان يف أصلهام إىل آسيا  العربية«  املشائية  »املدرسة  اآلن  يُدعى 

 املدرسة املشائية يف اليونان القدمية.

وبالنسبة إىل أولئك املفكرين املسلمني يف العصور الوسطى، بجانب نظائرهم يف الغرب، كان  

البرشية املتنوعة »للفلسفة« معنًى أشمل وأوسع مام تعنيه اليوم. فقد كانت تغطي كل مجاًلت املعرفة  

« أو  الفلسفة«  »دكتوراه  ومصطلح  متنوعة.  تخصصات  إىل  اآلن  نصنفها  الدرجة  PhDالتي  وهي   ،»

 العلمية التي ميكنك أن تنالها يف أي تخصص تقريبًا، هو تذكار من املعنى الشامل ملصطلح الفلسفة.

ولكنهم تأثروا »بالطريقة    –وكانت املعتزلة أول مدرسة يف اإلسالم تتأثر برتاث اليونان الفلسفي  

. ولكن هذين اًلتجاهني  فالسفة ، ًل  متكلمنيولذلك كان املعتزلة    41أو األسلوب بدًًل من املادة أو املحتوى«.
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الفكريني يف بداية اإلسالم كانا يشرتكان يف نرصة العقل البرشي باعتباره مصدر الحكمة املستقل عن  

ونُزع منهام الرشعية لألبد باعتبارهام فروًعا منحرفة عن    الوحي. ولهذا ُجمع اًلثنان يف فئة واحدة،

 اإلميان الحقيقي.

 

 هجمة اإلميانيني املضادة 

القوى   كانت  املبكرة،  العباسية  الخالفة  بدعم  فيه  ينعمون  اإلسالم  كان عقالنيو  الذي  الوقت  ذات  يف 

الين وتأثريه عىل الفقه.  املحافظة تعيد تنظيم صفوفها. فقد كانوا قلقني بشأن كٍل من الالهوت العق

وألنهم أرادوا تقليص نطاق العقل إىل أقل مدى وملء الفراغات باألحاديث املنسوبة إىل النبي، ُعرف  

 .أهل الحديثهؤًلء باسم 

الذي ألف أول كتب األحاديث:  855وحامل لواء هذه الحركة هو اإلمام أحمد بن حنبل )ت.     )

رشين ألف حديث، وقد قيل إنه انتقاها من مجموعة هائلة  ، ويتكون من مجموعة من سبعة وعاملسند

ابن حنبل   آراء  تعكس  كانت  األحاديث  تلك  معظم  أن  ألف حديث. وًل عجب يف  عددها سبعامئة  بلغ 

ابن  املعتزلة يف جميع القضايا تقريبًا. فبالنسبة إىل  املقابل آلراء  النقيض  التي كانت متثل  الالهوتية 

إدراكنا، وًل بد من قبول األقوال القرآنية عن خصال الله »دون السؤال عن    حنبل، عدل الله خارج حدود

وهي وجهة نظر دافع عنها ابن حنبل، ببسالة من باب اإلنصاف،    –ماهيتها«، والقرآن ذاته »غري مخلوق«  

 الخليفة املأمون.  محنةرغم اًلضطهاد الذي واجهه تحت وطأة 

الروايات التي تداولها الجربية إلثبات صحة القدر. وتقول  وشملت مجموعة أحاديث ابن حنبل   

 إحدى تلك الروايات:

إنَّ اللَه عزَّ وجلَّ خلق آدَم، ثمَّ أخذ الَخلَق من ظهرِه، وقال: »هؤًلء )الناس(  

 42إىل الجنَِّة وًل أُبايل، وهؤًلء )الناس( إىل النَّاِر وًل أُبايل«.
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مة لطبيعة اإلنسان صالحيات كبرية إىل العقل، ألن العقل  ومل تفوض وجهة النظر تلك غري املُكر  

ًل يصلح ليشء سوى أن يفهم أوامر الله، ًل أن يتأمل فيها،    –الحنابلة–يف وجهة نظر ابن حنبل وأتباعه  

نفسه، أو علم الالهوت،   الكالم ناهيك عن أن يبحث عن الحقيقة بذاته. وبالتايل استنكر الحنابلة مفهوم  

. وكان عدم مشاركة الرسول وصحابته يف الالهوت كافيًا لهم لرفضه من البداية. وبتلك بدعةباعتباره  

من الطيف   –أو األرثوذكسية املتطرفة–العقيدية املتصلبة، كان الحنابلة يشيدون أقايص اليمني املتطرف  

السعودية النسخة  وتحديًدا  السلفية،  راية  تحت  الحديث  العرص  إحياؤه يف  أُعيد  وقد  منها،    السني، 

 الوهابية.

التي شكلت   الحنبلية، وهي  من  تطوًرا  أكرث  من نسخة  للمعتزلة جاء  الحقيقي  التحدي  ولكن 

الحسن األشعري )ت.   أبو  يُدعى  النهاية. وقد أسسها عامل  السني يف  الفقري لإلسالم  (،  936العمود 

يف البداية. ولكنه حني اقرتب  وبذلك ُسميت األشعرية. ومن املثري لالهتامم أن األشعري كان من املعتزلة  

من عمر األربعني حظي بتجربة مشابهة لتحول بولس إىل املسيحية يف الطريق إىل دمشق. فقد قيل 

الحق«،  املروية عني فإنها  املذاهب  النبي ثالث مرات: »انرص  له  املنام، وقال  النبي محمد يف  إنه رأى 

األحاديث. وقد دفعه ذلك إىل اًلنضامم   الحديث، وصار يعارض بشدة عقائد  قاصًدا بذلك  أهل  لراية 

 املعتزلة التي كان يألفها جيًدا.

والحنابلة    العقالنيني  املعتزلة  بني  وسطًا«  »موقًفا  اتخذ  األشعري  إن  أحيانًا  األدبيات  وتقول 

املناهضني للعقل، ولكن ذلك ليس وصًفا دقيًقا للغاية. فام فعله األشعري حًقا هو أنه استعان بطريقة  

ملحاجاة العقالنية لدى املعتزلة للدفاع عن العقائد الحنبلية. فقد أكد األشعري بنفسه قائاًل: »نحن بذلك  ا

الكامل«. الفاضل والرئيس  اإلمام  قائلون... ألنه  ولسخرية    43معتصمون ومبا كان يقول به بن حنبل 

، كافيًا لجعله زنديًقا يف  ، الذي احتُسب »بدعًة« منحرفةالكالمالقدر، كان انخراط األشعري نفسه يف  

اإلسالم: تحقيق فلسفي  ويف كتاب    44أعني الحنابلة، الذين بلغ بهم األمر أنهم قلبوا شاهد قربه يف بغداد.

األوىل. ووفًقا  حديث الالهوتية  املدارس  لتلك  إعجاز تصنيًفا مفيًدا  املعارص عمران  األكادميي  أجرى   ،

إلميانية«، التي تسعى إىل تحقيق التناغم بني اإلميان والعقل،  لذلك، ميثل املعتزلة مدرسة »العقالنية ا

باعتبارهام مصدرين مستقلني للمعرفة. ويف املقابل، متثل الحنبلية واألشعرية نسخة متشددة وأخرى  
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»اإلميانية   من  اعتداًًل  الالتينية    fideism.»45  -أكرث  الكلمة  من  األخري  املصطلح  مبعنى   fidesويأيت 

يرى هذا املذهب أن »اإلميان ليس يف حاجة إىل التربير العقالين، بل إن اإلميان هو الَحكم  »اإلميان«. و

 46فيام يخص العقل ومزاعمه«.

وقدم جورج فضلو حوراين الراحل، باحث لبناين مولود يف بريطانيا وقامة شامخة يف الفكر  

املختلفة. ووفًقا لتعريفه، قبل   اإلسالمي الكالسييك، كذلك طريقة مفيدة لرتسيم الحدود بني املدارس

املعتزلة مصدرين للمعرفة: »الوحي والعقل املستقل«. وكانت القاعدة بالنسبة إىل األشاعرة: »الوحي مع  

 47تكميله بالعقل«. وبالنسبة إىل الحنابلة: »الوحي فقط ًل غري«.

 

 طاعة كطاعة الجنود 

ألنها ًل تزال قاطعة للغاية. إذ    –الزمن مهمة للغاية  وًل تزال تلك التشكيالت التي يبلغ عمرها ألفية من  

 ًل يزال معظم املسلمني، يقدرون العقل، يف أحسن األحوال، باعتباره »عقل تابع«، تأثرًا بتلك املذاهب.

(، وهو  1979ويك نرى ما يعنيه هذا، فلنلق نظرة إىل كتابات سيد أبو العالء املودودي )ت.   

عميق بني الحركات اإلسالمية يف جميع أنحاء العامل. وكان موقفه تجاه   مفكر باكستاين سني له نفوذ

العقل مثريًا لالهتامم. فمن ناحية، كان يقدر العقل واستخدامه للدفاع عن اإلسالم بحامس، يف مقاًلت  

بأن  مراًرا وتكراًرا  احتج  نبوة محمد«. وقد  »اإلسالم دين علمي وعقالين«، و»دليل عقالين عىل  مثل 

 البرشي، إن طُبق بالطريقة الصحيحة، سريشد كل البرش العقالء إىل حقيقة اإلسالم.  العقل

ولكن متى يبلغ الناس حقيقة اإلسالم فستأخذ األمور منحًى مختلًفا متاًما. فبالنسبة للمودودي،  

»خدعة العقالنية«  ًل يُعد العقل مرشًدا بعد اآلن، بل صوتًا مخادًعا ًل بد من كبحه. ويف مقالة بعنوان  

 كتب املودودي أن اإلنسان إما أن يكون مسلاًم أو غري مسلم. فإذا كان مسلاًم:

فذلك يعني أنه أسلم بالله وبأن النبي نبي الله. ويعني ذلك أيًضا أنه إن أبلغه  

الله بأمر من عند الله، فسيطيع هذا األمر دون أن يسأل عن »الكيفية  نبي 
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أن يشرت  له  فليس  ما  والسبب«.  أمر مبفرده. وجل  كل  عقليًا عىل  دلياًل  ط 

ميكن له فعله كمسلم أن يتأكد فقط مام إذا أصدر رسول الله أمرًا محدًدا أم  

ًل. وإذا ثبت هذا األمر بالدليل التقليدي، فال بد له من أن يطيعه فوًرا. وله أن 

يسعى إىل دليل عقيل حتى يحظى براحة القلب وبصرية أعمق. ولكن حتى  

 ذلك، عليه أن يركع وأن يطيع األوامر وأن يعترب الدليل التقليدي دلياًل  يحني

)كافيًا( لإلذعان والقبول.
48 

واستعان املودودي أيًضا مبثال الجندي يف الجيش. فقد نوه إىل أن الجيش لن يصمد إذا شكك   

ن يطيعوا األوامر طاعًة  كل جندي يف املنطق وراء األوامر التي تصدرها القيادة العامة. بل عىل الجنود أ 

 49تامة وفورية دون أن يسألوا عن »الكيفية والسبب«.

ومل يكن املودودي حالة شاذة. ذلك أن فكرته عن الطاعة العمياء للنصوص الدينية تعكس عقلية   

املحافظون إىل ذلك   العلامء  اليوم. ويدعو  العامل اإلسالمي  السائد يف أجزاء واسعة من  الديني  التيار 

إذ ميثل ذلك، بالنسبة إليهم، التعبري الصحيح   50، قائلني: »نحن نسمع ونطيع، سواء فهمنا أم ًل«.بشدة

 لتقوى املسلم. 

العقل ًل    ر  تقدر لذلك يف اإلسالم. وكانت  ورغم ذلك، كام رأينا سالًفا، كانت هناك تقوى بديلة 

النقدي للمقربني. واآلن سنلقي    باعتباره مجرد مطية ًلستاملة الغرباء إىل الدين، بل كمرشد للتفكري

نظرة فاحصة عىل وجهة النظر األخري. وسرنكز بشكل خاص عىل املعضلة الجوهرية التي حددت معامل  

وهي معضلة ًل تزال تحمل املفتاح ألكرب قفل يف كثريٍ من عقول    –أعمق فجوة بني املعتزلة واألشاعرة  

 املسلمني.

  



34 
 

 الفصل الثالث 

 إسالميًا »معضلة يوثيفرو«  

 هل تحدد الرشائع الساموية العدالة، أم أن العدالة هي ما تحدد الرشائع الساموية؟ . . . 

إذا كانت الرشائع الساموية سابقًة للعدالة، إذن املجتمع العادل ًل يتمحور حول الحق يف حرية  

ول تنفيذ  التعبري والتجمع، أو الحق يف استكشاف وسائل تحقيق العدالة، بل يتمحور ببساطة ح

 الرشائع الساموية.  

 1خالد أبو الفضل، باحث مسلم معارص –

 

الخمس   ليفينت صاحب  تربية ولدين صغريين محبوبني،  بهبة  الكتاب، ظفرت  هذا  أؤلف  بينام كنت 

أن   أيًضا  عيلر  كان  حبي،  كل  منحتهام  أين  من  الرغم  وعىل  الثالث.  السنوات  وإيفي صاحب  سنوات 

نًا. فحني يأخذ أحدهام ألعاب أخيه، مثاًل، كان ًل بد من أن أقول له: »ًل. ًل أعلمهام وحتى أنبهام أحيا 

تفعل هذا«. وحني يرصخ أحدهام عىل مائدة العشاء ويزعج الجميع، توجب عيلر القول مرًة أخرى: »ًل.  

 ًل تفعل هذا«. 

يف، ويف إحدى لحظات التوجيه األبوي هذه، التفت ابني الصغري نحوي محبطًا عىل نحو لط 

 ثم طرح السؤال السحري: »ملاذا؟«.

وليك أجيبه، كنت أمام خيارين. ميكنني أن أرشح له أوجه الخطأ يف استيالئه عىل لعبة أخيه  

أو إزعاج الجميع يف عشاء عائيل، إذ أستطيع أن أرشح له أنه مبجرد أن يفعل ذلك سيزعج األشخاص  

. أو ميكنني أن أكون أكرث حساًم ببساطة: »ًل تفعل هذا  خاطئ يف حد ذاتهالذين يحبونه، وهذا أمر  

!«. ولكن يف هذه الحالة، ما يجعل الفعل خاطئًا ليس أمرًا متأصاًل يف الفعل ذاته،  ألنني أقول كذلك األمر  

 الجازمة حوله.  أوامريبل يف 
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هج »ألنني  ن–وليك يتسنى لنا أن نضع األمور يف إطارها النظري، دعونا نطلق عىل النهج الثاين   

. بالنسبة لألطفال، إنه يوحي بأن الكبار هم من يقررون الصواب  نظرية األمر األبوياسم    –أقول كذلك«

والخطأ، وبالتايل ينبغي أن يطيع األبناء الجيدون وصايا آباءهم دامئًا. ويف املقابل، دعونا نطلق عىل  

اسم   –اب أو إزعاج الجميع عىل العشاءالذي نرشح فيه ألطفالنا الخطأ يف احتكار األلع–النهج األول  

األخالقية املوضوعية  وأخطاء موضوعية يف  نظرية  هناك حقوق  بأن  يوحي  إنه  لألطفال،  فبالنسبة   .

 العامل، إذ يتعلمونها عن طريق آبائهم ذوي الخربة، ولكن ميكنهم أيًضا أن يكتشفونها بأنفسهم.  

مدركو   السطور  هذه  يقرؤون  الذين  اآلباء  جميع  يستخدمون  لعل  ورمبا  الطريقتني،  لكلتا  ن 

كالهام وفًقا للظروف، ألن املرء بالتأكيد سيمر بأوقات يضطر فيها إىل اتباع نهج »ألنني أقول كذلك«  

 الرسيع، لحامية طفله من خطر وشيك مثاًل. 

بدًًل من نظرية    األبوي بصفة رئيسية  األمر  ينشأ عىل نظرية  الذي  الطفل  إن  أي حال،  وعىل 

إن نظرية   2كام توضح الدراسات بالفعل.  –وعية األخالقية قد ينتهي به األمر شخًصا غري ناضج املوض

أو   اًلحرتام  مثل  األخالقية،  القيم  قائم عىل  داخيل  تكوين ضمري  الطفل عىل  تساعد  لن  األبوي  األمر 

فيًة أبًدا  اإلنصاف أو الصدق. فليس مبقدورها أن تعلمه سوى مجموعًة من القواعد التي لن تكون كا

 ملراعاة جميع املواقف املعقدة التي سيواجهها الطفل يف تجربته الحياتية املتنامية باستمرار.  

ومن املمكن أن تجعل الطفل مخادًعا ومحرفًا بعض اليشء، فقد يأخذ كعكة الشوكوًلتة الخاصة   

تأخذ ألعابه[. مل تقل شيئًا بأخيه مثاًل، وحني توبخه عىل ما فعل، ميكنه أن يرد: »حسنًا، أنت قلت: ]ًل  

 عن كعكات الشوكوًلتة!«.  

 

 األمر اإللهي والعقل البرشي 

إن هذا الكتاب، بال شك، ليس حول علم الرتبية. وعىل الرغم من أنه ما من مثال مناسب فعاًل حني يتعلق 

األمر مبقارنة الله مبخلوقاته، ميكن للمثال أعاله أن يساعدنا يف تكوين فكرة عن اللغز الالهويت الذي  
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باألبناء، باإلضافة إىل استبدال  سنستكشفه اآلن. كل ما علينا فعله هو استبدال الله بالوالدين والبرش  

 . األمر األبويبنظرية   األمر اإللهي نظرية

اللغز هو كالتايل: حني يأمرنا الله بأن »نفعل هذا األمر« أو »ًل نفعل هذا األمر«، فهل هو يعلمنا  

ردًة ًل  القيم املوضوعية يف العامل، تلك التي ميكننا أن نفهمها بأنفسنا أيًضا؟ أم أنه يعطينا وصايا مج

 قيمة لها مبعزل عن سلطة الله يف حد ذاتها؟  

إنه سؤال أقدم من اإلسالم بكثري. فبحسب ما نعلم، كان سقراط أول من تناول هذه املسألة يف   

حواره الشهري مع رجل يدعى يوثيفرو، إذ دخل اًلثنان يف نقاش، بينام ينتظران جلسة استامع يف  

»التقوى هي ما يريض   قاله يوثيفرو،  ملا  املدينة، حول ما تعنيه كلمة »تقوى«. وفًقا  اآللهة«. محكمة 

فسأله سقراط رًدا عىل ذلك، »هل التقاة محبوبون من اآللهة ألنهم تقاة؟ أم أنهم تقاة ألنهم محبوبون  

 3من اآللهة؟«.

وبعبارة أخرى، هل حددت إرادة اآللهة ماهية التقوى عىل نحو ذايت؟ أم هل حددت إرادة اآللهة   

مجال  يف  السؤال  هذا  أصبح  موضوعي؟  نحو  عىل  التقوى  »معضلة    ماهية  باسم  معروفًا  الفلسفة 

 يوثيفرو«. 

مهمة    املعضلة  هذه  أن  تبني  اآللهة«،  »تعدد  عرص  يف  عاش  قد  سقراط  أن  من  الرغم  عىل 

عام   )الذي تويف  األوكامي  وليام  التقليديون مثل  الالهوتيون  انحاز  املسيحية،  ففي  أيًضا.  للموحدين 

إىل طرف نظرية الوصية اإللهية. وكذلك  –نطقوالذي اشتهر »نصله« باعتباره أحد مبادئ امل– ( 1347

(، إذ اعتقد أن الله »ًل يأمر باألفعال  1420الالهويت الذي يشاطره الرأي، بيري داييل )الذي تويف عام  

قوله،  العكس من ذلك متاًما، بحسب  بل عىل  السيئة منها ألنها سيئة«،  الخرية ألنها خرية، وًل مينع 

مأمور  ألننا  عنها«.فاألفعال »خرية  ممنوعون  ألننا  بها، وسيئة  باسم    4ون  بعد  فيام  الرأي عرف  وهذا 

 ، بسبب تركيزه عىل إرادة الله.voluntasأو  اإلرادية
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ولكن مل يوافق علامء مسيحيون آخرون هذا الرأي. ولرمبا أهمهم القديس توما األكويني، الذي   

وهذا  5يار أمام الناس إًل املوافقة عليها«.اعتقد أن وصايا الله تنطوي عىل قيم أخالقية موضوعية »ًل خ

 ، ما يوحي بأن وصايا الله تدرك بالعقل.الفكرانيةالرأي، عىل عكس اإلرادية، يعرف باسم 

وأما الفكرانية فولدت مفهوم »القانون الطبيعي«، الذي يفرتض وجود صفات أخالقية متأصلة،   

لبرشي أن يعرفها. اكتسب هذا املفهوم صيتًا باإلضافة إىل وجود »حقوق« يف الطبيعة ميكن للعقل ا

كبريًا خالل عرص التنوير، ما أثر عىل بعض املفكرين مثل الفيلسوف األملاين غوتفريد ًليبنتس، الذي  

 كتب: »من املتفق عليه عموًما أن مشيئة الله خرية وعادلة«، مضيًفا: 

 

مبشيئة الله، أم أنه مشيئة الله    السؤال مطروًحا: هل يكون األمر خري وعادل ألنه  ما يزالولكن  

العدل والخري تعسفيان، أم أنهام حقيقتان رضوريتان  ألنه خري وعادل؟ وبعبارة أخرى، هل 

 6وأبديتان متعلقتان بطبيعة األشياء؟

 

يف حد ذاته يعتقد أنهام »حقيقتان رضوريتان وأبديتان متعلقتان بطبيعة األشياء«.    إن ًليبنتس 

وكذلك األمر بالنسبة ملعظم مفكري عرص التنوير اآلخرين، مثل جون لوك، أب الليربالية الكالسيكية،  

تويف عام  إن املفكر الفرنيس مونتسكيو )الذي    7اختيار ما هو غري خري«.  ًل ميكنهالذي كتب: »الله ذاته  

(، والذي كان له دور مهم يف النظرية السياسية الليربالية وحتى يف دستور الوًليات املتحدة،  1755

. فبحسب رأيه، تنشأ القوانني من »طبيعة األشياء«، روح القواننيأكد أيًضا عىل األمر ذاته يف كتابه املهم  

غري أو  عادل  هو  ملا  »ًل وجود  أنه  املرء  يعتقد  أن  السخف  القوانني    ومن  به  تأمرنا  عام  عادل مبعزل 

 8الوضعية أو متنعنا عنه«.

 

 القبح و   الحسنالفجوة يف 
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 كان ملعضلة يوثيفرو دور يف تقسيم اإلسالم املبكر أيًضا: املعتزلة والفالسفة الذين نارصوا الفكرانية

 من جهة، والحنابلة واألشعريون الذين دافعوا عن اإلرادية من جهة أخرى. 

،  القبحو  الحسنوهذا أمر جيل يف الجدل الطويل الذي دار بني املعتزلة واألشعريني حول مسألة   

(  شكر املنعمأو »الخري« و»الرش«. فعلامء املعتزلة أرصوا عىل أن بعض األفعال، مثل »شكر املحسن« )

»السع العدل« )أو  البرشي  اإلنصافي إىل  للعقل  أمر ميكن  أفعال »خرية يف حد ذاتها«، وهو  (، هي 

إدراكه. وباملثل، إن بعض األفعال مثل الكذب أو الرسقة أو القتل هي أفعال »سيئة يف حد ذاتها«، وهو  

 أمر ميكن إدراكه أيًضا من خالل العقل. ومن األمثلة الواضحة عىل رأيهم:  

 

أعمى مريض عىل وشك املوت يف صحراء مقفرة، سيعرف بالعقل وحده أنه ملزم  من يجد رجاًل  

من   شكل  بأي  بالفائدة  عليه  تعود  ولن  ستثقله  املساعدة  هذه  أن  توقع  إن  حتى  باملساعدة، 

 9األشكال.

 

وهنا ميكننا اًلستنتاج أن »عقل« املعتزلة هذا هو ذاته ما نسميه اليوم »حدًسا أخالقيًا«. ولذلك، 

ج يسمى شبهه  مبا  املعتزلة،  أخالقيات  درسوا  الذين  املعارصين  الباحثني  أحد  حوراين،  إف.  ورج 

»الحدسية الربيطانية«، التي دافع عنها كل من جي. إي. مور، ودبليو. دي. روس، فضاًل عن الشهري  

لويس. إس.  بديهي  10يس.  األخالق  أن  اعتقد  املسيحية،  عن  مخلًصا  مدافًعا  كان  الذي  األخري،  ة  وهذا 

بالنسبة لجميع البرش. وبذلك، اختلف مع بعض املسيحيني اآلخرين الذين اعتقدوا أنه »يجب عىل العامل  

أن يعود إىل األخالق املسيحية من أجل الحفاظ عىل الحضارة«. ولكن بحسب ما أوضح لويس، هذا أمر  

 11غري رضوري ألن »القانون األخالقي الطبيعي« عاملي. 

لقانون األخالقي الطبيعي، قدم املعتزلة حجًة مامثلًة حول وجود القيم  وبالنظر إىل وجود هذا ا

ولذلك، حتى مبعزل عن الدين، األخالق موجودة. وأما    12(.من قبل ورود الرشع»قبل وجود الوحي« )
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الطقوس الدينية بحسب املعتزلة، مثل الصيام أو الصالة أو املتطلبات الغذائية، هي األمر الوحيد الذي ًل  

 13معرفته إًل من خالل الوحي. ميكن

إن الدين، وفًقا لوجهة النظر هذه، ًل يزعم أنه يعيد تعريف العامل بأكمله، فهو يعمل يف عامل 

عام   )تويف  الجبار  عبد  رأي  املوضوعية. وبحسب  والوقائع  بالحقائق  علامء 1025ميلء  أكرث  أحد   ،)

  14رادة أو النية . . . ًل تؤثران عىل حقائق األمور«.املعتزلة دهاًء، إن الرشيعة »ًل تغري الحقائق« ألن »اإل 

فالرشيعة »تدل« وحسب عىل ما هو صواب وما هو خطأ عىل نحو موضوعي. وعىل حد تعبري عبد  

 الجبار:

 

. . .    فالدليل يدل عىل اليشء كام هوإن النهي من ]الله[ تعاىل هو دليل عىل أن شيئًا ما يسء،  

 15وًل يصبح ما هو عليه من خالل هذه الدًللة.

 

عنها    دافع  التي  اإللهي  األمر  نظرية  هناك  األخالقية،  املوضوعية  من  متاًما  النقيض  وعىل 

األشعريون. من وجهة نظرهم، ليست جميع األفعال الخرية، مثل »شكر املحسن« أو »السعي إىل العدل«، 

األفعال السيئة، مثل الرسقة أو القتل، سيئة يف حد ذاتها. إنها كذلك ألن الله قال  خرية يف حد ذاتها. وًل  

إن إليكا، أحد األشعريني يف القرن    16وليس ألننا نعرف ذلك من خالل »الحكم البديهي للعقل«.  –ذلك  

 الثاين عرش، يرشح موقفهم بكل وضوح:

 

اصية أساسية ]للفعل[ . . . فالخري نحن نرفض القول إن صفة الخري أو الرش مرتكزة عىل أي خ

 17والرش يرتكزان ببساطة عىل أمر الله ونهيه.
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(، وهو أحد األشعريني البارزين اآلخرين، الذي صاغ األمور  1013وبحسب البقالين )تويف عام   

 81بوضوح أيًضا: »كل األفعال السيئة سيئًة بسبب الوحي. إذا مل يجعلها الوحي سيئًة، فلن تكون سيئًة«.

وعىل ذلك، لو جاء الوحي بيشء مختلف متاًما، لكانت القيم األخالقية مختلفة كليًا. وبحسب  

األشعري، الذي أسس هذه املدرسة، »الكذب خطأ ألن الله يقول إنه خطأ. ]ولكن[ إذا أمر به، فلن يكون  

 19لدينا حجة مخالفة لذلك«.

عادًًل. ولكن عدله مل يعن الكثري بالنسبة   مل يختلف األشعريون مع املعتزلة حول كون الله إلًها  

لهم، ألنه ًل وجود لقيم موضوعية يف العامل، فكل ما يفعله الله، بحكم التعريف، هو عادل. ويف املقابل،  

 20اعتقد املعتزلة أن الله »يتسم حتاًم بالعدل الذي تفهمه عقولنا«.

له التحكمي، تنأى بنفسها عن تناول  إن األشعرية، من خالل موقفها الالهويت املتمثل بصورة اإل 

معناهام   والرش  الخري  فبخسارة  الرش.  مشكلة  توحيدي:  دين  ألي  فكري  تحد  أكرب  يعترب  كان  ما 

 21املوضوعي، يصبح السؤال عن وجود الرش يف العامل أمرًا عبثيًا.

حد ذاته    ولكن بسبب هذه اإلميانية الخانعة، قدمت األشعرية تضحيات أخرى، أولها خري الله يف 

واألطفال   املؤذية  غري  الحيوانات  »يجعل  أن  حتى  ميكنه  الذي  اإلله  إنه  معيار.  أي  له  يتبق  مل  الذي 

وكام قال الفيلسوف واملتصوف العظيم فريتجوف    22دون أن يعوضوا«.  – واألشخاص املجانني يعانون  

رادة« مل يكن »محببًا«  »اإلله التحكمي واملدفوع باإل  –الذي عرف أيًضا باسم عيىس نور الدين–شون  

 23حًقا.

 

 ما الذي يقوله القرآن؟ 

يف نطاق اإلسالم، املصدر األسايس ألي موضوع هو القرآن، كتاب الله. ولذلك، من الرضوري أن يحكم  

القرآن أيًضا يف الخالف بني نظرية األمر اإللهي ونظرية املوضوعية األخالقية. يف البداية، ينبغي أن 

دعم نظرية األمر اإللهي. إنه أقدم لكم توضيًحا بسيطًا: إن احتواء القرآن عىل وصايا إلهية ًل يعني أنه ي
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الرحمن   فضل  الراحل  إن  قصد.  دون  فيه  الوقوع  املسلمني  وغري  املسلمون  يستطيع  خاطئ  افرتاض 

 (، وهو أحد رواد الفكر اإلسالمي الحدايث، انتقد هذا اًلفرتاض حني قال: 1988)تويف عام  

 

بها يجب أن هذه الصورة املتسامية  مثة وجهة نظر مشرتكة تقريبًا بني العلامء املعارصين، والتي مبوج

الصارمة لله، والتي تنطوي عىل إنكار الثقة يف الخصائص الطبيعية . . . وحرية اإلرادة لدى البرش، 

مستندة بشكل مبارش إىل القرآن أو، عىل أقل تقدير، إىل التطور األكرث منطقيًة لتعاليمه. وهذا الحكم، 

 24يًدا حتى عن نصف الحقيقة.الذي درس يف ضوء القرآن نفسه، يبدو بع

 

إن مصادفة أثر لنظرية األمر اإللهي يف القرآن سيكون يف واقع األمر »بعيًدا حتى عن نصف   

مع   اإللهية  الوصايا  يطرح  ما  غالبًا  نفسه  القرآن  ألن  ذلك،  من  أكرث  إنه  القول  وميكن  بل  الحقيقة«، 

الكحولية وأل إنه يحظر »املرشوبات  لها.  الحظ«  تفسريات معقولة  العداوة    ألنهاعاب  بينكم  قد »تلقي 

وحني نهى املسلمني عن إهانة اآللهة    26»نجس بالتأكيد«.  ألنهوهو يحرم »لحم الخنزير«    25والبغضاء«.

 27الوثنية، جاء يف قوله: »َوًلَ تَُسبُّواْ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فَيَُسبُّواْ اللََّه َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعلٍْم«.

، أو اًلبتعاد عن  الخري أو    العدل عالوًة عىل ذلك، يأمر القرآن املسلمني يف كثري من اآليات بإقامة   

، دون توضيح ملا تنطوي عليه هذه املفاهيم األخالقية. وعىل حد تعبري العامل اإلسالمي  الرشأو    الظلم

نوًعا من الحس األخالقي«. وإىل  املعارص خالد أبو الفضل، هذا يعني أن »القرآن يفرتض أن قارئه ميتلك  

جانب ذلك، يصف القرآن نفسه بأنه »تذكري«، لتذكرة الناس »بالحقائق والقيم التي يجب أن يعرفوها  

 28بالفطرة«.

. املعروفإن املفهوم الرئييس اآلخر يف القرآن، والذي يبدو أنه يدعم املوضوعية األخالقية، هو    

«، والذي غالبًا ما يرتجم يف اإلنجليزية إىل  املعروف »صناعة  ففي عرشات اآليات، يطلب من املسلمني

«doing good    فعل الخري«. وعىل الرغم من ذلك، إن املعنى الدقيق للمصطلح ليس »الخريgood  بل »

املعلوم   أو  املعارص يف known»املعروف  الباحث  راينهارت،  كيفني  إيه.  يخرج  املنطلق،  هذا  ومن   .»
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دراسته اللغوية والكتابية املبهرة لهذا املصطلح، باستنتاج مهم: »يفرتض القرآن أن جزًءا اإلسالم، بعد  

ويف واقع األمر، إن استخدام القرآن    29من الخري الذي يأمر به القرآن معروف دون اشرتاط الوحي«.

خالقي والبحث  املتكرر »ملصطلحات غري محددة للدًللة عىل الخري« حكيم، ألنه يشكل »دافًعا للتفكري األ 

 30الفضفاض عن املعرفة األخالقية«.

ولسوء الحظ، بحسب ما يضيف راينهارت، مل تول التقاليد اإلسالمية اهتامًما كافيًا لهذا املعنى  

ويف الفقه    31. ففي رشوح القرآن، بقيت »كلمة عادية ًل تسرتعي أي اهتامم يذكر«.للمعروفاملفتوح  

وهو مصطلح مستمد من جذر كلمة »معرفة« ولكنه ًل   –  عرف لكلمة  اإلسالمي، مل يتعد األمر مالحظةً 

يشري سوى للعادات والتقاليد املحلية للمجتمعات. وعىل الرغم من ذلك، قد تكون كلمة »معروف« أكرث  

 من ذلك بكثري، مام يفتح مجاًًل أمام جميع أنواع املعرفة البرشية. 

« يف القرآن دامئًا ما  العقلتمثل يف أن مصطلح »وًل بد من أن نذكر الحقيقة األساسية التي ت 

أو    الهوىيرتافق مع دًلًلت إيجابية. إن جانب الطبيعة البرشية الذي يحذر منه القرآن ليس العقل، بل  

»الرغبة النزوية«. ومن الجدير بالذكر، عىل الرغم من ذلك، أن الحركة اإلميانية يف اإلسالم املبكر ذهبت  

العقل اعتبار  أنه    إىل حد  من  الهوىنفسه عىل  املزيد  إىل جانب  املعتزلة،  أطلقوا عىل  السبب  ولهذا   .

 32«.أهل األهواءالفقهاء العقالنيني، لقب »

وخالصة القول إنه مبعزل عىل التقليد اإلسالمي ملا بعد القرآن، وفيام يخص معضلة يوثيفرو،   

مل الديني دانيال براون، الذي يرى مشكلًة  ميكننا اعتبار القرآن إىل صف املوضوعية األخالقية. إن العا

املوقف   أن  »يبدو  يقول:  إذ  الحكم،  أيًضا مع هذا  يتفق  اإلسالم،  املتطرفة« يف  الالهوتية  »اإلرادية  يف 

 33اإلرادي ًل يحظى بدعم يذكر يف القرآن«.

تؤكد القدرة  ولكن وجود دعم ًل يذكر ًل يعني غيابه. فاألشعريون أشاروا إىل اآليات القرآنية التي   

املطلقة لله وإرادته الالمحدودة، وذكروا أيًضا قصًة نبويًة معروفًة ليس للمسلمني وحسب، بل لجميع 

 أقاربهم اإلبراهيميني من اليهود واملسيحيني أيًضا.  
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 محاولة فهم سكني إبراهيم 

اصطفاه الله، يف أواخر حياته  إنها واحدة من أكرث القصص دراميًة يف اإلنجيل. يُرزق إبراهيم، الذي  

بطفل يحبه كثريًا يدعى إسحاق. ولكن إبراهيم يتلقى يف يوم من األيام وصيًة مخيفًة من الله يطلب منه 

فيها التضحية بإسحاق. يطيع إبراهيم الرب، ويأخذ هذا الطفل املسكني إىل جبل موريا ويقيده عىل  

خرية قبل أن يذبح إسحاق، يوقف مالك إبراهيم قائاًل: املذبح ممسًكا بيده سكينًا. ولكن يف اللحظة األ 

 ويف تلك األثناء، يظهر كبش إعجازي ليضحي به إبراهيم بدًًل من ابنه.  34»اآلن علمت أنك خائف الله«.

ما هو الدرس املستخلص من هذه القصة؟ إنه سؤال صعب حاولت التقاليد اليهودية واملسيحية   

نسبة للموضوعيني األخالقيني، الذين يعتقدون أن الله ًل يأمر إًل مبا هو  مناقشته لقرون من الزمن. بال

خري موضوعيًا، تعترب هذه القصة »مصدر إحراج يف الغالب«. ويف املقابل، يحتفي منارصو اإلميانية  

اإللهي«. لألمر  العمياء  »الطاعة  عىل  مثاًًل  باعتبارها  القصة  هذا    35بهذه  تعقيًدا يف  اآلراء  أكرث  ولعل 

(، الذي اعترب قصة 1855الرصاع هو رأي الفيلسوف املسيحي الدمناريك سورين كريكغور )تويف عام  

 36»تعليًقا لألخالق« يرتكز عىل الثقة بالله.  الخوف واًلرتعاشالتضحية هذه يف كتابه الشهري 

، ( أحد مفكري عرص التنوير مثاًل 1804ومن ناحية أخرى، بالنسبة إلميانويل كانط )تويف عام   

مل تكن طاعة إبراهيم العمياء لألمر اإللهي املتمثل بقتل طفله مثاًًل يحتذى به بل خطًا ينبغي تجنبه. 

فهذه الطاعة، بكل أسف، هي العقلية الكامنة وراء التعصب الديني. وبحسب كانط، إنها عقلية »كبري  

حملوا السيوف »لقتل كل الكفار املحققني« التي عذب الزنادقة من أجل الله، واملحاربني املقدسني الذين 

 37عىل وجه األرض«.

ومثة نزاع مشابه إىل حد ما حول قصة التضحية يف اإلسالم أيًضا، ألن القصة ذاتها، باستثناء  

مل يكشف    –بعض الفروق البسيطة، موجودة أيًضا يف القرآن، الذي فيه أيًضا ميتلك إبراهيم ولًدا يحبه  

التقليد اإلسالمي باسم إسامعيل. ويف القرآن أيًضا، كان إبراهيم عىل عن اسمه ولكنه عرف ًلحًقا يف  

إن هذه   األخرية.  اللحظة  يوقفاه يف  الله، ولكن مالك وكبش عجائزي  أجل طاعة  ابنه من  وشك ذبح 

القصة محورية أيًضا يف املامرسات اإلسالمية: أحد األعياد الدينية األساسية يف اإلسالم هو عيد األضحى، 
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يط عىل خطى  الذي  للميش  األقل،  عىل  واحد،  بحمل  التضحية  القادرين  املسلمني  جميع  من  فيه  لب 

 إبراهيم. 

إذن، ما الذي ينبغي عىل املسلمني فهمه من هذه القصة املخيفة؟ صاغ املفرس القرآين الرائع   

عام   )تويف  الرازي  الدين  إبرا1210فخر  الله  أمر  قاله،  ملا  ووفًقا  األشعريني.  نظر  وجهة  أوًًل (  هيم 

بالتضحية بابنه، ولكن »أبطل« هذه الوصية ًلحًقا بأمر آخر أنقذ حياة الطفل. ولكن هل تعترب الوصية 

األوىل التي تنطوي عىل ذبح طفل بريء أمر رشير؟ رفض الرازي اعتبارها كذلك، فبالنسبة له »الحكم 

 38و[ أمر باطل«.عىل األمر اإللهي عىل أساس ما يبدو خريًا أو رًشا للعقل البرشي ]ه

وأما املعتزلة، كام هو متوقع، مل يقبلوا هذا التفسري. وهذا ما نعرفه من الرازي نفسه، الذي كتب  

الله   يأمر  للقصة. وبحسب رأيهم، »مل  إيجاد تفسري بديل  املعتزلة وجدوا صعوبًة يف  أن  يف تفسريه 

ستعداد ليكون »جاهزًا لتنفيذ أمر التضحية  إبراهيم يف واقع األمر بتقديم هذه الذبيحة«، إذ أمره فقط باًل 

 وأما الرازي فاعتقد أن املعتزلة يبالغون يف تفسريهم لألمر، وهو محق يف ذلك.  39صدوره«. يف حال

وعىل الرغم من ذلك، توصل عبد الجبار، أحد علامء املعتزلة األكرث بالغًة، إىل تفسري أفضل بناًء  

القرآنية، والتي تختلف جذريًا عن قصة اإلنجيل. ففي قصة اإلنجيل،  عىل قراءته املتأنية لقصة التضحية  

أنه   إبراهيم  يرى  القرآن،  بإسحاق. ولكن يف  بالتضحية  تأمره  الله  إبراهيم وصيًة رصيحًة من  يتلقى 

يضحي بابنه يف حلم، ثم يستشري ابنه ويقررا مًعا أن هذه وصية الله. وبحسب عبد الجبار، كان هذا  

للحلم، فاألحالم ليست وحيًا بالرضورة. وعىل ذلك، يطرح عبد الجبار سؤاًًل: »كيف ميكن    تفسريًا خاطئًا

 40لهذا أن يكون أمرًا من الله؟ ميكنه أن يرى أي يشء يف أحالمه«.

(،  1240وبعد قرنني من كالم عبد الجبار هذا، طرح العامل واملتصوف ابن عريب )تويف عام   

الصويف، التفسري ذاته. وبحسب رأيه، مل يكن حلم إبراهيم وصيًة من الله  وهو اسم ًلمع يف التقليد  

من سوء  ابنه  الله  »أنقذ  بينام  الحلم،  من  املغزى  تفسري  إبراهيم  أساء  إذ  بابنه،  بالتضحية  بها  يأمره 

 41فهمه«.
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  ويف يومنا هذا، يتذكر أكرث من مليار مسلم حول العامل محنة إبراهيم كل سنة يف عيد األضحى.  

العديد من   الحال مع  للقصة. ومتاًما كام هو  البديل  التفسري  قليلة منهم فقط يعرفون هذا  قلة  ولكن 

 النفائس يف التقاليد اإلسالمية، ضاع هذا التفسري تحت طبقة سميكة من اًلعتقاد التقليدي. 

 

 النرص األشعري وتبعاته 

املدارس املختلفة يف بداية اإلسالم، ستجدون  يف يومنا هذا، إذا قرأتم نًصا سنيًا قياسيًا حول الطوائف و 

ومن   الحظ.  لحسن  اندثرت  التي  املنحرفة«  »الطوائف  من  واحدًة  باعتبارها  مدرجة  املعتزلة  أن  غالبًا 

املحتمل أيًضا أن تجدوا مديًحا يف حق األشعرية باعتبارها الركيزة األساسية لإلميان الحقيقي. والسبب 

انتهاء حرب   التدريجي  البديهي لذلك هو  الكبرية بني هاتني املدرستني الالهوتيتني باًلنتصار  األفكار 

لألشعرية. واملنترصون، بطبيعة الحال، يروجون ألنفسهم عىل أنهم أوصياء عىل الحقيقة، ويصورون  

 42منافسيهم باعتبارهم مضللني، حتى أنهم أحرقوا كتبهم أيًضا.

،  1951ة للغاية. ولكن كان األمر أسوأ حتى عام هذا هو السبب يف أن معرفتنا باملعتزلة محدود 

حني عرث عىل الكتابات املفقودة لعبد الجبار واثنني من طالبه يف مكتبة قدمية يف اليمن، حيث نجت  

آثار املعتزلة يف التقليد الزيدي. وباستثناء هذه النصوص األصلية النادرة، ما نعرفه عن املعتزلة منشأه 

 التي لخصت وجهات نظرهم بغرض دحضها وحسب. املصادر السنية الرئيسية

عام    )تويف  الغزايل  حامد  أبو  اًلنتصار  1111كان  هذا  تحقيق  يف  جًدا  مهمًة  شخصيًة   )

األشعري، إذ يعترب وفًقا ملعظم املقاييس أكرث علامء الدين السنة تأثريًا عىل مر العصور. ترك الغزايل  

الوقت، ولكنه عارض رصاحًة عقالنية كل من    وراءه نصوًصا معقدًة أظهرت فوارق دقيقًة مع مرور 

املعتزلة والفالسفة بينام استفاد من بعض أدواتهم. وعىل ذلك، كان الغزايل أكرث انفتاًحا عىل العقل  

 – الذين ألقى بعضهم باللوم عليه ألنه »تساهل« كثريًا مع الفلسفة–مقارنًة باألشعريني األكرث رصامًة  

، كتب الغزايل: »إن املصطفىويف آخر وأعظم أعامله حول القانون،  43.تابًعاره ولكنه تعامل معه باعتبا

 44الفكر ًل يثبت إًل صدق النبي، ثم يعزل نفسه«.
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كان الغزايل واحًدا من بني ما يسميه العلامء »األشعريني الالحقني« الذين كانوا أكرث ثقافًة من   

ولكن    –أنها »خرية« أو »سيئة« بالنظر إىل آثارها  فبحسب آرائهم، ميكن تعريف األفعال ب  45سابقيهم.

يف األمور التي ًل يحكم فيها الدين وحسب. وبعبارة أخرى، أرصوا عىل رفضهم لربط القيم األخالقية 

اإلسالمي. بالفقه  »انتقائيًا    46املوضوعية  أصبح  الذي  الرازي،  الدين  فخر  هو  عقالنيًة  أكرثهم  ولعل 

التقليدي تدريجيًا«، إذ قال إنه يف حال تعارض الوحي والعقل، ينبغي أن  ومستقاًل عن الفكر األشعري 

األخري. عقالين    47يسود  نهج  ظهر  الحنبيل،  املذهب  نطاق  ضمن  وحتى  األثناء،  تلك  »موقف  –ويف 

واألشعرية« املعتزلة  بني  لكل    –وسطي  األسايس  رفضه  بعد  املذهب  هذا  تركه  الذي  الفراغ  استغل 

   48الالهوت.

من ذلك هو ظهور مدرسة أخرى لالهوت السني، تحمل موقًفا وسطيًا أكرث جرأًة بني  واألهم   

عام   )تويف  املاتريدي  منصور  أبو  تيمنًا مبؤسسها  التي سميت  املدرسة،  هذه  إن  واملعتزلة.  األشعرية 

أكرب  944 قوًة  البرش  ميتلك  األشعرية:  العقائد  حدة  من  خففت  الحديثة،  أوزباكستان  من  العامل   )

تساب« األفعال التي خلقها الله، وأما »الخري والرش« فيعرفان بالعقل إىل حد ما. وصف املاتريدي  »ًلك

الله باعتباره أكرث عقالنيًة، وأما فيام يتعلق بأسئلة مثل »هل يستطيع الله معاقبة من يطيعه؟« أو »هل  

«، عىل عكس األشعري الذي  يستطيع الله تحميل اإلنسان مسؤولية ما ًل ميكنه فعله؟« فكانت إجابته »ًل

وجنبًا إىل جنب مع مدرسة الفقه الحنفي التي نارصتها اإلمرباطورية العثامنية، انترشت  49أجاب بنعم.

 املدرسة املاتريدية بني األتراك والفرس ويف مناطق أخرى يف آسيا الوسطى أيًضا. 

إن جميع هذه الفروق واًلختالفات تعني أن اإلسالم السني مل يكن إميانيًا بالكامل. فلم تندثر   

مواقف   ذات  مدارس  نشأت  إذ  متوقعة،  أماكن غري  الظهور يف  واستمرت يف  العقالنية متاًما،  النهج 

 متباينة وخالف بعض العلامء تقاليدهم املزعومة. 

القول  ذلك، ميكننا  كل  الرغم من  األشعري    وعىل  املوقف  للعامل يسودها  السنية  النظرة    – إن 

وليس موقف املعتزلة بكل تأكيد. إن املسلم الحدايث البارز، فضل الرحمن، أعرب عن أسفه إزاء املدرسة  

. ولكن أغرقتها األشعرية يف   .  . التي حملت »آراًء أكرث عقالنيًة مقارنًة بالالهوت األشعري  املاتريدية 

ويصدق هذا القول حتى بالنسبة للتقاليد العثامنية،   50ل القرون الوسطى اإلسالمية«.نهاية املطاف خال
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ويف تلك األثناء، أنكر املسلمون الشيعة،   51التي طغت األشعرية عىل انتامءاتها املاتريدية مبرور الوقت.

ميكن معرفتهام من عىل الرغم من انفتاحهم النسبي عىل تأثري املعتزلة، الفكرة القائلة إن الخري والرش  

  52خالل العقل البرشي الفردي، وبدًًل من ذلك »اعتقدوا أن اإلمام املعصوم هو مصدر املعرفة األكيدة«.

 وحتى الصوفيون نسبوا عصمًة مشابهًة لسيد أو شيخ خاص بهم.  

م ومن املحاوًلت املثرية لالهتامم إلعادة فتح باب النقاش كانت محاولة السلطان العثامين العظي 

محمد الثاين، الذي عرف أيًضا باسم »الفاتح« ًلستيالئه عىل القسطنطينية وهزميته للبيزنطيني عام  

. متاشيًا مع روحه الليربالية املتمثلة يف اهتاممه بالفنون والعلوم، وجنبًا إىل جنب مع تسامحه  1453

يف اإلسالم. ومن األمثلة عىل    مع املسيحيني واليهود، أراد محمد الثاين أيًضا أن يفتح األبواب املغلقة 

ذلك كان السؤال القديم: »هل يستطيع العقل أن يعرف الخري يف الفعل الجيد والرش يف الفعل اليسء؟«،  

فأمر فريًقا من العلامء البارزين بكتابة أطروحات منفصلة حول هذا املوضوع ملناقشتها عىل بالطه. مل  

كتبة السليامنية يف إسطنبول، حتى العقد األول من  تدرس هذه املخطوطات، التي بقيت لقرون يف م 

وبفضل هذه املخطوطات،    53القرن الواحد والعرشين عىل يد األكادميي الرتيك عاصم جنيد كوكسال.

إعادة فتحه، ولكننا ًل  وأراد  النقاش مهاًم  اعترب هذا  العثامنيني  السالطني  أبرز  أحد  أن  أصبحنا نعلم 

 د أي تأثري مهم. نعرف ما إذا كانت لتلك الجهو 

ويف يومنا هذا، تشري استطالعات الرأي التي أجريت يف العامل اإلسالمي إىل مدى قوة نظرية   

أخالقيني   نكون  ليك  بالله  نؤمن  أن  الرضوري  من  »هل  سؤال  طرح  وحني  اآلن.  حتى  اإللهي  األمر 

املائة من اإلندونيسيني، يف    98يف املائة من املرصيني »نعم«، ويتبعهم    99وأصحاب قيم خرية؟«، أجاب  

و  97و األردنيني،  من  املائة  و  90يف  البنغالديشيني،  من  املائة  الباكستانيني.   88يف  من  املائة  يف 

يف املائة من األمريكيني الذين    57يف املائة من األملان، و   39يف املائة من السويديني، و   10)باملقارنة مع  

أخرى، ًل تستطيع األغلبية الساحقة يف املجتمعات املسلمة أن وبعبارة    54أجابوا بنعم عىل السؤال ذاته(.

 مثل الحدس والعقل البرشيني.   –تتخيل حتى أن يكون لألخالق مصدر آخر غري الدين  

 ما هي النتائج العملية لهذه النظرة العاملية؟ سنبحث يف هذا السؤال يف الفصول القليلة القادمة.  
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املثال املتعلق برتبية األطفال    – املثال يف بداية هذا الفصل    وليك نستبق األمور، دعونا نتذكر  

وفًقا لنظرية »األمر األبوي« بشكل رئييس وما يرتتب عليه من أمور ينبغي أو ًل ينبغي فعلها. وبحسب  

ما اقرتحت سابًقا، لن تساعد هذه النظرية األطفال عىل تكوين ضمري داخيل قائم عىل القيم األخالقية، 

حتى أن تجعلهم غري ناضجني وحرفيني وحتى مخادعني يف بعض الحاًلت. لذا دعونا نرى    بل وميكنها

 ما إذا كان لنظرية األمر اإللهي تأثريات مامثلة عىل املجتمعات املسلمة.
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 الفصل الرابع 

 كيف خرسنا اًللتزام األخالقي 

 ألن لهم دين، يظنون أنهم معفيون من امتالك األخالق. 

 1معلوف، كاتب لبناين فرنيسأمني  –

 ويل لكم أيها الكتبة.... ألنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهام من داخل مملوآن اختطافًا ودعارة 

 2يسوع النارصي –

 

قضيت معظم حيايت يف تركيا، وهي دولة ذات أكرثية مسلمة. وقد عارصت أيًضا الثورة السياسية 

العقدين األولني من القرن الحادي والعرشين. وهي ثورة أنهت سيطرة  الكربى التي مرت بها تركيا يف 

األتراك األكرث علامنيًة التي كانت قد استمرت نحو قرن من الزمان لتحل محلها سيطرة املحافظني 

املتدينني. حل املحافظون محل أعدائهم يف كل نواحي الحياة تقريبًا، من السياسة إىل الدوائر  

 ارة إىل اإلعالم، و»استعادوا بالدهم«.الحكومية، ومن التج

يف املراحل األوىل من هذه القصة، كانت األمور تعد بالكثري، معطيًة األمل للكثريين، ومنهم  

أنا، بأن هناك دميقراطيًة ليرباليًة إسالميًة قيد التكوين، كام جادلت يف فصل متفائل كتبته عن تركيا  

. والسبب أنه، يف ذلك الوقت، كان املحافظون   تطرفإسالم بال،  2011يف كتايب الصادر عام 

املتدينون يف السلطة يطبقون اإلصالحات السياسية التي يطلبها اًلتحاد األورويب والتي لطاملا كانت  

تطمح لها العصبة الصغرية من األتراك الليرباليني. ولكن رسعان ما بدأ املزاج يتغري، ما إن عزز 

م. إذ اتضح بالتدريج أن اإلصالحات الليربالية يف السنوات السابقة كانت  املحافظون املتدينون سلطته

تهدف فقط لنزع سلطة املؤسسة العلامنية السابقة، وخصوًصا الجيش املتغطرس، واملعروف  

بانقالباته عىل الحكومات املنتخبة. واألسوأ من ذلك أن النخبة الجديدة الحاكمة رسعان ما بدأت تتبنى 



50 
 

بل غالبًا ما كان ذلك بحامس    –وية نفسها التي كانت تنتهجها النخبة الحاكمة السابقة األساليب السلط

 أكرب. 

باختصار، فإن أحالم »تركيا الجديدة« الحرة واملنفتحة والدميقراطية كانت مخيبة، عىل األقل  

الفجة   يف ذلك الحني، يف مقابل تسيد الصورة القامتة للسلطوية. بينام فتحت األساليب املكيافلية

للنخبة الجديدة الحاكمة نقاًشا جديًدا يف البالد حول ماهية هؤًلء املحافظني املتدينني الحقيقية. إذ  

بل   –انتهى بهم األمر إىل فعل كل األشياء التي كانوا هم أنفسهم يدينونها بوصفها ظاملة وقاسية 

خلق إعالم مسموم، أرهب   وبعنف أكرب. شمل هذا اعتقال املعارضني السياسيني بتهم ملفقة. وشمل

كل من يجرؤ عىل انتقاد أهل السلطة وافرتى عليه. نهب املحافظون املتدينون أيًضا موارد الدولة،  

مبستويات غري مسبوقة من الفساد واملحسوبيات ومحاباة األقارب. وقد غشت جامعة منهم تشبه  

رتقية أعضائها يف الدوائر  بشكل ممنهج يف اًلمتحانات ل  –تدعى »الغولنيني«–الطوائف الرسية 

الحكومية، ولفقت األدلة لإللقاء بخصومها يف السجن، وحاولت حتى اًلنقالب وفشلت، كجزء من  

 3رصاع عىل السلطة بني تيارات املحافظني.

 

 قضية تدين ًلأخالقي 

من  ahlaksız dindarlıkكان معظم األتراك الذين امتعضوا من بحر »التدين الالأخالقي« هذا، أو 

العلامنيني، الذين ظلوا يقولون لليرباليني: »حذرناكم من هؤًلء األشخاص«، رغم حقيقة أن تاريخهم  

مل يكن أفضل بكثري. بينام كان هناك أيًضا ندرة من املحافظني الذين تحلوا بالضمري، وبالجرأة، إلعالء  

وكاتب رأي مشهور. كتب يف عام   الصوت. كان من بني هؤًلء مصطفى أوزتورك، وهو دارس لإللهيات

: »خالل أربعني إىل خمسني سنة قادمة، لن يكون لنا نحن املسلمني الحق يف قول أي يشء 2017

ألي إنسان عن اإلميان واألخالق والحقوق والقانون«. »سيكون رد: "رأينا ما تفعلون أيًضا" كالصفعة  

فتي السابق إلسطنبول، مصطفى . وقد ندب مختص آخر يف اإللهيات، وهو امل4عىل وجوهنا«

تشاريجه، أيًضا »الفجوة املتنامية بني التدين واًللتزام األخالقي«. يف املايض، حسب ما يذكر، كان  
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املحافظون أمثاله عادًة ما يجادلون بأنه »ًل ميكن أن يكون هناك التزام أخالقي بدون دين«. ولكن  

 5.أن يكون هناك دين دون أخالق« بغييناآلن، كام كتب، كان عليه أن يجادل بأنه: »ًل 

ما املشكلة التي كانت هنا بالضبط؟ بالنسبة للبعض، فإن املشكلة كانت الفساد املعتاد الذي  

يأيت مع النفوذ. كانت أيًضا مشكلة النفاق املتأصلة منذ القدم. كان املحافظون املتدينون، حسب هذه  

هي مشكلة ميكن مشاهدتها يف كل التقاليد، ويف  و  –الرؤية، يفشلون يف مجاراة أعىل مثلهم وحسب 

 كل املجتمعات. 

ولكن، بالنسبة للذين بإمكانهم قراءة ما بني السطور، فإن املشكلة تنضوي عىل يشء مختلف، 

يشء أعمق. فبسبب كل األشياء غري األخالقية التي ارتكبها املحافظون، وجدوا ألنفسهم املربرات  

مع العلامنيني، –قال: »الحرب خدعة«، ومبا أنهم كانوا يف حرب سياسية الدينية. يزعم أن النبي محمد 

فقد سمح لهم باستخدام كل أنواع خداع   –أو الجامعات املناوئة، أو »اإلمربياليني«، أو »الصهيونيني«

تقول آية يف القرآن »وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض«، لذا فقد كان ملء املكاتب   6والكذب والقدح.

، أو الفائدة، فهي مل تضع قواعد واضحة  الرباوفيام أدانت الرشيعة  7مية باألقرباء أمرًا عاديًا.الحكو 

ملرات عديدة بلغت  –للمناقصات العامة، التي تالعب بها املتدينون املحافظون يف السلطة بشكل متكرر 

 8.لصالح املنفعة املبارشة ألزًلمهم –مرًة يف خالل ستة عرش عاًما 186

أخرى، فإن املشكلة ليست أن املحافظني املتدينني مل يكونوا متدينني مبا يكفي. بل  بكلامت 

 كانت املشكلة أن تدينهم مل يجعلهم أخالقيني.

رأيت هذه املشكلة يف بلدي األم تركيا، ولكنها بالتأكيد ليست محصورًة فيها. ًلحظ الباحث  

األخالقيات« يف بالده، حيث »املساجد ممتلئة، املرصي الراحل نرص أبو زيد أيًضا »تدينًا خاليًا من 

» . شهد رجل الدولة العراقي عيل عبد األمري عالوي أيًضا إسالًما »يزداد خلوًّا  9ولكن الفساد متفشٍّ

مود »تدينًا خارجيًا  وشهد األكادميي املستقر يف قطر عمر إدوارد  10من أي محتوى أخالقي عميق«.

 11دون ضمري أخالقي«.
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، كان أحد املنتقدين البارزين لهذه املشكلة الباحث يف اإللهيات عيل بارداق أوغيل، يف تركيا

الذي شغل منصب رجل الدين األعىل يف البالد يف مديرية الشؤون الدينية يف السنوات األوىل  

، اعرتف بارداق أوغيل  2017لصعود املحافظني، حينام كانت األمور تبدو واعدًة. يف مقال كتبه عام 

هناك »مشكلة جدية يف األخالق« يف بالده، فقط ليضيف أن »انعدام الفضائل واألخالق منترش«   بأن

يف العامل اإلسالمي بأرسه. ثم أصاب أصل املشكلة: يف عملية تاريخية طويلة، أصبح الفقه اإلسالمي  

بالصلة بني    يضيف بارداق أوغيل، »بالطبع، يرتبط هذا 12»كومًة من القوانني، تبخرت« فيها األخالق.

 13«.القبحو  الُحسنالدين واملنطق، مع مشكلة 

 

 مقياسان للرشعية 

أوغيل مصيبًا لصلب املسألة، ألن »التدين الالأخالقي« الذي نشهده يف العامل   كان حدس بارداق

اإلسالمي املعارص متجذر يف األشعرية ومعادلتها للقيمة األخالقية واألوامر اإللهية. تساوي هذه  

النظرة للعامل األخالق بالرشيعة الدينية. لذا، فبالتعريف، ما تحظره الرشيعة يصبح غري أخالقي، 

ام يصري مهام يكن ما تسمح به الرشيعة أخالقيًا. بالكاد يطرح سؤال ما إذا كانت أحكام الرشيعة  بين

 ببساطة لعدم وجود معايري أخالقية مستقلة متبقية للحكم عىل الرشيعة.  –أخالقية أم ًل 

كمثال صارخ، لنأخذ قضية زواج األطفال. بالنسبة للعديد منا اليوم، فإن إقامة »زواج« بني   

 لتفكري بالنسبة ،تاة تبلغ تسعة أعوام من العمر ورجل يبلغ ستني عاًما يبدو مسيئًا جًدا. ولكنف

  وهذا »مباًحا«. أو ،حالًًل   ببساطة يكون فقد األشعرية، أو الحنبلية مذهب عىل  التحفظ شديد إسالمي

  الزواج  فيه جوزي الذي العمر هو ملا واضح  تعريف هناك يكن مل لإلسالم، الكالسييك  العرص يف ألنه

 قبل ما عصور  يف عاديًا جدًًل،  هذا، كان البلوغ.  سن  حد  أنه عىل عادةً  الحيض إىل ينظر وكان لألنثى،

 بفضل اليوم، ولكن القانوين.  والبلوغ  البيولوجي البلوغ بني  تساوي املجتمعات كانت حني الحداثة،

 الصغريات. للبنات بالنسبة قطًعا كاريث األطفال  زواج أن ندرك والدراسات،  والتقارير،  الخربات، وفرة

  معيارك كان إن هذا  لكل يكرتث من ولكن »التعليم«. يدعى مراهقتهم، لسنوات أفضل بديل أيًضا ولدينا

 عام؟  ألف  عليها مىض  التي اإلسالمي  الفقه قواعد و»القبيح« »الحسن« بني للفصل الوحيد
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 »األًلعيب أو ،الحيل ظهور يف ملشكلةا لهذه األول  اإلنذار كان الكالسييك، اإلسالم يف 

  مع  القانون محظورات   عىل للتحايل القضاة عرضها التي الحلول إىل املصطلح هذا  ويشري القانونية«.

  الفوائد تقايض  بإمكانك  زال ما ولكن املثال، سبيل  عىل الفوائد، تقايض الرشيعة منعت بنصه. اًللتزام

  بسعر فوًرا رشاءها  يعيد ثم لدائن امللكيات بعض »يبيع« أن للمدين )ميكن اًلسم. بهذا تسميتها دون

  فإنها الصارمة، القوانني  مواجهة  يف املفيدة الرباغامتية بعض أساليب هكذا  قدمت حني ويف (.14أعىل

  ألطفاله ثروته من الكثري  »منح« غني رجل قضية املشهورة القضايا من رصف.  لنفاق الباب فتحت كذلك 

  يكن مل 15رضائبه. دفع  بعد فوًرا ليسرتجعها مبارشًة، الزكاة لرضيبة السنوي وعدامل قدوم قبل الصغار

 بالفعل.  يهم  ما كان  وهذا قانوين. ولكنه أخالقيًا، هذا

  من الكثري املعارصة الحياة فتحت الحداثة:  مع وخصوًصا الزمن، مع حدةً   املشكلة ازدادت  

  القواعد نفس  يقدم   اإلسالمي الفقه ظل بينام انية،اإلنس واملعرفة اإلنساين للنشاط الجديدة  املجاًلت

  لهذه البرشية طورتها التي األخالقية  القواعد كانت  باملرة. مالمئة غري  أو باليةً  كانت  التي القدمية

  األخالقيات من خالية مناطق النتيجة كانت مقبولة. غري كانت ولذا إسالمية«، »غري الجديدة  املجاًلت

 يشاء.  كام  يترصف أن  أحد ألي فيها ميكن

 والدقة«، »الصدق مثل مبادئ  تشمل وهي األخالقية«. »الصحافة فكرة املثال، سبيل عىل لنأخذ، 

  مجاًًل   تعطي أن أيًضا  يجب ذلك، وفق نظر، وجهة تقدم حني والحياد«. و»اإلنصاف  و»اًلستقالل«،

  ذكرت أنني أذكر ولكنني الرد. حق  تعطيه أن عليك  شخًصا، تنتقد عندما األخرى. النظر وجهات لطرح

 له بالنسبة الغربية«. الرتهات هذا »لكل استنكاًرا أللقى  فقط املبادئ، بهذه  إسالميًا تركيًا صحفيًا

  إنه بل العدو. ضد الحربية الربوباغاندا  يفعلونه:  كانوا فيام حرام هو ما ببساطة هناك يكن مل ولرفاقه،

 تقيًا. دينيًا ترصفًا كان

  هدف نفسه  هو  كان لو األخالقية للصحافة مؤيًدا نفسه اإلسالمي  الرتيك  الصحفي كان رمبا 

  كان  عندما العرشين، القرن  تسعينيات أواخر يف  تركيا يف بالفعل الحال كان   كام  – التشويه حمالت 

 حقيقية، أخالقيات أي عن يكشف ًل حًقا،  اتضح كام أسلوب، مجرد  كان  هذا ولكن العليا. اليد للعلامنيني

 نعدامها. ا عن بل
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  كتابه يف أيًضا هذه املزدوجة  املعايري مشكلة إىل الحكيم، الالهويت أوغيل، بارداق عيل أشار

  العامل يف املسلمني من به معتد  عدد هناك .اإلسالم ضوء عىل إسالميتنا مواجهة ،2017  عام الصادر

 كتب: كام يعني، وهذا لعاملني«. »املنتمني  من ًلحظ،  ما حسب اليوم،

 

  هناك مالمئًا، األمر  يكون عندما منفصالن. مخرجان عقولهم، يف للرشعية مقياسان للمسلمني

  لوائح وهناك الداخلية، األنظمة لوائح وهناك املجتمع، نظام وهناك  ]العلامنية[،  الدولة قانون

  فيأيت – دورها  تأخذ لك تخطر  التي الترشيع فمصادر كلها، هذه تعمل مل إذا ولكن التعليامت.

  كنت إذا أيًضا، السبيل. أمامك ليفتح ما أحد من تأخذه أو لنفسك  تقدمه أن ميكنك  ]ديني[  إذن

  ]مع آخر. مخرج  للرشعية، ثالث مصدر لك   فسيكون دينية[، مجموعة  أو ]طائفة  طريقةل تنتمي

  ميكن ًل إذ .... ثقة محط  يبدو أن للرشعية مختلفة مصادر بثالث شخص عىل املستحيل من  ذلك[

 16لحظة. أي يف  قدًما للميض الشخص ذلك  سيستخدم للرشعية مصدر أي يضمن  أن ألحد

 

 إىل هناك، أن قبول يعني  وهذا »العاملني«. بني التناغم إحقاق يف الكربى املشكلة لهذه الحل يكمن

  تقيد وقواعد شاملة مبادئ أيًضا  به، املؤمنني تقيد  التي والقواعد املحددة الخاصة اإلسالم مبادئ جانب

  لتعريف الالهوتية العقبة إزالة يتطلب نفسه  هذا ولكن لبعض. بديلني  ليسا اًلثنني  وأن – الناس كل

 اإلنساين. باملنطق  و»القبيح« »الحسن«

 

 عامل الفتاوى املحيط بكل يشء 

بينام كان رفض القيم األخالقية التي تأيت من الخارج أحد عواقب األشعرية، كانت عاقبة أخرى تتمثل 

 منو التقيد الحريف الجاف بالقانون ضمنًا.يف 

الباحث اإلسالمي األمرييك شريمان جاكسون من بني الذين فهموا طبيعة املشكلة هنا.  

فاألشعريون، حسب ما كتب، عرفوا الوحي بأنه »املصدر الوحيد للقيمة األخالقية«. ومن هنا أتت  
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  17 يف املسائل األخالقية بناًء عىل النص«.النتيجة الحتمية: »ميكن مواجهة كل سؤال قد يطرحه البرش

لذلك، »يف أعقاب هزمية املعتزلة«، هيمن »اًللتزام بحرفية النص مفرط الشمول« يف العامل اإلسالمي. 

كانت حرفيًة حولت حتى األسئلة التافهة إىل مسائل دينية. بدأ املسلمون يقلقون ألشياء مثل: »هل عىل  

 19 معصمه األمين أم األيرس؟«الشخص ارتداء ساعة املعصم عىل

ملعرفة كيف يبدو هذا عمليًا اليوم، عىل املرء أن ينظر إىل عامل الفتاوى. املصطلح، الذي دخل   

التي أطلقها آية الله الخميني ضد  1989كام هو إىل اللغات الغربية مع »فتوى املوت« الشهرية عام  

« فقط. وهي عادًة نص يصدره مفٍت مسلم الكاتب سلامن رشدي، تعني حرفيًا بالطبع »رأي رشعي

متعلم، أو »مصدر للفتاوى«، إجابًة عىل سؤال يأيت غالبًا من مسلم عادي. الصاعق يف األمر مقدار  

التفاصيل الدقيقة يف الحياة التي تغطيها الفتاوى. يظهر بحث رسيع يف مواقع خدمات »الفتاوى  

 وا إجابات أسئلة كهذه:أونالين« أن املسلمني العاديني يريدون أن يعرف

 

 »هل يجوز اًلستحامم وقوفًا؟« 

 »يف قص األظافر، هل يجب أن نبدأ بالسبابة من اليد اليمنى قبل بقية األصابع؟« 

 »هل ميكنك التعري أمام حيوانات كالطيور؟«  

 عندما يكون يف بيت الخالء؟«  الجن»كيف ميكن للمرء أن يقي نفسه من  

 

إجابات مفصلة جدية من علامء الدين. عند سؤال، »هل يجوز   تتلقى معظم هذه األسئلة 

اًلستحامم وقوفًا؟« يكون الجواب، »هو جائز، لكن مكروه«. ثم يأيت رشح طويل للطريقة التي كان  

حتى أن هناك أحاديث منقولة عن هذه املسألة: »من حدثك أن رسول   12يتبول بها النبي محمد نفسه.

تعترب هكذا أشياء مهمة،  22بال قامئًا فال تصدقه أنا رأيته يبول قاعًدا«. –صىل الله عليه وسلم –الله 



56 
 

من كيفية تناول الطعام، –ألن »اًلقتداء« مبا كان يفعله النبي يف كل هذه التفاصيل الدنيوية للحياة 

 32يعترب »فعاًل أخالقيًا جديرًا باملدح بشكل مستقل عن ماهية الفعل«. –ورشب املاء، أو إعفاء اللحى

ثم هناك أمور الجنس. يأيت سؤال من مسلم »محتار يف مسألة رضاعة صدر الزوجة«.  

تطمئنه الفتوى: »ميكنك رضاعة صدر زوجتك. إذا تدفق الحليب ورشبته، فهذا ًل يؤثر عىل العالقات  

ويتساءل مسلم آخر إذا كان   24الزوجية. تنظر الرشيعة فقط إىل الرضاعة التي تحدث يف أول عامني«.

وًل   الحجامع الحيوانات غري جائز، ولكن وفًقا ملعظم علامء الدين فإن »جامع الحيوانات ًل ينقض ج

 25الصيام«.

الهدف يف ثقافة الفتاوى ترشيع كل تفصيل دقيق من الحياة وكل سؤال ممكن، فال يبقى  

ترشيع، فإن  للمسلم الفرد يشء يقرره بنفسه. وبينام يعرض املفتون كل هذا اًللتزام املتطرف بال

املسلمني العلامنيني املحافظني يسألون املزيد منه فقط. فبدل الرصاع مع »آًلم الضمري الشخيص«،  

 26كام قال أبو الفضل، فإن »املسلم العادي يسقط عبء األخالق عىل الرشيعة«.

  الخطر الواضح هنا هو أنه ما إن امتلكت حق الفتوى، ميكنك بسهولة تربير األشياء التي تعد 

غري األخالقية بشكل موضوعي. اعرتف الشيخ حمزة يوسف، وهو عامل دين إسالمي بارز يف الغرب،  

. »بعض الفتاوى خطرية«، وأتبع: »بعضها اآلخر  2018برصاحة بهذه املشكلة يف مؤمتر إسالمي يف  

هل   ولكن ما األساس الذي ميكن للمسلم بناًء عليه التشكيك ومعارضة هكذا فتاوى سيئة؟ 27سخيف«.

 ميكنهم، مثاًل، اًلعتامد عىل ضامئرهم؟ 

 

 األسس املهتزة للضمري 

أو   scientia« باللغة اإلنجليزية يأيت من الكلمة الالتينية  Conscience –مصطلح »الضمري 

، »املعرفة مع«. وتشري إىل أننا كبرش لدينا مصدر داخيل ملعرفة con»املعرفة«. وهو يعني، مع البادئة 

 الصواب، حتى لو مل تدلنا مصادر خارجية كالدين والثقافة.الخطأ من 
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أو »صوت داخيل«، يعدله عن  دميون،يعود أصل املفهوم إىل سقراط، الذي كان يتحدث عن  

فعل األشياء الخاطئة. ووجد املفهوم أصاًل قويًا له يف املسيحية، بفضل القديس بولس بشكل رئييس، 

رفوا رشيعة اإلله املكتوبة، »فإن متطلبات الرشيعة مكتوبة يف  الذي كتب أن الوثنيني الذين مل يع

رفع مفكرو التنوير شأن الضمري أكرث بوصفه مصدًرا »ًلستقالل   28قلوبهم، وضامئرهم تشهد أيًضا«.

الفرد أخالقيًا«، مع صياغة املصطلح السيايس »حرية الضمري« أيًضا.
مؤخرًا، قدم العلامء أدلة عىل   29

شيئًا أخالقيًا بالفطرة يف طبيعة البرش، إذ أن أدمغتنا »مجهزة لتشكيل روابط،  أن هناك بالفعل 

 30وللتعاون، ولالهتامم«.

 ولكن ما هو دور الضمري يف اإلسالم؟  

ما  – conscienceقد يعتقد املسلمون املعارصون أن لدينا نفس التعريف بالضبط للضمري  

. ولكن األبحاث أظهرت أن  وجدانرى، كالرتكية ، ويسمى يف بعض اللغات األخالضمرييسميه العرب 

« فقط يف القرن التاسع عرش،  conscienceهذين املصطلحني اكتسبا املعنى املقصود من كلمة »

باملقابل، يف العرص   31وبتأثري الرتجامت من األدب الغريب، أحيانًا من قبل العرب املسيحيني.

 الضمريإشارة إىل »اًلتصال مع الله«، وكان  من قبل الصوفيني يف  الوجدانالكالسييك، استخدم 

فقد كتب  32يستخدم لإلشارة إىل »األفكار الباطنية املضمرة«، التي مل تكن بالرضورة أفكاًرا فاضلة.

 33الناس »من إغواءات الضالني«. ضمريالغزايل، عىل سبيل املثال، أن الله أرسل أنبياءه لتطهري 

فضل الرحامن وفريد  –ء الدين املعارصين البارزين وهذا هو السبب الذي دفع بعض علام 

وهذا   .34التقوىلالحتجاج بأن املصطلح اإلسالمي املقابل يجب أن يكون املصطلح القرآين  –إسحق

منطقي عىل ضوء الذكر األول للمصطلح يف القرآن: إذ يقول إن الله بعد خلق »الروح«، ألهمها 

شخص يألف التقاليد اإلسالمية، فإن التقوى أصبحت ولكن، كام يعرف أي  .«35وتقواها»فجورها 

تعني اصطالًحا »التدين املتخوف من الله«، وهو ما يعرب عنه غالبًا باًللتزام الدقيق بالرشيعة 

الصواب، وليست القدرة عىل   فعل، بهذا املعنى األكرث انتشاًرا، هي الدافع الداخيل لالتقوى36 اإلسالمية.

 الصواب. التعرف عىل
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يف الحقيقة، ففي اإلسالم التقليدي السائد، مل يكن هناك مفهوم محدد بدقة للضمري كمصدر   

كانت هذه السلطة األخالقية نفسها ما تنضوي عليه األخالقيات   37مستقل للسلطة األخالقية.

ولكن مذهب املعتزلة كان الطريق الذي مل يتخذه اإلسالم. بقي   –»الحدسية« التي طرحتها املعتزلة 

لضمري موجوًدا، بشكل طبيعي، ولكن األخذ به كان ضمنيًا فقط. وبالتايل، فعندما تبع القضاة »نداء  ا

الضمري«، كان عليهم »بناء حصن من املنطق الترشيعي واللغة القانونية لخلق انطباع بأنهم ًل  

 38يحكمون وفق ما متليه الفلسفة أو األخالق، بل القانون«.

إىل الضمري يف النصوص األساسية سوى انتباه محدود. من بينها بينام مل تتلق اإلشارات  

حديث جدير بالذكر يُسأل فيه النبي من أحد صحابته، وابصة بن معبد، عن الرب. ورًدا عليه، يقول 

 النبي: 

 

. الرب ما اطأمنت إليه النفس، واطأمن إليه القلب، واإلثم ما حاك يف النفس وتردد  استفِت قلبك  

 39يف الصدر.

 

من األصوات اًلستثنائية التي تبنت هذه الرسالة املعلم الصويف العظيم جالل الدين الرومي   

  40إن لك عضًوا روحانيًا، فدعه يراجع فتوى املفتني ويأخذ ما يوافقه«.م.(. وقد كتب: » 1273)تويف 

. جادل بعضهم، ولكن املفتني أنفسهم، واألرثوذكسية التي التزموا بها يف الدين، مل يعجبوا بكالمه

ومنهم الغزايل، بأن النصيحة »استفت قلبك« مل تكن صالحًة إًل لوابصة نفسه. وقال آخرون إنها ًل  

ميكن أن تكون بهذا الضيق، ولكنها يجب أن تكون مقترصًة عىل أمثال وابصة، الذين عرف النبي أنهم  

الكثري من العناء للتأكيد عىل  ما تزال مصادر السنة تقتبس الحديث مع بذل   41»أصحاب إميان وفهم«.

»إذا كان الشخص الذي يصدر  رأوا أن الحديث يصلح فقط  42أن القلب ًل ميكنه فعاًل تجاوز القانون.

الحكم ًل ميتلك أي دليل ]نيص[ قوي لدعم استنتاجه«. وحتى يف هذه الحالة، فإن الذين يستطيعون  

 43بالرشيعة«.الثقة بقلوبهم هم فقط »املؤمنون الصادقون العارفون 
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كل هذا اًللتزام بالقانون مربر ملخافة مفهومة: وهي أن الناس ميكن أن يحرفوا القانون تبًعا   

، أو »الرغبات الضالة«. ولكن النظر يغض غالبًا عن الخطر املقابل، أن يستخدم القانون نفسه  للهوى

ألغراض غري أخالقية. الضمري، الذي قد يوازن القانون، ًل يعد سلطة أخالقية. ميكن حتى قمعه  

  ، أو »همًسا من الشياطني«، وهو بالضبط ما يندم املتطرف السابق عىل فعله خاللوسوسةبوصفه 

 44تطرفه.

 

 الحاجة إلعادة إحياء األخالق 

ماذا يرى املسلمون يف معضلة القانون ضد الضمري هذه اليوم؟ مل يصلني وجود أي  

.  2019استطالعات، لذا فقد قررت إجراء استطالعي الخاص الصغري بني مواطنير األتراك يف يناير 

رشعي يتناقض مع ضمريك، فام   متابع عىل »تويرت«، طرحت سؤاًًل »إذا كان حكم 450,000لنحو 

باملئة إن الضمري هو ما يجب أن يشكك به.  37مجيب، قال  5,500ومن بني  45الذي ستشكك به؟«

حتى أن أحدهم أشار، دفاًعا عن وجهة النظر هذه، إىل قصة تضحية إبراهيم، التي تطرقنا لها يف  

أعطاين، بكلامت أخرى،  46إىل ضمريه«. الفصل السابق: »لقد استمع إبراهيم إىل أمر الله«، ذكرين، »ًل

 دورًة يف األشعرية، التي كانت قبضتها واضحة اإلحكام عىل األتراك املحافظني.

هذا اإلميان القوي بأخالقيات األوامر اإللهية، الذي قد يكون أقوى يف العامل العريب منه يف  

لدينية. ألنه إذا كانت األخالق تساوي  تركيا األكرث علامنيًة نسبيًا، هو أيًضا مصدر ثابت للسلطوية ا

هذه األوامر.   تطبيق فرضاًللتزام باألوامر اإللهية، فكل ما ميكنك فعله لاللتزام باألخالق يف املجتمع 

وهذا ما يدفع الحركات اإلسالمية الساعية نحو »إعادة إحياء لألخالق« يف املجتمعات اإلسالمية إىل  

مية، كام يفهمونها، بأوامر كإجبار كل النساء عىل اًللتزام  الرتكيز عىل تحقيق الرشيعة اإلسال 

بالحجاب، ومنع الكحول أو الجنس خارج إطار العالقات الزوجية، أو فرض الصالة جامعًة وفرائض  

 إسالمية أخرى.

ولكن من نوع مختلف.  –يف الواقع، تحتاج املجتمعات اإلسالمية إىل »إعادة إحياء لألخالق«  

عادة أحياء القيم األخالقية املوضوعية و»تحرير الضمري املأسور«/ كام قال الباحث  ما تحتاجه هو إ 
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وهذا يتطلب أسلوبًا جديًدا بالكامل للتعليم، ونوًعا   47م.(. 2013اإلسالمي الراحل جامل البنا )تويف 

  كأعامل املؤلفني املرصيني العظامء يف منتصف القرن العرشين كعباس–جديًدا من الفن واألدب 

محمود العقاد، وخالد محمد خالد، وم. كامل حسني، الذين فرسوا الضمري بأنه »الصوت الداخيل  

مبثل هذه املدخالت الجديدة يف املجتمع، نحتاج ثقافًة جديدًة ًل »تتبخر« فيها األخالق بني   48لله«.

 القواعد القانونية، بل تفرسها، وإن تطلب األمر، تصلحها.

نفتاح وإعادة التواصل مع بقية البرشية، ألنه مبا أن القيم األخالقية  ما نحتاجه أيًضا هو اًل  

عاملية، فقد يكون هناك ما ميكن تعلمه من الثقافات األخرى التي قد تكون حصدت بعض القيم من  

أعرافها الخاصة. رمبا يكونون قد طوروا، عىل سبيل املثال، مفاهيم كالصحافة األخالقية، والنزاهة  

وأخالقيات األعامل، واألخالقيات القانونية، وحتى األخالقيات الجنسية، كام طرح الباحث  األكادميية، 

رمبا كانت لهم أيًضا عيوبهم ومواطن تقصريهم الخاصة، حيث  49املعارص كيشيا عيل بحجج قوية.

 ولكن فقط إذا أمكننا ربطها بالعاملية الشاملة. – ميكن ألعرافنا أن تساعد 

طرًحا صادًما لإلسالميني، الذين غالبًا ما يعتقدون بالعكس متاًما، معتقدين بأن  قد يكون هذا  

»انعدام األخالق« يأيت من الخارج، وخصوًصا الغرب، الذي ينبغي للمجتمعات املسلمة أن توصد  

أبوابها أمامه. ولكن هذا ألنهم ًل يقصدون باًللتزام األخالقي سوى أخالقيات األوامر اإللهية. ويعود  

ذلك أيًضا ألن أسالفهم كانوا بالضبط من أوصد أبواب اإلسالم أمام العاملية يف املقام األول. وسرنى  

 وبأي مثن حدث. –اآلن كيف حدث ذلك 
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 الفصل الخامس 

 كيف خرسنا العاملية 

إن التوتر بني أخالق األمر اإللهي واألخالق الفلسفية يف اإلسالم... متداخل مع التوتر بني اًلتجاه  

 جمعي القائم عىل الوحي واًلتجاه العاملي القائم عىل العقل.ال

 1أودبيورن لريفيك، ًلهويت مقارن –

العقل بنفسه   الخري والرش، ومن ثم فال    – ُمَجرًدا من اإلسالم–إن  التمييز بني  غري قادر عىل 

 مصدر للعدل أو الحق خارج اإلسالم. 

 2إسالمي تريك(، سيايس 2011نجم الدين أربكان )تويف عام  –

 

أشاَر صحفي أمرييك مرة أنه »لعل أن زائرًا حكياًم من الفضاء الخارجي زار األرض قبل ألف  

الحضارة   العرب أصحاب  بل  البدائيون  األوروبيون  لن يستعمرهام  األمريكيتني  أن  ليفرتض  عام كان 

كانت وضوًحا »األشد    –أو، باألحرى، حضارة املسلمني –هذا ألن حضارة العرب قبل ألف عام    3املتقدمة«.

العامل«. يف  والعامرة    4تقدًما  والطب  والرياضيات  والفيزياء  الفلك  علم  الرواد يف  هم  املسلمون  كان 

والتخطيط الحرضي وحتى املوسيقا. أما البلدان املسيحية فكانت باملقارنة متأخرة عن العامل املسلم بكل  

 املقاييس.

ذلك »العرص الذهبي« لإلسالم. ولكن بحثهم عن أسباب    اليوم، يشيع بني املسلمني التْوُق إىل

نفسها.  التقوى  هو  بسيط  بتفسري  األتقياء  املؤمنني  من  كثري  يعتقد  كاٍف.  غري  واضمحالله  نشوئه 

أتقياء وملتزمني بدينهم، ومن أجل ذلك  األوائل كانوا ناجحني هكذا ألنهم كانوا  املسلمني  أن  فعندهم 

الله بالحكمة والقوة   الله بتقوية أعدائهم كافأهم  واملجد. ولكنهم بعد ذلك أصبحوا خاطئني، فعاقبهم 

عليهم. لذا يرى أصحاب هذا الرأي أن مجد اإلسالم إمنا يعود عندما يعود املسلمون إىل تقواهم، أي عندما  

 يصبحون »مسلمني حقا«.
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أن    عىل  تدل  ًل  فالحقائق  الحقائق،  يف  كبري  معتَمد  له  ليس  الرومنيس  التفسري  هذا  ولكن 

املثقف الرتيك العظيم إرول غنغور أشار مرة إىل أن  الوقت. بل إن  املجتمعات املسلمة قل تدينها مع 

ثًا عن قوة ًل بسبب أي هزمية، بل بح  –املجتمعات اإلسالمية غالبًا ازدادت تدينًا يف أزمنة اًلنحطاط  

 5أخالقية ضد الهزمية.

لكننا إذا التزمنا بالحقائق، فإننا نجد تفسريًا مختلًفا لعظمة الحضارة اإلسالمية األوىل: هو أنها  

»أوسع عاملية من الحضارتني الهلينية والرومانية يف جميع أزمنتهام«    –كانت عامليًة عىل نحو غري معتاد  

ولنئ كنا نسمي هذه الحضارة »إسالمية«، فإن املسلمني   6ي ديال فيدا.بعبارة املؤرخ اإليطايل جورجو ليف

مل يكونوا األغلبية فيها إىل القرن الحادي عرش، وكانوا بعد ذلك منفتحني عىل التعلم من الحضارات  

كام لخص فارتان غريغوريان، األكادميي    7املتنوعة التي حكموا أراضيها أو ورثوها أو حتى سمعوا عنها.

 ي األمرييك املولود يف إيران: األرمن

مل يكن العباسيون مجرد مرتجمني، بل جمعوا ووفقوا وتقدموا باملعرفة، 

وبنوا حضارتهم من الهبات الفكرية التي اكتسبوها من ثقافات أخرى  

كثرية، منها الصينية والهندية واإليرانية واملرصية واإلفريقية الشاملية 

البيزنطية. هذه الفرتة اإلسالمية كانت واإلغريقية واإلسبانية والصقلية و 

فرتًة أنتجت    —بال شك ِمرجاًل للحضارات واألديان والتعاليم واملعارف  

حضارات عظيمة وأثرت يف حضارات أخرى من إفريقيا إىل الصني...  

كان العلم واحًدا عند العباسيني، فال »علم مسيحي«، وًل »علم يهودي«، 

وكانوا عىل  —يس« أو »علم هندويس«  وًل »علم إسالمي« وًل »علم مجو 

الكون   عجائب  تعلم  إىل  العديدة  القرآنية  باإلشارات  متأثرين  الظاهر 

وسيلًة لعبادة الله. لذا، اجتمع العقل والدين، ألن كليهام من الله، ودعم 

 أحدهام اآلخر وشمله، ومل يكن اإلسالم من اًلنعزالية يف يشء.

وًل غرابة أن الحضارات األخرى    9بحٍق رس اإلسالم املبكر.  هذه »اًلمتصاصية اًلستثنائية« كانت

 التي اتصفت بهذه الصفة، كروما القدمية أو أمريكا الحديثة، ازدهرت ازدهاًرا ظاهرًا.
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لكن هذه الروح العاملية مل تدم طوياًل، ألن أساسها العقدي مل يعد مسلاًم به. اتهم رواد العقل 

بالزندقة. ومل تسمح العقائد اإلميانية التي سيطرت عىل املشهد يف   –املعتزلة و»الفالسفة« من بعدهم–

التي يستطيع املسلمون   أحسن أحوالها إًل بـ»عقٍل معتمد عىل الوحي«، وهو ما قلل مصادر الحكمة 

التعلم منها. إذا مل يكن العقل يف نفسه قادًرا عىل إيجاد أي حقيقة، فلَم يعبأ املسلمون مبا قاله اإلغريق  

 هم من الكفار عن طبائع األشياء؟ وغري 

لذا، مل تكن مصادفًة أن العاملية مل تزدهر يف اإلسالم إًل قبل توحيد املذهب السني.  امتدت املوجة  

األوىل »العرص الذهبي العبايس« املذكورة أعاله من منتصف القرن الثامن إىل منتصف القرن التاسع 

البويهيني، وهم ساللة شيعية حكمت من منتصف   تقريبًا. حدثت »نهضة إنسانية« أخرى تحت حكم

القرن التاسع إىل منتصف القرن الحادي عرش. طور املفكر الفاريس املسلم ابن مسكويه )تويف عام  

(، وهو تلميذ العامل املسيحي يحيى بن عدي، نظرية أخالقية عن الفضيلة استله فيها من مفهوم 1030

رأى ابن مسكويه، مثل املعتزلة، أن العقل »خليفة الله يف   10.نيايودامو السعادة اإلنسانية عند اإلغريق  

مفهوم    11اإلنسان«. طور  هنا،  الفرتة  اإلنسانيةمن  هذه  يف  ُصك  جامع  إنساين  »مصطلح  وهو   ،

واعتقد ابن مسكويه أن عىل املسلمني أن يدرسوا الرشيعة واألخالق العاملية. ولكنه مل يرتك    12تحديًدا«.

العامل املسلم. »نادًرا ما يُرى يف تاريخ نظريات األخالق اإلسالمية بعد ذلك آراء  إنسانية  أثرًا كبريًا يف  

 13وأفكار تأملية«.

 

 رأيان يف الطبيعة البرشية 

وبني  بينهم  أم  ألفة؟  الناس  جميع  وبني  بينهم  يكون  أن  للمسلمني  ينبغي  هل  هنا:  املسائل  أهم  من 

 الرأيني موجود يف اإلسالم املبكر، ولكن األخري كان هو الحاسم. املسلمني اآلخرين فقط؟ كال 

مصطلح مرادف لـ»اإلنسانية«، مشتق من اسم آدم،   –  اآلدميةميكن أن نرى هذا يف اختالف اآلراء يف  

مة  اإلنسان األول. يعود هذا املصطلح إىل القرآن، الذي يقول: »َولََقْد كَرْمنَا بَِني آَدَم«، وهو ما يدل عىل كرا

تشيع خصوصا بني  –ُمنحت لكل البرشية. أتاح هذا األساس صعود »مدرسة عاملية« يف اإلسالم السني 
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ولكن معظم الرتاث السني    14، أو »حقوق اإلنسان«.حقوق اآلدمينيأسست مفهوًما عامليا هو    –األحناف

هذه املدرسة أن اإلنسان  كان محكوًما باملدرسة »الجامعية«، التي تقوم عىل املذهب األشعري عَقديا. ترى  

مهزوًما أو معاهًدا. أما إذا كان من    ذميا له حقوق إذا كان مسلاًم، أو إذا ُمنح »حامية« املسلمني بوصفه  

 15، أي عدو، ليس له حقوق جوهرية بفضل إنسانيته.كافر حريبغري هذه الفئات فهو 

األولية، كان ميكن أن يكون  القرآين، وهو »الطبيعة البرشية«    الفطرةيف الحقيقة، إن مفهوم   

ولكن حديثًا استُعمل إلغالق هذا الباب. يقول الحديث: »كُل َمْولُوٍد يُولَُد    16أساًسا قويا للمذهب اإلنساين.

من هذا التعبري، استنتج كثري من الناس أن   17َعىَل الِْفطْرَِة، فَأَبََواُه يَُهوَدانِِه أَْو يُنرََصانِِه أَْو مُيَجَسانِِه«.

هي نفسها اإلسالم. ومن ثم، مل يتخيل املسلمون طبيعة برشية يشرتكون فيها مع بقية الناس،    لفطرةا

بل أصبحوا يرون بقية الناس ُمفسدين لهذه الطبيعة. ومن أجل هذا نرى أن بعض الرتجامت اإلنكليزية 

لسبب نفسه، يُقال أصاًل، بل تجعلها »دين اإلسالم الحق«. ول  الفطرةللحديث املذكور ليس فيها كلمة  

 ألنهم عادوا إىل طبيعتهم األصلية.   –للداخلني يف اإلسالم إنهم يف الحقيقة »عائدون« 

وتجعل له معنًى آخر. يف هذا    –املشهور له صيغة أقدم تضعه يف سياق    الفطرةولكن حديث   

 من أطفال  الحديث، كان املسلمون يف حملة عىل املرشكني العرب، وقتل بعض جنود املسلمني أطفاًًل 

املرشكني، قائاًل، »أَلَيُْسوا أَْوًَلَد املرُْشِكِنَي؟«، فنهرهم النبي، وقال »ل مولوٍد يولُد عىل الفطرِة، حتى يُعرَِب  

  – ميكن فهم هذا الحديث عىل أنه يقول بحيادية األطفال    18عنه لسانُه، فأبواه يُهودانِه، أو يُنرصانِه«.

 زى كان أنهم بُرَآء، ًل أنهم مسلمون. أنهم ًل لغة لهم وًل دين. واملغ

ًل بدع أن بعض العلامء خالف مساواَة الفطرة باإلسالم. من هؤًلء الفقيه األندليس ابن عبد الرب،   

، والسالمة »حالة عىل السالمةبل    عىل اإلسالمابن القرن الحادي عرش، الذي كتب أن املواليد ًل يولَدون  

يف القرن    19، واإلميان والكفر، حالة طبيعية، فيها احتامل اإلسالم«.من الكامل، خالية من الخري والرش

العرشين، طور العامل التونيس ابن عاشور هذه الفكرة، وعرف الطبيعة البرشية بخصال عاملية منها 

»العقل« و»الحكم األخالقي الصائب«. بل إنه أضاف »بناء الحضارة« الذي يظهر يف »محاوًلت األطفال  

لبنا الرمل«.الصغار  أبنية من  الهامش،    20ء  البرشية بقيت عىل  العاملية للطبيعة  التعريفات  ولكن هذه 

 ُمهملة. 
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يقول    هذه.  املسألة  يف  مساعدة  أفكاًرا  ساتشدينا  العزيز  عبد  املعارص  املسلم  املفكر  يقدم 

ية الجوهرية يف  ساتشدينا: »باًلتفاق مع اإلرادية األشعرية« نفى معظم العلامء السنيني »القيمة األخالق

اإلنسانية«. ونتيجة ذلك، رفض هؤًلء العلامء وجود »نظام طبيعي لألخالق«، إذ يرون أن نظاًما كهذا  

النظام األخالقي   أن »يشارك« يف  أن اإلسالم ًل يستطيع  أيًضا  »غريب« و»غري إسالمي«. اقتىض هذا 

 21العاملي، بل غايته أن يبني نظامه الخاص.

السبب،    العاملية لهذا  قرونه  بعد  فشيئًا،  شيئًا  املرجعية  وذايت  انعزاليا  اإلسالمي  الفكر  أصبح 

األوىل. وكذلك خرست الحضارة اإلسالمية »صفتها اًلمتصاصية اًلستثنائية« التي جعلتها عظيمة يف 

ة  املقام األول. نشأ بعد ذلك »نقص يف الفضول« ملعرفة بقية العامل، وهو ما أعاق التقدم يف الحضار 

 22اإلسالمية املتأخرة.

 

 دروس يف العبودية وإلغائها 

قبل الحداثة، مل يكن انعزال الفكر اإلسالمي مشكلة ظاهرة. كان لإلسالم قيمه وأنظمته النافعة لذلك 

الوقت. بل ببعض املقاييس، ميكن أن نقول إن اإلسالم كان سابًقا لعرصه. يف ذلك العامل اإلسالمي، كان  

ن اإلنسانية املشرتكة، وعن حقوق اإلنسان، ولكن مبعنى هرمي: عىل رأس الهرم، عند الناس مفهوم ع

الرجال املسلمون األحرار. تليهم النساء املسلامت، ثم العبيد املسلمون، ثم الذميون األحرار، ثم الذميون  

 العبيد، ثم الزنادقة واملرتدون، وهؤًلء ًل حقوق لهم مطلًقا. 

لغرب أفكار جديدة عن حقوق اإلنسان. منها العقيدة الثورية التي  مع قدوم الحداثة، نشأت يف ا 

تقول بأن جميع البرش ُخلقوا سواسية، ومن ثم فال يستحق أحد منهم أن يكون عبًدا. انترصت حركة  

إلغاء العبودية التي نشأت يف أواخر القرن الثامن عرش يف إنكلرتا لهذه الفكرة، وانترشت بعد ذلك يف  

بية أخرى. يف معركة طويلة دامت قرابة قرنني، أُلغيت العبودية يف كل دول العامل، أمريكا ودول غر

 23وكان ذلك »أهم إنجاز للحرية يف التاريخ«.

 فأين كُنا نحن املسلمني من هذا التاريخ؟  
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فلننظر. مثل كل الحضارات كان يف الحضارة اإلسالمية عبودية. »عدل )اإلسالم( هذه املؤسسة  

الغرب«.وخفف مشكالته »ألنَي منه يف  عادًة  الرق يف اإلسالم  القانونية واألخالقية«، وعمليا كان    24ا 

النساء، يف   الناس، وًل سيام  العبيد يصيدون  العثامنية، كان تجار  اإلمرباطورية  ولكنه رق. يف عهد 

ة يف غارات عىل الشعوب غري املسلمة يف إفريقيا، ورشكيسيا وجورجيا، ليبيعوهم يف أسواق النخاس

إسطنبول أو البرصة أو مكة. كانت أمثان اإلناث البيض عادة أغىل من أمثان النساء السود. وبني العبيد  

وخطرة،  مؤملة  عمليات  يف  التناسلية  أعضاؤهم  أُزيلت  الذين  مثنًا،  األغىل  املخصيون  كان  الذكور، 

 25ليستطيعوا اًلعتناء بنساء سيدهم من دون تهديد جنيس.

إن حركة  تبدأ  لندن.مل  بل يف  القاهرة،  أو  إسطنبول  املجتمعي يف  الرش  هذا  أواخر    26هاء  يف 

حركة   راد  الذي  للعبودية،  املناهض  واألجنبي  الربيطاين  املجتمع  بدأ  عرش،  التاسع  القرن  ثالثينيات 

، بدأ يضغط عىل حكومة  1833اإلعتاق يف اإلمرباطورية الربيطانية بقانون إلغاء العبودية الصادر عام  

كة أن تدفع بقية الحكومات، ومنها العثامنيون، إىل األمر نفسه. بدأ السفري الربيطاين يف إسطنبول، املل

اللورد بونسونبي يتحدث مع املسؤولني العثامنيني عن هذه الفكرة الغريبة، وجوب إعتاق جميع العبيد. 

 : 1840مل يلَق اللورد جوابًا مشجًعا، فكتب إىل لندن يف ديسمرب 

ذكرت املوضوع وسمعت استغرابًا شديًدا وابتسامة عند الحديث عن  لقد 

وثيقة،   مداخلة  البلد  هذا  يف  املجتمع  إلطار  ُمداخلة  مؤسسة  تدمري 

ومتصلة اتصاًًل وثيًقا بالرشع والعادات بل والدين عند جميع الطبقات،  

من السلطان نفسه إىل أدىن الفالحني... أظن أن كل املحاوًلت لتحقيق  

رضتك ستخفق، وأخىش أن تُزعج العثامنيني إذا قُدمت بإلحاح. مراد ح

ولكنهم  والقتال،  والفنون  العلوم  يف  منهم  أفضل  أننا  الرتك  يرى  قد 

 27بعيدون عن أن يروا أن حكمتنا وأخالقنا أعظم من حكمتهم وأخالقهم.

ربيطانية كانت ولكن صدقًا، يف مسألة العبودية هذه، ًل شك أن الحكمة الربيطانية واألخالق ال 

أرقى من نظائرها الرتكية. مل يكن السلطان عبد املجيد األول، الذي كان إصالحيا وقدم إصالحات كثرية  

، أصدر  1847، عنيًدا، واستجاب للدعوات الربيطانية. يف عام  1861– 1839يف فرتة حكمه الفاصلة،  
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لخليج العريب وألغى سوق النخاسة السلطان مرسوًما إمرباطوريا منع فيه تجارة العبيد األفارقة يف ا

يف إسطنبول. يف العقدين التاليني كبتت السلطات العثامنية تجارة العبيد يف إفريقيا وحوض املتوسط  

يف ذلك الوقت، أنتجت فئة جديدة من املثقفني العثامنيني، الذين كانوا عارفني   28ورشكيسيا وجورجيا.

رسغوزشت بية، تراثًا أنتج وعيًا جديًدا. من هذا الرتاث رواية  باإلسالم ولكنهم متأثرون بالليربالية الغر 

التي كتبها سامي باشازاده سزايئ، وفيها قصة مؤثرة عن أَمة قوقازية. كان أثر الرواية عىل    )مغامرة(

 29عىل القراء األمريكيني. كابني العم تومالقراء العثامنيني كأثر رواية 

التي تونس،  ألغت  الوقت نفسه،  ذلك  كله، عندئذ    يف  اإلسالمي  العامل  بقعة مضيئة يف  كانت 

كتب باي تونس حسني باشا رسالة للمستشار العام   1863. يف عام  1846واآلن، العبودية يف عام  

 30للوًليات املتحدة يف البلدة يحث فيها األمريكيني عىل دخول العامل الخايل من العبودية.

حركة ضد العبودية، وكان عند املعارضني لها حجة قوية  ولكن املسلمني مل يرحبوا جميًعا بهذه ال 

الدين يقرها. من هؤًلء رشيف مكة األكرب عبد املطلب بن غالب، الذي أقام مترًدا عىل العثامنيني   أن  –

كبح العثامنيون التمرد،   31، من أسبابه الدفاع عن العبودية، ورصح أن »الرتك قد ارتدوا«.1856عام  

ولكن العبودية استمرت يف شبه الجزيرة العربية عقوًدا عديدة بعد ذلك. يف السعودية واليمن، مل تُلَغ 

، أصبحت جمهورية موريتانيا اإلسالمية آخر دولة تقبل إلغاء  1981. يف عام  1962العبودية إىل عام  

 العبودية.

فقهاء املحافظني، »أزعجهم ترك كثري مام فصله أسالفهم كانت حركة اإلعتاق بطيئة هكذا، ألن ال 

اعتمد بعض العلامء املستنريين، مثل املصلح املسلم الهندي سيد أحمد خان )تويف عام   32الالمعون«.

( باًلعتامد عىل »آيات الحرية« يف  إبطايل غالمي(، الذي كتب مقاًلت كثرية عن إبطال العبودية )1898

عات املحافظة يف الهند، مثل ديوبندية باكستان، الذين دافعوا عن العبودية من  ولكن املجمو   33القرآن.

، رصح أحد الفقهاء  1997يف موريتانيا، حتى يف عام   34منطلق إسالمي، يف منتصف القرن العرشين.

العبودية »مناقض لتعاليم اإلسالم ونصوصه«. ، قال  2003يف السعودية، حتى يف عام    35أن إبطال 

الفوزان، وهو من أعىل الفقهاء رتبة، إن العبودية مرشوعة يف اإلسالم ويجب أن تبيحها    الشيخ صالح 

 36الحكومة. بل إنه اتهم العلامء الذين رفضوا العبودية بأنهم »جهلة« أو »كفار«.
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إًل داعش البشعني، املجموعة اإلرهابية التي    –  اليوم، مل يبق مرجع إسالمي يدافع عن العبودية 

ودية إىل وسط العراق وسوريا يف أواسط العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين. ولكن  أعادت العب

 علينا نحن املسلمني أن نفكر ملَ كان صعبًا أن نصل إىل هذه النقطة.

ليست اإلجابة ببساطة أن الرق موجود يف القرآن. فهو موجود يف الكتاب املقدس أيًضا، ولكن  

 أن يصبحوا أبطال إلغاء العبودية. بل إن معاملة القرآن للعبودية ميكن  هذا مل يقف يف طريق املسيحيني

أن تُفَهم عىل أنها دعوة إىل إلغائها، كام كتب الكاردينال تشارلز ًلفيغريي، الذي قاد املبرشين الفرنسيني  

 :1888يف إفريقيا املسلمة، عام 

ب أبعد من  ًل يأمر القرآن بالعبودية، بل يبيحها فقط. بل إن القرآن يذه

التي  الرحيمة،  األعامل  قامئة  رأس  عىل  األرسى  تحرير  يجعل  إذ  ذلك، 

يستحق بها املؤمنون الجنة. وإذا أردت الدقة، فال يشء يف إلغاء العبودية  

صبغة  اكتسبت  وقد  موجودة،  العادات  ولكن  املسلمني،  ضمري  يزعج 

 37مقدسة مع تقادمها البعيد.

يف عقلية موجودة مل تستطع تخيل مدح القرآن لإلعتاق، أو   فاملشكلة إذن ليست يف القرآن بل 

العام. عقلية عالقة يف الرتاث ًل تستطيع تخيل عامل جديد يكون فيه  الرقبة« دعوًة لإلعتاق  »تحرير 

الناس جميًعا أحراًرا. وعندما قدم الغرب هذا العامل، رفضته العقلية هذه من أصله. ألن غري املسلمني،  

 كن أن يحوزوا أي حكمة أخالقية.بالتعريف، ًل مي

اليوم، أصبحت مقاومة إلغاء العبودية ذكرى متالشية بني املسلمني، ولكن العقلية نفسها تقاوم   

 قياًم مثل حرية التعبري، وحرية الدين وتساوي الجنسني. –قياًم ليربالية أخرى يروجها الغرب عادًة 

حاماًل غري هذه األفكار اإلنسانية، وفعل أفعاًًل    نعم، هذا الغرب نفسه جاء إلينا نحن املسلمني، 

شنيعة، منها اًلستعامر واًلحتالل والنهب والهيمنة. كان هذا األمر جزًءا كبريًا من املشكلة، إذ يصعب أن  

أو تكون مقدمة لهذا السالح. بهذه اإلمربيالية، التي مل تخدم    – يقدر املرء الحداثة عندما تأيت بالسالح  
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األفضل. وكل ما يُقال يف نقد تاريخ    قيمهمالضيقة للقوى الغربية الحديثة، خان الغربيون    املصالحإًل  

 النفاق الغريب قليل. 

الليربالية    للقيم  اإلسالمية  املقاومة  هو  الكتاب.  هذا  موضوع  هو  آخر،  جزًءا  للمشكلة  ولكن 

ا. يرى الباحث خالد أبو  الحديثة، التي تستعمل مصطلح »مناهضة اإلمربيالية« مقدمة وحجة لسلطويته

 الفضل هذه املقاومة كيف تعمل هذه املقاومة اليوم، مبساعدة من النسبية األخالقية: 

اإلسالم، كام يُقال، له معايريه الخاصة للعدل والصالح، وًل مشكلة إذا  

رُددت   لقد  املسلمني.  لغري  األخالقية  الحساسيات  املعايري  عارضت هذه 

لتسويغ   كثريًا  الحجة  ولهدم هذه  عنها،  والدفاع  رشدي  سلامن  مسألة 

 38متاثيل البوذا يف أفغانستان، وملعاملة النساء تحت حكم طالبان.

فكيف يجادل املرء ضد هذا؟ يقرتح أبو الفضل: »أعتقد أن أي جهد لحل هذه املشكلة يجب أن   

ها الرحمة والعدل والرأفة  يبدأ بإقرار أن اإلسالم نفسه، مثل كل األديان، قائم عىل قيم عاملية معينة، من

إذا كنا عالقني يف عقيدة تؤكد أن قيم   39والكرامة«. هذا الكالم صحيح متاًما. ولكن كيف نفعل هذا، 

 الرحمة والعدل والرأفة والكرامة ًل معنى لها إًل ما تقوله الرشيعة؟ 

 

 الحقوق اإلنسانية أم الحقوق اإلسالمية؟ 

فهم   عىل  الخلفية  هذه  تساعد  الذي  قد  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  املسلمني  بعض  استياء 

، بعد فظائع الحرب العاملية الثانية. رصحت الوثيقة  1948اعتمدته الجمعية العامة يف األمم املتحدة عام  

بـ»الكرامة املتأصلة... والحقوق الثابتة لجميع أعضاء األرسة اإلنسانية«، وأشارت إىل »ضمري اإلنسانية« 

 40علته مصدًرا ضمنيا لهذه القيم.وج

ولكن هذه األفكار مل يقبلها الجميع متاًما. من الذين رفضوها اإلسالمي الباكستاين املودودي، الذي كتب  

. أقر الكتاب حقوق اإلنسان يف اإلسالمنصا بدياًل عن اإلعالن العام لحقوق اإلنسان سامه    1976عام  
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أي اختالف يف اللون أو العرق أو الجنسية«. ولكنه بوضوح مل باملساواة اإلنسانية »برصف النظر عن  

 41يذكر الجنس والدين، وهام بالطبع القضيتان املختلف فيهام يف الرشع اإلسالمي.

قدمته   الذي  اإلنسان،  العاملي لحقوق  اإلسالمي  اإلعالن  منها  إعالنات إسالمية مشرتكة  العمل  تال هذا 

، وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم، الذي وقعته  1981مؤسسة مسلمة غري هادفة للربح عام 

كال النصني أكد كثريًا من الحقوق يف    42.  1990معظم حكومات البلدان ذات األغلبية اإلسالمية عام  

العاملي لحقوق اإلنسان   اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ولكنه زاد عليها قيوًدا جادة. فقد أكد اإلعالن 

تغيري وشجب  »حرية  بل  الحرية  هذه  بإهامل  يكتف  فلم  القاهرة  إعالن  أما  مثاًل،  املعتقد«  أو  الدين   

 »استغالل الجهل« لجعل الناس يختارون دينًا سوى اإلسالم.

اإلنسان الرشع   الوثيقتني »اإلسالميتني« هو أنهام يجعالن أصل فكرة حقوق  املهم يف هاتني 

خصوًصا، القاهرة  إعالن  ففي  وحده.  للرشيعة    اإللهي  خاضعة  والحريات  الحقوق  كل  »إن  جاء 

اإلسالمية«. ونقرأ فيها مثاًل، »لكل إنسان الحق يف اًلنتقال الحر« ولكن »يف إطار الرشيعة«. لكل أحد  

الرشيعة«.  مبادئ  يناقض  ًل  نحو  أخرى »عىل  مرة  ولكن  كذلك،  بحرية«  رأيه  عن  »التعبري  الحق يف 

 ي أساس كل حقوق اإلنسان وغاية كل حقوق اإلنسان. بعبارة أخرى، الرشيعة اإلسالمية ه

هنا، قد يتساءل بعض املسلمني ما املشكلة يف هذا. ما املشكلة يف أن يأخذ املؤمنون حقوق اإلنسان من  

الله   منحها  التي  اإلنسان  حقوق  عىل  كبريًا  تركيزًا  نجد  ناقًصا:  شيئًا  هنا  ولكن  مشكلة،  ًل  اإللهي؟ 

تركيزًا عىل الحقوق التي منحها الله لإلنسان بالعقل والضمري. لقد كان لدى    بالرشيعة، ولكننا ًل نجد

املعتزلة وفالسفة اإلسالم تركيز عىل هذه الحقوق األخرية. وكذلك اآلباء املؤسسون للوًليات املتحدة الذين  

م  ، »أن كل الناس مخلوقون سواسية، وأن خالقه1776وجدوا أنه »بديهي«، يف اجتامع تاريخي عام  

 منحهم حقوقًا ثابتة«.

ولكن إذا مل يكن العقل دلياًل عىل يشء، فهو غري قادر إذن عىل تأسيس أي قيمة، وًل حاجة إذن   

 للنظر يف أي مكان سوى الوحي.  –بل وًل حجة–
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يرشح إبراهيم موىس، وهو مفكر رائد يف الفكر املسلم املعارص، يف مقالة نقدية كيف تعمل  

ني املعارصين. »قد يتناقش املسلمون يف قضايا العدل واملساواة والحرية فقط  هذه العقلية بني املسلم

أدى    43إذا وجدوا أن القرآن أو النبي أو بعض األمئة نرصوا أو ملحوا أو تخيلوا إمكانية هذه النقاشات«.

 : هذا إىل تطوير خطاب بني املسلمني، ًل يكون فيه اًلستدًلل إًل بالرجوع إىل النصوص الكالسيكية

ليك تقنع الناس يف الخطاب العام اليوم، أقوى حيلة نفسية هي اللعب  

الطربي أو أبو –عىل الجامهري املسلمة الغافلة بالقول إن مرجًعا قدميًا  

الشافعي أو  فلَم ًل    – حنيفة  املسألة س،  كان يحمل موقًفا مستنريًا يف 

نت الحجة  تعتمدون هذا الرأي وأنتم أقل منه؟ وكلام كان املرجع أقدم، كا

أقوى يف آذان الناس، حتى لو كان جوهرها بال معنى أصاًل. قد يُظَن أن 

هذا تنميط قصيص، ولكنه هو الواقع مراًرا يف املجتمعات املسلمة، حتى  

 44بني املسلمني املتعلمني يف الجامعات.

التي مل    القضايا  املايض، ًل سيام يف  استثنايئ يف  »رأي مستنري«  أي  إذا مل نجد  ماذا  ولكن 

يواجهها أسالفنا؟ هل ميكننا أن نخطو بناًء عىل عقلنا وحده؟ يقول موىس آِسًفا، إن بعض املسلمني  

التغيري يتحرجون من فعل هذا، ألنهم »ينكرون رشعية أن تكون تجربتهم الحارضة أساًسا لالبتكار و 

الدراسة    45والتأقلم«. املسلمني  »يفهم معظم  مقتدر خان،  هو  آخر،  عامل مسلم  هذا، كام يشري  نتيجة 

اإلسالمية أنها معرفة بآراء السابقني عن اإلسالم، ًل أنها تفكري جديد... إنهم يعيشون يف استبداد اآلراء 

 46القدمية«.

 

 ثالث اسرتاتيجيات: الرفض، والدفاع، والذرائعية 

طبًعا، كل الثقافات تتغري وتتطور، وقد تطورت الثقافات اإلسالمية كذلك، ًل سيام يف القرنني األخريين. 

لقد وجدت أفكار الحرية الفردية والدينية واملساواة بني الجنسني أماكن لها يف أرجاء العامل اإلسالمي، 

غاء لعبودية، الذي نراه يف العامل  وجاءت مبواقف جديدة وقوانني جديدة. هذا القبول العام تقريبًا إلل
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اإلسالمي، دليل عىل التقدم الذي يحدث. ميكن أن يقال األمر نفسه يف وجود الحكومات الدستورية  

واًلنتخابات الشعبية والتعليم الحديث، وهي أشياء اكتسبت عىل األقل قبوًًل واسًعا يف أجزاء كثرية من  

 العامل املسلم.

ا عائًقا يبطئ أو يوقف، بل ويعكس التقدم أحيانًا: »التطهرييون«، أعني  ولكن يف هذا العامل أيضً  

املتزمتني. املحافظني  من  وغريهم  واإلسالميني  يقول    47السلفيني  الذي  بالرتاث  حتاًم  ملتزمون  هؤًلء 

فهم يحاولون دامئًا منع أو عكس كل املدخالت »غري اإلسالمية« التي    48بانعدام القيمة يف غياب الوحي.

»العقالنية«، و»الليربالية«،  جم التي يشجبونها:  الرشور  املاضيني. ومن  القرنني  املسلم يف  العامل  عها 

 49»مذهب حقوق اإلنسان«. و»النسوية«. ومنهم من يضيف أيًضا

ولكن حتى هؤًلء »التطهرييون« ليسوا عىل رأي واحد، وتتنوع مواقفهم من القيم العاملية. حسب  

 العقود، أعتقد أنهم ينتمون إىل واحدة من ثالث اسرتاتيجيات.مالحظايت عرب 

الرصيح للقيم العاملي، وهي اسرتاتيجية األشداء. يرى هؤًلء أن كل    الرفضأول اسرتاتيجية هي   

قيم املسلمني يجب أن تأيت من الرشيعة، أما القيم »التي صنعها اإلنسان« فهي بالتعريف »باطلة«. من  

(، الذي جعل كل يشء خارج  1966ا اًلتجاه الكاتب املرصي سيد قطب )تويف  أهم املؤدلجني يف هذ

ليلغيها. شملت   النبي محمد  التي جاء  الجاهلية،  من مظاهر  العلامنية، مظهرًا  املعارف  اإلسالم، حتى 

والدين   والالهوت  واألخالق  النفس  وعلم  اإلنساين،  التاريخ  وتفسري  »الفلسفة  حاربها،  التي  أهدافه 

 50وعلم اًلجتامع«.املقارن 

من    كثري  جاء  »اليوم،  الفضل  أبو  يقول  عواقب حقيقية،  لها  األفكار  هذه  أن  نالحظ  أن  يجب 

املسلمني التطهرييني إىل الغرب ليتعلموا العلوم املادية الغربية وهم يأملون أن يعزلوا أنفسهم عن أثر  

 51الثقافة الغربية برفض دراسة العلوم اإلنسانية أو اًلجتامعية«.

املعتدلني،   املقابل، وهي طريقة  الطرف  لدينا  لهؤًلء،  العامل  الدفاعخالفًا  أن  الدفاعيون  يرى   .

الحديث أنتج بعض القيم واألنظمة الصالحة، ولكن علينا أًل ننىس أن هذه األنظمة كانت أصاًل موجودة  

طية يف مبدأ »الشورى« واإلسالم قدم أفضل دميقرا   –وكاملة يف اإلسالم. هل الدميقراطية صالحة؟ نعم  
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واإلسالم فرض   –يف اإلسالم، و»انتخاب« الخلفاء األربعة األوائل. هل حقوق اإلنسان قيم صالحة؟ نعم  

العبودية   العبودية؟ يف الحقيقة، كانت  أفضل نظام لحقوق اإلنسان قبل أربعة عرش قرنًا. فامذا عن 

يد« للامل أصال. لنئ كانت قلوب أصحاب هذا اإلسالمية رحيمة فعاًل، وإن البرش يف العرص الحديث »عب

 املنهج يف املكان الصحيح، فإن حججهم املصنوعة تقلب حسابهم الصادق للواقع.

. ًل يؤمن أصحاب هذا املنهج  الذرائعيةوبني الرفض والدفاع، نجد منهًجا ثالثًا هو األشيع، هو   

نافعة لهم. ميكن أن تحمل براغامتيتهم بالقيم العاملية، ولكنهم ًل يتحرجون من استخدامها ما دامت  

التي ًل مبدأ لها بعض اًلعتداًلت النافعة، ولكنها تضيف يف الوقت نفسه إىل مشكلة انعدام األخالق، 

بارداق   الرتيك عيل  العقيدة  التي وصفها عامل  املشكلة نفسها  إنها  السابق.  الفصل  التي ذكرناها يف 

 52انان للرشعية«، »يتنقلون بينهام« كيف شاؤوا.أوغيل، عند املسلمني الذين عندهم »ميز 

إن ما نريده حقا هو بناء انسجام بني مبادئ اإلسالم، التي تحتاج بعض التفسريات الجديدة،   

»إدماًجا  بل  للمعرفة«،  »أسلمة  ليس  نحتاجه  ما  األكادميية،  )وباللغة  لإلنسانية.  العاملية  والقيم 

لإل 53للمعرفة«. العاملية  القيم  هذه  والنتيجة، (  باًلختبار  الوقت  مع  تطور  تراكمي  وعي  نتاج  نسانية 

وقُدمت فيه جهود وتضحيات كثرية. لعب اإلسالم أيًضا دوًرا مهام يف هذا التاريخ العاملي. لقد انترص  

وهي العادة الفظيعة يف جزيرة العرب    – القرآن لقدسية الحياة البرشية، عندما شجب وأد البنات مثاًل  

واإلسالم هو الذي جاء بثقافة املساواة إىل الهند، التي أذل نظامها الطبقي بعض الناس    قبل اإلسالم.

فجعلهم أدىن من البرش.  ولكن الربيطانيني أيًضا خدموا األهداف نفسها عندما منعوا السايت أو »حرق 

كارتا.    الزوجة«، وهي عادة فظيعة أخرى بني الهندوس، أو ببناء أسس الدميقراطية يف وثيقة ماغنا

محت املسيحية عادات التضحية بالبرش بني الشعوب الوثنية، وانترصت حركة الحقوق املدنية األمريكية 

أمام العنرصية الحاقدة بني البيض. لقد حدث التقدم األخالقي، الذي نستطيع أن نشعر به يف ضمرينا،  

أحيانًا بفضل العقل وأحيانًا  يف مراحل مختلفة من التاريخ البرشي، أحيانًا بفضل النصوص الدينية و 

 بفضليهام مًعا.

قيم   وجود  نقبل  أن  املسلمني  نحن  علينا  ظالًما،  اإلسالم  خارج  يشء  كل  نرى  أن  من  فبدًًل 

لـ»الخري« و القيم يف نضال    موضوعية  ليستكشف ويبني ويقدم هذه  يناضل  اإلنسان  »الرش«، وأن 
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لحضارات احتكار له. عندئذ نستطيع أن نخرج  ولكن ليس لحضارة من ا  –عاملي لكل حضارة فيه مكان  

 من احتوائنا الذاتية ونعيد اتصالنا ببقية البرشية.
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 الفصل السادس 

 كيف أصبحت الرشيعة راكدة 

أثبتت الصيغة الواردة عىل اإلسالم، والتي أمثرت بالكامل يف القرن الرابع من العرص اإلسالمي والتي مل  

إسالميًة باملعنى الحرصي واألكيد متاًما، أنها العائق األكرب أمام أي تغيري.... تعترب منذ ذلك الوقت أبًدا  

 مل يرد إىل علمي أي مثيل لهذا يف تاريخ أي دين آخر.

 1(، باحث إسالمي 1988فضل الرحمن )تويف   –

 

ا ما ترتجم  الرشيعة من أكرث املسائل اإلسالمية خلًقا للجدل اليوم، ًل ينافسها يف ذلك سوى القليل، وغالبً 

الفقه   السبب واضح: الرشيعة، كام يطرحها  »القانون اإلسالمي«.  اإلنجليزية مبعنى  اللغة  الكلمة إىل 

أو   »الردة«  ذلك  ويشمل  اإلنسان.  لحقوق  املعارصة  املعايري  مع  حقيقي  بشكل  تتعارض  التقليدي، 

ضد النساء أو ضد    »التجديف«، كام سرنى بصورة أقرب يف فصول ًلحقة. ويشمل التمييز القانوين

 غري املسلمني. ويشمل أيًضا عقوبات بدنية متثل باألجساد كالجلد، والرجم، وقطع األيدي، وقطع الرأس. 

التعاليم سلفيني أو إسالميني. إىل جانب    غالبًا ما يدعى املسلمون الذين يسعون لتطبيق هذه 

عاليم املثرية للجدل، ولكنهم أيًضا ًل  هؤًلء، هنالك قاعدة أوسع من املحافظني الذين قد ًل يطبقون الت

يجرؤون عىل التشكيك بها. الحل بالنسبة لهم هو املجادلة بأن الرشيعة ًل ميكن تطبيقها إًل إذا اجتمعت 

الظروف اًلجتامعية املالمئة لها. فلبدء تطبيق حد قطع األيدي، مثاًل، يجب أوًًل أن تقيض عىل الفقر 

 يدفعه للرسقة. ولكن ًل ميكنك مع ذلك التخيل عن املُثل.بحيث ًل يبلغ أحد من اليأس ما 

عام   دعا، يف  عندما  رمضان  طارق  اإلسالمي  الباحث  تلقاها  التي  اًلستجابة  إىل  أدى  ما  هذا 

التي  2005 الردود  إذ كانت  اإلعدام،  الجسدية، والرجم، وحكم  للعقوبات  ، إىل »وقف« إسالمي عاملي 

2ًؤا للدفاع«.تلقاها إما »صمتًا عارًما أو تهي
كان السبب واضًحا: كيف تجرؤ عىل التخيل عن التعاليم التي   

 وضعها الله ًل غريه؟ 
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مع ذلك فهناك طريقة مختلفة ملقاربة هذه املسألة الالذعة: وهي النظر بشكل أعمق إىل تعاليم   

ما مل يسمح    يف عملية فهمها وتفسريها. أن نفعل، بكلامت أخرى،  العقالنيةالله باستحضار املزيد من  

 الفكر الالهويت األشعري للمسلمني بفعله خالل األلف سنة التي مضت.

للنظر إىل هذا العائق الالهويت، ميكن أن نطلع عىل رؤية خبري يقدمها وائل حالق، أستاذ يف  

تاريخ النظريات القانونية  القانون اإلسالمي يف جامعة كولومبيا وأحد رواد الباحثني يف هذا املجال. يف  

 ، يكتب:اإلسالمية

 

لحداثة اًلعتناء الشديد الذي توليه  من الخواص البارزة التي متيز النظريات القانونية ما قبل ا 

للتفسري الحريف للقرآن والسنة. كانت اللغة املستخدمة يف هذين املصدرين تفرس عىل أنها ذات  

تأثري مبارش وحريف عىل قضايا القانون التي تتطلب إيجاد حلول. مل يكن ألي تفسري يف هذه  

ية التي تخصص للذكور ضعفي حصة اإلناث  النظرية أن يغري، مثاًل، التأثري القانوين لآلية القرآن

النظريات  معظم  عىل  حافظت  التي  الالهوتية  الفرضيات  فإن  ذلك،  إىل  إضافًة  املرياث.  من 

القانونية، من وحي األشعرية، تنص عىل أن قدرات الرجل الفكرية ًل يعتقد أنها كافية لتحديد  

ملغروسة عميًقا يف رشيعته، ًل ميكن  الدوافع الكامنة وراء وحي الله. ببساطة فإن حكمة الله، ا

 3للبرش فهمها.

 

قدم القريش، وهو باحث أشعري من القرن الحادي عرش من خراسان، مثاًًل عىل هذه الفرضية 

نساء   تزوج  من  الرجال  متنع  التي  الطويلة  اآلية  اقتبس  للقرآن،  تفسريه  كبري. يف  بتأكيد  الالهوتية، 

 مضيًفا املالحظة التالية فقط:  –م، وعدد من قريباتهمكأمهاتهم، وبناتهم، وأخواته–محددات 
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...  الترشيع ًل يجب أن يربراملحرمات مسألة مستحيلة، ألن    ]هذه[إن محاولة إيجاد معنى وراء  

تكمن وراء الترشيعات عىل اإلطالق.   علةما يشاء عىل من يشاء، وكذلك يحلل. ًل    ]الله[بل يحرم  

 4لو كانت النساء املحرمات هن املحلالت، أو املحلالت هن املحرمات، فسيكون ذلك جائزًا.

 

الحدس   إنه حالل، فسيكون ذلك صحيًحا.  قال  قال ذلك. ولو  الله  الزنا إمثًا فقط ألن  لذا كان 

هم. ًل يهم يشء سوى تعاليم الله كام هي، ألنها  البرشي، والتقييامت البرشية، واًلعتبارات العقالنية ًل ت

 ًل تشري إىل حقائق أخالقية وحسب، بل هي تشكل الحقائق األخالقية ذاتها.  

 

 املرياث، والنساء، والعدل 

لرنى املشكلة هنا عمليًا، لننظر عن كثب إىل املثال الذي أورده حالق أعاله: »اآلية القرآنية التي تخصص  

ناث من املرياث« حرفيًا، تقول اآلية: »يوصيكم الله يف أوًلدكم للذكر مثل حظ  للذكور ضعفي حصة اإل 

 .5األنثيني«

كانت هذه اآلية أساس قانون املرياث غري املتساوي يف املجتمعات اإلسالمية، والذي ما زال يطبق 

العريب الوحيد    حتى اليوم يف كل العامل العريب. للحقيقة، فعندما كنت أعمل عىل هذا الكتاب، كان البلد

الذي اقرتب من إنهاء هذا النظام، تونس، يناقش »قانون مرياث متساٍو«، ينارصه التقدميون يف البالد  

باملئة    63ولكن تعارضه بقوة عدة مجموعات إسالمية. هؤًلء الذين عارضوا القانون، وكانوا يشكلون  

يهم حجة قوية: املرياث غري املتساوي  باملئة، كان لد  52من كل التونسيني، وتشكل النساء بينهم نسبة  

 كان يجب أن يكون هذا نهاية النقاش.  6حكم الله.

(، باحث إسالمي استثنايئ من، أيًضا، تونس، فإن النقاش 1953ولكن وفًقا للطاهر الحداد )تويف  

، قال إن أحكام  نساؤنا يف الرشيعة واملجتمع،  1930ورضوري. يف كتابه املثري للجدل عام    –ممكن  

للقرن  ا العريب  املجتمع  فهمها يف سياق  يجب  لوقتها،  بالنسبة  تقدمية  كانت  التي  النساء،  عن  لقرآن 

السابع. يف ذلك املجتمع، »مل تكن النساء تشاركن يف الحروب، وكن تحت حامية الرجال«. كان عىل  
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ول عادًًل.  أمرًا  املرياث  من  أكرب  إعطاؤهم حصًة  وكان  أكرب،  مادي  حمل  لذلك،  العامل الرجال،  كن يف 

اًلجتامعية الرشوط  فإن  عىل  –املعارص،  املادي  الحمل  وأصبح  بشدة،  مختلفًة  أصبحت  اًلقتصادية 

بشكل عام، كان عىل املسلمني    7الجنسيني متساويًا يف الغالب، لذا يجب مشاركة املرياث بالتساوي أيًضا.

 8لتعاليم الحرفية.الرتكيز عىل »اًلسرتاتيجية القرآنية«، كتمكني النساء، بدًًل من ا

منه  »مرتد«. سحبت  بأنه  واتهم حتى  للحداد  انتقادات شديدة  فقد وجهت  األفكار،  بسبب هذه 

جامعة الزيتونة، حيث تعلم، شهادته، وهجره أصدقاؤه وزمالؤه. وهو يف شبابه بعمر خمسة وثالثني  

 عاًما، »يف فقر وعزلة«، تويف مريًضا بالسل. 

ألسباب فقهية، ويف أصلها العميق، ًلهوتية. ألنه ليك يكون أحد    –متوقًعا  كان كل هذا التشدد  

قادًرا عىل مشاركة الحداد منطقه، كان يجب أوًًل أن يعتنق عقلية تتيح له تقييم ما يعنيه »العدل« بشكل  

فية موضوعي، ثم توقع أن يأمر الله بقانون مرياث عادل بشكل موضوعي. عندما ًل تبدو تعاليم الله الحر 

عادلًة، فإن العقلية ذاتها ستبحث عن تفسري بديل، كالنظر إىل السياق الخاص للتعاليم وإعادة تفسريها  

 وفًقا للرشوط اًلجتامعية الجديدة. 

فإنها كانت  النوع. حقيقًة،  للقرآن تسمح بإعادة تفسري عقالنية من هذا  املعتزلة  كانت مقاربة 

د الجبار وطالبه الذي كتب رشح األصول الخمسة جادًل بأن  ستشرتطها حتى. كان علامء املعتزلة، كعب

 10، أو رشح القرآن، »يجب أًل يقدم ممن ًل يعرف مسبًقا عدل الله باًلستدًلل العقيل«.التفسري

خارج   عدل  هناك  يكن  مل  لهم،  فبالنسبة  األشعريون.  به  يقر  مل  ما  بالضبط  هذا  كان  ذلك  مع 

باملنطق أو العقل. بالنسبة لهم، فإن الرشيعة تأيت أوًًل، ويتبعها    الرشيعة ليمكن للناس اًلستدًلل عليه

 ًل العكس.  –العدل 

 

 أفول الرأي 

أن نرى صعود   اإلسالمي، ميكن  الرشع  األشعري عىل  الالهويت  الفكر  ألثر  بنيوية  أكرث    الرأيلرؤية 

غًة جذره »رأى«، لذا يرتجم وأفوله. والرأي اصطالًحا يعني »املنطق العام« أو »ما يعتد به من اآلراء«. ول
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ونعلم أن النبي محمد استخدمه، عندما قال كام روي عنه، »إمنا أنا    11إىل لغات أخرى »رؤية املنطق«.

 .12فيام مل ينزل عيل فيه« برأييأقيض بينكم 

سمحت هذه السابقة لبعض قضاة القرن الثاين من اإلسالم، وخصوًصا أولئك يف املدن الكربى  

كال العراق  عىل  يف  باًلعتامد  والبرصة،  اإلسالمي،  الرأيكوفة  للترشيع  كمصدر  القرآن،  جانب  إىل   ،

. ومن بينهم برز أبو حنيفة، أهل الرأيلإلجابة عن األسئلة املستجدة. ومن هنا أصبحوا يعرفون باسم  

ور  الذي شكل أتباعه فيام بعد مذهب أيب حنيفة الفقهي، الذي، رغم خسارته الكثري من منطقيته مع مر 

 الزمن، بقي أكرث مذاهب السنة مرونًة. 

ولكن »أهل الرأي« ًلقوا معارضة علامء دين آخرين، غالبًا من املناطق املحدودة أكرث، الذين رأوا  

متقلبًا. بدل ذلك، أرادوا تأمني كل الفقه عىل أساس النص. مبا أن القرآن مل يرد فيه سوى عدد    الرأي

راغ باألحاديث، أو »السنة«، وهي املوروثات الشفوية الخاصة بكلامت  محدود من التعاليم، فقد مألوا الف

 وأفعال النبي.

وهكذا بدأوا جمع األحاديث واًلعرتاف بها كمصدر، وهو ما صار يف النهاية مصدًرا نصيًا أكرب بكثري 

والذي  . وبرز منهم أحمد بن حنبل، خصم املعتزلة األكرب،  أهل الحديثمن القرآن. ومن هنا عرفوا باسم  

 طور أتباعه أكرث مذاهب السنة األربعة تشدًدا. 

هذا املعسكر األخري، »أهل الحديث«، هو الذي صبغ اإلسالم السني أخريًا بصبغته الرئيسية. فمن  

، كونه  الرأي. يف النهاية، »حتى مصطلح  13إما توفوا أو كان عليهم ضبط أنفسهمبال رأي  للقول  دعا  

ولذلك، اليوم بينام يعرف كل    14عشوائية من املنطق العقالين، هجر بالكامل«.مرتبطًا بشدة بأشكال  

 . الرأيمسلم ما هي األحاديث، ًل يعرف سوى القليل منهم ما هو 

آثار   الذي   الرأيبقيت بعض  الشافعي،  يف اإلسالم السني، ولكن بأشكال محدودة. حدد اإلمام 

مصادر للفقه. أول مصدرين، وهام األكرث تأكيًدا،   وضع مبادئ النظام الفقهي السني بالكامل، أربعة

القرآن والسنة، أو نهج النبي، كام استُخلص من األحاديث. باإلضافة إىل هذين املصدرين »النقليني«، 



80 
 

كان هناك مصدران »عقليان«: »اإلجامع«، وهو إجامع العلامء عىل مسألة ما، و»القياس«، الذي ساعد  

 األحكام الواردة يف القرآن واألحاديث. عىل استنباط أحكام جديدة من

الغزايل، فإن »اإلجامع« ليس مبنيًا عىل أي ثقة يف  ولكن حتى هنا، رسمت الحدود. كام رشح 

)وستؤدي   15الحكم اإلنساين ذاته، ولكن عىل الحديث املشهور الذي يقول، »ًل تجتمع أمتي عىل ضاللة«.

تي انتهت منذ زمن طويل(. أما »القياس«، فقد أعطى للرأي حتى األغلبية ال  –أيًضا إىل طغيان األغلبية  

 16مجرد »دور مساعد للمصادر املنزلة«.

، أو »مصالح البرش«، الذي قبل عىل أنه املصدر  املصلحةيف الفقه السني مبدأ    الرأيكان أبرز آثار  

غريوا تسميته فقط،    الخامس للفقه يف املذاهب األكرث مرونًة: أي املالكيني والحنفيني، ولكن األخريين

الرأي اًلستحسانإىل   . ولكن الشافعية، السلطة الكربة، رفضت هذه األفكار لكونها »مبنيًة فقط عىل 

ولذلك فحتى املالكيون والحنفيون استمروا يف    17الحر لإلنسان مدفوًعا باملصالح الشخصية والنزعات«.

ترادفًا مع هذه    18مت عنها القرآن والحديث.، قارصين إياها عىل الحاًلت التي صاملصلحةالحد من نطاق  

 19العملية، أنكر املالكيون التابعون ما كان يبدو لهم عقالنيًة مفرطًة ملؤسس مذهبهم.

التدريجي   العقيدة. كام    للرأي وضوًحا، فإن كل هذا األفول  الفقه كان نتيجة ما يحدث يف  يف 

 يالحظ وائل حالق:

أوا أن تخصيص جزء من طاقتهم لدحض عقائد معينة أمر  تشري حقيقة أن املنظرين الفقهيني ر 

يستحق العناء إىل ارتباط هذه املعتقدات بالقضايا املطروحة يف الفقه النظري. ويبدو أن معظم  

عقيدة املعتزلة بأن    ]و[هذه الطاقة توسعت دفاًعا عن الرؤية األشعرية ضد العقيدة املعتزلية ...  

األفعال البرشية إما حسنة أو سيئة، وأن العقل، مستقاًل عن الوحي، قادر عىل تحديد أي األعامل  

أساًسا، ألنها عىل  الفقهية واضح  النظرية  العقيدة مبخاوف  ارتباط هذه   .... حسن وأيها سيئ 

املسائل وأن العقل البرشي  نقيض قطري من أكرث مبادئ الفقه السني رسوًخا، أن الله يقرر يف كل  

 20غري قادر عىل اإلطالق عىل الحكم عىل أي فعل برشي.
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يف     كان  الذي  موقعه  العقالين  املنطق  فقد  العقيدة،  األشعرية يف  انتصار  نتيجة  باختصار، 

، أو إعادة تفسري الفقه، ممكنًا فقط عند غياب إيعاز  اًلجتهادالبداية ساميًا يف الفقه اإلسالمي. وصار  

واضح من القرآن أو السنة بشأن قضية ما. مل يغلق هذا بالرضورة »أبواب اًلجتهاد«. ولكنه ضيق هذه 

 األبواب إىل حد كبري. 

بهذه  مع ذلك كان العامل     اللحاق  يجعل  األبواب  يقدم حقائق جديدة، وكان ضيق  يزال  ما 

ا لنسبة الفوائد املعقولة املتفق عليها،  الوقائع أمرًا صعبًا. فمثاًل، قدمت املصارف الحديثة مفهوًما جديدً 

مامرسة تشبه املافيا حيث يفرض الدائن »زيادًة« مفرطة عىل    –  ربامختلفة عام أدانه القرآن بوصفه  

. ولكن معظم فقهاء اإلسالم أثبتوا ترددهم، حتى تاريخه،  21الدين عندما يتأخر املدين عن وقت السداد

ىل ضوء الحقائق الجديدة. السبب، كام يالحظ رومي أحمد، باحث  يف إعادة تفسري القوانني املطبقة ع

 معارص يف القانون اإلسالمي، يكمن يف قناعاتهم العقائدية: 

 

القوانني   تتحدى  أي أحكام جديدة، وخصوًصا عندما  الفقهاء يف استنباط  لعدة أسباب، يرتدد 

نني اإلسالمية التاريخية، حتى السائدة. ما مييل الفقهاء لفعله عوًضا عن ذلك افرتاض سلطة القوا

عندما ًل تكون هذه القوانني منطقية، مبا أن التمنطق ذاته وظيفة للفكر البرشي، الذي هو بدوره  

 22قابل للفساد.

 

وبشكل غري مفاجئ، فقد كان لهذا الركود الترشيعي أمثان باهظة عىل عامل اإلسالم. استعرض   

املؤثر   كتابه  يف  بعضها  كوران  تيمور  اًلقتصادي  القانون  املؤرخ  تراجع  كيف  الطويل:  اًلنحراف 

سالمية  . وفًقا له، فإن القانون اإلسالمي يف البداية ساعد اًلقتصادات اإل اإلسالمي يف الرشق األوسط

بتحفيز التجارة، واإليفاء بالعقود، وتأمني امللكية الخاصة. ولكن، »بدًءا من نحو القرن العارش«، فقد  

»بدأ يشكل عائًقا أمام التطور«، وذلك مبنع »رشكات تراكم رأس املال الخاصة، اإلنتاج عىل نطاق واسع،  
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ن يف دمشق القرن الثامن عرش عنها لذلك بالكاد اختلفت مامرسات اًلئتام 23والتبادل غري الشخيص«.  

 يف تلك األثناء، مع ذلك، أنشئ عامل جديد بالكامل يف الغرب. 24يف القرن العارش.

 

 ومحدوديتها  املقاصدنظرية  

رغم كل تلك العوائق أمام إعادة التفسري املنطقية، يحمل اإلرث الفقهي السني إيذانًا مرشقًا للمستقبل:  

، والتي تعني »الغايات« أو »النوايا«، يف الرشيعة. ترى النظرية أن الله وضع كل قوانينه املقاصدنظرية  

ة الخمس: الحياة، والدين، وامللكية، البرش، التي عرفت غالبًا بأنها حامية القيم األساسي  مصلحةلحامية  

 والنسل، والعقل. 

قد يبدو متناقًضا أن هذه املقاربة املنطقية للقانون طورها علامء األشعرية املتأخرون )واألكرث    

باملنطق  إميانهم  لعدم  تحديًدا  التناقض.  هذا  حل  ميكن  ولكن  والرازي.  والغزايل  كالجويني  مرونًة( 

ون بأن الرشيعة يجب أن تغطي جميع جوانب الحياة، تاركًة أضيق املساحات  البرشي، فقد آمن األشعري 

ملا ميكن أن ندعوه اليوم »قانونًا علامنيًا«. ولكنهم أيًضا كانوا يعلمون بأن األوامر الرصيحة يف القرآن  

طريقة   إىل  احتاجوا  فقد  مستجدة،  حاًلت  لتشمل  األوامر  تلك  ولتمديد  محدودة.   القياسواألحاديث 

آنًفا. ولذلك، فقد كان عليهم تحديد  امل الخمر    علةذكورة  القرآن عن  لتمديد نهي  األوامر. فمثاًل،  بعض 

تفادي السكر، وهو بدوره يف خدمة الهدف األسمى    علةليشمل كل املسكرات األخرى، كان عليهم تحديد  

قد نحتوا له مساحًة  »حامية العقل البرشي«. ولذلك، رغم عدم ارتياحهم العقائدي للمنطق العقالين، ف

 25يف مجال الفقه النظري.

الكثري من فقهاء    العقائدية. بقي  القيود  املساحة ظلت محدودة متاًما بسبب  ولكن، فإن هذه 

فقط إذا عرب الله   26األوامر اإللهية »ًل ميكن اكتشافها إًل يف النص املقدس«.علة  األشعرية مرًصا عىل أن  

مقصده   عن  أخرى–رصاحًة  الفقهاء    –بكلامت  هؤًلء  من  يسخر  الرازي  كان  عنه.  نتكلم  أن  أمكننا 

  27، ًلتهموا من ينطقها بالكفر«.]يف سياق الحديث عن الله[الحرفيني حني قال، »لو سمعوا كلمة »نية«  

 بكلامت رومي أحمد:
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 كان الفقهاء يخافون أنهم إذا عرفوا املقاصد الرشعية بوضوح، فكأنهم يقولون فعليًا إنهم بذلك

عرفوا النية اإللهية، الكامنة وراء ترشيعات الله. وكان ينبغي تجنب ذلك بكل األمثان؛ فقد أرص  

معظم الفقهاء عىل أن منطق الله ًل تدركه أفهام البرش، لذا ًل ميكن ألحد أبًدا أن يعرف بشكل  

الع الله.... لذلك السبب  التي يسنها  القوانني  الكامنة وراء  قائدي، فقد  قطعي املقاصد الحقيقية 

 النوايا ًل يجب عىل اإلطالق النظر إليها باعتبارها    املقاصدكان فقهاء الرشيعة مصممني عىل أن  

 28قوانني معينة. لوجودالكامنة وراء رشائع الله، بل اعتبارها تفسريات 

 

»ًل ينظر إليها باعتبارها غايات  املقاصد إضافة إىل ذلك، فحتى بالنسبة للغزايل والرازي، كانت  

القانون، بل كانت هي ذاتها مشتقة من قوانني موجودة«. بكلامت أخرى، أتت    29نظرية رصفة تدعم 

 ، ًل العكس. املقاصدالقوانني أوًًل ثم اشتقت منها 

إىل مكانة أعىل أبو إسحق الشاطبي )تويف  املقاصد  عوا نظرية  من العلامء اًلستثنائيني الذين رف 

("، وهو قاٍض ماليك من غرناطة، إسبانيا. ساعده سياقه عىل اإلقرار بوجود »حاجة ماسة يف  1388

كان النشاط اًلقتصادي املتزايد    30عرصه لتبني نظرية قانونية إسالمية للظروف اًلجتامعية الجديدة«.

»حر  يتطلب  التجارة  عىل  يف  املجردة  للقياسات  مالزمني  القانون  فقهاء  بقي  بينام  التعاقد«،  ية 

كانت هذه املشكلة    31»املامرسات التي كان معموًًل بها يف املدينة املنورة فيام يخص الرشاكات الزراعية«.

 األساسية يف صريورة القانون »عائًقا أمام التطور«، كام وصفه تيمور كوران.

ًلتخاذ    32لتصبح »مبدأً مفصليًا يوحد الرشيعة«.  املصلحةطبي من شأن  إليجاد حل، رفع الشا  

هذه الخطوة يف الفقه، احتج عقائديًا بأن الله يترصف »وفًقا ملصالح عباده«، وأن هؤًلء ميكنهم فهم 

 34بفعل ذلك، كان الشاطبي يتخىل بصمت عن األشعرية الصارمة و»يخطو خطو املعتزلة«.  33مصالحهم.

السبب  املسلمني   لهذا  قبل  من  الحديث  العرص  يف  الشاطبي  اكتشاف  أعيد  فقد  بالضبط، 

اإلصالحيني الذين يبحثون عن طريق للميض قدًما. ولكن يف هذا اليوم والعرص، كان أقل شهرًة. بقيت  
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الحداثيني  قبل  من  وترويجها  اكتشافها  ليعاد  فقط  لقرون«،  متجاهلًة  أو  عليها  معرتًضا  »إما  آراؤه 

(، وهو  1316ونجم الدين الطويف )تويف    35يف أواخر القرن التاسع عرش، مثل محمد عبده.  اإلسالميني

ميكن أن تعلو حتى عىل القرآن والسنة، »وذهب رسيًعا    املصلحة باحث آخر يخالف املعتاد جادل بأن  

ل«، ومل  . كان رأيه »نوًعا من النفعية، كتلك التي يراها جريمي بينثام وجون ستيوارت مي36طي النسيان«

 37يؤخذ بها ألنها تعطي سلطًة كبريًة »للمنطق اإلسالمي غري املعصوم عن الخطأ«.

كان العائق الذي واجهه كل هؤًلء العلامء الرواد هو املسلامت املنطقية التي مل تكن تسمح للكثري   

  املقاصدنظرية  من األخذ بالرأي يف »النوايا« اإللهية. وتلك البديهيات العقائدية نفسها مل تسمح قط ل

  38يشء مل يكن لسوى املعتزلة تطويره بالكامل. –بتشكيل أساس نسخة إسالمية من القانون الطبيعي 

نفسها، إذ مل تخصص لها معظم الكتب التقليدية للفقه اإلسالمي وًل حتى    املقاصد»همشت« نظرية  

 فصاًل أو بابًا خاًصا بها.

  

 أميكن للنساء السفر اآلن؟ 

،  املقاصدلرؤية مثال معارص لكيفية عدم ارتياح املسلمني املحافظني للمذهب اإلصالحي بناًء عىل نهج  

، يف ليسرت، اململكة املتحدة. سئل العامل دار اإلفتاءأصدرها عامل دين يف    2013لننظر إىل فتوى عام  

ذلك. يف إجابته، اعرتف    إذا ما كان يجوز للمرأة السفر وحدها دون »محرم«، رغم األحاديث التي متنع

 أوًًل بأن هذا القيد عىل املرأة كان »حرًصا عىل سمعتها، وكرامتها، وأمنها«. ثم يقول:

 

يرى بعض الناس املعارصين أن السفر يف األوقات الراهنة تغري عام كان عليه يف وقت رسول   

مبخاطر   مملوًءا  يعد  مل  املايض.  يف  السفر  عليه  كان  كام  يعد  مل  الجدباء،  الله...  الصحاري 

واعرتاض اللصوص، وقطاع الطرق، إلخ. السفر اآلن بواسطة عدة وسائل نقل تجمع عادًة أعداًدا  

كبريًة من الناس يف وقت واحد، كالطائرات والسيارات والحوافل والسفن، إلخ... لذا، فهذا يوفر  

 40الكثري من الثقة واألمان، مزيًحا عن املرأة مشاعر الخوف.
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ا أننا اليوم نعيش يف عامل أكرث أمانًا بكثري، فهل ميكن للنساء السفر بحرية اآلن، إذ كان  لذا، مب 

 أمنهم هو الدافع لذلك التخوف الذي كان؟ 

قد تظن أن هذا منطقي. ولكن العامل يقول ًل قطًعا. يقبل أن حامية النساء من املخاطر الواضحة   

ولكن، يرص، أننا يجب أن نطبق    41(.للمقاصدمرادف    والحكمةمن وراء منعهن من الصفر. )  الحكمةكان  

نعم، قد يتغري  أي حكم وارد يف الرشيعة بغض النظر عام إذا كانت الحكمة منه ما زالت محققة أم ًل.  

العامل، يضيف قائاًل، ولكن »األحكام املبنية عىل نصوص واضحة من القرآن والسنة ًل ميكن أن تتغري  

مسافة ثالثة أيام، مقاسًة بوحدات  [مياًل    48أبًدا«. لذا، يجزم، »لن يكون مسموًحا للمرأة السفر ألكرث من  

 42لم، أو أي سبب اجتامعي«.لزيارة عائلتها وأصدقائها، أو طلب الع ]القرن السابع

 

 رشيعة غري أشعرية 

لكل تلك األسباب، فإن مريم العطار، باحثة معارصة يف األخالقيات اإلسالمية والقانون اإلسالمي بذلت  

كانت    املقاصد الكثري من الجهد والفكر يف األبحاث املتعلقة بهذه املسألة، محقة يف مجادلتها بأن نظرية  

رؤيًة واعدًة يف اإلسالم الكالسييك فشلت يف تحقيق الكثري. استخدمت فقط لتربير القوانني املوجودة،  

القوانني أو ملعاينة مالءمة بعض األحكام املطبقة«.   43كام تالحظ، ولكنها مل تستخدم قط »ًلستنباط 

أوًًل، علينا أن »نؤسسها عىل   اليوم، ميكنها أن تشكل أساًسا لتجديد القانون اإلسالمي، تضيف، ولكن

 44مبادئ غري أشعرية«.

 ماذا يعني ذلك بالضبط؟  

الرشيعة بدًًل من أحكامها، وجعل األوىل أساًسا رشعيًا إلعادة    مقاصديعني ذلك الرتكيز عىل   

تفسري تلك األحكام. ويعني ذلك يف النهاية، بكلامت الباحث املعارص إبراهيم موىس، رؤية الرشيعة  

 45ها »مجوعة من األعراف األخالقية والسلوكية، بدًًل من مجموعة من القواعد والقوانني الجامدة«.عىل أن
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ًل يجب علينا كذلك قرص تلك األعراف عىل القيم الخمس التي خطها الفقهاء التقليديون. وسعها   

انوين املنيس: (، القايض األول ومفتي تونس لوقت طويل، بتذكرينا باملبدأ الق1973ابن عاشور )تويف  

لذا، فإن مقاصد الرشيعة تشمل »الحرية« أيًضا. وهذا يعني كاًل من الحرية   46.الشارع متشوف للحرية

الترصف   املرء عىل  »قدرة  عاشور،  ابن  بكلامت  وأيًضا،  التقليديون،  الفقهاء  اعتقد  اًلستعباد، كام  من 

 47أحد«.بحرية واتخاذ التدابري الخاصة بشؤونه كام يشاء، دون اعرتاض 

اصطالحات    يف  مشكلة  أيًضا  عاشور  ابن  العلامء    املقاصدصحح  كان  فقد  الكالسيكية: 

التقليديون يعنون »بحامية الدين« حامية اإلسالم فقط. )وهكذا فعليًا برروا إعدام املرتدين
(. لذا أعاد  48

تى أنه أثبت »حرية  ح  49صياغة العبارة لتصبح »حرية املعتقد«، موسًعا الحامية لتشمل كل املعتقدات.

 50التعبري«، شاماًل »حرية طلب العلم ... وإنتاج األعامل الفكرية، ونرش آراء الفرد«. 

إذا بدأنا نحن املسلمني برؤية الرشيعة من هكذا عدسة موضوعية التوجه، فإن إحساسنا مبا هو   

التي   اإلسالمية«،  »الفهارس  ذلك  عىل  األمثلة  من  جذريًا.  يتغري  قد  قبل »إسالمي«  من  سنويًا  تنرش 

أكادمييني مسلمني مقيمني يف الوًليات املتحدة. ما يفعلونه هو ترتيب بلدان العامل حسب القيم التي  

قيم كاألمن واألمان، والعدالة اًلجتامعية اًلقتصادية، والرعاية الصحية، وبيئة   –يرونها مقاصد الرشيعة  

ًل اململكة العربية   –نيوزيلندا، والسويد، وهولندا، وإيرلندا  األعامل. البلدان التي تنال أعىل الدرجات عادًة  

السعودية وًل إيران وًل أفغانستان. حقيقًة، ًل تدخل أي بلد مسلمة أبًدا بني أعىل أربعني دولة يف مقياس  

 51»اإلسالمية«.

»حداثيًة«    تبدو  للرشيعة  األخالقية  املقاربة  هذه  كل  كانت  يستخدم  –إذا  ما  غالبًا  مصطلح 

(، العامل الحنبيل غري 1347فلندع الختام ًلبن قيم الجوزية )تويف    –باستخفاف يف العامل اإلسالمي

معظم   علةالتقليدي الذي اقرتب أكرث ما ميكن للمعتزلة يف قبول »قدرة العقل البرشي عىل استنباط  

وجود موضوعي... ميكن أحكام الرشيعة«، مع اعرتافه أيًضا بأن قياًم مثل »العدالة« أو »املصلحة« لها »

 ففي معنى الرشيعة الحقيقي، قال ما ييل: 52لعقل اإلنسان إدراكه«.

فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الحكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد. وهي عدل كلها،  

ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور، وعن الرحمة  
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ا وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن الحكمة إىل املفسدة، وعن الحكمة إىل العبث، فليست إىل ضده

 53من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.
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 الفصل السابع 

 كيف خرسنا العلوم 

ت العلوم ]يف العامل اإلسالمي[ مشرتكًة بني البرشية جمعاء قبل نحو   ُعدر

...  ... أما بعده، فقد بدأت  1050عام   التي بلغت ذروتها يف خلق  العملية 

علوم بديلة فقدت صفتها الجمعية وانتمت إىل املسلمني وحدهم: »الفلسفة  

 اإلسالمية«، والطب »النبوي«، وعلم الفلك »اإلسالمي«.

دميرتي غوتاس، أستاذ بارز يف الدراسات العربية واإلسالمية  –  

 

ريب جديد ظهر يف ووهان، الصني، ومل يتطلب األمر  بسامع أخبار فريوس غ  2020بدأ العامل يف يناير  

 إًل بضعة أسابيع قبل أن يدرك البرش أيًضا أن هذه ليست سوى بداية جائحة تحدث مرة واحدة كل قرن.  

سارع خرباء الصحة باملطالبة باتخاذ احتياطات ضد العدو غري املريئ: »التباعد اًلجتامعي«،  

قدر اإلمكان، وتجنب التجمعات العامة، مبا فيها الخدمات الدينية   الذي يقتيض بقاء األفراد يف املنزل

 املجتمعية يف الكنائس واملعابد، واملساجد بطبيعة الحال. 

استجاب العامل اإلسالمي عموًما لهذه الدعوة؛ ُعلرق خالل أسابيع قليلة عقد صالة الجامعة يف  

صوات وتردد أخرى، وكانت من بينها اململكة  بعض األ   اعرتاض  معظم البلدان ذات األغلبية املسلمة رغم

النبوي يف  مكة واملسجد  املرشفة يف  الكعبة  إغالق  أحد:  يتوقعه  ما مل  فعلت  التي  السعودية  العربية 

 املدينة املنورة.  

مل متر أي من عمليات اإلغالق هذه بسهولة عىل املسلمني، حالهم حال غريهم. لحسن الحظ،  

ذي املكانة املرجعية يبدو أنه دعم التباعد اًلجتامعي يف فرتة تفيش  ذُكر حديث يف صحيح البخاري  

. 2الطاعون: »إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فراًرا منه«
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رسعان ما انترش الحديث بني املسلمني وساعد الكثريين عىل التوفيق بني متطلبات العلم الحديث وحكمة 

 هم. إميان

خاصة يف باكستان، حيث أىب بعض  –عىل أي حال، عارض مسلمون آخرون هذه اإلجراءات  

فحوى  مع  يتعارض  آخر  بحديث  استشهادهم  نسيان  دون  مساجدهم،  إخالء  العنيدين  املساجد  أمئة 

، جملة قصرية مأخوذة من حديث وارد يف صحيح البخاري  3الحديث السابق ويدعم حججهم: ًل عدوى

 تحديًدا يف »كتاب الطب«، ويتضمن اآليت:أيًضا، 

طائر  [وًل هامة    ]دابة يف البطن تهيج عند الجوع[ر  قال رسول الله: »ًل عدوى وًل صف

. قال أعرايب: يا رسول الله، فام بال اإلبل تكون يف الرمل كأنها  ]لييل يبعث عىل التشاؤم

 4فيُجربُها كلها؟! قال: »فمن أعدى األول؟«.الظباء، فيجيء البعري األجرب فيدخل بينها 

عن  واملنطقية  البسيطة  األعرايب  مبالحظات  التشكيك  من  العظة  وما  اإلبل؟  أمرض  ما  نعم، 

 العدوى؟ 

 

 هل »الالعدوى« حقيقة؟ 

كانا محض خرافات يف    –الصفر والهامة–يُذكر أن مفهومني من املفاهيم الثالثة املنفية يف الحديث  

عىل أي حال، إن العدوى أو »املرض املعدي« حقيقة    5اإلسالم وأصبحا اليوم منسيني.نظر العرب قبل  

تؤكد وجود   التي  األعرايب  ادعاءات  يبدو صحة  ما  ينفي عىل  آنًفا  املذكور  الحديث  لكن  اليوم.  علمية 

 العدوى ويتحداها.

مث  من  تنصالت  غالبًا  ستجد  الحديث،  لهذا  معارصة  تفسريات  أو  ترجامت  قرأت  هذه  إذا  ل 

اًلستنتاجات؛ ترد عىل شكل تفسري بني قوسني: »ًل عدوى، )تنتقل دون إذن الله(«. مبعنى آخر، نالحظ  

أن الرسول مل ينكر نَقولية بعض األمراض، بل أكد فقط عىل انتقالها تحت سلطة إلهية، مثل كل يشء  

 آخر. 
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ة َحرفية تنفي وجود يشء  عىل أي حال، أُخذ العامل اإلسالمي ما قبل املعارص هذا الحديث بصور 

دعم    6مثل مرض معد، وتؤكد أن مرض كل برشي من صنع الله دامئًا، بطريقة مبارشة وميتافيزيقية.

( هذا التوجه دعاًم قويًا، مضيفني أن اًلعتقاد  838علامء من أمثال أبو عبيد القاسم بن سالم )تويف عام  

يقة حدوث العدوى، »لكنهم وجدوا أنفسهم  أدرك آخرون حق  7املخالف يجسد ضعًفا يف إميان الشخص.

 8يف موقف صعب يضطرون فيه إىل التوفيق بني قول النبي . . . والواقع«.

الوباء  –أصبحت هذه القضية أكرث إثارة يف منتصف القرن الرابع عرش، عندما دمر املوت األسود  

البرشية تاريخ  فتًكا يف  كبرية  –األكرث  أجزاء  إىل  ووصل  املسيحية  اإلسالمي. ظل    أوروبا  العامل  من 

( وابن حجر العسقالين )تويف  1381( وابن لب )تويف عام  1349العلامء مثل ابن الوردي )تويف عام  

( يرصون عىل نفي وجود العدوى وعدر الطاعون قدًرا إلهيًا لكل فرد. حتى بعضهم اقرتح أن  1448عام  

. لذلك، مل يشكل هؤًلء  9أو الشياطني »لثقبهم داخليًا«  الجنالله كان يعاقب الضحايا املختارين بإرسال  

. بدًلً من ذلك،  10الذين أصيبوا بالطاعون »خطرًا بحد ذاتهم«، ومل يَر املسلمون سببًا »لتجنب بعضهم«

كان عليهم أن يتكاتفوا ويعتنوا باملرىض، يف استجابة لدعوة أخالقية بكل تأكيد، لكنها دعوة غري حكيمة  

 11الصحي والعزل يف الوقت ذاته. استبعدت الحجر

التي مل   املتناقضة  الذين قدموا هذه الحجج قد عمدوا إىل تجاهل األحاديث  الباحثني  يُذكر أن 

فهل يعني ذلك    12تتناسب مع وجهة نظرهم، منها رواية قال فيها الرسول: »ًل يورد ممرض عىل ُمصح«.

اإلبل الجرباء؟ ًل، حسب رأي باحثينا. مل يتخذ النبي أن النبي آمن فعاًل بالعدوى رغم الرواية األخرى عن  

هذا اإلجراء اًلحرتازي إًل ألن »املسلمني الساذجني وغري املتعلمني قد ينخدعوا بالوجود الواضح للعدوى  

وإن آمن املسلمون بذلك فهم »يفرتضون وجود عامل    13ومن ثم يؤمنوا بقدرة األمراض عىل نقل نفسها«.

 14يعني اًلنجرار باتجاه »اإلرشاك بالله«. مسبب غري الله«، ما

ظهر أيًضا العديد من النقاد لهذا الرأي، كان أكرثهم جرأة ابن الخطيب، وزير غرناطة األعظم،  

األيديولوجي ًلبن طفيل، مؤلف حي بن يقظان. م عام    15والوريث  مقنعة  أطروحة بعنوان    1349قدر

هو املوت األسود، الذي كانت طبيعته املعدية واضحة يف  ؛ كان »املرض الهائل«  السائل عن املرض الهائل

 الحقائق امللحوظة، وفًقا ًلبن الخطيب: 



91 
 

وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة واًلستقراء والحس واملشاهدة واألخبار املتواترة وهذه مواد  

من علق الربهان ... و ... وقوع املرض يف الدار أو املحلة، فالثوب، أو اآلنية حتى القرط أتلف  

بأذنه، وأباد البيت بأرسه، ووقوعه يف املدينة يف الدار الواحدة ثم اشتعاله منها يف أفراد  

 16املبارشين، ثم جريانهم وأقاربهم وزوارهم خاصة حتى يتسع الخرق.

ولكن ماذا عن حديث »ًل عدوى«؟ أعطى ابن الخطيب الجواب الواقعي للمؤمن العقالين: »إذا  

واملشاه  الحواس  األخرية«كانت  هذه  تفسري  فيجب  السامي(،  )الدليل  التقليدية  األدلة  تعارض  . 17دة 

ويحذر املسلمني من أن خالف ذلك قد يعني »انخراطهم يف سلوك انتحاري«، أو إسهامهم يف »خباثة« 

كبري. لخطر  تعريضهم  عرب  اآلخرين  املسلمني  »الذين    18تصيب  الباحثني  أيًضا  الخطيب  ابن  استنكر 

دوى، وحظروا الطريان، وأجربوا الناس عىل البقاء يف تجمعات«، أي بعبارة أخرى، رجال  تجاهلوا الع 

 19الدين الطائشني الذين رفضوا التباعد اًلجتامعي.

مع األسف، كان ابن الخطيب يعرض حياته للخطر رغم استخدامه لغة العقل واملنطق، إذ أثار  

أدانه بتهمة »اًل  الذي  النباهي،  بتداع« و»الفلسفة«، وأمر بإحراق كتبه علنًا يف  حفيظة رئيس القضاة 

عام   بغرناطة. يف  السوق  الهرطقة،  1374ساحة  أو  الزندقة،  بتهمة  أيًضا  الخطيب  ابن  عىل  قُبض   ،

ُدفن يف اليوم التايل، لكن حشًدا غاضبًا عبث   20وتعرض للتعذيب، ليشنق يف نهاية املطاف حتى املوت.

   21ها. ومن ثم أطلق عليه الناس ًلحًقا لقب »ذي امليتتني«.بقربه وأخرج جثته ليرضم النار في

نهج   ظل  ذلك  ومع  واملشاهدة«،  »الحواس  تثمن  أخرى  عقالنية  أصوات  علت  الخطيب،  بعد 

»الالعدوى« مؤثرًا يف اإلسالم، حتى حقبة التطورات الحديثة يف أوائل القرن التاسع عرش، التي شملت 

»نقطة تحول«، أُخذت العدوى  –  1838ستوحاة من أوروبا عام  إصالحات الحجر الصحي العثامين امل

بدأ املنهج العلمي وحقائقه برتسيخ األقدام، وباتت تفسريات حديث ًل عدوى   22بعدها عىل محمل الجد.

أقل حرفية. لكن الرأي القديم ظل قامئًا يف البؤر شديدة املحافظة، مبا فيها رجال الدين املتشددين يف  

 باكستان. 
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العدوى    اليوم، بوجود  املسلمني  معظم  كوفيد  –يؤمن  عدوى  فيها  التي    19–رمبا  األخرية 

حبستني يف أثناء كتابة هذه السطور. ولكن ملاذا حرص هذا العدد الكبري من عقول املسلمني عىل إنكار  

 ذلك لفرتة طويلة؟ 

قيقي  مل يكن السبب حديث »ًل عدوى« فقط، إذ وجدت أحاديث مخالفة كذلك. كان السبب الح

هو العقيدة الالهوتية املسامة »املذهب الظريف«؛ إنه عنرص أسايس يف األشعرية مل نناقشه حتى اآلن.  

 لكننا اآلن بصدد ذلك.

 

 عامل بال »أسباب« 

ميثل »املذهب الظريف« املصطلح الغريب لعقيدة أشعرية األصل: تقول إن األحداث الطبيعية هي محض  

الله   املادة فيه  –األشياء  »ظروف« ليخلق  الطبيعة وفق نظام سببي خاص بها. ًل تتسم  بدًلً من عمل 

بسامت متأصلة فيها، وعليه ًل توجد »قوانني الطبيعة« أيًضا. يخلق الله كل يشء ويعيد خلقه يف كل  

لحظة كام يشاء. لحسن الحظ، ينفذ الله هذا الخلق املتكرر بطريقة منظمة للغاية، ولهذا السبب منلك  

هم السببية الذي يساعدنا عىل العيش بطريقة منظمة. ومع ذلك، فإن ما يحافظ عىل ترتيب األشياء و 

فعليًا ليس أعامل الطبيعة، بل »عادات« الله، الذي ميكنه بال شك تغيري هذه العادات متى شاء، وهكذا  

 تحدث املعجزات. 

ن كيفية احرتاق القطن عندما مبثاله الشهري ع  تهافت الفالسفة رشح الغزايل هذا كله يف كتابه  

يالمس النار. يرشح هؤًلء الفالسفة اًلحرتاق باستخدام »األسباب« الطبيعية، مثل الخواص الكيميائية 

 للقطن والنار، كام كتب، ليضيف فقط:

وهذا من األشياء التي ننكرها. عىل العكس نقول: فاعل اًلحرتاق، بخلق السواد يف القطن، 

أجزائه، وجعله حراقًا، أو رماًدا، هو الله تعاىل، إما بواسطة املالئكة، أو بغري  والتفرق يف 

 23وساطة.
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لفهم منظور الظرفية العاملي فهاًم أفضل، ميكننا أيًضا التفكري يف لعبة كمبيوتر، يوهمك لعبها 

مثاًل،   بسياج  السباق  عندما تصدم سيارة  السببية.  قائم عىل  نظام  تتفاعل يف  األشياء  ينكرس  أن  قد 

السياج. ومع ذلك، فإن ما يكرس السياج حًقا ليس السيارة، التي ًل قوة سببية لها، بل معالج الكمبيوتر 

 الذي »يعيد إنشاء« كل حالة عىل الشاشة، واحدة تلو األخرى، بصورة منفصلة.

تفيض هذه النظرة العاملية إىل اًلعتقاد بإمكانية حدوث أي يشء يف أي لحظة، حسب مشيئة 

ابن حزم )تويف عام   أوضح  األشاعرة يف مواضيع  1064الله.  الظاهرية مع  اتفقت مدرسته  الذي   ،)

 مختلفة، دون اًلتفاق حول املذهب الظريف، هذا األمر عىل النحو التايل: 

ذهبت األشعرية إىل إنكار الطبائع جملًة، وقالوا ليس يف النار حر وًل يف الثلج برد وًل  

.... قالوا وًل يف الخمر طبيعة إسكار، وًل يف املني قوة يحدث بها  يف العامل طبيعة أصاًل 

حيوان، ولكن الله عز وجل يخلق منه ما شاء وقد كان ممكنًا أن يحدث من مني الرجال  

 24جماًل، ومن مني الحامر إنسانًا ومن زويعة الكزبر نخل.

مثرل يف الواقع   –هب اإلرادية  بالنسبة إىل األشاعرة، ارتبط املذهب الظريف ارتباطًا وثيًقا مبذ

أساًسا له. تقول اإلرادية إن العقل البرشي غري قادر عىل تحديد »الخري« و»الرش«، ألن الظرفية تنفي  

سببية األفعال نفسها، التي من شأنها أساًسا أن تجعل األفعال تفيض إىل نتائج خرية أو رشيرة. فمثاًل،  

أنه ترصف »رشير« ما مل يوجد حكم إلهي ضده، ألن ًل  ًل ميكن تحديد ترصيف عندما أصفع وجهك ب

عالقة سببية بني حركة يدي واألمل الذي ستشعر به عىل وجهك. ورضب العامل األشعري إلكيا الهرايس  

 مثاًًل مشابًها عندما أشار إىل رجل قال: أكلت وشبعت. كتب أن هذا كان قوًًل خاطئًا، ألن:

بامل يجعله شبعان  الفرد مل  أكله  الله يف حدوث  ما  تسبب  باألحرى  للكلمة؛  الدقيق  عنى 

األشياء يف تسلسلها املعتاد بجعل الشبع يحدث بعد فعل األكل. لذا، فإن الله أيًضا يجعل 

األشياء تحدث يف تسلسلها املعتاد بجعل ما هو مفيد يحدث بعد فعل معني ... ]أو[ ما هو  

   25ضار بعد فعل آخر.
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، خدم املذهبان الغرض نفسه: »إثبات قوة الله وسيادته املطلقة بينام خدمت الظرفية اإلرادية

فعل الله ببساطة ما يشاء: تحرره من قيود القيم األخالقية عنى أيًضا    26وعجز املخلوقات املطلق دونه«.

 عدم تقيده بقوانني الطبيعة. 

. ورأوا أيًضا عىل عكس األشاعرة، آمن املعتزلة و»الفالسفة« بامتالك الكيانات »طبيعة حتمية«

»وضوًحا معينًا يف العالقات السببية«. لذلك لن يخلق الله جماًل من نطفة برشية وًل إنسانًا من مني  

حامر، ألن ذلك يعني انتهاك طبيعة األشياء الحقيقية التي خلقها بنفسه. إن هذا التأكيد عىل الطبيعة 

 27زلة عرب وصفهم بأنهم »أهل الطبيعة«.الحقيقية جعل بعض األشاعرة، مثل البقيالين، يوبخون املعت

ومن ثم فليس من قبيل الصدفة أن يكون أهم عامل طبيعي يف الحضارة اإلسالمية املبكرة عاملًا 

  كتاب الحيوان (، والذي مل يصف كتابه املوسوعي  868من املعتزلة: الجاحظ غزير اإلنتاج )تويف عام  

يحية الجميلة فحسب، بل يجادل أيًضا بأن الحيوانات  نوع من األنواع ذات الرسوم التوض  350أكرث من 

»تنخرط يف رصاع من أجل الوجود« و»تطور خصائص جديدة ... وتتحول إىل أنواع جديدة«. حمل عن  

سمح له مذهبه الطبيعي أيًضا بدحض اآلراء العنرصية التي    28حق لقب سلف نظرية التطور الحديثة.

السوداء ًل ميثل عالمة عىل »لعنة« إلهية، بل نتيجة التعرض  شاعت يف عرصه، إذ قال إن لون البرشة  

 29للشمس بصورة أكرب.

 

 العامل املسيحي يف تلك الفرتة ... 

بينام تبدو الظرفية مذهبًا طوره األشعريون ألول مرة، لكنها رسعان ما أثرت يف العامل املسيحي، وأقنعت 

الوسطى، ثم بعض املفكرين الديكارتيني ًلحًقا يف القرن  يف البداية بعض علامء الالهوت يف العصور 

(، الذي  1715وكان أشهرهم الكاهن والفيلسوف الفرنيس نيكوًل مالربانش )تويف عام    30السابع عرش.

قال: »يوجد سبب حقيقي واحد فقط، ألنه ًل يوجد سوى إله واحد حقيقي«؛ مضيًفا: »طبيعة األشياء  

  31فقط«. كلها أو قوتها هي إرادة الله
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واجه مالربانش انتقادات الفيلسوف التنويري ًليبنتس، الذي رأى يف الظرفية مذهب »املعجزات  

جاء نقد آخر من جون لوك، الذي كتب مقاًًل من    32الرسمدية«، التي مل ترتك »شيئًا يف طبيعة األشياء«.

. مالربانش حول رؤية األشياء كلهاسبعني صفحة حمل عنوان   . قال لوك  من منظور إلهي  دراسة رأي يبر

 33إن مشكلة الظرفية هي تحويلها الكون إىل »ساعة ًل تدق إًل إذا تدخل صانعها يف طريقة عملها«.

م إرادته   وهذا ما جعل اإلنسان »مجرد سبب ظريف حتى يتسبب الله بتحركه حركات معينة«، ما حجر

»اقتضاء حتمي ًل يقاوم«. الظرفية »لن  مل ينرش لوك مقاله خ  34وحولها إىل  أن  أمل  الل حياته، عىل 

 35تنترش، بل تضمحل لوحدها، أو ًل تسبب رضًرا كبريًا عىل أقل تقدير«.

ظهر البديل املسيحي للمذهب الظريف يف الرأي القائل إن الله قد خلق الكون كله بصفته »السبب 

وما األكويني هذا الرأي  األول«، إضافًة إىل سامحه بعمل »أسباب ثانوية« يف خليقته. أوضح القديس ت 

يف كتابه »الخالصة الالهوتية«، قائاًل إن أعطى الله »كرامة السببية« ملخلوقاته، »ًل ألن عيبًا يشوب قوته،  

حملت وجهة النظر هذه اسم »التزامنية« ألنها تتضمن تزامنًا بني أعامل الله   36بل بسبب وفرة طيبته«.

ثالثة تسمى »الحفاظية«، والتي تشري إىل أن الله خلق الكون    وأفعال املخلوقات. توجد أيًضا وجهة نظر

غري   أو  بعيد  الله  و»إسهام  الطبيعية«  آثارها  إحداث  يف  سببيًا  نشطة  »املخلوقات  لكن  و»يحفظه«، 

 38يف وجهات النظر هذه، ًل يحل »الخارق للطبيعة« محل »الطبيعي«، بل »يوجهه ويكمله«.  37مبارش«.

ة يستدعي دراستها، يف حني أن الظرفية »تغرقنا يف شك جذري حول العامل وهذا اًلعرتاف بالطبيع

 39الخارجي«.

يف العامل املسيحي، كانت التزامنية والحفاظية املنترصان األول والثاين يف هذا الجدال. سمح  

انني«  ذلك برؤية السري إسحاق نيوتن للكون الشبيه بالساعة، والذي خلقه الله، لكنه يُدار أيًضا وفق »قو 

قوانني يستطيع اإلنسان اكتشافها واستخدامها أيًضا. سمح هذا بقيام الثورة    –ليعمل بصورة تلقائية  

   40العلمية الحديثة، التي استندت إىل »إميان غري مسبوق بالعقل والرتتيب العقالين للعامل الطبيعي«.

وما   الظرفية،  أصبحت  األشعرية،  هيمنة  وبسبب  اإلسالم،  يف  الالهوتية  أما  العقيدة  تزال، 

ومثل اإلرادية، كان لها بعض التأثري يف عقول املسلمني، كام رأينا بالفعل يف اإلنكار طويل   41.املهيمنة

 األمد لألمراض املعدية. إضافًة إىل تأثريها األوسع عىل مصري العلوم اإلسالمية التي ننتقل إليها اآلن.
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 ازدهار العلوم اإلسالمية وانحدارها 

قبل فصلني، ًلحظت مدى تقدم الحضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى، خاصة عند مقارنتها بأوروبا. 

يعود جزء كبري من هذا النجاح إىل اإلنجازات العلمية. طور علامء الفلك املسلمون بصورة كبرية املعرفة  

اك كوبرنيكوس.  لثورة  األساس  ووضعوا  بل  الساموية،  األجرام  حركة  حول  األطباء  البرشية  تشف 

املسلمون فكان تقدمهم   الرياضيات  أما علامء  العني،  الدموية وكيفية عمل  الدورة  آلية عمل  املسلمون 

كبريًا لدرجة أن إسهاماتهم يف العامل الغريب ما تزال قامئة وميكن تتبعها عرب النظر يف املصطلحات 

جرب«، التي تعني حرفيًا »اتحاد األجزاء  ( مشتقة من كلمة »الAlgebraاملنبثقة من اللغة العربية: كلمة )

( أي »الخوارزمية« تأيت من اسم الخوارزمي، عامل الرياضيات املسلم  algorithmاملكسورة«؛ وكلمة )

 الفاريس الذي عمل يف بيت الحكمة الشهري. 

لهذا السبب أشاد آدم سميث، الذي يُعد بنظر كثريين أحد أعظم اًلقتصاديني عىل مر العصور، 

القدماء وإسهاماتهم  مبا   اليونانيني  التي يف ظلها »جرى ترميم فلسفة  الخلفاء«  يسمى »إمرباطورية 

  42الفلكية وترسيخها«، وإحياء »فضول البرشية«.

عىل أي حال، سيكون التفكري يف اقتصار إنجازات اإلسالم العلمية عىل إحياء املصادر القدمية  

فقط، يرثوا  مل  فاملسلمون  خاطئًا،  بني    تفكريًا  من  السابقة.  أخطاءهم  وصححوا  أيًضا،  تقدموا  بل 

إسهاماتهم الخاصة يُذكر مفهوم »التجربة«، الذي متت منهجته ألول مرة عىل يد ابن الهيثم، املعروف 

البرصيات. دحض   بأب  اليوم  املناظرعىل نطاق واسع  الهيثم عام  كتاب  ابن  كتبه  الذي  بعد    1021، 

القدمية الراسخة، القائلة إن العني تبعث أشعة الضوء لرتى، موضًحا عىل   امليالد، وجهة النظر اليونانية

العكس متاًما، أن األشياء تكرس األشعة إىل العني. إلثبات نظريته، استخدم ابن الهيثم مجموعة متنوعة  

لت  من األجهزة التجريبية، مثل الغرف املظلمة واملرايا وأنابيب الرؤية. يُذكر أن منهجيته يف البحث حم

صحيًحا:  نقاًل  الوسطى  العصور  يف  الالتيني  مرتجمه  نقله  مصطلح  »التجريب«،  اسم 

(experimentare.)43   
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ومع ذلك، فإن استذكار هذا العرص الذهبي لعلوم املسلمني، الذي غالبًا ما منارسه نحن املسلمون  

بطابع نوستالجي، يثري فقط سؤاًًل كبريًا: ماذا حدث لهذا العرص؟ ملاذا بدأ األوروبيون يف مرحلة معينة 

 باًلنطالق، بينام مل يفعل املسلمون ذلك؟ 

املبكرة اإلجابات  إحدى  هنا  عام    تُذكر  )تويف  رينان  إرنست  قدمها  املسترشق  1892التي   ،)

الفرنيس الشهري ذو التعصب الواضح ضد األديان »السامية« كلها، مبا فيها اإلسالم. جادل رينان بأن  

الغزايل ومذهبه الظريف دمرا العلوم يف اإلسالم، ما مهد الطريق لرسد شعبي. يف املقابل، بدأ املثقفون  

الغربيون املناهضون للمسترشقني بصب جهودهم من أجل دحض هذا الرأي، الذي  املسلمون أوًلً ثم  

خال فعليًا من الفروق الدقيقة يف املعنى، مبا فيها تعقيدات الغزايل.
عىل أي حال، توجد اليوم وجهة    44

العلمية   القيمة  ذات  الفالسفة  نظرة  للعامل عن »طمس«  األشعرية  النظرة  تقرتح مسؤولية  ثالثة  نظر 

كرب، عرب إنهاء »التقيص العقالين املفتوح ألوجه الواقع كافة«، واختصار وظيفة الفلسفة يف الدفاع األ 

عن »فرضية واحدة محددة مسبًقا«. من عالمات تقلص نطاق البحث العقالين يُذكر ازدهار »الباطنية«  

املستقبل عرب حساب  مثل علم الحروف، التي يدعي أنصارها معرفة    –و»علوم السحر والتنجيم املختلفة«  

 45القيم العددية أو الحروف العربية.

تظهر هنا مشكلة أبسط يف الظرفية: فهي تجيز العلم العميل لكنها تثني عن العلم النظري. 

سببًا  الله«  »إرادة  أو  »الجاذبية«  اختيار  عن  النظر  بغض  الشجرة  من  تفاحة  سقوط  مراقبة  ميكنك 

 ة تجريبيًا يقابلها عدم إمكانية دراسة إرادة الله باملنهج التجريبي. لسقوطها. لكن إمكانية دراسة الجاذبي

« كيف أعاقت هذه  اإلسالم والعلم وتحدي التاريخيوضح أستاذ التاريخ أحمد دًلل يف كتابه »

املشكلة فعليًا تقدم العلوم يف اإلسالم الكالسييك. فمثاًل كتب املفرس القرآين العظيم الرازي عن علم  

للتأكيد عىل أن حركات األجرام الساموية ًل تحدث بسبب أي طبيعة متأصلة فيها، بل بفعل  الفلك، فقط

إرادة الله. أما الليل والنهار، فأيًضا »ًل يحدثان بسبب حركة الشمس«، بل ُعنير مالك »لتحريك كل جسم  

جز العقل  ومنو ورقة عىل الشجرة يبقى أمرًا »يع  46أو كوكب ساموي عندما ترشق ]الشمس[ وتغرب«.

البرشي عن فهمه«. لذلك كان عىل البرش »اًلعرتاف بأن خالقهم فوق الفهم الكامل والتسليم بحكمته  

  47العظمى«.
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العامل   التفكري يف  إىل  متكررة  بصورة  البرش  القرآن  يدعو  هنا:  بسيط  فارق  إىل  دًلل  يشري 

رشيطة قبول إمكانية فهم الطرائق   –املخلوق وإدراك عظمة الله. قد متثل هذه الدعوة تشجيًعا عىل العلم  

الباطنية لعمل الطبيعة أيًضا. عىل أي حال، يبدو هذا مخالًفا ًلعتقاد العديد من العلامء الكالسيكيني، 

الذين آمنوا أن »الهدف النهايئ من التفكري هو رسم حدود املعرفة البرشية واًلعرتاف بعدم قدرتنا عىل  

 48ية«.فهم الخلق، وليس إثبات حقيقة علم

عام   )تويف  اإليجي  الدين  عضد  مثريًا    1355قدم  مثاًًل  متشدد،  أشعري  عامل  وهو  تقريبًا(، 

لالهتامم عن هذا النهج، إذ نقد يف كتابه الشهري »كتاب املواقف« علم الفلك. كمنت مشكلته يف فكرة  

وذج اآليل يتعارض مع  تحرك األجرام الساموية وفق »مبدأ الحركة املتسقة والدائرية«. وأكد أن هذا النم

املبدأ الالهويت القائل إن كل يشء يعتمد عىل إرادة الله وفعله. كام يقول عبد الحميد صربة )املتويف  

 (، أحد كبار الخرباء يف العلوم اإلسالمية يف العصور الوسطى:2013

إن املذهب األشعري املحدد يف العرضية املعممة يتصدر حجة اإليجي ضد أي ميل متأصل  

يفيض لل يشء  إىل  الحركة  نسب  يعني  امليل  هذا  مثل  وجود  افرتاض  الدائرية:  حركة 

 49أمر ًل يستطيع اإليجي قبوله طبًعا.–بالرضورة وبحد ذاته ... إىل إحداث الحركة 

كان النموذج البطليمويس أريض املركز الذي انتقده اإليجي خاطئًا يف الواقع، وعليه استُغني 

ح النامذج شمسية املركز لكوبرنيكوس وكيبلر. لكن مشكلة اإليجي كانت مع  عنه بعد فرتة قصرية لصال

لذلك جادل »ضد أي محاولة برشية   50»التفسري السببي يف حد ذاته، وليس مع أي نظام فليك محدد«.

الفكرية«. الفلك  الساموات« وقلل من »مكانة علم  العامل   51لتفسري  ُوظرف كتابه عىل نطاق واسع يف 

 52سني حتى منتصف القرن العرشين، مبا فيه جامعة األزهر البارزة يف مرص.اإلسالمي ال

 

 ما فائدة الهندسة الرياضية؟ 

علم الفلك مستنًدا إىل املبدأ الظريف،   كان عبد الحميد صربة، الذي لفت اًلنتباه األكادميي إىل نقد اإليجي

هارفارد   لندن ودررس يف جامعة  بوبر يف  كارل  العظيم  الفيلسوف  مع  للعلوم درس  مؤرًخا مرصيًا 
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له نرش   يُذكر  اإلسالمية.  الطبية  للحضارة  العظيمة  العلمية  اإلنجازات  إبراز  لعقود. ساعد صربة عىل 

ات السبعة، مع الرتجمة والتعليق، إىل جانب العديد من األعامل  كتاب املناظر الرائع ًلبن الهيثم ذي املجلد

 املهمة األخرى. 

تساءل صربة أيًضا عن سبب تراجع العلوم يف ظل اإلسالم. وبينام اعرتف بصعوبة وضع إجابة  

نهائية، أشار إىل الفجوة بني عقلية »الفالسفة« الذين درسوا الرتاث اليوناين وعلامء الالهوت األشعريني  

 لذين استنكروهم. فيام يخص ما سبق، يالحظ صربة التايل: ا

إن الهدف من البحث النظري، لو كان رياضيًا أو فيزيائيًا أو ميتافيزيقيًا، هو التأكد من  

طبيعة األشياء كلها مثلام هي بحد ذاتها حتى أقىص درجة ممكنة، أما هدف الباحث فهو  

   53.التبحرر مبعارف الحقيقة من أجل إدراكها

سينا ابن  من  الروح  هذه  عن  ملحة  عىل  الحصول  املسلمني   أعظم  أحد  ، نستطيع  »الفالسفة« 

 املعنيني. يف سريته الذاتية، كتب أنه أتقن الطب يف سن السادسة عرشة، وبعدها:

الفلسفة   ومجاًلت  املنطق  دراسة  استأنفت  ونصف.  عام  مدة  للدراسة  نفيس  كرست 

لليل كاماًل ومل أفعل شيئًا سوى الدراسة طوال اليوم. جميعها. خالل هذا الوقت، مل أنم ا

كلام حريتني مشكلة ... ذهبت إىل املسجد وصليت وتوسلت إىل خالق كل يشء ليكشف  

يل ما خفي عني وييرس ما صعب عيل. ثم أعود يف الليل إىل املنزل، وأضع املصباح أمامي،  

املنوال   هذا  واصلت عىل   .... والكتابة  بالقراءة  كلها وأبدأ  العلوم  أقدامي يف  ثبتت  حتى 

 54وأجدتها قدر اإلمكان .... وهكذا أتقنت املنطق والفيزياء والرياضيات.

األشاعرة   بني  كبرية  املخلوق  العامل  تجاه  الحاميس  الفضول  هذا  مثل  احتاملية ظهور  تكن  مل 

ل صدقوا باألحرى »عادات«  الظرفيني، الذين مل يؤمنوا مببدأ »طبيعة األشياء كلها مثلام هي بحد ذاتها«، ب

العلم  يكون  أن  ًل ميكن  لذا  الله.  معرفة  عن  منفصلة  كمعرفة  ليس  لكن  مالحظتها،  التي ميكن  الله، 

إىل  ذلك  أدى  الغزايل، كام أوضح صربة،  إىل  بالنسبة  الدين.  ناهيك عن كونه مستقالً، عن  منفصالً، 

 »رؤية ذرائعية« للعلم، أي: 
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ىل مرتبة وأكرث جدارة بالسعي من جميع أشكال املعرفة األخرى  أن املعرفة الدينية ليست أع 

. وهكذا، من بني    .  .  . فحسب، بل إن جميع األشكال األخرى يجب أن تكون ملحقًة بها 

أشكال املعرفة غري املكشوفة؛ يكون الطب رضوريًا للحفاظ عىل الصحة فقط؛ والحساب  

امل الوصايا وتقسيم  وتنفيذ  اليومية  األمور  علم لتيسري  أما  املكشوف؛  القانون  رياث وفق 

الفلك، وهو علم محمود بحد ذاته لكنه ُمنتَقد يف بعض مضامينه، فيفيد يف إجراء عملية 

رشعها القرآن الكريم، وهي حساب الحركات الساموية؛ واملنطق مجرد أداة ملوازنة الحجج  

  55يف الفروع الدينية وغري الدينية من البحث.

العلم ذا قيمة طاملا كان »مفيًدا« دينيًا وفوريًا. وبفضل هذا الرأي، استمر البحث العلمي لذلك، كان  

 56يف اإلسالم ما بعد الغزايل، لكنه اقترص وفق صربة عىل »املجاًلت الضيقة جًدا وغري التقدمية أساًسا«.

األحاديث، الذي جعل الغزايل هذه الذرائعية حقيقة دينية بديهية إىل األبد، بفضل اقتباسه أحد  

 57قال فيها الرسول: »يا الله، أعوذ إليك من العلم الذي ًل ينفع«.

رآها   التي  األشكال  تلك  حتى  تنبذ  للمعرفة  »الذرائعية«  النظرة  هذه  أصبحت  الوقت،  ومبرور 

حظي املنطق مثاًل بتقدير كبري منه، لكنه بات متجنبًا بنظر علامء السنة    58الغزايل يف البداية مفيدة. 

(. يف الواقع، إن »عداء املنطق« بات »سمة سائدة يف التفكري 1505بعده، مثل السيوطي )تويف عام  

والرابع عرش والخامس عرش«. الثالث عرش  القرون  الفقهاء عىل حاجة    59السني، خاصة خالل  أرص 

  60م إىل فهم أن مشيئة الله هي النحو العريب، وليس قواعد املنطق العامة.املسلمني جميعه

وباملثل، فإن أحمد الفاروقي الرسهندي، املعروف أيًضا باسم اإلمام رباين، وهو عامل من أوائل  

القرن السابع عرش من الهند يحظى باحرتام كبري يف العامل السني بصفته مجدًدا لإلسالم، مل يناقش  

لفالسفة« وتخصصاتهم »الحمقاء« كلها. كتب: »من بني علومهم املدونة واملنسقة تظهر الهندسة  آراء »ا

الرياضية التي ًل جدوى منها عىل اإلطالق«. ويضيف: »مجموع الزوايا الثالث يف املثلث هو زاويتان  

  61ما فائدة ذلك؟«–قامئتان 
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رب اإلمام  طرحه  سؤال  فعليًا؟  الرياضية  الهندسة  فائدة  عليه ما  وأجاب  الهند  يف  بالغيًا  اين 

املسلمون العثامنيون يف الطرف اآلخر من العامل اإلسالمي بعد فرتة وجيزة. أصبحت الجيوش األوروبية 

التي اعتاد العثامنيون هزميتها يف املايض أقوى بكثري، وأفضل تنظياًم، وأحسن تجهيزًا. وعليه، رشعت  

ن عرش بإجراء إصالحات عسكرية، إمنا فقط إلدراك افتقارها إىل  النخبة العثامنية يف أوائل القرن الثام

باًلختفاء  البداية  ُوجدت يف  التي  والرياضية«  املنطقية  »العلوم  بدأت  مدارسهم،  الالزمة. يف  املعرفة 

تدريجيًا، واقترص التعليم فقط عىل العلم الديني.
لذلك أُجربت الدولة العثامنية عىل استقدام خرباء    62

أوروب »بيت من  أول  الذي أرشف عىل  بارون دي توت،  فرانسوا  الفرنيس  الضابط  بينهم  ا. وكان من 

. تلت مدرسة النظرية والرياضيات، بيت حمل أيًضا اسم  1775للهندسة الرياضية« يف اسطنبول عام  

هذه املدرسة الغربية األوىل من نوعها يف اإلمرباطورية العثامنية مدارس أخرى، بهدف تنشئة أجيال  

ربية التعليم تقود املزيد من اإلصالحات. كان ضياء كوك ألب أحد هؤًلء املثقفني العثامنيني، والذي  غ

،  1910حلم مل يتحقق إًل يف عام    –عمل بجد إلدراج الرياضيات يف مناهج املدارس الدينية العثامنية  

  63.أو قبل عقد تقريبًا من انهيار اإلمرباطورية يف أعقاب الحرب العاملية األوىل

بال شك، أدت الجهود املبذولة إلضفاء الطابع الغريب إىل تحريض مقاومة ضده. ظهرت هنا نواة  

،  توركا  آًل ، »أسلوب الفرنجة«، وآًل فرانكاما تحول يف نهاية املطاف إىل حرب ثقافية هائلة بني أتباع  

 أسلوب األتراك. 

ليس   –ي للغرب يف هذه الحرب الثقافية  اليوم، نالحظ أن اإلسالميني الذين ميثلون الجانب املعاد

يدعون األصالة بينام يدينون الغربيني عىل    –فقط يف تركيا، بل يف كثري من مناطق العامل اإلسالمي

أنهم »مقلدون« بال روح، إن مل يكونوا خونة غدارين. يستحق الغربيون بعض اًلنتقاد لرتكيزهم عىل  

، ولنزعتهم السلطوية يف سياساتهم غالبًا. لكن اإلسالميني  مظاهر الحداثة السطحية، مثل قواعد اللباس

يفشلون يف إدراك أن الجهود املبذولة للتغريب قد بدأت بسبب التخلف اإلسالمي املؤمل مقارنة بالحداثة 

الغربية. ما مل تُعالج األسباب الجذرية لهذا التخلف، فإن الحلول »اإلسالمية« لن تعد بأي يشء إًل يوتوبيا 

 عاطفيًا ستثبت أنها خيبة أمل كارثية.  أخاذة
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 البصرية والسببية واإلصالح العثامين 

يف الواقع، تقدم اإلمرباطورية العثامنية املتأخرة مكانًا جيًدا للتدقيق أكرث يف كيفية تأثري الظرفية يف 

 والسياسية. ليس فيام يتعلق بالعلوم الطبيعية فقط، بل أيًضا يف الشؤون اًلجتامعية    –عقول املسلمني  

يقدم إيثان إل. مينشينغر، وهو مؤرخ بريطاين يُعنى بالتاريخ الفكري العثامين، بعض األفكار  

التي مل يالحظها أحد حول هذه املسألة، يف مقال بعنوان »اإلرادة الحرة، واألقدار، ومصري اإلمرباطورية  

ريخ العثامين: منذ أوائل القرن الثامن عرش  يُذكرنا فيه أوًًل بالتوتر املعروف يف أواخر التا  64العثامنية«.

وما بعده، ضغط بعض العثامنيني إلحداث إصالحات مستوحاة من الغرب، بينام آمن آخرون بالحفاظ  

القدمية. لعل الرشخ بني اإلصالحيني واملحافظني من األمور ذات الشهرة األقل، رصاع  عىل األساليب 

 ة، وارتبط أيًضا برسم تصور سببي للعامل إىل حد ما. تضمن بالتأكيد ديناميكيات اجتامعية معقد 

النسخة الرتكية  –( esbab) إسبابميكن الكشف عن فجوة التصور هذه يف استخدام مصطلح 

يف اللغة الدينية العثامنية. يف الواقع، كررم العثامنيون كلهم تقريبًا الله   –من كلمة »أسباب« العربية

 تباين.  اإلسبابتركيزهم عىل  باعتباره خالق العامل وحارسه، لكن

عىل الجانب اإلصالحي، كان إبراهيم متفرقة شخصية بارزة، واشتهر بإدخال آلة الطباعة إىل  

بعد تأخري كاريث قارب ثالثة قرون عقب صنع  –  1727الجزء اإلسالمي من اإلمرباطورية العثامنية عام  

عام   طباعة  آلة  الشخ  1455أول  متفرقة  رحلة  إن  غوتنربغ.  يوهانس  األملاين  املخرتع  يد  صية، عىل 

كمسيحي موحد مجري املولد تحول ًلحًقا إىل اإلسالم، قصة مثرية لالهتامم بحد ذاتها، لكننا لن نخوض  

العثامنيني واملوحدين. اًلتصال األشمل بني  أو يف  امتالك متفرقة،    65فيها،  يتعلق بنقاشنا هنا هو  ما 

ملية أدت »األسباب« دوًرا حاساًم  بصفته أحد »اآلباء املؤسسني« ملا يسمى »التنوير العثامين«، نظرة عا

   66فيها.

حمل عنوان »األساس الرشيد لحكم األمم«، إذ دعا    1731كان هذا واضًحا يف منشور من عام  

العدو أحداث تعتمد   النرص والنجاح والتغلب عىل  »إن  العثامين. ويقول:  العسكري  فيه إىل اإلصالح 

ة للمؤمنني«، ويضيف: »ومع ذلك، خورل الله اإلدراك  دامئًا وبصورة كاملة عىل مساعدة الرب الالمحدود 
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بهذه   يعمل  أن  يجب  اإلنسان  بأن  متفرقة  جادل  باألسباب«.  اًلستهالل  طريق  من  أمر  لكل  الظاهري 

   67الواقعية، مستنًدا إىل »خطاب سببي واضح للدفاع عن اإلصالح«.

سمي أفندي )تويف عام  من سيختلف معه؟ حصلنا عىل إجابة من البريوقراطي العثامين أحمد ر 

، حرب انتهت بهزمية مروعة للعثامنيني، 1774–1768(، والذي حلل الحرب الروسية العثامنية 1783

وكلفتهم أجزاء من القوقاز وشبه جزيرة القرم. وبحسب تقييم أحمد رسمي، فإن هذه الحرب الكارثية  

تفرقة: »أن الله مينح النرص ألصحاب  قد أثارها وأطالها رجال دافعوا عن الرأي املعاكس متاًما لرأي م

 68الحامسة التقية وحدهم«.

تحدث البريوقراطي العثامين جانكيل عيل باشا أيًضا عن هؤًلء األفراد نفسهم، الذين أظهروا   

  69تبجًحا طائًشا، و»ألقوا اللوم عىل القدر عندما فشلوا يف التحضري«.

يًا عثامنيًا آخر يف تلك الفرتة، وصفه  ( بريوقراط1806كان واصف أحمد أفندي )تويف عام  

املعارصين«. العثامنيني  »أول  بأنه  الجديد«    70مينشينغر  »النظام  ُسمي  ملا  الفكري  اإلطار  عمله  وفر 

حتى   1789(، وهو برنامج إصالحي اتبعه السلطان سليم الثالث منذ عام Nizam–i Cedid)بالرتكية:  

ود رجعيني. فشل هؤًلء الرجال، وفًقا لواصف أحمد، يف ، حيث قُتل يف النهاية عىل يد جن1807عام  

فمثاًل عندما    71[.ı zahire–esbab]  فهم أن »من عادات الله أن يخلق كل يشء كنتيجة ألسباب ثانوية

عام   األناضول  زلزال يف  الخطيئة 1784وقع  عىل  إلهي  »عقاب  أنه  عىل  التقليديون  العلامء  فرسه   ،

ف أحمد إىل جانب »الفالسفة« الذين فرسوا الزًلزل بأنها نتيجة »أبخرة  والظلم«. يف املقابل، وقف واص

األرض«. اسطنبول عام    72داخل  ما سبق، عندما حدث خسوف قمري يف  إىل  ، وصف  1795إضافة 

واصف أحمد الحادث مبصطلحات فلكية مع انتقاده علامء الدين التقليديني الذين شعروا »بالرعب«،  

  73لهية املطلقة التي ًل تتبع القوانني العامة«.والذين صدقوا »القدرة اإل

يف   عيل  فضليزاد  الشعبي  الواعظ  ظهر  أحمد،  واصف  لجانب  متاًما  املعاكس  الجانب  وعىل 

العثامنية كانت يف حالة تدهور لكنها   الذي وافق عىل أن اإلمرباطورية  الثامن عرش،  القرن  منتصف 

ظهور اًلجتامعي للمرأة، وتدفق »الفلسفات الفارسية  وجدت الجاين يف املعصية، والخطيئة، وزيادة ال

واألصالة    74الهرطقية«. التقوى  استعادة  يف  الحل  كان  بني  –لذا  يرتدد  صداها  يزال  ما  حجة  وهي 
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اإلسالميني املعارصين. بوضوح تام، آمن فضليزاد عيل أيًضا بالهوت يتجنب تأثري »األسباب«. كتب: »إن 

  75يأيت من خالله«. و»إن شاء بال سبب، فيأيت اليشء بال سبب«. شاء الله وجود سبب، فإن اليشء

يف مواجهة هذه العقول الالعقالنية، والتي كثريًا ما دعت إىل حروب ميؤوس منها عىل أساس  

الوزير األعظم اإلصالحي خليل حميد باشا )تويف عام   الحتمي، كتب  باملجد  ( عبارات  1785اإلميان 

 التحذير التالية: 

  نني ًل أشك يف أن الله قدير وقوي وسيساعد الضعيف واملظلوم، ًل ميكن إنكار أنبينام أ 

اإللهية تتجسد دامئًا يف خلق كل يشء بواسطة األسباب .... لذلك، فإن فتح أبواب    املامرسة

الحرب مع مثل هؤًلء األعداء األقوياء يف حني أن األسباب الثانوية مفقودة متاًما، واًلعتامد  

خارقة للطبيعة، مثل أخذ السم القاتل والثقة العمياء يف فعالية الرتياق غري   عىل مساعدة

 76املعروفة .... ستكون كارثة عىل اإلمرباطورية.

له عندما قطع حزب الحرب املتعصب رأسه. ومع ذلك، مل يفقد   دفع خليل حميد باشا مثن تعقر

اإلمرباطورية،   الكاملة عىل  السيطرة  العقالنيون  التاسع  العثامنيون  القرن  اإلصالحات يف  واستمرت 

حركة   وحتى  حديثة،  ومدارس  ليربايل،  ودستور  جديدة،  ومؤسسات  قوانني  إىل  أفىض  ما  عرش، 

من    77نسوية. املزيد  أن  لو  بكثري،  أبكر  زمن  يف  بالتقدم  والرشوع  املزيد،  تحقيق  أمكن  رمبا  ولكن 

 العثامنيني ركزوا عىل »األسباب«، من أجل فهم العامل الذي عاشوا فيه وتحليله وتغيريه.

 

 قفزة يف البصرية 

ألف عام. بل عىل العكس  اليوم، يبتعد العامل اإلسالمي بعًدا شاسًعا عن تألقه العلمي الذي امتلكه قبل  

(، وهو أحد القالئل املسلمني  1996متاًما، كام قال بحزن الفيزيايئ الباكستاين عبد السالم )املتوىف عام  

   78الحائزين عىل جائزة نوبل: »من بني الحضارات كلها عىل هذا الكوكب، أضعف العلم يف بالد اإلسالم«.

هنا، ولكن تأثريًا عميًقا لعقلية معينة موجود    توجد ديناميكيات تاريخية معقدة أوصلتنا إىل

العلوم    –أيًضا   من  كالً  يعيق  ما  بينها،  السببية  والعالقات  بالحقائق  محدوًدا  اهتامًما  تُظهر  عقلية 
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الطبيعية واًلجتامعية. إنها متجذرة يف األشعرية، وأدت حسب تعبري الالهويت الرتيك محمد إيفكوران  

بالواق اًلتصال  »إضعاف  اإلسالمية«.إىل  املجتمعات  يف  يوضح    79ع  كام  العقلية  هذه  تظهر  واليوم، 

 ( يف خطاب ديني 2010الباحث املرصي الراحل نرص أبو زيد )تويف عام 

يضع »الله« يف العامل املادي املبارش، ويف هذه العملية، تُقىص اإلنسانية تلقائيًا. وتحرم  

رفة ًل أساس لها يف الخطاب الديني أو استناًدا  »القوانني« الطبيعية واًلجتامعية، وتقمع أي مع

 80إىل سلطة علامء الدين.

يف الثقافة اإلسالمية الشعبية، يظهر هذا يف تفسريات التاريخ البرشي عىل أنه ساحة مينح  

فيها الله النرص، للمسلمني أو أعدائهم، بصفة مكافآت أو عقوبات إلهية، بدًًل من الديناميكيات الدنيوية  

مثل العمل الجاد، والجدارة، والتقنيات، واإلبداع. إن ما سبق يجعل    –كننا نحن البرش فهمها  التي مي

توقعات الحركات اإلسالمية غري واقعية حول مجدها الحتمي املفرتض، والذي غالبًا ما يُستدل عليه 

وباملقاب األحاديث.  فيها يف  نبوءة مشكوك  أو  قرآنية  آلية  الحرفية  القراءة  من  ل، تفرس هذه  ببساطة 

 81العقلية الهزائم العسكرية بأنها نتيجة »اًلبتعاد عن القرآن والسنة«.

تصنف العقلية ذاتها أيًضا الكوارث الطبيعية ضمن مظاهر الغضب اإللهي، عوًضا عن عزوها  

باتخاذ   فإنها ًل تهتم كثريًا  املحيطات. وعليه،  أو  الجوي  الغالف  أو  األرض  السببية يف  العمليات  إىل 

يف املغرب للناجني من الزلزال، إذ   2002ًلحتياطات املنطقية والعلمية. تبني ذلك يف مسح أُجري عام  ا

التعليم   و/أو  العمرانية،  واملعايري  والبناء،  بالزًلزل،  املرتبطة  »التنبؤات  أن  املشاركني  من  العديد  ذكر 

 الدين. وجد املساحون أيًضا:  املرتبط بها« مل تكن عاجزة فقط، بل عدوها حراًما أو أموًرا يحظرها 

وا معظم التقييامت العلمية  غالبًا ما ذكر األفراد األضعف تعلياًم أن الله حمى املتدينني، وعدر

بال جدوى ألنها مرتبطة بالتنبؤ )أيًضا حرام(. اعترُبت معايري البناء والعامرة الجديدة هدًرا  

  82لكافر )غري املسلم(.ألن خطر املوت أو اإلصابة يف الزًلزل لن يصيب إًل ا

ًل يشء مام سبق يدل عىل أن جلر املسلمني املعارصين هم بكل تأكيد مناهضون للعلم. بل عىل 

العكس من ذلك، فإن معظمهم، مبن فيهم اإلسالميون، يقدر العلم، الذي يفهمونه عىل أنه رس الغرب  
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يفهمونه عىل أنه »أداة للسلطة وليس   الكبري، رس ًل يريدون إًل الحصول عىل املزيد منه. ومع ذلك، فهم

بكلامت أخرى، إنهم يريدون أجهزة اآليفون أو شاشات    83نظاًما فكريًا بافرتاضاته املعرفية الخاصة«.

املنتجات   هذه  اخرتعت  التي  العقلية  يف  مهتمني  غري  لكنهم  الحربية،  الطائرات  أو  املسطحة  التلفاز 

ا اآلخرون،  املسلمون  ينشغل  العلم التكنولوجية.  إنجازات  أن  بإثبات  مدافعني،  تسميهم  ميكننا  لذين 

الحديث جميعها جاءت يف الواقع من اإلسالم، وقد تنبأ بها القرآن، مع حجج تقنع فقط أولئك املؤمنني  

أصاًل. يجادل بعض املسلمني اآلخرين، الذين اقتبسوا من أدب ما بعد الحداثة، ضد تبني »العلم الغريب«،  

العلمية السابقة لإلسالم مل    ويدعون إىل بناء العظمة  بعض »العلوم اإلسالمية«، ويغفلون حقيقة أن 

  84تنتج عن مثل هذه الحرصية الدينية، بل عىل العكس متاًما، نتجت عن سمتها العاملية.

دراسة   كاملة:  استيعابها بصورة  من  نتمكن  الغرب مسألة مل  الحداثة يف  انبثاق  عوامل  تبقى 

ال للحقائق  الروابط  منهجية  الطبيعة واملجتمع، وبذل جهد موضوعي ملعرفة  تي ميكن مالحظتها يف 

 نظرة أكرث عقالنية وعلمية للعامل، إن جاز التعبري.  –السببية بينهام 

قد يثري هذا النوع من النقد الثقايف بعض اًلتهامات غري املبارشة يف وجه »اًلسترشاق«. وعليه،  

أعىل درجات نقد اًلسترشاق. وحول مسألة التحول الفكري الذي تحتاج  قد يكون من املفيد اًلستامع إىل  

 ( ما ييل: 2003إليه املجتمعات اإلسالمية، قال املفكر العريب الكبري إدوارد سعيد )تويف عام  

ًل نريد املعرفة كمنتج أو سلعة، وًل نريدها كعملية إصالح تعني مكتبات أكرب أو عدًدا أكرب  

املعرفة التي نريد تختلف نوعيًا، وتقوم عىل الفهم عوًضا عن السلطة من الحواسيب فقط.  

ترتبط   كيف  ولكن  الحقائق،  مجرد  املعرفة  ليست  اآليل.  اإلنتاج  أو  الناقد  غري  والتكرار 

أو   بافرتاضات  ترتبط  هل  األساس،  يف  الحقائق  تتكون  كيف  أخرى؛  بحقائق  الحقائق 

قة بني الحقيقة واملصالح وكيف ميكن فهم  نظريات؟ وكيف ميكن للمرء أن يحكم عىل العال 

الواقع كتاريخ؟ هذه هي بعض القضايا الجوهرية التي تواجهنا، والتي ميكن إيجازها يف  

 85العبارة/السؤال: كيف نفكر؟

كان إدوارد سعيد عىل صواب. السؤال ممتع للغاية: كيف تفكر؟ كيف تكتشف الحقائق وتربطها 

 بالحقائق األخرى؟ 
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سعيد بوقت طويل، ُوجد مثقف عريب آخر، حتى أعظم منه، امتلك الرؤية نفسها.    لألسف، وقبل

لقد حذرنا يف الواقع، من أن تضحيتنا نحن املسلمني بالبصرية سوف تؤدي إىل فشلنا يف فهم  

إعادة   عن  عاجزون  بصرية  بال  أننا  أيًضا  أدرك  حتميًا.  تراجعنا  يصبح  وعليه  األشياء،  طبيعة 

الح مجتمعاتنا. لقد رأى املشكلة قادمة وبذل قصارى جهده لتجنبها. لذا،  تفسري قوانيننا وإص

 سيكون فصلنا التايل عنه. 
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 الفصل الثامن 

 ابن رشد آخر من تبقى: 

كل مذهل، وغري مربر   هري، بـش خة مبكرة من تنوير القرن الثامن عرشـ األورويب الـش ميكن إيجاد نـس

حتى كام يبدو للوهلة األوىل . . . يف فلسـفة العصـور الوسـطى اإلسـالمية، وتحديًدا يف كتابات . . . 

 آفريوس.

 1تشارلز باتروورث، أستاذ فخري يف الفلسفة السياسية –

 

 للعودة إىل صديقنا القديم العزيز حي بن يقظان.حان الوقت اآلن  

ا، كانت األوىل من نوعها، وفتنت   فية أيـضً لنا األول، وبطل رواية فلـس تذكر، لقد كان بطل فـص

ا، دون مجتمع أو دين أو كـتاب مـقدس. ولكـنه  ــأ عىل جزيرة لوـحده مـتامـً ا الـحديـثة املبكرة. نش أوروـب

ية للعامل. اكتشـف حي أرسار الكون، وكذلك الحقائق اكتشـف طبيعة األشـياء بفضـل دراسـته املنهج

ا آخرين يعيـشون   األخالقية، عن طريق العقل، والحدس، واملالحظة والتجربة. وأخريًا، عندما التقى برشـً

ا أن الدين يعظ بنفس  يف مجتمع تقليدي الديانة، خاب أمله بســبب ســذاجتهم. ومع ذلك، أدرك أيضــً

 يق العقل.الحقائق التي توصل إليها عن طر

، يحاول فعل  لم الذي كتب هذه الرواية يف أواخر القرن الثاين عرـش كان ابن طفيل، املفكر املـس

بح غري مؤاٍت لها. خطر   فة يف تقليد ديني أـص اطة، يحاول خلق مكان رشعي للفلـس يشء ما. كان، ببـس

فيه العامل األـشعري   . والذي مل يكتفتهافت الفالـسفةالغزايل، قبل بـضعة أجيال فقط، كتابه التاريخي 

تيعابهم امليتافيزيقيا اليونانية، بل  ينا، ًلـس ب، وتحديًدا ابن ـس لمني فحـس فة املـس العظيم بدحض الفالـس

ا  مضـيًفا رأيًا موجزًا يف الصـفحة األخرية من هذا الكتاب بأنه ميكن »معاقبتهم   –أدانهم بالكفر أيضـً

 زايل أيًضا يف موضع آخر:  «، وكتب الغإغالق هذا البابوبأنه »يلزم  2باملوت«.



109 
 

ــللني . . . بحكم الخطر والـخداع   وذـلك ملنع الجامهري الـعاـمة ـقدر اإلمـكان من قراءة كـتب املض

ية من قراءة  فاف الزلقة، يجب كذلك منع البرـش يئ عن الـض باح الـس فيها. فكام يجب إبعاد الـس

ني من تلقي مـثل ـهذه ـهذه الكـتب؛ وكام يـجب منع الغالم من ملس األفعى، يـجب ـكذـلك منع األذن

 3األلفاظ.

كان لهذه اإلدانة القاـسية تأثريًا عميًقا عىل العامل اإلـسالمي، حيث أـصبحت الفلسفة كلمة بذيئة. 

وحتى اليوم، ميكن للمرء إيجاد كتب شــائعة يف املجتمعات اإلســالمية تُعررف الفلســفة بأنها »مرض« 

   4»نتاج فكر إنساين مخالف لإلسالم«.  دراسية تدينها باعتبارها يجب القضاء عليه، أو كتب

فة يف بغداد، يف حني عاش ابن طفيل يف الطرف الغريب من  خطر الغزايل هجومه عىل الفالـس

األندلس، أو إسبانيا اإلسالمية. كانت هذه اململكة الصغرية، التي غزتها شامل إفريقيا  –العامل اإلسالمي  

ا يف يف القرن الثامن، جوهرة عرـصها، حيث مل يزده يحيني أيضـً ب، بل اليهود واملـس لمون فحـس ر املـس

ية والعقائدية  convivenciaثقافة عالية وروح من »التعايش«، أو  ياـس . لكنها مل تخل من التوترات الـس

 عصفت باألرايض املركزية اإلسالمية.  التي

ق  طى، مل تـش يا الوـس ومن املثري لالهتامم أن عقيدة املعتزلة، التي كانت معاقلها يف العراق وآـس

فة. تجىل هذا يف حياة محمد بن  طريقها أبًدا إىل األندلس. لكن وـصل مبدأها يف ـشكل مختلف: الفلـس

رف  (، أول فيلســوف مســلم إيبريي، الذي قيل إن والده ســافر إىل الرشــق وع931مرســة )املتوىف 

كسبيل »ينطلق من القاعدة إىل القمة ويكتشف نفس الحقيقة التي  العقلدافع ابن مرسة عن    5املعتزلة.

وتلقى رد فعل إمياين منوذجي. فقال أحد منتقديه: »جنبنا الله عناء التفكري،    6أنزلها األنبياء من العال«.

  7بفضل ]تزويدنا[ بقواعد سلوكية محددة بوضوح«.

ارت »الخالـفة« املركزـية لألـندلس بفـعل ثورة، ورسـعان ـما تفكـكت إىل خليط  ، انهـ 1031يف ـعام  

ـــقاق«، ولكن أـتاـحت ـهذه  الطوائفمن   ــلمون ـعادًة ـهذا »الش ، أو بعض »املامـلك الالحـقة«. ميـقت املس

فة. ا جديدة للفالـس ية مجاًلت وفرصـً ياـس طة يدعى ابن   8التعددية الـس كان أحدهم موـسوعي من رسقـس

اـجة )املتوىف   ًة 1138ـب ك مهـم ه يف علم الفـل اـنت أعامـل ــم آفيمبس. واـلذي ـك اس ة ـب الالتينـي (، ويعرف ـب

 أطلق اًلتحاد الفليك الدويل اسمه عىل فوهة بركان عىل سطح القمر.  2009لدرجة أنه يف عام  
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كان ابن طفيل أحد طالب ابن باجة، الذي وجد عماًل كطبيب بالط يف قرص الخليفة أبو يوسف 

ور، وهو  امل إفريقيا لتويل حكم األندلس. خطر ابن يعقوب املنـص اللة املوحدين أىت من ـش حاكم من ـس

. وفعل شــيئًا آخر  1170و  1160يف خالل الفرتة التي قضــاها يف البالط، بني  حي بن يقظان طفيل 

بح واحد منهم ذي  تمتع بالحوارات الفكرية، فأـص باب إىل الخليفة، الذي اـس فة ـش ا. لقد قدم فالـس أيضـً

ــاـحب الـتأثري األكرب عىل »الثـقاـفة    مهم  –ـية  ـتاريخأهمـية   ــلمني، ـكان ص ـلدرـجة أـنه من بني جميع املس

 كان اسمه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. وعرفه الغرب أيًضا باسم آفريوس. 9العاملية لإلنسانية«.

 

 الحالة الدينية للفلسفة

د للخليفة، يف وقت ما نحو عام   ة 1169يعد تقديم ابن رـش مثرية يف حد ذاتها. وفًقا لها، أحرـض  ، قـص

ا: هل خلق الله العامل، أم يتـشاركان يف األبدية؟   الفيلـسوف الـشاب إىل البالط وطُرح عليه ـسؤاًًل حـساسـً

ل   ارك بعد ذلك وجهة نظره، والتي يبدو أنها نجحت. إذ حـص وجل يف البداية من إعطاء إجابة، لكنه ـش

 عىل عرض عمل مل يستطع رفضه:بعد فرتة وجيزة، كام قال يف مذكراته،  

اســتدعاين ابن طفيل يوًما فقال يل إنه ســمع أمري املؤمنني يشــتيك من عدم ترابط أســلوب  

أرـسطو يف التعبري . . . قال لو توىل ـشخص ما هذه الكتب وأمكنه تلخيـصها وتوـضيح أهدافها  

ل: » اس. ـقال يل ابن طفـي ا إىل الـن ًدا أوًًل، لقررب فهمـه ا جـي د أن يفهمـه ًة  بـع دـيك ـطاـق اـنت ـل إن ـك

 10لذلك، فافعله«.

تويات   تمر ثالثة عقود وأنتج تعليًقا من ثالثة مـس د عمله الضـخم، الذي اـس وهكذا بدأ ابن رـش

طية  خة   –عىل املجموعة األرـس طة، ونـس خة متوـس ياغتها للمبتدئني، ونـس رية أو معاد ـص خة قـص نـس

وعات، تراوحت من ال عة من املوـض ة، ومن األخالق  طويلة. وعلق عىل مجموعة واـس ياـس طب حتى الـس

 حتى علم الحيوان، مع إشارات إىل مفكرين يونانيني ومسلمني ويهود سبقوه.

د يف مهمة إلثبات توافقها مع  فة، رشع ابن رـش ة الدقيقة للفلـس افة إىل كل هذه الدراـس باإلـض

الة حاـسمة تحدد طبيعةاإلـسالم. وكان هذا موـضوع أحد نـصوـصه القـصرية ولكن القوية،  العالقة  رـس
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فة لمني إىل التفكر يف املخلوقات والتامس  بني الدين والفلـس ه املـس . ووفًقا لهذا النص، دعا القرآن نفـس

اَمء كَيَْف رُِفَعْت«. أل القرآن: »أَفَاَل يَنظُُروَن إِىَل اإْلِِبِل كَيَْف ُخلَِقْت   َوإِىَل السَـّ ح  11املعرفة عنها. يـس أوـض

ىل »دراسة أولية للمنطق«، الذي »يجب أن نتعلمه من املعلمني القدامى«،  ابن رـشد أن هذه اآليات تدعو إ

 12مثل أرسطو، »برصف النظر عام إذا ]كانوا[ يشاركوننا ديننا أم ًل«.

فة لن  ا بأن نتائج الفلـس فة، زعم أيضـً ه يأمر بالفلـس ويف حني زعم ابن رشـد بأن الوحي نفـس

ــهد عليها«.تتـعارض مع تـعاليم الوحي: »ألن الحقيـقة ًل تـعا ولكن   13رض الحقيـقة، بل تتفق معها وتش

 ماذا لو كان هناك تناقض واضح؟ عندها ستُدعم نتائج الفلسفة، ويلتمس »تفسري مجازي« للوحي.

ريًا نادًرا آلية قرآنية معروفة جيًدا، تقول إن بعض   ا تفـس د أيضـً ودعاًم لهذه الحالة، قدم ابن رـش

ابه ُخوَن يِف الِْعلِْم اآليات »محكامت« لكن األخرى »متـش ات«. تقول اآلية »َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه إًِلَّ اللَُّه َوالرَّاسـِ

ْن ِعنِد َربِّنَا«. يَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه كُلٌّ مِّ
لجأ ابن رشـد إىل اإلمكانيات التي تسـمح بها قواعد اللغة العربية.   14

ا كالتايل، » ُخوَن يِف الِْعلِْم«، دون   َوَماوأوضــح أن اآلية ميكن أن تُقرأ أيضــً يَْعلَُم تَأِْويلَُه إًِلَّ اللَُّه َوالرَّاســِ

ري فقط  الوقف الجائز فة، بالطبع، ألن »العلم« ًل يـش خون يف العلم«؟ لقد كانوا فالـس . فمن هم »الراـس

عتها البرشية مبرور الزمن.  إىل النصوص الدينية بل إىل كل الحكمة التي جمر

ــد يف الـجدل اـلدائر حول اإلمـيان والعـقل. قمـعت املعتزـلة، ومبـثل ـهذه   الحجج، ـتدـخل ابن رش

لنا كتبهم بأعداد كافية  د: »مل تـص املدافع األول عن العقل يف هذه الدراما، لفرتة طويلة. إذ كتب ابن رـش

المية. بانيا اإلـس ريًا إىل إـس به الجزيرة هذه«، مـش لم عموًما يف  15يف ـش ار إىل أن »املعتزلة أـس ولكن أـش

   16أقوالهم باملقارنة مع األشاعرة«.

ــليـمة إليـجاد الحقيـقة، فلامذا ـكان اـلدين رضوريـًا؟ يـجاوب  لكن إذا ـكان العـقل يـبدو طريـقة س

فة، ميكن للجميع تلبية دعوة   د: يف حني ميلك القليل من الناس فقط القدرة عىل متابعة الفلـس ابن رـش

ــتـخدـمت  اـلدي ا القوي، يف حني اس ن. وذـلك ألن اـلدين أعلن الحقيـقة بلـغة »بالغـية« تعتـمد عىل إعالنـه

الفلسفة الطريقة »الربهانية«، حيث تُبنى الحجج املنطقية بواسطة تقييامت دقيقة للحقائق وعالقاتها.  

ــلوب علامء اـلدين »الـجديل«، اـلذي يـقارن وجـهات ا ا أس ــً ــط، وـجد أيض لنظر  يف مـكان ـما يف الوس

 املتعارضة، وكان أكرث دقة من »البالغية«، ولكن ليس بدقة »الربهانية«.
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قد يبدو هذا التصنيف ثاليث الطبقات للتفكري، واألشخاص املالمئني ًلستخدامه، نخبويًا للغاية 

بالنســبة آلذان الســامعني يف العرصــ الحديث. ولكن، يف العصــور الوســطى، عندما كانت الغالبية  

ــوى اًلقتـيات، ـكاـنت نخبوـية الطبـقة  العظمى من ال ـناس أميني ومل يكن ـلديهم وـقت ـكاف ألي يشء س

ا بني الحواس، أو  ل الغزايل أو الرازي، أيضــً دين األشــاعرة، مـث ا. ميز علامء اـل امـً ة مـت ة واقعـي املثقـف

 17»النخبة«، والعوام، أو »عامة الناس«.

 

 تهافت األشاعرة

ة يف اإلـسالم دون التوفيق معه. لذا، كتب ابن رـشد رًدا  بعد الغزايل، اـستحال الدفاع عن الفلـسف

ــد كـتاـبه اـلدامغ   ـــفةذكيـًا ض ا ملقتطـفات تـهاـفت التـهاـفتبعنوان:   تـهاـفت الفالس . اـلذي ـكان تفنـيًدا دقيقـً

 بطول صفحات تبدأ بالسطر »يقول الغزايل«، ثم يتبعها بإجابات طويلة مامثلة تبدأ بعبارة »أقول«.

فة ا د.  كانت إدانة الفالـس تحقون القتل إحدى اهتاممات ابن رـش ابقني باعتبارهم مرتدين يـس لـس

الـجدل الكبري حول »خلود  اـن ده الغزايل. إذ ـك ت أدق مام اعتـق اـن أن األمور ـك ــد ـب وـبدوره، زعم ابن رش

العامل«، مثاًل، يف الواقع مـسألة دًللية: فمن املؤكد أن الله ـسبق العامل، ولكن أمكن أن يكون ذلك مبعنى  

  18ة، وليس الزمن، إذ يحتوي القرآن عىل آيات توحي أن الله خلق العامل من بعض املواد الـسابقة.الـسببي

 وانتقد ابن رشد يف مواضع معينة الفالسفة املعنيني، وخاصًة ابن سينا، لعدم تصويب أرسطو.

بة لنا هو انتقادات ابن رـشد لالهوت األـشعري األوـسع، خاـصًة يف ـضوء الفـصول  واألهم بالنـس

ــد: »لقد أنكروا أن النار ا ــها نحو املذهب الظريف. كتب ابن رش ألخرية من هذا الكتاب. التي وجه بعض

اعرة. ريًا إىل األـش بع الجوع«، مـش ثم حذر من أن هذه النظرة   19تحرق، واملاء يروي العطش، والخبز يـش

 العاملية ضارة فكريًا:

ار   ة، وإنـك ار املعرـف ة يعني إنـك ار العـل امل ميكن إنـك ذا الـع ه ًل يوـجد يشء يف ـه ة يعني أـن املعرـف

 20معرفته حًقا، وأن ما يفرتض أن يكون معروفًا ليس سوى رأي.
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كان هذا تحذيرًا حكياًم حًقا ضــد عوامل »ما وراء الحقيقة«، إذ تكف الحقائق عن كونها حقائق  

 دينية أو علامنية بطبيعتها. سواء كانت الرغبة –وتنهار كل املعرفة املوضوعية يف التفكري الرغبوي 

ا أن اإلميان مبثل هذا العامل التعســفي ســيؤدي إىل وجود إله مســتبد.  أدرك ابن رشــد أيضــً

لطانه أن ينوب لطة، ًل ميكن ألحد يف ـس تبد يتمتع بأعىل ـس به أمري مـس بح »يـش يـص عنه، وًل يعرف   وـس

 21عنه أي معيار أو عرف ميكن الرجوع إليه«.

بط اعرة  من هذه النقطة بالـض د عىل نظرية األمر اإللهي. فكتب، إن كان األـش ، اعرتض ابن رـش

محقني، »فلن يكون هناك خري جوهري يف العامل الحايل، بل ]خري[ مفرتض فحسب، ولن يكون هناك 

السفسطايئ اليوناين الذي دعا إىل  –ووجد أن هذه اآلراء »مامثلة آلراء بروتاغوراس«  22رش جوهري«.

ة راد ة أخالقـي ــبـي ة.نس الـي ال    23يـك اس ـكل يشء«، ـق ــان مقـي اغوراس أن، »اإلنس ويف حني ادعى بروـت

 األشاعرة، »الله مقياس كل يشء«. وبذلك أنكر كال الرأيني املعنى املوضوعي لكل من »الخري« و»الرش«.

أشياء استثنائية للغاية، مثل تحول العصا إىل  –ماذا عن املعجزات؟ مل ينكر ابن رشد املعجزات  

ــة موىس. ولكن خالفـًا للغزايل، اـلذي أنكر قوانني الطبيـعة لتربير املعجزات، عررف ثعـبان، ك ام يف قص

دى ولُّحمة البنية الكونية«.  24املعجزات عىل أنها »احتامًلت معينة نادرة مخبأة يف سَّ

ة   ة، واألعراف األخالقـي ة، وقوانني الطبيـع ة الطبيـع اذ حقيـق اول إنـق ــد يـح ان ابن رش إجامًلً، ـك

ــو  ا والعلم يف آٍن  املوض افيزيـق ـــفة وامليـت ا »حكم الفلس ــعرـية التي ادـعت أنـه ة األش ة من اـلدوغامئـي عـي

مل يفـعل ـهذا ألـنه مل يكن مؤمنـًا ـبالـله، ـبل ألـنه آمن ـبإـله أكرث مـبدئـية ومعقولـية. وعىل ـحد قول   25واـحد«.

 الباحث الرتيك إبراهيم كالن:

ــد هي رصخة »عقالين« مؤمن اعتقد أن وصــف ــة  رصخة ابن رش الله بأنه قادر عىل مناقض

ــبه غريبة تعد إهانة   ــيئته وبطريقة ش ــه، وإغفال خلقه وخدمه، والحكم عليهم وفق مش نفس

بالنسـبة له، يجعل هذا العدالة واملحاسـبة، ركيزتا العقيدة اإلسـالمية، بال معنى عمليًا،    ضـده.

 26قني.ويخلق فوىض ميتافيزيقية حيث ًل ميكن ألحد معرفة أي يشء عىل وجه الي
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ا.  نفقد العقل أيـضً د أننا إذا فقدنا اإلميان بالواقع املوضـوعي، فـس بعبارة أخرى، أدرك ابن رـش

 وإذا فقدنا العقل، سينتهي بنا األمر إىل اإلميان بإله مستبد ًل ميكن فهم حكمته، ناهيك عن تفسريها.

يحدث د. ماذا كان ـس يحدث لو اتبعنا طريقة ابن رـش اءل املرء عامر كان ـس لو حافظنا، كام   يتـس

تهام، بعيًدا عن الدين.  في لدراـس اس بواقع وأخالق موـضوعيني، إىل جانب تقليد فلـس اقرتح، عىل إحـس

 كيف كان سيؤثر ذلك عىل نظرتنا إىل الدين نفسه؟ سنبحث اآلن يف ذلك.

 

 رشيعة الفالسفة

ــوف، وـهذا جوهر   اره فيلس اعتـب ه ـب ــد إلـي ــوا ابن رش ذين درس اس اـل ه  ينظر معظم الـن انـت مـك

ري الرشـيعة  يًا، عىل خطى والده وجده، وكانت وظيفته تفـس ا فقيًها وقاـض التاريخية. ولكنه كان أيـضً

 وتطبيقها.

ه   اـب د كـت ديـع ة املجتـه داـي دين    «،The Distinguished Jurist’s Prime، أو »ـب املؤلف من مجـل

د، ويقدم فيه مل يعية عن آراء  العمل الرئييسـ الذي يعررفنا بهذا الجانب الفقهي ًلبن رـش حة عامة مواـض

ار  ب، بل أـش ه فحـس لمني يف مختلف األمور. ومل يرـش إىل املذهب املاليك الذي اتبعه بنفـس الفقهاء املـس

ا إىل التقاليد الحنفية، والشــافعية، والحنبلية والظاهرية. وبدًًل من التمســك املخلص بالســوابق   أيضــً

بحت معياًرا، عاد إىل  ائية القريبة، التي أـص ًة القرآن، إلتاحة مجال أكرب  القـض لية، وخاـص ادر األـص املـص

مثل الجهاد، كام ســرنى من –للتفســري. وأظهر وجود مقاطع مختلفة يف القرآن حول نفس املســألة 

 27وأن التفسري يعتمد عىل أي اآليات يعتربها املرء أكرث »عمومية« أو أكرث »تحديًدا«. –كثب بعد قليل

عن إصالح كبري يف الرشيعة اإلسالمية. استناًدا إىل ذلك، اقرتح  بداية املجتهد،ولكن، ًل يكشف 

البعض أنه رغم مكانة ابن رـشد غري التقليدية يف اإلـسالم كفيلـسوف، ما يزال يعترب عمله يف الرـشيعة  

املسـلم املدققون أن لديه الكثري ليقوله يف الرشـيعة، ولكنه  الفيلسـوفولكن، أدرك قراء   28»محافظًا«.

 29ذلك برسية يف التعليقات« لعدم استقرار وضعه. »ملرح إىل
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كانت هذه التعليقات نـصوص فلـسفية اعتنق فيها ابن رـشد فكرة أرـسطو عن القانون الطبيعي.  

 فكتب مثاًل:

القوانني نوعان: بعـضها خاص وبعـضها عام. القوانني الخاـصة هي قوانني مكتوبة، نخىـش أن 

ــ  ة[ محددة لكل شــعب أو كل مجتمع. أما القوانني  تنىســ ما مل تدون؛ وهذه ]القوانني الخاص

   30العامة فهي قوانني غري مكتوبة يعرتف بها جميع الناس مثل بر الوالدين وشكر املحسنني.

كام رأينا يف الفصــول الســابقة، اســتخدم املعتزلة مفهوم »شــكر املحســنني«: فقد كان أحد  

ليزعموا أنه ميكن للناس اكتشــاف الحقائق األخالقية حتى من البديهيات األخالقية التي أشــاروا إليها 

دون الدين. اـستخدم ابن رـشد هنا نفس املفهوم إلثبات نفس القـضية مع املعتزلة: أن الرـشيعة »تكـشف  

أـسـست هذه القيم املوـضوعية بواـسطة »قوانني غري   31وتأمر اإلنـسان مبا هو ـصحيح موـضوعيًا« فقط.

 بة، والتي رشحها ابن رشد عىل النحو التايل:مكتوبة«، أو سنن غري مكتو

ما أعنيه بالقوانني غري املكتوبة هي تلك املوجودة يف طبيعة كل الناس. وهي ما يعتربه الجميع 

ـعادًًل أو غري ـعادل ـبالطبيـعة رغم ـعدم وجود رشط رصيح أو اتـفاق فيام بينهم . . . تتـعارض 

ــتـخدم ]أي، القوانني غري املكتوـبة[ للـحث عىل  ـهذه القوانني ـغالبـًا مع القوانني املكتوـبة، إ  ذ تُس

 32اإلقناع بأن ما يُعتقد أنه غري عادل استناًدا إىل قوانني مكتوبة يعد عادًًل.

مع قوانيننا املكتوبة، مثل  –لنقل، القيم العاملية–لذا ميكن أن تتعارض »القوانني غري املكتوبة« 

 ة تفسري األخرية.  الرشيعة. ويف هذه الحالة، يتوجب علينا إعاد

ا أنه يف حني أن القوانني املكتوبة ميكن أن تكون عادلة لوقت ووسـط  أضـاف ابن رشـد أيضـً

إن الـسبب هو أنه »ًل ميكن ألحد أن يـضع قوانني   محددين، قد تـصبح غري عادلة يف بيئة مختلفة. وقال

»يـستدعي أحيانًا إـضافة  عاملية وعامة تناـسب جميع الناس يف كل العـصور واألماكن«. وأـضاف أن هذا  

وفًقا للقيم األخالقية    –الرشــيعة–يوحي كل هذا أنه يجب تدقيق قوانني اإلســالم املكتوبة   33أو طرح«.

 34العاملية، وظروف الواقع اإلنساين املتغرية.
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كيف سـيبدو هذا عند مامرسـته؟ كمثال، ميكننا أن نرى ما رأي ابن رشـد حول موضـوع كان  

 ا هو جديل اليوم: الجهاد.مهاًم يف عرصه بقدر م

 

 وجهة نظر معقولة بشأن الجهاد

ــري   ا لـهذا املعنى اللغوي، ميكنـها أن تش تعني كلـمة »الجـهاد« يف اللـغة العربـية »الكـفاح«. ووفقـً

ــتبداد. ولكن، كان   –إىل أي نوع من الكفاح   ــد اًلس ــد اإلغراء، أو موقف نقدي ض كمعركة روحية ض

ــ»ا أي حمل  –لجهاد« منذ األيام األوىل لإلـسالم هو »الكفاح العـسكري«  املعنى الرئييـس الذي أعطي لـ

 .»للقتال يف سبيل الله«السالح  

د   ل من كتاب ابن رـش ، قواعد الحرب. يخربنا فيه  بداية املجتهدلذلك تناول »كتاب الجهاد«، فـص

ببني: »إما لدفعهم ًلعتناق  لمني لـس ن الجهاد عىل غري املـس لمني يتفقون عىل أنه ميكن ـش أن علامء املـس

ــلمني دفعـها تـحت  ــالم أو لدفع الجزية«، واألخرية هي »رضيـبة الرؤوس« التي طـُلب من غري املس اإلس

ا، كام يشـري ًل يجوز قتل القارصين  « ابن رشـد، عىل أنه حكم املسـلمني. ويتفق علامء املسـلمني أيضـً

ــاء، ما مل يحاربوا . لذا ًل يعترب غري املقاتلني أهدافًا مرشــوعة. لكن ماذا عن األرضار الجانبية؟ »والنس

كتب ابن رـشد: »اتفق جمهور الفقهاء عىل جواز مهاجمة الحـصون باملجانيق، برـصف النظر عن وجود  

بعض الفقهاء قلقهم حول ذلك. ويف الوقت نفسـه، زعم بعض    أبدىولكن  –النسـاء أو األطفال فيها«  

 35الفقهاء بأن أرسى الحرب »ًل ينبغي إعدامهم«، يف حني برر آخرون إعدامهم.

انية  طى، الذي كان أكرث إنـس ا جيًدا ملذهب الجهاد يف القرون الوـس تعراـضً إجامًًل، كان هذا اـس

ة املـعارصة، مـثل دا ًدا. من جـهاد الجامـعات اإلرـهابـي اتلني عـم ــتـهدف غري املـق اـعدة، التي تس عش أو الـق

 املتعلقةولكنه ليس إنسـانيًا جًدا عند مقارنته بقواعد الحرب الحديثة. تتمثل إحدى املشـاكل الرئيسـية 

اإلسالم أو دفع الرضائب لدولة   اعتناقالغزو إلجبار الناس عىل  –  العدوانيةالجهاد يف أنه يربر الحرب  

اءة املحررفة للقرآن.مسلمة، نتيجة القر 
36 

 فام كان رأي ابن رشد يف هذا؟
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ا يف   امـً دهش مـت ه ـم ا ولكـن ا غري ملحوظ تقريبـً دم جوابـً ة ـق اخـي ه عىل األخالق النيقوـم تعليـق

طو تخدم متييزه بني القوانني غري املكتوبة والقوانني املكتوبة، والظروف املتغرية التي ألرـس . وفيه، اـس

 ملكتوبة، ليجادل برضورة تنقيح عقيدة الجهاد. فكتب:تتطلب إعادة تفسري القوانني ا

يتـضح هذا مام ورد يف رشيعة املـسلمني بـشأن مـسألة الحرب، ألن األوامر املتعلقة بالحرب فيها  

عامة، حتى يرشــدوا ويهلكوا كليًا من يخالفهم. لكن بخصــوص هذا، توجد أوقات يكون فيها  

الم جدير باًلختيار أكرث من الحرب. أما ] لم يطلب هذه العمومية،  الـس حقيقة[ أن الجمهور املـس

رغم اســتحالة إبادة وترشــيد أعدائهم بالكامل، فإنهم ينالون رضًرا كبريًا من ذلك؛ وذلك جهل 

ع.        37منهم بقصد املرشر

ــوى  ــد أوًًل إىل حقيـقة أن الحرب ًل تجـلب س ــار ابن رش ـكان ـهذا بـيانـًا معـقًدا ولكـنه مهم. أش

تنتج الحاجة إىل تفـضيل »الـسالم« أحيانًا. ثم انتقد »الجمهور »الرـضر  يم«. وانطالقًا من هذا، اـس الجـس

د   بب »جهلهم بقـص ياقية. كان هذا بـس ت ـس يعة للحرب عىل أنها »عامة« وليـس لم« لفهم دعوة الرـش املـس

منيًا، وبالتايل كان ًل  د ـض يم، فكر ابن رـش د الله هذا الرضـر الجـس تحيل أن يقـص ع«. يـس بد من املرشـر

 38مراجعة الوصايا الدينية للحرب العدوانية.

لياًم وغري اـستثنايئ للغاية. لكن  بة لنا، نحن القراء املعارصين، منطًقا ـس قد يبدو هذا كله بالنـس

يف زمن ابن رـشد، مل يكن النظر إىل عواقب الوـصايا الدينية، والتقرير أنها ـضارة، ثم الـسعي إىل إعادة  

ائًعا. وًل ع ريها ـش د، قرطبة، قبل قرن تفـس قط رأس ابن رـش جب أن ابن حزم، فقيه بارز عاش يف مـس

من الزمان، اتخذ وجهة نظر معاكسة متاًما. إذ ًلحظ أن الناس لديهم ميل طبيعي إىل »ترك القتال ضد 

ببًا لتفـسري النـصوص حول الجهاد،  ببته الحرب. ولكن، مل يعترب ذلك ـس الكفار« بـسبب الدمار الذي تـس

لعكس متاًما، لفرـضها بـشكل أكرث رصامة. زعم ابن حزم أن »الغرض من القانون والحكومة«  بل، عىل ا

 39وإبقائهم يتقاتلون. –(« الهوىهو »ضبط رغبات الناس )

استخدم ابن رشد »فلسفته التصحيحية للقانون«، كام أسمتها الباحثة املعارصة فريال بوحافة، 

ة. فأشاد بحاكم رفض برت يد لص، بسبب فقر هذا الرجل. يف أمور أخرى أيًضا، مثل العقوبات الجسدي

ـــمل تطبيق  الحلمـكاـنت ـهذه عالـمة عىل   ، أي »اللطف أو اًلعـتدال«، وهي قيـمة أخالقـية ـكان يـجب أن تش
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ا التعـصب لدى العديد من فقهاء عرـصه ـضد فكرة عيش املـسلمني تحت حكم    40الرـشيعة. وعارض أيضـً

   41غري املسلمني.

(، خبري معارص يف ابن رشـد، يف أعامله الفلسـفية  1984وراين )املتوىف ولهذا رأى جورج ح

»تصحيًحا للقانون الوضعي«، استناًدا إىل اإلميان بـــ»الحق الطبيعي«. وهو حق طبيعي »يوافق عليه 

ع« و»مبعرفتنا املبارشة بهذا الحق ميكننا تفسري مقاصد املرشع«.  42املرشر

ــطوتعليق يرى نوح فيـلدمان، الذي ترجم   ــد عىل األخالق النيقوماخـية ألرس من اللـغة  ابن رش

ل  يف فيلدمان، أنه بفـض حيًحا« ملذهب الجهاد. ويـض ا أن تعليقاته عىل الجهاد تعد »تـص العربية، أيـضً

د يف عمل  المي املعياري«، »انخرط ابن رـش في اليوناين يف املنطق القانوين اإلـس ري الفلـس »دمج التفـس

 43فكري رائع«.

وهو موضـوع مل  –هذا املفكر املدهش، أكرث جرأة يف موضـوع آخر كتب عنه كان ابن رشـد، 

 يكن مثريًا للجدل يف وقته، ولكنه أصبح كذلك اليوم إىل حد كبري: دور املرأة يف املجتمعات اإلسالمية.

 

 املرأة بشأننظرة تقدمية 

اواة بني الجنـسني اس باملـس د يف زمن مل ميلك فيه أحد تقريبًا إحـس يحيون  عاش ابن رـش . مل يعترب املـس

اوين. يف الواقع، كانت للمـسؤولني مثل الغزايل آراء كارهة متاًما   اء متـس لمون أن الرجال والنـس وًل املـس

تعباد«  كال اًلـس كل من أـش ل عن الزواج عرفه بأنه »ـش د ذلك كنقد. ورشح   –للمرأة. ففي فـص ومل يقـص

 44 «.ما يطلبه منها  وضع الزوجة: »إنها عبدته«؛ »يجب أن تطيعه متاًما يف كل

طو  ل بكثري. وكان أرـس ورة أفـض د بالرـض في اليوناين الذي ورثه ابن رـش مل يكن التقليد الفلـس

ـــجاـعة الرـجل يف  ـــيادة اـلذكور. فكـتب: »تكمن ش ــد، يؤـيد رصاـحًة س تـحدـيًدا، املعلم الفكري ًلبن رش

ــاـيا ـــجاـعة املرأة يف الـطاـعة«. وعىل الرغم من عقالنيـته املبهرة يف معظم القض ،  القـيادة«؛ »وتكمن ش

تنتج من ذلك أن األنثى »ذكر غري مكتمل« أو  نان أقل من الرجال، فاـس اء لديهن أـس اعتقد خطأً أن النـس

 45»تشوه«.
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لهذا السبب ًل يتوقع املرء أن يكون ًلبن رشد آراء تقدمية رائدة بشأن املرأة. حسنًا، هذا بالضبط 

 ما كان لديه.

ية املرأة   أن قـض تنارة بـش يرجع الفـضل يف ذلك جزئيًا إىل أفالطون، الذي كان لديه آراء أكرث اـس

ه   اـب ــطو. زعم أفالطون يف كـت ذه أرس ًدا أكرث من تلمـي دـي ةتـح ال نفس    الجمهورـي أن »للنســاء والرـج

ة. دنـي د بينهام هو القوة الـب ة«، والفرق الوحـي ذا الرأي يف    46الطبيـع عىل    التعليقاعتنق ابن رشــد ـه

ورشحه. وقال إن اإلناث ليس لديهن نقص فكري مقارنًة بالذكور، واليشـء الوحيد    جمهورية أفالطون

ــبًا، ميكنهن أن  ــاء تدريبًا مناس الذي يحط من قدرهن هو األعراف اًلجتامعية. لذا كتب، إذا دربت النس

وفات بحن »فيلـس د إىل املجتم  يـص المية يف وحكامات«، وحتى عاملات الدين. ثم نظر ابن رـش عات اإلـس

 عرصه وانتقد تهميشها للمرأة:

عىل أية حال، ًل تعرف قدرة املرأة هذه الدول، ألنه ًل ينتظر منها ـسوى اإلنجاب. لذا توـضع يف 

خدمة زوجها، و]تقىصـ[ إىل مجال اإلنجاب والرتبية واإلرضـاع. ولكن هذا يبطل أنشـطتهن 

ــاء يف هذه الدول ًل تهيرأن   ــبرهن غالبًا ]األخرى[. وألن النس ــية، يش ــائل البرش ألي من الفض

ــاء فيـها عبئـًا عىل الرـجال. يبلغ ـعددهن   ـــباب فقر ـهذه اـلدول هو كون النس ـبالنـباـتات. ومن أس

طة   ل التدريب، أي من األنـش عفي عدد الرجال، ولكن يف نفس الوقت ًل يدعمن، بفـض هناك ـض

احتياجاتهن املالية، مثل الغزل الرضـورية؛ باسـتثناء قليل ينجزنه غالبًا عندما يلزمن بتعويض 

 47والنسج. وكل هذا غني عن البيان.

ال )املتوىف  إاعترب إرفني   د 1991. ج. روزنـت ذا النـق ة، »ـه ذي ترجم النص أعاله من العربـي (، اـل

لم عاش تحت حكم املوحدين   در عن عامل مـس ًة أنه ـص المي« مذهاًل، خاـص يح لبنية املجتمع اإلـس الرـص

ا يف الفقه« أو الفقه اإلسالمي. أظهر هذا، عىل حد تعبري روزنتال، كيف »طبق األصوليني وكان »ضليعً 

 48ابن رشد عىل الحضارة اإلسالمية . . . مفاهيم مستمدة من منظور وتنظيم اجتامعي مختلفان متاًما«.

واألمر األروع هو الطريقة التي حاول بها ابن رـشد تعزيز هذه النظرة التقدمية بـشأن املرأة يف 

أكرث اآلراء مالءمة للمرأة يف مختلف مدارس    ينتقي، حيث بداية املجتهدفقه اإلسالمي. يتضح هذا يف  ال

ته املالكية. يزعم، مثاًل، أنه ًل ميكن إجبار املرأة عىل الزواج   المي، وكثريًا ما يخرج عن مدرـس الفكر اإلـس
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ا إن للزوجة حق يف   ـضد رغبتها وأنه ميكنها عقد زواجها بـشكل مـستقل عن »ويص« ذكر. ويقول أيضـً

ــالة، عىل األـقل يف  ــارى جـهده ليزعم أـنه ميكن للمرأة إـماـمة الص الطالق يـعادل حق الزوج. وـبذل قص

ا.  ميكنها  املنزل، وأن العمل كقاضـية، بشـكل واضـح يف األمور املالية ومحتمل يف جميع األمور أيضـً

ه زوجته،   د تعدد الزوجات، زاعاًم أن العريس يجب أن يفي باملطلب الذي تفرـض يتخذ خطوة جريئة ـض

ــ»اًلحتشــام« ولكن ًل  مثل عدم الزواج من امرأة أخرى. أما بالنســبة لقواعد لباس املرأة، فيويص بــ

     49تداء النقاب.ينصح بار 

ك« ًلبن   وية بال ـش ت كل هذه اآلراء »النـس فة معارصة درـس تاذة فلـس لت كاتارينا بيلو، أـس توـص

 رشد، إىل اًلستنتاج التايل عنه، والذي يستحق اًلقتباس بإسهاب: 

تقدم اعتبارات آفريوس املتعلقة باملرأة . . . رؤية أـصلية رائعة. فهو يعترب املرأة مـساوية للرجل 

الجوهر والقدرة الفكرية. تفتح إشــاراته إىل النســاء آفاقًا جديدة، ومتهد لنقاشــات مهمة  يف

ازدهرت يف أوروبا الحديثة. فهو يحث املجتمع، معارصيه من املسـلمني تحديًدا، عىل السـامح  

الح الدولة بأكملها. وًل يرى آفريوس أي تناقض بني   ؤون العامة، لـص للمرأة بدور أكرب يف الـش

المي  هذا وب ب رأيه ًل يوجد ما  –ني إميانه اإلـس ا. وحـس اسـً دي أـس ألن الفرق بني الجنـسني جـس

مينع املرأة من املشاركة الكاملة يف املجتمع. يرتكز موقفه إىل عقالنية صارخة، وتحديًدا وجهة 

ـــحة يف الطريـقة التي ابـتدع بـها الـله وخلق كونـًا   النظر الـقائـلة ـبأن العـقل يعم الخلقـية، الواض

وًما للبرـش. وعالوًة عىل ذلك، تعترب العقالنية ـسمة لجميع البرـش، مبن فيهم النـساء. وحتى  مفه

ــية بني   ــاس ــدية بني الرجل واملرأة ًل تنتقص يف النهاية من تلك الهوية األس اًلختالفات الجس

 50الجنسني، ألن النساء، مثل الرجال، عقالنيات متاًما.

»مزيد من الســلطة واًلســتقاللية« للمرأة كانت ثورية  تذكرنا بيلو أن دعوة ابن رشــد إىل منح 

ائدة   لطات اإلـسالمية الـس متاًما يف عرـصه. يف الواقع، تعد ثورية للغاية حتى اليوم. ما تزال معظم الـس

تجد صـعوبة يف قبول مسـاواة املرأة للرجل يف القدارات العقالنية. وتتمسـك بدًًل من ذلك باألحاديث  

ات عقل ودين«.املريبة التي تعلم أن ال اء »ناقـص ل الدول املتأثرة بهذه التعاليم، مثل اململكة  51نـس تواـص
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ائها. وبعبارة أخرى، بعد مرور أكرث من مثانية  أن نـس تان، التقليل من ـش عودية أو أفغانـس العربية الـس

 قرون عىل ابن رشد ظل النظام األبوي سببًا رئيسيًا »لفقر هذه الدول«. 

 

 بادرة حرية التعبري

ــيـ  ال التي قض ة. وإـحدى األمـث ــالمـي ا وانخرـطت يف مختلف الجامـعات اإلس ايت يف تركـي ت معظم حـي

»وصـف الباطل هو إغراء للعقول النقية«.   و، أ Batılı tasvir saf zihinleri idlaldirسـمعتها غالبًا 

 قد تنخدع الذي يعني ـضمنًا أنه ًل تجب مناقشة األفكار الالدينية أو الهرطقة أو اقتباسها بإسهاب، وإًل

 بها »العقول النقية« بسهولة. ومن األفضل إدانة »الباطل« دون الحديث مطوًًل عنه. 

كان هذا بالفعل مجرد مثال عىل املوقف املشــرتك تجاه املعرفة يف معظم املجتمعات التقليدية: 

لغالم من »ملس ينبغي قمع األفكار الـسيئة، ألنه يجب حامية الناس منها. )تذكر تـشبيه الغزايل بحامية ا

الثعبان«.( نادًرا ما يـسأل عن كيفية معرفة ما هي األفكار الجيدة أو الـسيئة يف املقام األول، ألن اإلجابة  

بًقا  لطة مـس واب وما الخطأ،  –تحددها الـس ار العقالين الحر. فقد قرر أحدهم ما الـص تفـس وليس اًلـس

 وما حل بنا هو التمسك بتلك السابقة.

ا للـغاـية إىل املعرـفة.  إًل أن كـتاـبات ابن   ا مختلفـً ــد تظهر نهجـً ــيئـًا لكوـنه فرش عـندـما يـعارض ش

باطل، ًل يخجل من وـصفه. وعندما يقتبس ـصفحات طويلة من الغزايل، ًل يخىـش أن ينخدع القراء يف 

 حجج خصمه. بل يثق يف قوة حججه.  

تثنايئ إىل املعرفة مدفونًا يف كتب ابن ن الحظ، مل يبق هذا النهج اًلـس د. بل ترك أثرًا   لحـس رـش

ابق لربيطانيا  اكس، الحاخام األكرب الـس يف التاريخ الفكري للعامل. تعلمت ذلك من الراحل جوناثان ـس

ا، فقدناه يف أواخر عام   ــً ــد يف 2020ومفكر عام بارز أيض ــار يف أحد كتبه إىل أن روح ابن رش . أش

(،  1609من براغ )املتوىف  فـيها لو ديهو   املـحاجـجة الـعادلة واملنفتـحة قد أثرت عىل أحد خلـفائه: الـحاخام

من اقتباس   فيهأحد علامء اليهودية البارزين وفيلـسوف يف حد ذاته. يف أحد أعامله، ـشارك الحاخام لو 
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لك يف ذلك   هاد بآراء خـصومك. فإن فـش تـش فية، اًلـس د: »يجب عليك دامئًا، عند تقديم حجة فلـس ابن رـش

 حاخام يف القول مستلهاًم من هذا:واستمر ال 52هو اعرتاف ضمني بضعف قضيتك«.

ــومـنا[، ـبل  ا أن نحتقر كلامت ]خص ا . . . ليس ًلئقـً ــً تنطبق كلامت ]آفريوس[ عىل اـلدين أيض

ـــكل    ـقدر اإلمـكان. . . .  تقريبـهايـجب   ـلذا من الالئق، ـبدافع ـحب العـقل واملعرـفة، أًل ترفض بش

خـصمك اـستفزازك فحـسب، بل إعالن إن مل يقـصد  قاطع أي يشء يتعارض مع أفكارك، خاـصًة  

هذه املعتقدات تتعارض مع عقيدتك ودينك، فال تقل ]لخصــمك[، »ًل  كانت معتقداته. حتى إن

 تطهري للدين. تتكلم، أغلق فمك«. إذا حدث ذلك، فلن يكون هناك

عىل العكس من ذـلك، يـجب علـيك، يف مـثل ـهذه األوـقات، أن تقول، »تـحدث بـقدر ـما ترـيد، وـقل 

رتد كذلك، لو كنت قادًرا عىل التحدث«. . . . وهذا عكس ما  اء، وًل تقل ًلحًقا أنك كنت ـس ما تـش

ــده. األمر ليس كـ ـبأ يعتـقده البعض،   ذـلك، ألن ـنك تقوي اـلدين عـندـما متنع أـحًدا من التـحدث ض

 53كبح كالم الخصم يف األمور الدينية ما هو إًل كبح وإضعاف للدين نفسه.

ام   اـخ ة. ويتتبع الـح ال الالحـق ذي أثر عىل األجـي ة التعبري، واـل ا عن حرـي ا رائعـً اعـً ذا دـف ان ـه ـك

قوله، »لندع ]الحقيقة[   ي أـشهر(، الذ1674ـساكس ذلك حتى املثقف اإلنجليزي جون ميلتون )املتوىف 

طل يتصارعان . . . يف لقاء حر ومفتوح«. وجاء ًلحًقا، بعد قرنني من الزمان، جون ستيوارت ميل والبا

(، الذي قدم أكرث الحجج الداعمة لحرية التعبري رصامًة، وأدان »رش إسكات التعبري عن 1873)املتوىف 

ــلم   ــاكس، كيف »يجتمع مس ــح لـنا ـكل ـهذا التـقدم، عىل ـحد تعبري الـحاـخام س أوًلً، ثم الرأي«. يوض

ة التعبري و ة حرـي اق عىل أهمـي امل إنســاين علامين لالتـف ــيحي، ثم ـع ال يهودي، ثم مس ة املـج اـح إـت

 يوضح لنا أيًضا كيف كان هذا املسلم، ابن رشد، سابًقا لعرصه. 54«.للمعارضة

لهذا الـسبب يعترب بعض العلامء ابن رـشد ـسلًفا ملرـشوع التنوير بأكمله. كان أحدهم بول كورتز  

 (، املفكر األمرييك الراحل وبطل »اإلنسانية«، الذي قال:2012وىف )املت
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ــان حيوان عقالين وأـنه يـجب اـلدـفاع عن حرـية    املهم اـعه ـبأن اإلنس يف قراءة آفريوس هو اقتـن

مة . . . وهو نفس   التحقيق العقالين. ولهذا الدفاع عن املوـضوعية العقالنية والتحري الحر أهمية حاـس

 55وله والدفاع عنه ًلحًقا يف خالل عرص التنوير.املبدأ الذي جرى تنا

ـــهده؟ أعتـقد أن اإلـجاـبة دقيـقة. رمـبا مل يكن ليـحب  ــيعتنق التنوير لو ش ــد س ـهل ـكان ابن رش

ــًة  ــا ـخاص ــ التنوير اـلذي انبثق يف فرنس ــغط املـناهض لـلدين يف عرص ا حتى عىل   –الض وأثر ًلحقـً

تبدين يف العامل اإلـسالمي. لكنه ك يتفق مع ما يـسمى »التنوير الديني«، الذي واءم  العلامنيني املـس ان ـس

امح والقانون الطبيعي«. ارلز باتروورث،   56بني الدين و»العقالنية والتـس ري تـش د، كام يـش ألن ابن رـش

ــري ـباتروورث إىل أن  ــلم مؤمن. ويش ا كمس أـحد أكرث محللـيه الغربيني ذـكاًء، ـعاش وفكر وكـتب دامئـً

ة،    »هجامـته عىل امـلدافعني عن اـلدين د اـلديني والحرـي اـنت تـهدف إىل تعزيز ـكل من املعتـق اـمه ـك يف أـي

دهام لآلخر«. دلس العظيم   57وليس تطويع أـح ــوف األـن ان فيلس ال. ـك ه الرأي إرفني ج. روزنـت ويوافـق

اع بني »اإلميان والعقل«. بل كان باألحرى حول   ا ومحافظًا« ومل يكن عمله حول الرـص لاًم مخلصـً »مـس

 58  الذيك واإلميان الساذج األعمى«. »التناقض بني اإلميان

 

 خسارة مأساوية

د مرتجمة من العربية. ورمبا   ات من ابن رـش ابقة اقتباـس فحات الـس اركت يف الـص رمبا ًلحظت أنني ـش

تســاءلت: ملاذا من العربية؟ فهو عامل عريب كتب بالعربية. الجواب محزن: ليس لدينا النســخ العربية 

 رشد، ألنها أحرقت عالنية يف مسقط رأسه، قرطبة، إلنهاء »هرطقته«.األصلية ملعظم كتب ابن 

، عندما اـستـسلم الخليفة املوحد الجديد، أبو يوـسف يعقوب املنـصور، 1195حدث هذا نحو عام  

الذين أزعجتهم كتابات ابن رشـد الفلسـفية لفرتة   –األشـاعرة بال شـك –لضـغوط املحافظني الدينيني 

ـــهد يف إـحدى مخطوـطاـته  وأخريًا، وـجد أـحد  59طويـلة. ــتش ــد ـقد اس هم ذريـعة ملـهاجمـته: ـكان ابن رش

بفيلـسوف يوناين اعترب كوكب الزهرة إلًها. قدم هذا كدليل عىل أن ابن رـشد نفـسه كان عابًدا للزهرة، ما 

فة«، الذين أُعلن أنهم  د وكل هؤًلء »الفالـس تحق القتل. رسعان ما أدان الخليفة ابن رـش يجعله مرتًدا يـس
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وأ م يحيني واليهود«.»أـس جد   60ن املـس فية، وأهني عالنية يف مـس د الفلـس أرُضمت النار يف كتب ابن رـش

 61قرطبة الكبري، حيث أجرب عىل الوقوف بينام كان الحارضون ميرون، يلعنونه ويبصقون عىل وجهه.

ة. كـتب زائر يف ة يهودـية جنوب رشق قرطـب ا أغلبـي ــغرية قطنتـه ــاـنة، وهي بـلدة ص  ثم نُفي إىل اليُس

 مذكراته ًلحًقا:

ــد وقـيل يل إـنه رهن اإلـقاـمة الجربـية ـبأمر من الخليـفة   ــأـلت عن ابن رش عـندـما دخـلت امـلديـنة س

دة   دـي ه، وفروع العلم الـع ة الواردة مـن ه؛ لكرثة اآلراء الغريـب ارـت د بزـي ــمح ألـح يعقوب، وًل يس

 62املنبوذة املنسوبة إليه.

واســتدعي إىل املغرب لالنضــامم إىل بالط  بعد ذلك بعامني، رد املعروف ًلبن رشــد بصــمت  

عيًفا. تويف مبراكش   بح عجوزًا وـض الخليفة الجديد يف الجانب اآلخر من جبل طارق. لكنه كان قد أـص

 عن عمر ناهز الثانية والسبعني.  1198يف ديسمرب  

وهكذا قوبل ابن رشد بالرفض من حضارته. لكن استمرت كتبه الفلسفية، املرتجمة إىل العربية  

الالتينية، وغريت العامل. أنشئت أوىل الجامعات العظيمة يف إيطاليا وفرنسا وإنجلرتا يف أوائل القرن  و 

ــديون« يف الدفاع عن  ــفة يدعون »الرش الثالث عرشــ. ويف جامعة باريس، بدأت مجموعة من الفالس

ــة الرومان   63ية الكاثوليكية.أفكار ابن رشــد، والتي أســاءوا فهمها جزئيًا، ليحدثوا زلزاًًل داخل الكنيس

»جادلوا بشـغف بأن البرشـ لهم الحق يف تعلم كل ما يسـتطيعون عن العامل الطبيعي«، يشـري مؤرخ  

ــة«. عارض القديس    64علمي، »دون القلق إذا ما كان هذا يتعارض مع الكتاب املقدس أو مذهب الكنيس

ــتعار العديد من أفكا ــديني، ولكنه اس ــه، والتي  توما األكويني تجاوزات هؤًلء الرش ــد نفس ر ابن رش

 اقتبسها يف أعامله الخاصة ما ًل يقل عن خمسمئة مرة.

طو، الذي  د العقول األوروبية لكونه »املعلق« عىل أرـس لب ابن رـش يف القرون الثالثة التالية، ـس

أصــبح اســمه مرادفًا للفلســفة. أثبتت فكرة أن الدين والعقل نهجان مختلفان إىل نفس الحقيقة، كام  

ــد، »ثوريتـها يف أوروـبا غري املعـتادة عىل ربط ـهذان املفهوـمان«.زعم ابن   يف النـهاـية، مـهد ـهذا    65رش

كل الحداثة   فة الغربية بالتطور إىل ـش مح للفلـس فة، الذي ـس ل التام بني الدين والفلـس الطريق »للفـص

 66 املميز«.
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ر بني اليهود عىل نحو أصح. وكانت أفكاره حول العالقة بني  الفلسفة والدين  فهم ابن رشد وقدر

اعتنق الفالسـفة اليهود   67هي التي »ألهمت اهتامًما متجدًدا بتفسـري الكتاب املقدس والدين اليهودي«.

( أفكار ابن رشـد  1362( وموشـيه ناربوين )املتوىف 1167املحوريون مثل أبراهام بن عزرا )املتوىف 

ا أول من ترجم   ــً اربوين أيض اـهات ـجدـيدة. ـكان ـن ل، اـلذي   حي بن يقـظانوأـخذاـها إىل اتـج ًلبن طفـي

كل أديب، إىل لغة أخرى، العربية تحديًدا. أبهرت هذه الرتجمة بيكو ديال  د يف ـش ح أفكار ابن رـش أوـض

  مرياندوًل، فيلسوف عرص النهضة األسايس.

ــيحية،  ــية اإلســالمية تأثريًا بنائيًا عىل العقول اليهودية واملس ــفة األندلس يف حني كان للفلس

ا تالـشت بني امل ـسلمني أنفـسهم. وأـصبح ابن رـشد يف العامل اإلـسالمي »بعد وفاته مبارشة تقريبًا ـشخصـً

ار إليه أحيانًا باحرتام عىل مـضض، ولكن يجرى تجاهله متاًما يف أغلب األحيان«. حتى    68اعتباريًا، يـُش

تقر  العرصــ الحديث، مل يعرف ســوى القليل جًدا عن أعامله. مل يذع صــيت اســمه، وفقدت كتبه، واح

 »الفلسفة«. –شغفه 

بظهور الحداثة، اكتـشاف   مـصدومنيويف العرـص الحديث فقط، أعاد بعض املفكرين املـسلمني،  

المي   فة والفكر اإلـس تاذ الفلـس ائع للحكمة. وكان منهم محمد عابد الجابري، أـس در ـض د كمـص ابن رـش

ام   دات ب2010املغريب املتوىف ـع ة مجـل ائاًل من ثالـث ابري عماًل ـه د الفكر العريبعنوان  . خطر الـج . نـق

وزعم أن الفكر العريب املشــرتك، الذي ميكن أن ميتد إىل العامل اإلســالمي األوســع، ظل يف مســتوى 

ــتوى األعىل من  ــتوى للعـقل، ومل يرتقي أـبًدا إىل املس ــد ـبأـنه أدىن مس »الخـطاـبة« اـلذي عررـفه ابن رش

.  التحليل عىل السوابق املعروفة، بدًًل من  اسالقي»التبيان«. فرست هذه العقلية العامل أساًسا عن طريق  

قال الجابري إن النتيجة كانت »عقل خاـضع« يعيق الفكر املـستقل وينأى عن مناقـشة القـضايا الثقافية  

ا  يجب أن يهدف التعليم إىل »الفهم بدًًل    –الحاسـمة. وجرى تجاهل فكرة مهمة أخرى ًلبن رشـد أيضـً

نظمة التعليمية يف البلدان ذات األغلبية املسـلمة، حتى العلامنية ولهذا السـبب ما تزال األ   –من الحفظ«

 69مثل تركيا، تركز عىل الحفظ بدًًل من التفكري النقدي.

باختصار، برفضنا ًلبن رشد والتقليد الفلسفي األوسع الذي مثله، رضرنا نحن املسلمني أنفسنا 

 70ن »انتحار فكري«.حًقا. ما فعلناه، عىل حد تعبري فضل الرحمن، مل يكن أقل م
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 الرس اليهودي

–إذا زرت اليوم مدينة قرطبة الجميلة، يف إقليم أندلسية يف إسبانيا املعارصة، فلن يفوتك غالبًا ِمسكيتا

الكاتدرائية«، يف قلب املدينة. سمي بهذا اًلسم ألنه شيد ألول مرة كمسجد  –املهيب، أو »الجامع  كاتدرال

يف أواخر القرن الثامن بواـسطة املـسلمني املنترـصين، وحول إىل كاتدرائية يف أوائل القرن الثالث عرـش 

ــاحر، وبواباته األنيقة، وأقواســه   عىل شــكل حدوة  بواســطة الكاثوليك املنترصــين. يعد بفنائه الس

 الحصان، وفسيفسائه املعقدة مبنى يف غاية الجامل مل تخف طبعته املسيحية ماضيه اإلسالمي.

وهناك جوهرة أخرى يف قرطبة، رغم أنها أصـغر بكثري، ًل تسـتوقف جميع السـائحني. إذ يوجد عىل  

كيتا افة قريبة من ِمـس ا عىل قاعدة، وي–مـس وره جالسـً د، يـص ه عاممة، كاتدرال، متثال ًلبن رـش علو رأـس

اك  ــب ـتذـكاري مؤثر ـيدعوك للجلوس هـن ــمـيك. إـنه نص ة، ويف ـيده مجـلد س وعىل وجـهه لحـية جميـل

 والتأمل، وهذا ما كنت محظوظًا لفعله عدة مرات.

ويف نفس الجوار، عىل بعد بضــعة دقائق، يوجد متثال آخر يســتحق املشــاهدة. يصــور مجدًدا رجل  

، ولحية جميلة عىل وجهه، ومجلد سميك يف يده. اسمه الكامل جالس عىل قاعدة، مع عاممة عىل رأسه

 هو الحاخام موشيه بن ميمون، ويعرفه العامل باختصار باسم ميمونيدس.

ــد وابن ميمون عىل األرجح   ا، إذ ـكان ابن رش ــبني مـتامـً يـبدو ـهذان التمـثاًلن الـبارزان يف قرطـبة مـناس

د، أحده –أعظم عقلني أنجبتهام املدينة عىل اإلطالق  لم واآلخر يهودي. كان األخري، مثل ابن رـش ام مـس

ا يف آٍن واـحد. ـقدم لليهودـية يف عمـله الرائع،   ــوفـً ا وفيلس ، املكتوب نحو ـعام دًلـلة الـحائرينـعامـلًا دينيـً

فة   1190 فة، وتحديًدا الفلـس الم: التوفيق بني الفلـس د لإلـس بلغة عربية وأحرف عربية، ما قدمه ابن رـش

اب ا ة، والكـت ــطـي ا متامثاًل يف   –ملـقدس  األرس ا نهجـً ه. ـكان الرجالن مـعارصين، واتبـع التوراة يف ـحالـت

 71التفكري وعالقته بالدين.

ا مرموقـًا للـغاـية، وـما يزال حتى اليوم.   ــً ــبح ابن ميمون يف اليهودـية رئيس واآلن إلـيك األمر امـلذـهل: أص

ل، مل اـب اين«، األول هو النبي موىس. يف املـق ه الـث ـــي ه دعي »موش ا،    حتى أـن ــد، كام رأيـن يكن ابن رش



127 
 

لك. أميكن أن يكون هذا عالمة عىل يشء  الم. بل بقيت عقالنيته كطريق مل يـس محظوظًا مثله يف اإلـس

 مهم، يشء مصريي؟  

ميكن أن يسـاعدنا ابن ميمون نفسـه قلياًل هنا، إذ مل يكتب عن النهج اليهودي إىل العقل فحسـب، بل 

ا، ورشح ت ، ألول  دًللة الحائرينفاعلهام. إذ اعرتف يف مقطع رائع يف  كتب عن النهج اإلســالمي أيضــً

ــ» املحمديني« أو »علامء الدين املسـلمني« عىل نظرائهم اليهود، الذين    املتكلمنيمرة بالتأثري الكبري لــ

ومع ذلك، اختلف هؤًلء املســلمني   72كانت أعاملهم »غري مهمة مقارنًة باألعامل املشــابهة للمحمديني«.

 ل، كام ًلحظ ابن ميمون، واختار اليهود جانبًا:حول دور العق

أت بينهم طائفة   لوب الكالم هذا، نـش ا، أنه يف الوقت الذي تبنى فيه املحمديون أـس وحدث أيـضً

ة ـهذه  ة وطريـق ا يف بعض األمور نظرـي ــاليني. اتبع علامؤـن ة، أي اًلنفص ة ـتدعى املعتزـل معيـن

آرائها الخاصـة، فيام بعد بني املحمديني،  املعتزلة. ورغم تأسـيس طائفة أخرى، األشـاعرة، مع 

لكنك لن تجد أيًا من آرائها يف كتابات مؤلفينا. . . . من ناحية أخرى، اتبع علامؤنا األندلسـيون  

 73تعاليم الفالسفة، الذين قبلوا منهم هذه اآلراء التي ًل تعارض مبادئنا الدينية.

القرن العارش، بينام اختفت املعتزلة يف اإلسـالم،  لهذا السـبب، نشـأت »املعتزلة اليهودية« يف 

وللسبب نفسه، مل تظهر املذاهب األشعرية   74و»سيطرت عىل التفكري الالهويت اليهودي لقرون قادمة«.

 75كتيارات قوية يف اليهودية يف العصور الوسطى اليهودية.  –اإلرادية والظرفية والقدرية–الرئيسية 

امئيون بني اليهود عارضـوا العقالنية الفلسـفية ًلبن ميمون. كان  من املؤكد أنه كان هناك دوغ

أحدهم تلمودي من القرن الثالث عرشـ يُدعى سـليامن بن أبراهام، حرض الرهبان يف الدومينيكان يف 

جنوب فرنسا عىل حرق دًللة الحائرين. »أنتم تحرقون هراطقتكم«، قال للمسيحيني بإلزام، »اضطهدوا  

 76هراطقتنا أيًضا«.

ه   ــبح مؤلـف ا. وأص ك، مل يرفض ابن ميمون مـتامـً اه توراهومع ذـل ـــن تجميع وتعليق عىل  –  مش

ــيـعة اليهودية ــع. واألهم من ذلك، كان اإلميان   –الرش ــيكـيات املعرتف بـها عىل نـطاق واس من الكالس

يف  مـصدر إلهام للهـسكلة، أو »التنوير اليهودي« يف أوروبا دًللة الحائرينالفلـسفي الذي عربَّ عنه يف  
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ون )املتوىف  يه مندلـس . زعم أهم روادها، موـش ع عرـش الذي  –(  1786أواخر القرن الثامن عرـش والتاـس

أن اإلميان اليهودي يسـتند إىل قيم   –قادته دراسـته الدقيقة ًلبن ميمون إىل موقفه املنحرف املشـهور

ه الفرـضية، دعا إخوانه  وبناًء عىل هذ 77عقالنية وعاملية ميكن لليهود بفـضلها التواـصل مع غري اليهود.

ايف بني يهود  ار فكري وثـق ا أدى إىل ازدـه ث، ـم دـي ة يف املجتمع الـح امـل ة الـك ــارـك دين إىل املش يف اـل

ــة التلمود« إىل »املـجاًلت الثـقاـفة العلامنـية املفتوـحة   أوروـبا. نقـلت »الـعادة اليهودـية الـقدمـية يف دراس

ــاـفة إىل    78ـحديثـًا«. ـــندوق«، وـلدت ـهذه الـطاـقة الفكرـية، ـباإلض موهـبة األقلـية يف »التفكري ـخارج الص

   79نجاًحا يهوديًا رائًعا يف الفنون والعلوم.

اويًا  لمني هذا اإلنجاز اليهودي يف العامل الحديث، والذي يبدو مأـس اليوم، يدرك العديد من املـس

ــجلـنا. فمثاًل، ـحاز أكرث من مئتي يهودي عىل ـجائزة نوـبل، من ــل  عىل نحو مؤمل عـند مـقارنـته بس أص

ــعمـئة ـحائز عىل ـمدى قرن. يف املـقاـبل، يف ـعام   ــ  2019تس ــوى اثني عرش ، مل يحرز ـجائزة نوـبل س

 مسلاًم. وذلك رغم أن عدد املسلمني يزيد مبئة مرة عدد اليهود يف العامل.

ة  ة املتخيـل آمرـي ة يف القوى الـت ــلمني إـجاـب ة؟ يـجد بعض املس ائـل ــ ـهذه الفجوة الـه كيف نفرس

سارات املتميزة التي اتبعها العقل يف اليهودية واإلسالم إىل إجابة أخرى. فهو ًل  لكن تـشري امل  80لليهود.

 يشري إىل مؤامرة يهودية، بل إىل تخريب ذات إسالمي.
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 الفصل التاسع 

 ملاذا خرسنا العقل 

الحياة مثل  وكذلك ًل يخاف املستبد من العلوم الدينية املتعلقة باملعاد... ترتعد فرائص املستبد من علوم 

 الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق األمم وطبائع اًلجتامع والسياسة املدنية.

 1عبد الرحمن الكواكبي، مثقف مسلم من أواخر القرن التاسع عرش–

 

إىل اآلن، رأينا أن حرَب أفكار مصريية جرت يف اإلسالم املبكر. حقق املسلمون الذين رأوا أن العقل نور  

إنجازًا عقليا عظيام، كان له آثار يف كل جوانب الحضارة.    –تزلة أوًًل ثم الفالسفة األرسطيوناملع–هاٍد  

العقل يف   النهاية، تالىش  العقل عارضوهم، ورفضوهم وهمشوهم. يف  أنكروا  الذين  املسلمني  ولكن 

 ق الحداثة. العامل املسلم، الذي خرس إبداعه شيئًا فشيئًا. أما يف أوروبا، فازدهر العقل، ومهد طري

 ولكن ملاذا؟ ملاذا حدث هذا؟ ملاذا تالىش العقل بني املسلمني؟  

يعتقد املسلمون املوالون لألرثوذكسية السنية أن هذا حدث ألن الدين الحق انترص عىل الزندقات   

  والحمد لله. ويرون أن تيار املعتزلة والفالسفة كان رضًرا عىل إميان املؤمنني. فحمى الله دينه بإرسال 

علامء كبار مثل اإلمام الغزايل، الذي شجب ما ينبغي شجبه وأبقى الدين عىل املسار الصحيح. ليست  

األشعرية   النصية–العقيدة  الظرفية، والحرفية  الكونية  والنظرة  األخالقية،  اإلرادية  فيها من  إًل    –وما 

 »اإلسالم الصحيح«، الذي ينفي عنه ما كان غريبًا عنه.

أخرى    مجموعة  النظر نشأت  وجهة  من  ولكن  الرأي،  هذا  مع  كاماًل  اتفاقًا  تتفق  الناس  من 

املناقضة متاًما. هم املشككون يف اإلسالم يف الغرب، الذين يعتقدون أن اإلسالم من أساسه دين دوغاميئ  

اليهودية واملسيحية. يجمع هؤًلء هذين    –ًل نجد فيه العقالنية التي نجدها يف شقيقيه اإلبراهيميني  

ني األخريين فيام يسمونه الرتاث »اليهودي املسيحي«، ويستثنون اإلسالم ألنه يف رأيهم النسخة  الدين

 الصارمة واملستبدة من التوحيد. 
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نقًدا    إغالق العقل املسلممن أنصار هذا الرأي املثقف األمرييك روبرت رييل، الذي قدم كتابه   

كاإلرادية  –أن كل العقائد اإلشكالية يف اإلسالم    قويا للمشكلة التي ننظر فيها. يقر رييل، الكاثولييك،

ظهرت يف املسيحية كذلك. ولكنه يقول إن الفرق الكبري بني املسيحية واإلسالم    –والظرفية والجربية

راجع إىل أن الكتاب املقدس يقول إن اإلنسان »مخلوق عىل صورة الله كشبهه«. يذكرنا رييل أن هذه  

وأن هذا هو تفسري ازدهار »العقالنية واإلرادة الحرة والسيادية« يف    الفكرة غري موجودة يف القرآن،

 2الغرب، وعدم ازدهارها يف اإلسالم.

ولكن، لنئ كان القرآن فعاًل ًل يصف اإلنسان بأنه مخلوق »عىل صورة الله«، فإنه يصفه بأنه   

، وأن آدم تلقى »أمانة إلهية« ويخربنا أيًضا أن الله أمر املالئكة أن تسجد آلدم 3»خليفة« الله يف األرض.

من هذه املفاهيم القرآنية يستطيع املرء استنتاج فكرة الكرامة اإلنسانية. هذا هو    4مل تعَط ملخلوق آخر.

 بالضبط ما فعله املعتزلة والفالسفة، كام رأينا يف الفصول السابقة. 

م كذلك: إن الرتاث اإلسالمي  يف رأيي، إن يف الغرفة فياًل يغفل عنه املسلمون السنة ونقاد اإلسال  

مل ينم يف فراغ. من أول نشأة اإلسالم، كان متأثرا بدول قوية لها أهدافها ومطامحها السياسية. كان 

لهذه الدول أياد يف صنع األرثوذكسية اإلسالمية، إذ قمعت بعض املذاهب وأسست مذاهب أخرى. )قد  

ية واملسيحية أن: ارتباط الدول باملذاهب مل يكن  يكون الفرق الحقيقي بني هذا وبني ما جرى يف اليهود

 دامئًا وحاساًم كام كان يف اإلسالم(. 

لقد رأينا يف هذا الكتاب ملحة عن هذه اليد السياسية يف اإلسالم: بنو أمية، الذين استولوا عىل   

رادة الحرة  الخالفة بعد نحو ثالثني عاًما من النبي محمد وحافظوا عليها قرابة قرن، قمعوا عقيدة اإل 

 ونرصوا عقيدة الجرب؛ ألن هذه العقيدة رسخت ثقافة الطاعة العمياء التي تخدم حكمهم املستبد. 

األشعرية    سادت  هل  بالعكس،  أو،  والفالسفة؟  املعتزلة  بأقدار  مشابهة  يد سياسية  لعبت  هل 

 اإلسالم السني بفضل استخدامها السيايس، ًل بفضل قوتها الالهوتية؟ 

 فلننظر.  
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 »ثقافة اإللغاء« يف ذلك الزمن 

يف الحقيقة، عندما تنظر إىل التدخالت السياسية يف العقائد اإلسالمية، ًل سيام يف القرون املؤسسة، 

، التي املحنةفإن أول فصل تالحظه سيظهر لك عقيدة املعتزلة بوصفها عقيدًة تفرضها الدولة. هذه هي  

رض عقيدة »خلق القرآن«، التي كانت واحدة من مبادئ  ليف  813أسسها الخليفة العبايس املأمون عام  

 املعتزلة. 

 5حتاًم خطأ وطيًشا وفعاًل مدمرًا. املحنةكانت 

ًل لفرتة قصرية،    –ومل تلبث األمور بعد ذلك أن انقلبت رأًسا عىل عقب  6ولكنها مل تدم إًل ستة عرش عاًما.

ح »عدم خلق القرآن« هو العقيدة الرسمية،  (، أصب861– 847بل إىل األبد. مع حكم الخليفة املتوكل )يف  

 قال أحد الشعراء: 7وأصبح املعتزلة هم الخارجني عىل العقيدة الرسمية، فاستتيبوا وُجلدوا وُسجنوا.

 8»ذهبت دولة أصحاب البدع     ووهى حبلهُم ثم انقطع«

املذهب،   حنبيل  وهو  بالله،  القادر  العبايس  الخليفة  ختَم  عرش،  الحادي  القرن  أوائل  يف 

، 1017األرثوذكسية السنية بنرشه ما ُعرف بـ»الوثيقة القادرية«، يف مرسومني متعاقبني. أوًًل، عام  

لية رسا أو علنًا.  أُمر كل علامء املعتزلة أن يرتاجعوا عن »زندقتهم« وأن ميتنعوا عن تعليم األفكار املعتز 

بعد عام، اتخذ مرسوم جديد طريقة أرصَم: »من قال القرآن   9وإًل، فستلحقهم عقوبات بدنية أو يُنفون.

قُرئ يف بالط الخليفة بحضور الفقهاء نص الوثيقة، وكان فيه: »إن   10مخلوق فهو كافر حالل الدم«.

ثوذكسية التي فرضتها الدولة مل تبق يف هذه األر   11هذا اعتقاد املسلمني ومن خالفه فقد فسق وكفر«.

بغداد العاصمة، بل فُرضت يف جميع أرجاء العامل املسلم. أُجرب العلامء عىل الرتاجع عن آرائهم، وُسجن  

 12الذين رفضوا ذلك، وُشجبت »زندقاتهم« يف منابر املساجد.

وم«، بعبارة الباحث هكذا عرفت القوة األرضية اإلسالم السائد. فاملذهب السني »كام نعرفه الي

 13املعارص ضياء الدين رسدار، هو »العقيدة القادرية يف كل يشء إًل اًلسم«.

وهنا أمر مثري لالهتامم: عندما تقرأ يف األدبيات السنية عن تاريخ العقيدة يف اإلسالم، ًل بد أنك  

. تُذكر املحنة مرة بعد مرة للتأكيد عىل قمع املعتزلة للمؤمنني صحيحي اإلميان كاإلمام  املحنةستقرأ عن  
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التي كانت حالة أوسع وأفَعل   العظيم أحمد بن حنبل. ولكن عىل الراجح لن تقرأ عن الوثيقة القادرية،

يف    –القائلني بحرية اإلرادة–من فرض الدولة لألرثوذكسية. )وكذلك، لن تقرأ عن إعدام املعتزلة األوائل  

عندما   عرش،  الثاين  القرن  أوائل  إىل  مجهولة  القادرية  الوثيقة  ظلت  الحقيقة،  يف  األمويني.(  حكم 

مخطوطة كتبها العامل –( يف »مصدرها الوحيد املعروف«  1917اكتشفها األكادميي األملاين آدم متز )ت.

كان بقية العلامء يف الفرتة نفسها ساكتني متاًما عن    14الحنبيل ابن القرن الثاين عرش ابن الجوزي.

عىل   الضوء  يسلطوا  أن  يختاروا  مل  اإلسالمي  التاريخ  يف  املنترصين  أن  يبدو  القادرية.  الوثيقة 

 استبدادهم. 

الخالف  القرن  مل تكتف  أواخر  التعليم. يف  أرثوذكسية بل تعدت ذلك إىل غرسها يف  ة بفرض 

الحادي عرش، أسست اإلمرباطورية السلجوقية، وهي القوة اإلسالمية العظمى يف ذلك الوقت، نظاًما 

غري مسبوق من املدارس التي تدعمها الحكومة تحت قيادة الوزير نظام امللك. تأسست هذه املدارس يف  

ثم اتسعت إىل بقية املدن اإلسالمية الكربى، واستمر عملها أكرث من أربعة قرون، وكان الهدف    بغداد أوًل

 مل يكن هذا الفكر إًل املذهب األشعري. 15منها »نرش الفكر اإلسالمي الذي تقبله الدولة«.

قرن  يف هذا الوقت، كان بني الحنابلة واألشاعرة خالفات أيًضا، ولكنها مل تلبث أن ُحلت. يف ال 

التي استحوذت عىل مرص والحجاز وسوريا، »وحدة سنية«  الثالث عرش، فرضت السلطنة اململوكية، 

هذه   حولت  األربع.  الفقهية  املدارس  بني  وكذلك  العقديني  املعسكرين  هذين  بني  الفروق  فيها  قللت 

الحنبلية واألشعرية إىل   املبادئ املشرتكة بني  أيًضا  ، أو الكالمرة  بسيطة، وهمشت فك  عقيدةالسلطنة 

منذ ذلك الوقت، مل يسمع املسلمون السنة إًل »ما ينبغي اإلميان به، ولكن من دون كيف   16»الالهوت«.

 17وملاذا«.

بقي الحكام املسلمون يفرضون أرثوذكسيتهم املفضلة. يف القرن الخامس عرش، ًلحظ املؤرخ   

السائدة األشعري« أصبحت  أن »عقيدة  املقريزي  املشهور  إفريقيا وسوريا    املرصي  يف مرص وشامل 

وجزيرة العرب، ألن السالطني جعلوها »مطلبًا إجباريا« يف كل املدارس. كتب املقريزي: »حتى أنه صار  

 18 هذا اًلعتقاد بسائر هذه البالد، بحيث أن من خالفه رضب عنقه، واألمر عىل ذلك إىل اليوم.«.
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(، الذي ُسمي  1377ا. منحنا ابن بطوطة )ت.  يف هذه البيئة، مل يعش تراث املعتزلة إًل متخفيً 

»ماركو بولو املسلم«، ملحة عن هذا عندما روى عن »مجموعة من الناس األفاضل« التقاهم يف خوارزم، 

. كان هؤًلء الناس معتقدين بعقيدة املعتزلة، ولكنهم »مل  1334وهو إقليم يف آسيا الوسطى، نحو عام  

 19سني األرثوذكيس«.يرصحوا بها« لخوفهم من الحاكم »ال

إىل جانب املعتزلة، ُشجب الفالسفة كذلك، بحامسة أكرب عادة. بعد قرن من الغزايل، كان ابن  

(، وهو محدث شافعي، يقول إنهم استحوذ عليهم الشيطان، بل ويدعو السالطني  1245الصالح )ت.  

 إىل إعدامهم:

الحرمان واستحوذ عليه ومن تلبس بها )أي الفلسفة( تعليام وتعلام قارنه الخذًلن و 

فالواجب عىل السلطان أعزه الله وأعز به اإلسالم وأهله أن يدفع عن املسلمني   الشيطان.

رش هؤًلء املشائيم، ويخرجهم من املدارس، ويبعدهم، ويعاقب عىل اًلشتغال بفنهم، 

نارهم   لتخمد  اًلسالم  أو  السيف  الفالسفة عىل  عقائد  اعتقاد  منه  ويعرض من ظهر 

 20آثارها وآثارهم.وتنمحي 

التقي    التطهري  اإللغاء«–هذا  »ثقافة  اليوم  األخف وطأة  الذي جعل    –الذي يسمى نظريه  هو 

العقيدة األشعرية األرثوذكسية السنية. لقد انترصت هذه العقيدة ًل بفضل جدارتها بل بفضل مراسيم  

ول للسلطات الشاملة غري املقيدة الدول التي حكمت العامل املسلم يف القرون الوسطى. إن امتالك هذه الد

جعلت قراراتها أفَعل   –كنبالء األرض، وحكومات املدن، والحدود الطبيعية–بالقيود املوجودة يف أوروبا  

 21وأقوى وأطَول أثرًا.

 ولكن يبقى سؤال: مل اختارت الدول املسلمة العقيدة األشعرية؟ ملَ مل تفضل البدائل العقالنية؟ 

د أن ننظر يف أمر بني األشاعرة واملعتزلة مل ننظر فيه إىل اآلن: موقفهم من بحثًا عن جواب، ًل ب

 السلطة السياسية. 

 

 »ًلسلطوية« املعتزلة 
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يف اإلسالم، كان النبي محمد نفسه أول سلطة سياسية. مل يشك أي مسلم يف هذا. ولكن ما ينبغي أن  

دد ًل بد من إدارتها، واتفق معظم املسلمني  يحدث بعد النبي كان تحديًا كبريًا.  أمام املسلمني دولة تتم

أنه ينبغي أن يديرها »خليفة« أو »إمام«. ولكن من هو اإلمام الحق، وما قيود سلطته، وماذا نفعل إذا  

تبني أنه ظامل؟ أدت هذه األسئلة إىل اغتياًلت ومجازر وحروب أهلية. يف النهاية، ساد استبداد بني أمية 

 سيون، ويصنعا مًعا املذهب السني السائد. املوروث، ليحل بعده العبا

باملقابل، نشأت فرقتان معارضتان مهمتان. األوىل هي الشيعة. رفض الشيعة رشعية اإلمامة   

وهو تعلق جعلهم أقلية خائبة لها آمال    – السنية القامئة، ألنهم كانوا يطمحون إىل إمامة عيل وأبنائه

ي مل  الخوارج.  هي  الثانية  والفرقة  كذلك  مسيحية.  رفضوا  بل  القامئة  اإلمامة  برفض  الخوارج  كتف 

 املسلمني الذين حالفوهم، وهو ما جعلهم فرقة حربية جدا. 

ونشأت فرقة معارضة ثالثة، مل تكن إًل املعتزلة. يف شهادٍة عىل عقالنيتهم، سأل املعتزلة السؤال  

ية فعاًل؟ بعبارة أخرى، هل  السحري الذي مل يخطر من قبل يف بال معظم املسلمني: هل اإلمامة رضور

(، والنظام )ت.  816كاألصم )ت. نحو  –يحتاج املسلمون إىل دولة؟ كان جواب بعض علامء املعتزلة  

بالنفي: ًل، ليست الدولة رضورية. القانون رضوري نعم،    –(840(، وهشام الفوطي )ت.  840نحو  

 ولكن ميكن وجود القانون من دون وجود دولة. 

كرون    باتريشا  »ًلسلطويي  2015)ت.  سمت  العلامء  هؤًلء  الغربية،  اإلسالم  مؤرخة   ،)

هؤًلء    22املعتزلة«. يكن  مل  الحكومة«.  بعدم  يؤمنون  إنهم  أي  البسيط،  باملعنى  »ًلسلطويني  كانوا 

»شيوعيني أو مصلحني اجتامعيني أو إرهابيني«، بل »مجرد مفكرين اعتقدوا أن املجتمع املسلم ميكن 

هذا الرأي يجعل هؤًلء العلامء ظاهرة غريبة يف تاريخ    23ان الذي نسميه دولة«.أن يقوم من دون الكي

 24العامل، برأي كرون، ألن إيجاد األناركية )أو الالسلطوية( »خارج الرتاث الغريب« صعب.

للدولة آتيًا من التجربة. كانت حجتهم: »ملا كان األمئة يتحولون    كان نقد املعتزلة الالسلطويني 

أًل يُنَصبوا أصاًل«. أُعطيت   25إىل ملوك« أو مستبدين، »فأفضل حل  ولكن كيف يعمل املجتمع حالئذ؟ 

إجابات متعددة، منها، »نصب إمام لكل محافظة مع اتحاد األمئة )فدرالية(، أو انتخاب إمام محيل لفرتة  
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أو نصب هيئة تنفيذية، أو أن يكون األمر لسادة األرس والقبائل حيث كانوا، أو أن يقوم املجتمع  محدودة،  

 26بذاته«.

مل يكن جميع املعتزلة ضد وجود دولة، بل قبل بعضهم الحاجة إليها. ولكن الفرق املهم هنا: أن   

أن تناقَش نقاًشا عقليا،   رضورية الدولة جاءت عندهم من العقل، ًل من الدين. لذا فبنية الدولة ميكن

وهو ما أتاح لبعض املعتزلة أن يقرتحوا »ًلمركزية قصوى« للسلطة، بنصب »أمئة متعددين كل واحد  

أو ميكن نصب إمام واحد مؤقتًا ليحارب عدوا غزا األرايض اإلسالمية، ثم يُزال   27منهم شبه مستقل«.

 28عن منصبه عند انتهاء الحرب.

الفك  يكن  مل  أرادوا  باإلجامل،  الذين  املسلم،  العامل  للمستبدين يف  مفيًدا  املعتزيل  السيايس  ر 

 السلطة املطلقة، عادة باسم الله. بكلامت كرون: 

بطريقة أو بأخرى نفى املعتزلة جميًعا أن اإلمامة من الله. بعبارة أخرى، كلهم أزالوا  

إنسانية   مؤسسة  ولكنها  املطلق،  تعكس  ًل  فهي  عنها:  كأي  القدسية  للخطأ  قابلة 

مؤسسة إنسانية... وإذا كانت اإلمامة اصطالًحا برشيا، فقد يراها اإلنسان صالحة أو  

غري صالحة: كان للناس حكومات يف املايض، وكانت نافعة، أما اليوم فاألفضل، أو 

الرضوري حتى، أن يعيش الناس بال دولة. باختصار، قطع املعتزلة الرابط بني اإلمامة  

 29لتي يقوم عليها املجتمع اإلسالمي.والرشيعة ا

بعد معرفة هذه العقيدة السياسية، ًل غرابة أن الفكر اًلعتزايل مل يعجب الخالفة، إًل اًلستثناء قصري  

األمد الذي كان يف عهد الخليفة املأمون، الذي كان مولًعا بالعقل والفلسفة وهو ما يبدو أنه جعله مؤيًدا  

 تكن مفيدة للسلطة.لهم. إن عقيدة املعتزلة مل 

 

 »العلم السيايس« عند الفالسفة 

كانت املوجة الثانية من الفكر العقيل يف اإلسالم املبكر، كام رأينا، هي الفالسفة، الذين تأثروا بالفكر 

اإلغريقي. ًل نجد يف أعامل الفالسفة أي ذكر لالسلطوية، رمبا ألن كثريًا من هؤًلء املفكرين كانوا بحاجة  
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الدولة ليحافظوا عىل أنفسهم. ولكنهم أدخلوا يف اإلسالم شيئًا جديًدا ميكن أن نسميه »العلم إىل رعاية  

 السيايس«، وكان فيه نقد لالستبداد.

مشهوًرا    أفالطون  كان  جيدة.  بداية  يكن  مل  الذي  أفالطون،  إىل  السيايس  العلم  أصل  يعود 

حكاًم أرستقراطيا يقوم عىل رأسه »ملك    مبعارضة الدميقراطية األثينية التي عاش فيها، وكان يقرتح 

املختلفة يف عرصه   السياسية  لألنظمة  الحيادية  إىل  أقرب  أرسطو مالحظة  قدم  باملقابل،  فيلسوف«. 

وأضاف فكرة حكم القانون، التي طورها بعد ذلك مونتسيكو. ولكن كتاب أرسطو األهم يف السياسة، 

السياسة اإلسالمية يف  يف  الحضارة  إىل  يصل  مل  تالميذه ،  أعظم  تأسف  هنا  ومن  الوسطى.  القرون 

 30املسلمني، ابن رشد، أنه »مل يصل إىل اليوم إىل أيدينا«.

املؤسسان،    أفالطون  كتابا  املسلمني هو  أيدي  إىل  ، وحاول  القوانني، والجمهوريةالذي وصل 

ايب الذي اتبع يف  الفالسفة املسلمون جهدهم أن يخرجوا األفضل منهام. أول هؤًلء الفالسفة كان الفار 

طريقة أفالطون يف التنظري لـ»مدينة فاضلة« يحكمها »ملك فيلسوف«. رأى   النظام السيايس كتابه  

 الفارايب وأتباعه أن هذا النموذج ينطبق انطباقًا تاما عىل املجتمع املسلم املبكر الذي قاده النبي محمد. 

ة مناذج ناقصة، وجعل أسوأها »املدينة  ولكن ما بدائل هذه »املدينة الفاضلة«؟ ذكر أفالطون عد 

اًلستبدادية«، وقلل كذلك من شأن »املدينة الدميقراطية« فجعلها ثاين أسوأ مدينة. هنا، خالف الفارايب  

أسوأ   ثاين  يجعلها  الدميقراطية« ومل  »املدينة  الفارايب  يذم  يُغَفل عنه كثريًا: مل  أفالطون خالفًا مهام 

 أفضل منوذج. يرى الفارايب أن جميع الناس يف هذه املدينة عندهم  بل مدحها وجعلها ثاين  –منوذج

، لذلك »يحبها الجميع ويحب أن يسكن فيها، ألنه ليس فيها من أمنية إًل وهي تحققها«. تتيح هذه  حرية

»رجاًًل   تريب  التي  الدميقراطية،  املدينة  يف  يزدهروا  أن  والشعراء«  الجدل  وأهل  »للفالسفة  الحرية 

عبارة أخرى، مل ير الفارايب الحرية السياسية طريًقا إىل الفساد كام رآها أفالطون، بل رأى فاضلني«. ب

 31أنها أساس لزرع الفضيلة. 

»نصريًا   بوث،  أنثوين  املعارص  الفيلسوف  بعبارة  الفارايب،  رأيًا سياسيا مهام، جعل  هذا  كان 

 32لليربالية«.
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. وهذه الكلمة تعني »اًلنتصار بالقوة«،  التغلب  ًل غرابة أن الفارايب كان يبغض اًلستبداد، أو 

وتعني أي نظام قام عىل مجرد القوة. كان ابن سينا الذي جاء بعد الفارايب بنحو قرن، واتبع خطاه،  

إذا استحوذ حاكم عىل السلطة    33معارًضا جدا للتغلب إىل درجة أنه سوغ التمرد املسلح عىل املتغلبني.

 34»بقوته«، قال ابن سينا، »يجب عىل كل مواطن أن يحاربه ويقتله«.

عندما نأيت إىل ابن رشد، الذي أنضج الرتاث الفلسفي اإلسالمي، نرى مرة أخرى رفًضا للتغلب.   

 أفالطون، نرى كذلك رفًضا لألوليغارشية:  جمهوريةيف فقرة بارزة من تعليقه عىل 

م من هؤًلء صنفان: صنف يعرف بالعامة وآخر يعرف بالسادة، كام كان عليه والقو 

الحال يسلب  الحال يف كثري من مدننا. ويف هذه  عليه  فارس، وكام  أهل  عند  الحال 

سادتهم عامتهم، وميعن السادة يف اًلستيالء عىل أموال العامة إىل أن يؤدي بهم األمر  

 35زماننا هذا ويف مدننا هذه.أحيانًا إىل التسلط، كام يعرض هذا يف 

بل قال البعض    36هذا النقد، ًل سيام لـ»زماننا هذا ومدننا هذه« كان »لغة قوية غري معتادة«.

 37إنه قد يكون السبب وراء طرد املوحدية ًلبن رشد.

إقامة    يدعي  الذي  الحاكم  يف  حتى  يكون  قد  اًلستبداد  أن  رشد  ًلبن  أيًضا  املهمة  اآلراء  من 

، مقاباًل  نوموسًلحظ ابن رشد هذا عند اإلشارة إىل أفالطون، الذي كان مفهومه عن القانون،  الرشيعة.  

 للرشيعة اإلسالمية: 

الناس ليجعلهم يتمسكون   الرجل )املستبد( قهر كل  قال أفالطون: إن من شيمة هذا 

التوجيه واإلرشاد الصحيح   أنه ليس مبستبد، وإمنا يبغي  املرء  بالدستور حتى ليظن 

س بعامة عن طريق توزيع امللكية والفوائد بينهم، وأنه ليست لديه أية نية سوى للنا

 38اًلعتناء بكافة الناس وتحسني املدينة.

فعىل املرء أن يحذر من املستبدين الذين ادعوا أنهم مل يكونوا إًل يعتنون بالناس. إن »متسكهم   

بن رشد من »استعامل الرشيعة لتقوية  بالدستور« قد يكون مجرد مظهر زائف. بهذه اإلشارات، حذر ا
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وفكرة »العلم السيايس« نفسها    39املستبدين« وهي إشارة »نادرة جدا يف الفكر السيايس اإلسالمي«.

 40بقيت شبه معدومة يف العامل اإلسالمي إىل العرص الحديث.

فرانز روزنثال )ت.    املتأخر  الباحث  الثقايف2003كان  التاريخ  الذين درسوا هذا  . كتب  ( من 

روزنثال أن املفكرين املسلمني ًلحظوا »عظمة الحرية ووهنها« ولكن هذه املالحظة بقيت نظرية فقط. 

وأضاف، »رمبا حلم بعض الفالسفة، أو حتى سعوا يف إقناع الحكام بُحسن إقامة اختبار عميل، ولكنهم 

 41مل يحققوا نجاًحا كبريًا، من هؤًلء الفالسفة ابن رشد«.

 الدول، والرضائب ابن خلدون، و 

الفكر  األرسطي يف  الفصل  وفاته  أغلقت  إذ  العظام،  الكالسييك  اإلسالم  فالسفة  آخر  رشد  ابن  كان 

اإلسالمي. ولكن، بعد قرنني، جاء مفكر مسلم عظيم نأى بنفسه عن مجال الفلسفة الخطر، ولكنه تقدم 

 ابن خلدون.بالعقالنية فيام نسميه اليوم »العلوم اًلجتامعية«. هذا املفكر هو 

، وًلحظ اآلليات اًلجتامعية والسياسية يف شامل إفريقيا، 1332ُولد ابن خلدون يف تونس عام   

، التي قدمت لكتابه األكرب عن التاريخ. رشح ابن خلدون يف هذه املقدمةوهو ما فصله يف كتابه األهم  

ة اإللهية واللعنة اإللهية، وهو  املقدمة صعود وهبوط السالًلت مببدأ »السبب والنتيجة«، ًل مببدأ النعم

 42أمر »كان يُستغرَب من مؤرخ إسالمي«.

من مالحظات ابن خلدون العالقة بني اًلزدهار والحرية اًلقتصادية. ًلحظ ابن خلدون أن امللوك  

وبريوقراطيات،  أكرب  جيوًشا  فيوظفون  أيديهم،  يف  املال  فيكرث  طويلة،  فرتات  السلطة  يف  يبقون 

 باإلكراه«، »وبياعات ورشاءات باإلكراه«، ورضائب كبرية لتمويل كل هذه األصول. ويفرضون »أعامًًل 

 ولكن ابن خلدون ًلحظ أن هذه القوانني »تثقل كاهل العامة وتتعبهم«، ونتيجة ذلك: 

تكسد األسواق لفساد اآلمال )بالربح(، ويؤذن ذلك باختالل العمران ويعود عىل الدولة 

 43أن تضمحل.وًل يزال ذلك يتزايد إىل 

باملقابل، عندما يتعامل الحكام »باملسامحة واملكارمة وخفض الجناح والتجايف عن أموال الناس والغفلة 

 عن تحصيل ذلك«، يرى ابن خلدون أن األمور تتحسن للجميع: 
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وإذا قلت الوزائع والوظائف )الرضائب( عىل الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكرث 

تلك  اًلعتامر   أعداد  كرثت  اًلعتامر  كرث  وإذا  املغرم،  بقلة  اًلغتباط  لحصول  ويتزايد 

 44الوظائف والوزائع فكرثت الجباية التي هي جملتها.

أثرت آراء ابن خلدون هذه ببعض املفكرين املسلمني الذين تبعوه. من هؤًلء تلميذه املقريزي، 

من    45»األمر الوحيد الذي ًل رضيبة عليه هو التنفس«.الذي نقد حكم املامليك يف مرص، الذي أصبح فيه  

انتقد كذلك املامليك، الذين شملت رضائبهم املوارد   العلامء الذين عارصوه أيًضا األسدي، وهو سوري 

األموال   هذه  أن  الظاهر  »ويف  األسدي،  كتب  السمك.  ومصايد  واملراعي  والنطرون  كامللح  الطبيعية 

الخبيثة الوجوه  بهذه  وظلم   املحصلة  فساد  إمنا هي  الباطن  لألعوان ويف  ومعونة  للسلطان  مصالح 

 46وتخريب وفسوق وعصيان وعوائد رديئة قد ظهرت واستمرت وصارت من القواعد لتخريب البلدان«.

املؤرخ  منهم  عرش،  السابع  القرن  يف  العثامنيني  املصلحني  بعض  يف  أيًضا  خلدون  ابن  أثر 

من هذه    47»نجاح الحكام الكفار عائد إىل السياسة العقلية«.  الرسمي مصطفى نعيمة، الذي ًلحظ أن 

 48السياسة، ذكر نعيمة »زيادة فعالية الجباية ًل زيادة الرضائب« واستعامل عوائد الرضائب بفعالية.

وهي  –ولكن برغم هذه الدعوات، بقي الفكر اًلقتصادي العثامين مركزًا عىل إرشافية الحكومة وإدارتها  

 49وفاقًدا ألهم رأيني ًلبن خلدون: محدودية الدولة ووسائل اًلعتامر. –بدائية« »شبه اشرتاكية

كان أمله لدراسة املجتمع    50يف ذلك الوقت يف العامل العريب، كان ابن خلدون »شبه منيس«. 

( ابن خلدون، ألن  1497ملجرد الدراسة غري شائع حتى يف زمنه. استنكر عامل الحديث السخاوي )ت.  

  51أن »التاريخ مساعد للعلوم الدينية، و... هدفه الرئيس اختبار صحة سالسل رواة الحديث«.  األول يرى

وحاول    املقدمة( أهمية  1905يف أواخر القرن التاسع عرش، عندما أدرك املصلح األكرب محمد عبده )ت.  

 52أن يجعلها يف منهج جامعة األزهر، قيل له إنها »مخالفة لرتاث التعليم يف األزهر«.

بعض   بفضل  جزئيا  العرشين،  القرن  يف  إًل  يستحقها  التي  الشهرة  خلدون  ابن  يكتسب  مل 

الغربيني الذين وجدوا عمله مثريًا لالهتامم. كانت حجته لخفض الرضائب )وضد تدخل الحكومة يف  

عود  اإلنتاج( ملهمة للمدافعني عن السوق الحرة يف اًلقتصاد. من هؤًلء اًلقتصاديني آرثر ًلفر، الذي ي

ابن خلدون. إىل  الرضائب،  أفضل معدًلت  »منحني ًلفر« عن  املعروف  أيًضا رونالد   53منحنيه  ومنهم 
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، ثم يف مقالة يف 1981ريغان، الرئيس األربعون للوًليات املتحدة، الذي، أوًًل يف مؤمتر صحفي عام  

ية، كانت الرضائب  ، اقتبس أهم مالحظات ابن خلدون: »يف مبدأ اإلمرباطور1993عام    نيويورك تاميز

 54منخفضة والعائدات كثرية. عند نهاية اإلمرباطورية، أصبحت الرضائب مرتفعة والعائدات منخفضة«.

 

 اللني األشعري أمام اًلستبداد 

إىل هنا يف هذا الفصل، رأينا »ًلسلطوية« املعتزلة، واآلراء النقدية لفالسفة اإلسالم ضد اًلستبداد. ورأينا 

ن لتقييد الدولة. ومع أن هذه اآلراء متثل فروًعا مختلفة يف الفكر اإلسالمي، فكلها كذلك حجة ابن خلدو 

النظرية   النامذج  أو  التجريبية  املالحظات  عىل  قامئة  الحجج  فيه  تكون  عقليا  مجاًًل  السياسة  تجعل 

إن مل    كاإلغريق. وكان املصري السيئ لكل هذه اآلراء هو التجاهل،  – املقتبسة أحيانًا من حضارات أخرى

 يكن الشجب والقمع.

يف ذلك الوقت، كانت السياسة اإلسالمية عىل العقيدة األشعرية، التي ترى أن املجال السيايس  

املعتزلة   الرأي، ورأي  الثالث عرش هذا  القرن  ابن  الشافعي  النووي  الفقيه  مجال ديني ًل عقيل. رشح 

 املخالف، بوضوح: 

ه يجب نصب خليفة، وعىل أن وجوبه بالرشع وأجمعوا )أي الشافعية األشاعرة( عىل أن

الخليفة،   نصب  يجب  ًل  فقالوا  الخوارج  وبعض  كاألصم  بعضهم  وخالف  بالعقل  ًل 

 55وخالف بعض املعتزلة فقالوا يجب بالعقل ًل بالرشع وهام باطالن.

َوأَِطيُعوا الرُسوَل َوأُويِل  استنتج األشعرية مذهبهم من آية قرآنية: »يَا أَيَها الِذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللَه   

ِمنُْكْم«. حياته  56األَْمِر  يف  النبي  عينهم  أمراء  يكونون  قد  هنا  األمر  املفرسين    –أولو  بعض  قال  كام 

أو قد يكونون أي أحد »ذي أمر منكم« يف أي زمان وأي مكان. ذهب األشاعرة إىل هذا الرأي    57املبكرين.

اعة أي حاكم مسلم. جاء يف الحديث، »سيليكم بعدي وًلة، فيليكم  األخري. وقبلوا األحاديث التي تأمر بط

 58الرب بربه، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا يف كل ما وافق الحق«.
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، التي اتفق عليها تسعون عاملًا بارزًا يف  العقيدةجعل ابن حنبل هذا الخضوع أوضح يف كتابه   

كل خليفة بر وفاجر«، وأضاف وجوب طاعة السالطني، »وإن  عرصه. كتب فيها: »الجهاد )صالح( مع  

 59مل يكونوا بررة وًل أتقياء وًل عدوًًل«. كذلك يجب دفع الرضائب إىل األمراء، »عدلوا فيها أم جاروا«.

هذا الخضوع الواضح لالستبداد مل ينتقده إًل املعتزلة. كتب أحد علامء املعتزلة يف أوائل القرن  

 قيدتهم«:التاسع: »إن من ع

البالد )اإلسالمية(، عىل أن يكون   أن يجعلوا اإلمام يف كل عرص كل من سيطر عىل 

متدينا بدينهم، ويرون الصالة خلفه فرًضا، والجهاد معه فرًضا، وله عندهم أن يقيم  

 60الحدود )العقوبات(.

ة عىل  وهو مصطلح ازدرايئ يراد به الحرفيون، ويدل عاد –الحشوية  انتقد عامل معتزيل آخر  

ظاملًا«.  –الحنابلة كان  وإن  تغلب،  ملن  »الطاعة  يظهرون  نفسه،    61ألنهم  األمر  كذلك  الجاحظ  انتقد 

 62»وزعمت نابتة عرصنا، ومبتدعة دهرنا، أن سب وًلة السوء فتنة، ولعن الجورة بدعة«.

  (، الذي 1058اتخذت هذه العقيدة الخاضعة أوضح أشكالها عىل يد أيب الحسن املاوردي )ت.   

كتابه   السلطانيةأصبح  أفضل   األحكام  أن  املاوردي  رأى  السني.  السيايس  الفكر  املعياري يف  النص 

طريقة ًلنتخاب خليفة هي اقرتاع املسلمني البارزين )»أهل الحل والعقد«(، ولكنه يف الوقت نفسه أجاز 

،  حق السلطنةمصطلح    . سك املاوردي أيًضاتغلبوهي دعوة بعيدة عن نقد الفالسفة لل  –إمارة اًلستعالء

وشمل فيه عقوبات وحشية، وأضافه إىل فئتني من »الحقوق« يعرفهام املسلمون الكالسيكيون: »حقوق  

 الله«، و»حقوق الناس«.

بعد قرنني، رفع عامل أشعري آخر، هو عضد الدين اإليجي، الذي رأينا اعرتاضه عىل علم الفلك   

ها قريبة من التتويج اإللهي. »مل يحتج اإليجي لحق األمة  الطبيعي من قبل، مكانة الحاكم املسلم، وجعل

 64يف انتخاب واحد منهم ميثلهم«، بل اقتضت حجته أن »اإلمام السني يختاره الله مبارشة«.

مل كان األشاعرة هكذا يريدون تقوية حكامهم؟ هل لهذا األمر عالقة بنظرية املعرفة عندهم؟ هذا   

لوم الحديثة« درسه أوفامري أنجوم، وهو أكادميي مسلم معارص، يف  السؤال، الذي »قلام ُدرس يف الع
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. يالحظ أنجوم أوًل، أنه يف القرون املؤسسة لإلسالم،  السياسة والقانون واألمة يف الفكر اإلسالميكتابه  

املمتدة من السابع إىل الثاين عرش، كان بني املسلمني رؤيتان سياسيتان مختلفتان. األوىل هي »املرتكزة 

ىل األمة«، التي ترى أن السلطة السياسية أمر وكله الله إىل األمة اإلسالمية التي لها الحق أن تنتخب  ع

قائًدا مسلاًم وأن تعزله إذا طغى. والرؤية الثاين هي »املرتكزة عىل الخالفة«، ترى أن الحاكم مختار من  

 الله، وأن »إقامته« قد تكون مجرد استعالئه بالقوة الوحشية. 

اإلمامة مسألة  النق  أن  رأوا  الذين  ازدهرت بني  األمة«  املرتكزة عىل  »الرؤية  أن  الرئيسة هنا  طة 

مل    65أما »الرؤية املرتكزة عىل الخالفة«، فكانت تقوم عىل »إنكار ًلهويت للعقل«.  –كاملعتزلة–»عقلية«  

 يكن هذا األمر يف رأي أنجوم مصادفًة:

ها الوحي مختلفة )عن التي يراها العقل(  كانت مؤسسة الخالفة/اإلمامة التي نص علي

يف أنها تبقى فرًضا وإن مل تأت مبنافع عقلية. هذا األمر متسق اتساقًا كبريًا مع التأكيد 

األشعري العقدي عىل أن أوامر الله ًل غاية لها، وأن له أن يأمر الناس بفعل أفعال ًل 

 66مسوغ لها يف العقل، أو حتى بفعل أفعال مستحيلة.

رة أخرى، العقيدة التي ترى أن حكمة الله ًل تُسأل مناسبة لسياسة تكون فيها حكمة الحاكم بعبا

 كذلك، ًل تُسأل. 

 

 الحقوق اإللهية مللوك املسلمني 

السلطة  »سيادة  إىل  تقود  قصد«،  بغري  أو  »بقصد  األشعرية،  العقيدة  جعلت  التي  األسباب  هي  هذه 

وهي    67العقيدة األشعرية، »منذ نشأتها، عقيدة السلطة املنترصة«.السياسية املطلقة«. من أجل ذلك ظلت  

)ت.   الرازق  عبد  التي جعلت  نفسها  العقيدة  1966األسباب  يجد  اإلسالم،  لتسييس  املؤسس  الناقد   ،)

عبد  رأى  باملقابل،  للملوك«.  اإللهية  »الحقوق  هي  التي  األوروبية  بالفكرة  مذكرة  األشعرية  السياسية 

 68ة املعتزلة كانت شبيهة بنظرية العقد اًلجتامعي لدى جون لوك.الرازق أن عقيد
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أيًضا   العلامء  بالعكس، كان هؤًلء  بل  األشاعرة.  العلامء  للسلطة عند  مل يكن هذا بسبب متلق 

 69كارهني لالستبداد، وقد كان تأكيدهم عىل وجوب اتباع الحكام للرشيعة أحيانًا يحد من سلطة الحكام.

داد مل يكن إًل النصيحة األخالقية للحاكم، ومل يقدم أي آلية ضد اًلستبداد بالسلطة، ولكن حلهم لالستب

)ت.   رشيد رضا  به  نقدهم  ما  محقا.1935وهو  محدودة    70(  كانت  عندهم  األخالقية  النصيحة  حتى 

ء  إحياباألحاديث التي كانت أيًضا محابية للحكام وضوًحا. يذكر الغزايل حديثني منهام يف كتابه األهم  

 . يذكر واحد منهام:علوم الدين

من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فال يكلمه بها عالنية، وليأخذ بيده، وليخل به، فإن  

 71قبلها قبلها، وإًل كان قد أدى الذي عليه والذي له.

 72ويقول الحديث الثاين، »من أهان سلطان الله يف األرض أهانه الله«. 

نية والسلطة املطلقة كان حاساًم يف تاريخ العامل املسلم. بني العامل  هذا الزواج بني العقيدة اإلميا 

، أن هذا الزواج أدى إىل »تحالف بني  اإلسالم والسلطوية وقلة التطويرالسيايس أحمد كورو يف كتابه  

)فكر  املستقل  الفكر  التحالف  هذا  همش  عليها.  وحافظ  السياسية  السلطوية  أقام  والعلامء«  الدولة 

العقالنيني والفالسفة(، وقلل من شأن التجار. يرى كورو أن نتيجة ذلك كانت ضعف القوتني    الالهوتيني 

 73املثقفني والربجوازية.–اللتني قادتا الحركة الليربالية يف أوروبا 

ومام بقي ضعيًفا أيًضا فكرة وجوب تقييد سلطة الحكام. رأى محمد عبده هذه املشكلة يف بلده   

تاسع عرش. »ثم كنت فيمن دعا األمة املرصية إىل معرفة حقها عىل حاكمها، مرص يف أواخر القرن ال

 74وهي هذه األمة مل يخطر لها هذا الخاطر عىل بال من مدة تزيد عىل عرشين قرنًا«.

إىل اليوم، بقي »تحالف الدولة والعلامء« قامئًا يف الدكتاتوريات اإلسالمية، وهي غري قليلة، إذ  

عل من  كثري  يتحرج  أنهم  ًل  ميثلون  هؤًلء  دام  ما  األوتوقراطيني  الحكام  حكم  يسوغوا  أن  الدين  امء 

مدافعون عن الدين. أول قاعدة يف هذا النموذج أًل يُسأل كيف وصل الحاكم إىل السلطة. يوضح نص 

سعودي معارص هذه املسألة بال مباًلة: »إن وجود الحاكم يف املجتمع املسلم من واجبات الدين املهمة،  

أما القاعدة الثانية، كام يذكر النص نفسه، فهي    75كانت الطريقة التي وصل فيها إىل السلطة«.  مهام
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وما دامت مخالفة الرشيعة    76»الطاعة والوًلء« للحاكم، »يف كل يشء ًل يخالف الرشيعة اإلسالمية«.

 واتهم. اإلسالمية يقف تعريفها عىل علامء الدين، فال حق للمواطنني العاديني أن يرفعوا أص

الكونية، كل معارضة للحاكم    الرؤية    – سواء أكانت مظاهرة عامة أو مجرد تغريدة–يف هذه 

ميكن تجرميها بتهمة الفتنة. ًل تكون املعارضة رشعية إًل عندما ميكن اتهام الحاكم بأنه »مرتد« يستحق  

باًلغتياًلت«. املمتزج  ثقافة سياسية، بعبارة   هي   77القتل. والنتيجة هي ثقافة سياسية من »اًلستبداد 

 أخرى، يستطيع املرء بسهولة مراجعة تاريخها يف الرشق األوسط. 

 من املستبدين يف األرض إىل إله السامء 

لنضيفها: مل   أمامنا طبقة  العقيدة اإلسالمية والسياسة اإلسالمية، مل تزل  العالقات بني  فوق كل هذه 

 78ل جعلت صفات هؤًلء املستبدين أوصافًا لله.تكتف األشعرية بتسويغ حكم املستبدين يف األرض. ب

ملعرفة معنى هذا، فلنتذكر اإلله الذي يعتقد به األشاعرة. إنه إله له قوة مطلقة، وًل حد لسلطته  

النزوية املتقلبة. له أن يكافئ أو يعاقب مخلوقاته كام يشاء، وليس ألحد أن يسأله »ملاذا؟«. هذا اإلله غري  

املثل ملتزم بقاعدة وًل قان إله يعمل حسب  إنه  ون وًل مبدأ. بل إرادته أصل كل قاعدة وقانون ومبدأ. 

 القائل: »القوة هي الحق«.

هذا التعريف هو نفسه تعريف الحاكم املستبد، الذي ًل يحرتم قانونًا وًل قاعدة وًل مبدأ. بل إن   

ه األشاعرة أنفسهم. كام قال  من الالفت للنظر أن هذا التشبيه بني املستبد يف األرض وإله السامء ذكر 

 األشعري نفسه: 

وًل فوقه مبيح    أنه املالك القاهر الذي ليس مبملوكوالدليل عىل أن كل ما فعله فله فعله:  

وًل آمر وًل زاجر وًل حاظر، وًل من رسم له الرسوم وحد له الحدود، فاذا كان هذا هكذا  

 79مل يقبح منه يشء.

ا  بها  يحتج  التي  أيًضا  الحجج  الله  من  عدالة  تعريف  عند  املعتزلة صفته  –ألشاعرة  عند  وهي 

 هذه الحجة املعربة. »ًل يتصور منه ظلم وًل جور«، بعبارة أحد األشاعرة، الذي أضاف:  –األساسية
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ولو أنه سبحانه أهلك جميع خلفه يف طرفة عني مل يكن بذلك جائرًا عليهم وًل ظاملًا  

 80 ملكه ما يشاء.، وله أن يفعل يففإنهم ملكه وعبيدهلهم، 

، فال ميكن أن يكون فعله باطاًل. وهذه، –وهو الكون الذي خلقه–فإذا كان الله يفعل يف ملكه   

 مرة أخرى، إشارة إىل حاكم مستبد ًل يُسأل عام يفعل يف ملكه.

الظريف  مذهبها  عىل  لتستدل  األرض  املستبدين يف  عىل  كذلك  األشعرية  ليس    –اعتمدت  أنه 

قوانني بل هي »عادات« الله. من املصادر املثرية لالهتامم التي تذكر هذا األمر موىس بن ميمون، للطبيعة  

 الذي يالحظ وهو ينتقد األشاعرة هذا األمر:

يقولون إن اليشء املوجود يف حد معني وأشكال وصفات وأبعاد ثابتة، ليس كذلك إًل  

، وًل يرتك عادته هذه وارع املدينةكام أن امللك عادًة يعتيل حصانه يف ش اتباًعا لعادة،  

 81أبدا، ولكن ليس يف العقل استحالة أن مييش عىل قدميه يف هذه الشوارع.

 82وأضاف ابن ميمون »وعىل هذا األساس كل نسجهم«. 

ليس معنى هذا أن األشاعرة كانوا يقصدون إساءة وصف الله ألهداف رشيرة. ليس الكالم هنا 

أثر الظروف اًلجتامعية السياسية عىل مفاهيم العقيدة. ألن الله، وهو عن مؤامرة. بل نحن نتكلم عن  

السلطة املطلقة، غيب ًل ميكن الوصول إليه، مييل الناس إىل تخيله كام يتخيلون السلطات األرضية من  

قياس كاألب وامللك والسلطان. بل هذا األمر مؤسس يف الرتاث اإلسالمي نفسه، يف مفهوم  –حولهم  

 . الغائبالشاهد عىل 

من أجل ذلك نرى أن الثقافات التي تصبح فيها العالقة مع السلطة األرضية أقل هرمية، تصبح  

اآلراء   حلت  حيث  الغربية،  املسيحية  يف  حدث  التحول  هذا  تصاغرًا.  أقل  أيًضا  فيها  اإللهية  العقائد 

والتي كان اإلله فيها –« التي تقبل حرية اإلرادة، محل اآلراء الجربية التي كانت يف املايض  »اللربتارية

. يالحظ درك بريبوم، فيلسوف الدين املعارص، هذا التغري املثري لالهتامم ويقدم تفسريًا  –أيًضا مستبدا

 له: 
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عرش، عىل  يبدو أن الحتمية الالهوتية )الجربية( مل تزل يف تراجع منذ القرن الثامن  

األقل بني املسيحيني. مل هذا التغيري؟ من الفرضيات املثرية أنه تغيري موافق لتغري يف  

فهم الناس لعالقتهم بالله. شهد القرنان الثامن عرش والتاسع عرش اتجاًها نحو جعل  

ميكن   البرش.  األفراد  بني  بالعالقات  بتشبيهها  شخصية،  عالقة  بالله  اإلنسان  عالقة 

النموذج يجعل األطراف فيه حرة يف اًلستجابة فيام بينها. حل هذا الرأي   القول إن هذا

أو سيد، وهو رأي  الله كالعالقة مع سلطة، كملك  العالقة مع  الذي يرى  الرأي  محل 

 83موافق للحتمية الالهوتية وبعض أنواع اإلرادة الحرة املحدودة.

قيدة الصحيحة النهائية، املستقلة عن طبًعا، قد يطمح املرء إىل معرفة طبيعة الله الحقة، والع

الظروف السياسية اًلجتامعية املتغرية. ولكننا نحن البرش لن نستطيع الخروج من واقعنا األريض، ولن  

نستطيع اإلحاطة بالحقيقة املطلقة. ولكننا عىل األقل نستطيع أن ندرك أن ما أتانا يف الرتاث الديني  

تامعية يف زمنه. يف اإلسالم، يعني هذا أن الرتاث الديني السائد، يحمل بقايا من الظروف السياسية اًلج

 الذي تسوده األشعرية، يحمل آثار ثقافة سابقة للحداثة، فيها استبداد سيايس. 

ويعني هذا أيًضا أننا نحن مسلمي العرص الحديث غري مضطرين إىل تقديس األشعرية. وليس  

بدائلها يف اإلسالم املبكر، كاًلعتزال أو الفلسفة،    –أو دوغامئيا –معنى هذا أن علينا أن نقبل قبوًًل كاماًل  

ًلهوت جديد   تأسيس  نستطيع  للحكمة،  األوسع  املصدر  هذا  بوجود  منها.  اًلستفادة  نستطيع  ولكننا 

يعتقد بإله معقول مفهوم، وطبيعة إنسانية متمكنة ومكرمة. وعىل هذا األساس، نستطيع تطوير فقه  

 جديد يوافق زماننا.

ولكنني أرشت إىل بعض مالمحه.    –كيف نفعل هذا؟ هذا سؤال كبري ليس يف مجال هذا الكتاب 

أن نطور فلسفة أخالقية عن »الخري« و»الرش«، نعيد عىل أساسها تفسري تراثنا   املسلمني  علينا نحن 

ًل عىل  الديني املوروث. وعند إعادة تفسري الرشيعة، علينا أن نركز عىل »مقاصد« اإلله يف األحكام،  

األحكام بحرفيتها. ونحن محتاجون أيًضا إىل نظرة كونية أقرب إىل العلم، تفرس الظواهر بالقوانني  

والحقائق، ًل بافرتاضات عقولنا السابقة. وليك نستطيع أن نفعل كل هذا، علينا أن نخرج من احتوائنا  

 هام فيها.الذايت وأن نتصل ببقية اإلنسانية لنستطيع التعلم من إنجازاتها واإلس
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ونعيد النظر يف فهمنا له. ما من مسلم ينكر أن القرآن   –القرآن–علينا أن نعود إىل جوهر ديننا   

من الله، وإًل ملا كان مسلاًم. ولكن قد يقرأ اإلنسان القرآن بعقلية أشعرية، هي الطريقة السائدة لقراءته، 

ا بهذه  سنقوم  القادم،  الفصل  معتزلية. يف  بعقلية  يقرأه  املعتزلية  وقد  الذي  –لقراءة  الفرق  وسرنى 

 تصنعه.
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 الفصل العارش 

 العودة إىل مكة 

 الخطوة األساسية األوىل . . . هي أن مييز املسلم حًقا بني اإلسالم املعياري واإلسالم التاريخي. 

 1(، عامل إسالمي1988فضل الرحمن )تويف عام  –   

 

 

التقليدي، مثة سورة قصرية جًدا عن رجل يدعى أبا لهب، جاء فيها: »تَبَّْت  يف أواخر القرآن، وفًقا لرتتيبه  

«، ومن ثم تخربنا السورة أنه وزوجته سيحرتقان يف الجحيم عقابًا شديًدا لهم من   يََدا أيَِب لََهٍب َوتَبَّ

 2الله.

وى رجال  ولكن مل كل هذا الغضب عىل أيب لهب؟ وفًقا للمصادر اإلسالمية، كان أبو لهب أحد أق 

مكة يف فجر اإلسالم، وهو عم النبي محمد أيًضا، ولكنه أصبح أحد ألد أعدائه. وحني بدأ النبي بتحذير  

الناس من عبادة األصنام برفقة بضع عرشات من املؤمنني من حوله، ظهر الحقد الذي يكنه كل من أيب 

له جسديًا أيًضا. ويف الواقع،   لهب وزوجته. فلم يقترص األمر عىل إساءتهام اللفظية ملحمد، بل تعرضا

استخدم أبو لهب عبارة »تبت يداك« نفسها خالل حديثه مع الرسول. لذلك، ميكن القول إن القرآن قد  

 3وجه غضب أيب اللهب ضده.

ويف يومنا هذا، يتلو املسلمون آيات عن أيب لهب يف كثري من األحيان، فهذه السورة هي إحدى  

تخدم كثريًا يف الصلوات اليومية. ولكن قلة قليلة من املسلمني، عىل كل  السور العرش القصرية التي تس

حال، يتوقفون للحظة ويفكرون يف اللغز الالهويت الذي تطرحه هذه السورة عىل الرغم من العقيدة  

اإلسالمية السائدة التي رسختها كل من األشعرية والحنبلية: القرآن نص »غري مخلوق«، إذ كان موجوًدا  

 ه قبل بداية الزمان. لدى الل
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أبا لهب قبل وقت    أدان  الله قد  القرآن »غري مخلوق« حًقا، إذن ًل بد أن  إذا كان  اللغز:  وإليكم 

طويل من وًلدته حتى. وهذا يعني أن خبث هذا الرجل العريب الذي عاش يف القرن السابع جنبًا إىل 

فني مسبًقا« وحسب، بل مقدرين يف  ليسا »معرو   –جنب مع الحكم الصادر ضده مقدران سلًفا من الله  

األبدية أيًضا. ولكن يف هذه الحالة، مل يتحمل أبو لهب املسؤولية؟ إذا قدر الله أفعاله وحكم عليه بنار 

 جهنم بسبب هذه األفعال ذاتها، ألن يكون هذا أمر غري عادل؟  

اإل   القرن  التساؤًلت يف  أثار عامل يدعى عمرو بن عبيد هذه  الثاين، عىل حد معرفتنا،  سالمي 

املعتزلة. وهو تلميذ الحسن البرصي الذي تناولنا   –وميكن للمرء أن يحزر انتامءه الالهويت بسهولة  

غري   »القرآن  عقيدة  عن  دافعوا  الذين  أولئك  ملواجهة  الثاين.  الفصل  يف  الحرة  اإلرادة  حول  رسالته 

لكفار الجاحدين. فمن املستبعد، بحسب املخلوق«، تحدث ابن عبيد عن إدانة القرآن أليب لهب وغريه من ا

رأيه، أن يكون الله قد أدانهم قبل أن يخلقهم حتى، فلو كان ذلك صحيًحا »ملا كان لدى الله أي حجج  

 4ضدهم«.

ويف املقابل، استند أولئك الذين دافعوا عن عقيدة »القرآن غري املخلوق« غالبًا إىل آية جاء فيها  

ويف كثري من األحيان، ساوى املفرسون هذا اللوح الغامض مبا    5محفوظ.أن القرآن مكتوب عىل لوح  

ولذلك، يعتقد العديد أن القرآن الذي بني أيدينا   6يسمى »أم الكتاب«، التي يصفها القرآن بأنها عند الله.

يتبني  اليوم كان بأكمله موجوًدا قبل نزوله عىل النبي محمد. وعىل الرغم من ذلك، وبعد القراءة املتأنية،  

لنا أن أم الكتاب ليست القرآن نفسه، بل »معرفة الله وحكمته وسيادته«، والتي منها يشتق القرآن جنبًا  

فال عجب يف أن اليهود واملسيحيني يسمون »أهل الكتاب« وليس   7إىل جنب مع الكتب املقدسة السابقة.

 »أهل الكتب«. 

القرآن »مخلوقًا  « ومن ظنوه »غري مخلوق« لبضعة قرون، دام الرصاع املبكر بني من اعتربوا 

وانتهى بانتصار الطرف الثاين ألسباب تحدثنا عنها سابًقا. ولذلك يف يومنا هذا، تعترب عقيدة القرآن  

غري املخلوق مبثابة وجهة النظر الرسمية يف اإلسالم السني، إًل أننا لسنا مجربين عىل قبولها جزافًا 

. وحني نفكر يف قراءة القرآن باعتباره نًصا »مخلوقًا«، كام سنفعل يف باعتبارها ركنًا من أركان اإلميان

 هذا الفصل، ستبدو قصة أيب لهب وغريها من املوضوعات األخرى أكرث منطقيًة. 
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 نص سياقي 

إن كثريًا من الناس الذين يقرأون القرآن ألول مرة، وًل سيام أولئك الذين ًل ينتمون إىل الثقافة اإلسالمية،  

يجدونه محريًا. ولعل أحد أسباب ذلك هو أنه ليس كتابًا خطيًا: إنه ينتقل من موضوع إىل آخر ومن  

لسور التي تتدرج من األطول  قصة إىل أخرى. وهذا أمر واضح خصوًصا فيام يتعلق بالرتتيب الشائع ل

 إىل األقرص وًل تتبع أي تسلسل زمني.  

وعىل أية حال، اًلفتقار إىل وجود تسلسل زمني ليس التعقيد الوحيد هنا. فالتعقيد الحقيقي   

هو أن القرآن مكون من مجموعة رسائل إلهية تلقاها النبي محمد خالل أوقات مختلفة من بعثته النبوية 

ًة وعرشين عاًما. ولكن عند قراءتنا للنص، سرنى الرسائل اإللهية دون أن نتمكن من  التي استمرت ثالث

َن   فهم ما تحويه بالضبط. فمن املمكن أن نسمع مثاًل أن الله يوجه إنذاره األخري إىل »الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ

أو ما أسفر عن إنهائها. ولكننا ًل نعرف أي يشء عن ماهية هذه »املعاهدة« أو رشوطها    8الُْمرْشِكنَِي«.

نْيَا«، ولكننا ًل نستطيع حًقا أن »نتذكر«   ومن املحتمل أن نقرأ آيًة جاء فيها: أتذكرون »إِذْ أَنتُم ِبٱلُْعْدَوِة ٱلدُّ

مل يواجهوا أي مشاكل    –النبي وصحبه –  من يخاطبهم القرآن مبارشةً هذا الحدث ألننا مل نكن هناك. وأما  

رآن بتجاربهم الحياتية، بينام أنتم، من تقرأون هذه اآليات نفسها بعد مرور  يف ربط ما يشري إليه الق

 قرون من الزمن، ًل ميكنكم فهم ما حدث. 

، إذ يعطينا فكرًة حول خلفية أسباب النزولولحسن الحظ، نشأ يف التقليد اإلسالمي علم يسمى   

من نزول القرآن، لذا مل يكن دقيًقا  بعض اآليات القرآنية. ولكن مل ينشأ هذا العلم إًل بعد بضعة قرون  

وعالوًة عىل ذلك، اعتقد العديد من    9يف املائة من اآليات.  10أبًدا ومل يطرح »أسبابًا« سوى ألقل من  

لنزول اآليات  سببًاأي أنها كانت  –الفقهاء أن »أسباب« النزول هذه ًل تحرص اآليات يف سياقها األصيل 

افرتض   11.العربة بعموم اللفظ ًل بخصوص السببلقول الفقهي:  ومن هنا جاء ا  10.مصدرهاومل تكن  

ما بعد  بعض العلامء األشاعرة أيًضا أن كل األسباب كانت »واقًعا برشيًا خلق عمًدا ليكون مبثابة تربير  

ولذلك، ًل عجب يف أن عقيديت القرآن غري املخلوق والقدر البرشي    12لكشف هذه النصوص«.  حديث 

 13وثيًقا. مرتابطتني ارتباطًا



151 
 

ما يزال هذا الرأي سائد بني املسلمني السنة. إنه يجرد القرآن من سياقه، ويلمح ضمنيًا أن جميع  

 وصايا القرآن صالحة متاًما وقابلة للتطبيق يف أي زمان ومكان. 

ولكن مثة وصايا قرآنية ًل ميكن أن تطبق يف يومنا هذا بكل تأكيد. دعونا نفكر، عىل سبيل   

بالنسبة ملن خاطبهم القرآن بشكل مبارش، كانت هذه األشهر وأهميتها أمرًا   14»األشهر الحرم«. املثال، يف  

يف غاية الوضوح: عاشت القبائل العربية معارك وغارات مستمرة، ولكن سميت أربعة من األشهر اًلثني  

بأ  السفر  من  الناس  يتمكن  ليك  سالم،  فرتة  أنها  أي  »حراًما«،  القمري  التقويم  يف  للحج. عرش  مان 

ْهِر الَْحرَاِم«، علم من يخاطبهم القرآن بشكل مبارش   ْهُر الَْحرَاُم ِبالشَّ وبالتايل، حني جاء يف القرآن: »الشَّ

ولكن يف يومنا هذا، إن قلنا ذلك لشخص من السويد أو غواتيامًل أو اإلنويت، لن يعلم   15ما يعنيه ذلك.

 أبًدا ما يعنيه ذلك.  

ية القرآنية التي تخرب املسلمني أنه ينبغي عىل أوًلدهم أن يستأذنوهم »ثاَلَث  أو دعونا ننظر إىل اآل  

الِْعَشاء«. َن الظَِّهريَِة َوِمن بَْعِد َصالِة  ثِيَابَُكم مِّ الَْفْجِر َوِحنَي تََضُعوَن  َمرَّاٍت ِمن قَبِْل َصالِة 
فهذه اآلية    16

تشري بشكل واضح إىل إحدى العادات العربية املحلية، إذ اعتاد الناس عىل الدخول إىل منازلهم وخلع  

مالبسهم بسبب الحرارة الشديدة يف فرتة منتصف النهار. ومرًة أخرى، إذا أخربنا اإلنويت أو السويديني  

 بهذا األمر، فلن يجدونه منسجاًم مع واقعهم. 

ال  األمور  َملََكْت  ومن  »الَِّذيَن  إىل  املتكررة  اإلشارات  هي  القرآن  يف  أيًضا  املدهشة  سياقية 

الذي كان امتالكهم أمرًا طبيعيًا وشائًعا يف شبه الجزيرة    17أمَْيَانُُكْم«. العبيد،  إنه مصطلح يشري إىل 

لك، كان العديد ممن  ويف واقع األمر، يف العامل بأكمله تقريبًا. ونتيجًة لذ   –العربية خالل القرن السابع  

يخاطبهم القرآن مبارشًة من أصحاب العبيد، لذا تحدث إليهم القرآن عن واقعهم. وعىل وجه الخصوص، 

َما  ]بـ[   ... »إِْحَسانًا  العبيد معاملًة رحيمًة، وذلك من خالل وصايا مثل:  يعاملوا  بأن  القرآن  نصحهم 

اِل   ن مَّ اللَِّه الَِّذي آتَاكُْم« أو »َوًل تُْكرُِهوا فَتَيَاتُِكْم َعىَل الِْبَغاء«.َملََكْت أمَْيَانُُكْم« أو »َوآتُوُهم مِّ
وباإلضافة   18

 19إىل ذلك، سمح القرآن للعبيد برشاء حريتهم، وشجع عىل عتقهم باعتباره عماًل خرييًا.

  والسؤال الحاسم هنا هو: هل إشارة القرآن إىل العبيد تعني أنه ينبغي أن يكون هناك عبيد يف  

َن الظَِّهريَِة« اتباًعا ألحكام الله؟   املجتمع املسلم املثايل؟ وباملثل، هل ينبغي عىل املسلمني خلع »ثِيَابَُكم مِّ
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أم عليهم أن يسعوا إىل ترسيخ عادة »األشهر الحرم« يف مجتمعات ًل تتبع هذه العادات وًل تحتاجها  

 أيًضا؟  

 

 استعراض السلطة األبوية العربية 

سلمني يف يومنا هذا سيجيبون بالنفي عىل األسئلة املذكورة أعاله، فعبثية تعميم السياق  لعل معظم امل

من   العديد  عىل  العبثية  هذه  تنطبق  ذلك،  من  الرغم  وعىل  الحاًلت.  هذه  للغاية يف  واضحة  القرآين 

و سياق ورد  وه  –الحاًلت األخرى، مثل تعميم الثقافة األبوية لشبه الجزيرة العربية خالل القرن السابع  

املتعلقة   الظلم  أشكال  ملعالجة  »توفري سبل  أجل  من  بارًلس،  أسامء  تعبري  القرآن، عىل حد  ذكره يف 

 20]قبل اإلسالمي[« وحسب. الجاهيلبكراهية النساء يف القرن السابع 

تُُم وعىل سبيل املثال، حني طلب القرآن من الرجال املسلمني أن يعاملوا النساء بإنصاف »إِذَا طَلَّقْ  

وعىل الرغم من ذلك،    21النَِّساء«، كان يخاطب مجتمًعا الرجال فيه هم من يقررون أمور الطالق دامئًا.

 22اعترب معظم العلامء التقليديني هذا األمر مبثابة ترشيع لقاعدة عامة.

وبعبارة أخرى، اعتربوا أن الزوج يحق له أن يطلق زوجته متى شاء، يف حني ًل يحق للزوجة أن   

أو يف  –وعىل غرار ذلك، إن تعدد الزوجات الذي كان مربًرا    23لق زوجها إًل يف حاًلت »استثنائية«.تط

بسبب نقص عدد الرجال نتيجًة للحروب املستمرة أصبح مباركًا باعتباره شكاًل من    –الحقيقة مطلوبًا

قَوَّا »الرَِّجاُل  القرآنية:  العبارة  تكون  قد  وباملثل،  الرشعي.  الزواج  النَِّساِء«  أشكال  َعىَل    وصفيةً ُموَن 

وحسب، أي أنها ترشح ما كان عليه املجتمع العريب يف القرن السابع. وعىل الرغم من ذلك، اعتربها  

 24يرسخ منوذًجا أبويًا لإلنسانية. توجيهيجميع املفرسين الكالسيكيني تقريبًا مبثابة أمر 

األحيان عن التضحية بالنوايا األخالقية وعىل املدى الطويل، أسفر هذا النهج الحريف يف أغلب   

التي تكمن خلف الوصايا القرآنية. ولعل إحدى الحاًلت املؤثرة هي قانون الطالق الذي استمد من اآليتني  

 25التاليتني: »الطَّالُق َمرَّتَاِن«، و»فَإِن طَلََّقَها فَالَ تَِحلُّ لَُه ِمن بَْعُد َحتََّى تَنِكَح زَْوًجا َغرْيَُه«.
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إنها قاعدة غريبة حًقا، ولكن كان لها سبب وجيه: اعتقد العرب قبل اإلسالم أنه مبجرد أن يطلق  

، ليك تعرف ما إذا كانت حاماًل أم  العدةالرجل زوجته ينبغي عليها أن تنتظر مدة ثالثة أشهر، تسمى  

العادة، يف حد   ًل. ويف تلك الفرتة، يستطيع الزوجان أن يعودا إىل بعضهام البعض يف أي وقت. فهذه

لذا ًل عجب يف أن القرآن   –ذاتها، كانت منطقيًة باعتبارها إجراًء احرتازيًا لحاًلت اًلنفصال املترسعة  

وعىل كل حال، استغل بعض الرجال العرب هذه العادة عىل نحو يسء، وهذا أمر    26استمر يف تنفيذها.

 نعلمه بفضل عائشة، إحدى زوجات الرسول، التي ذكر أنها قالت: 

 

 كان الناس والجل يطلق امرأته . . . مائة مرة أو أكرث. 

 حتى قال رجل ًلمرأته: »والله ألطلقك تبينني مني وًل أوويك أبًدا...!«

 يف ذاك؟«قالت: »وك

 27قال: »أطلقك. فكلام همت عدتك أن تنقيض راجعتك«.

 

فذهبت املرأة املساء إليها إىل عائشة تطلب منها املساعدة، التي بدورها قصت ما جرى عىل النبي،  

يح  ِبإِْحَساٍن«. ًل ميكن ألي  وبذلك،    28فرسعان ما جاءه الوحي: »الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساك  مِبَْعُروٍف أَْو ترَْسِ

 رجل أن يطلق زوجته »مائة مرة« من أجل أن »يبقيها معلقًة«.

وعىل الرغم من ذلك، ظهرت مشكلة جديدة مع مرور الوقت: تطلق بعض األزواج ثالث مرات   

ولكنهم رغبوا بعدها حًقا يف العودة إىل بعضهم البعض مجدًدا. ولكن الفقهاء، الذين متسكوا بنص  

يسمحوا لهم بذلك أبًدا. وبدًًل من ذلك، توصلوا إىل حل رهيب: زواج قصري األمد من رجل  القانون، مل  

، أي التحليلوسمي هذا الزواج بزواج    30آخر، وينبغي حتى أن يكتمل هذا الزواج بحسب معظم الفقهاء.

 أو »مسموح« للمرأة أن تعود بعده إىل زوجها األسايس. حاللأنه 
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يتصور  أن  للمرء  ميكن  مر  وكام  عىل  املسلمني  األزواج  من  العديد  بأذية  التقليد  هذا  تسبب   ،

ومع ذلك، ما يزال هذا التقليد    31القرون، إضافًة إىل أنه أسفر عن بعض اًلنتقادات يف العرص الحديث.

، كشف صحفيو يب. يب. يس. عن وجود خدمات  2017قامئًا يف يومنا هذا، وحتى يف أوروبا. ففي عام  

وموجهة للنساء املسلامت الاليت تطلقن ثالث مرات.    التحليلملكة املتحدة متعلقة بزواج  إلكرتونية يف امل

أشخاص   مع  الجنس  ومتارس  »تتزوج  أن  أجل  من  الجنيهات  آًلف  النساء  هذه  دفعت  خاللها،  ومن 

 32غريبني، ثم يتطلقن منهم ليك تتمكن من العودة إىل أزواجهن األساسيني«.

املشكلة حني قرروا أنه من املمكن أن يحدث »طالق الثالث« مرًة    بل وفاقم بعض الفقهاء هذه 

حني يقول الزوج ببساطة »أطلقك« ثالث مرات. ويف العقود األخرية املاضية، حدثت »حاًلت    –واحدًة  

طالق الثالث الفوري« عرب الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية أيًضا. إن هذه املامرسة منترشة إىل حد  

أو  بني  عام  كبري  الثالث يف  فرض حظر وطني عىل طالق  الهند، حيث  مسلمي  ووفًقا  2019ساط   .

املسلمني   الرجال  ألن  الزمن  من  طويلة  لفرتة  املامرسة  هذه  استمرت  سومان،  زكية  املسلمة  للنسوية 

 والسبب يف ذلك هو افتقارهم الكيل إىل الفهم السياقي للقرآن.  33اعتقدوا أنها »أقرت مبوجب القرآن«.

ينبغي علينا أن نفهمه هو أن من خاطبهم القرآن بشكل مبارش، أي املسلمون األوائل، مختلفون    ما 

للغاية عن مسلمي القرن الحادي والعرشين، أي نحن. ولذلك، ًل ميكننا أن نعترب جميع الوصايا اإللهية 

للت قابلًة  للغاية،  تنطوي عىل سياقات خاصة  والتي  األوائل،  املسلمني  طبيق بحرفيتها يف املنزلة عىل 

 مجتمعاتنا املختلفة متاًما.

إن ما نحتاجه، يف نهاية املطاف، هو نهج فضل الرحمن املسمى »الحركة املزدوجة«: يف البداية،  

اإللهية التي تكمن خلف القوانني، ومن ثم نبحث يف السياق    املقاصدنعود إىل السياق القرآين لفهم  

قوانني جديدة تخدم املقاصد.  الحديث ليك نصوغ  آيات   34هذه  تعلمنا  قد  املنظور،  وانطالقًا من هذا 

تعلمنا عن   أن  التي ميكن  َمرَّاٍت«  ثَ اَلَث   .  .  . »لِيَْستَأِْذنُكُم  آية مثل  الشهامة، وكذلك  الحرم عن  األشهر 

لتحسني حالة   رؤيًة  تقدم  أن  والتي ميكن  املرأة  تنظم شؤون  التي  اآليات  إىل  باإلضافة  الخصوصية، 

 ث يف أي مجتمع معني. اإلنا
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 نص تفاعيل 

  –وحسب، بل نًصا تفاعليًا   إن القراءة املتأنية للقرآن، يف واقع األمر، تجعلنا ندرك أنه ليس نًصا سياقيًا

 فجزء من تكوينه متعلق بتجربة من يخاطبهم بشكل مبارش. 

اآليات تحدثت عن    فمئات  بالطبع.  النبي محمد  القرآن بشكل مبارش هو  أول من خاطبهم  إن 

شكوكه ومخاوفه، أو نظمت أحواله الشخصية كالزواج مثاًل، أو مدته بالتكتيكات التي يحتاجها لكسب  

أو إحالل السالم. يف حني ورد يف آيات أخرى حواراته مع صحبه. وجاء يف إحدى اآليات: »قَْد  املعارك  

، وهو تقليد الظهارفاملرأة كانت تشكو من   35َسِمَع اللَُّه قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك يِف زَْوِجَها َوتَْشتيَِك إِىَل اللَِّه«.

الفور بقوله »أنت مثل أمي«. ورًدا عىل هذا األمر،    عريب أبوي آخر ميكن فيه للرجل أن يطلق زوجته عىل

  36ساند الله املرأة ووبخ زوجها.

ومن األمثلة األخرى عىل تفاعل القرآن مع من يخاطبهم بشكل مبارش هو األسئلة التي وجهها  

 للنبي، والتي ورد ذكرها يف العديد من اآليات: 

 

ْهِر الَْحرَاِم  . .   .« »يَْسأَلُونََك َعِن الشَّ

 »يَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفُقوَن . . .«

 »َويَْسأَلُونََك َعِن الْيَتَاَمى . . .«

 »َويَْسأَلُونََك َعِن الَْمِحيِض . . .« 

 

يف جميع هذه اآليات التي جاء فيها عبارة »يَْسأَلُونََك َعِن«، يطرح القرآن إجابات عن أسئلة البرش،  

املرصي الراحل نرص أبو زيد، »الطبيعة الحوارية للقرآن فيام وهو أمر يعكس، عىل حد تعبري العامل  

 37يتعلق باًلهتاممات البرشية«.
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وهذا يوحي بأنه لو سأل األشخاص املحيطني بالنبي محمد أسئلًة مختلفًة، لكان القرآن مختلًفا   

 بعض اليشء. ويف الواقع، إنه أمر واضح يف القرآن ذاته:

 

َوِإن تَْسَألُواْ َعنْهَا ِحنَي يُنَزَُّل الُْقرْآُن تُبَْد  واْ ًلَ تَْسأَلُواْ َعْن أَْشيَاء إِن تُبَْد لَُكْم تَُسْؤكُْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ 

 38.لَُكمْ 

 

، بحسب  جوابًا لقولهمإذ نزلت بعض اآليات    – طالت الطبيعة الحوارية للقرآن أعداء اإلسالم أيًضا   

أبو لهب، الذي ذكرناه سابًقا، هو واحد منهم. ومثة أخرون أيًضا ذكرت  ما ًلحظه املفرسون التقليديون. ف

 حججهم واإلجابات عليها حتى ولو مل يرد ذكر أسامئهم. إليكم مثال عىل ذلك: 

 

َوهَ  أَْعَجِميٌّ  إِلَيِْه  يُلِْحُدوَن  الَِّذي  لَِّساُن  برََش   يَُعلُِّمُه  َا  إمِنَّ يَُقولُوَن  أَنَُّهْم  نَْعلَُم  َعَريِبٌّ  َولََقْد  لَِسان   َذا 

. ِبني  مُّ
39 

 

الذين وجهوا اًلتهام    القرآن »غري مخلوق«، إذن علينا أن نفرتض أن مرشكني مكة  إذا اعتربنا 

املذكور أعاله باإلضافة إىل الرجل الذي أشاروا إليه والبيئة اًلجتامعية بأكملها وحتى اللغة العربية يف  

رآن املكتوب مسبًقا،  حد ذاتها، جميعهم مقدرون سلًفا. وليك يكون التطور التاريخي متناسبًا مع الق

القرآن   نعترب  أن  أو ميكننا  بأكمله مقدر سلًفا.  البرشي  التاريخ  أن  أن نفرتض  األمر  علينا يف حقيقة 

»مخلوقًا«، أي صاغ الله عباراته يف الوقت املناسب يف عالقة حوارية مع الواقع البرشي الزمني. ولعل  

 مرتبة البرش.  نزول من األلوهية إىل – بنزوله هذا ما يعنيه القرآن 

الذي استجاب    الواقع البرشي  إنه مهم ألن  الفرق.  املرء عن أهمية هذا  ومن املمكن أن يتساءل 

إنه   الكفار وحسب.  اتهامات  الرسول أو أسئلة املؤمنني األوائل أو  القرآن معه ًل ينطوي عىل أحاديث 
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ري بني أن ننظر إىل هذه األمور  يشمل أيًضا الغارات واملعارك، فضاًل عن القوة والغزو. فهناك فرق كب

باعتبارها جزًءا من اإلسالم املعياري الذي قدره الله، أو جانبًا من اإلسالم التاريخي الذي لعب دوًرا يف  

 رسم تاريخ البرشية. 

 

 ما الذي يرغب فيه اإلسالم أصاًل 

وحي عليه يف عام  دعونا نتذكر مجرى األحداث يف زمن النبي محمد. فكام نؤمن نحن املسلمني، نزل ال

. ويف السنوات الثالث األوىل، مل يشارك رسالته إًل يف الرس، وحصل بذلك عىل بضع عرشات من  610

أثار حنق وجهاء قريش، القبيلة العربية   املعتنقني. وبعد ذلك، أمره الله بالدعوة العلنية. ولكن هذا األمر

 دار السنوات التسع املقبلة. التي حكمت مكة، الذين بدأوا سياسة اضطهاد استمرت عىل م 

ما الذي أزعج قريش بشأن اإلسالم؟ هل هددت مجموعة املسلمني الصغرية أمنها بأعامل عنف؟   

هل شكلت هذه املجموعة ميليشيا ًلحتالل املدينة بالقوة؟ أم أنهم طلبوا من مكة أن تقبل محمد حاكاًم  

 لها؟ 

، وهو ما ميكننا أن نفهمه بوضوح من خالل  إن اإلجابة عىل كل هذه األسئلة هي »ًل« ببساطة 

القرآن. مل يكن اإلميان الجديد الذي روج له محمد عنيًفا أو قرسيًا بكل تأكيد. وعىل الرغم من أن املسلمني  

نادوا بالتوحيد واعتربوا األصنام آلهًة باطلًة، مل يحاولوا كسب أي أحد بالقوة. إن إحدى السور القصرية  

 افرون« تنص بوضوح عىل هذا األمر:التي تحمل اسم »الك

 

ا عَ  بَدتُّْم، َوًل أَنتُْم قُْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن، ًل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن، َوًل أَنتُْم َعاِبُدوَن َما أَْعبُُد، َوًل أَنَا َعاِبد  مَّ

 40.لَُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِدينِ َعاِبُدوَن َما أَْعبُُد، 
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التي تبدأ بها السورة أعاله تبدأ بها أيًضا أكرث من ثالمثائة آية. إنها إيعاز من الله  إن كلمة »قُْل« 

ملحمد ليك يقول شيئًا لبعض الناس. وبنفس الطريقة، لدينا آية مكية أخرى جاء فيها: »َوقُِل الَْحقُّ ِمن  

بُِّكْم فََمن َشاء فَلْيُْؤِمن   41«.َوَمن َشاء َفْليَْكُفرْ رَّ

ية أعاله، مثل العديد من اآليات األخرى يف القرآن، هددت الكافرين بنار جهنم أو إن تكملة اآل 

فالله وحده من  ذاتهم،  املسلمني  يد  بأي عقاب أريض عىل  تهددهم  للطبيعة، ولكن مل  كوارث خارقة 

وهو مصطلح كرر أكرث من عرشين مرًة يف –ميتلك سلطة معاقبة الناس. مل يكن محمد سوى »نَِذيراً«  

 ومن اآليات املكية األخرى التي نزلت عىل النبي: 42باإلضافة إىل »َشِهيًدا« و»بَِشرياً«. –آنالقر 

 

بُِّكْم فََمْن أَبرَْصَ فَلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَيَْها    43.َوَما َأنَاْ َعَليُْكم ِبَحِفيٍظ قَْد َجاءَكُم بََصائُِر ِمن رَّ

 

إذ ورد يف   اإلجبار،  بعيًدا عن  بالدعوة  املتمثلة  العقلية  أساس منطقي ًلهويت خلف هذه  مثة 

  44َمن يِف األَرِْض كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرُِه النَّاَس َحتَّى يَُكونُواْ ُمْؤِمِننَي«.  إحدى اآليات: »َولَْو َشاء َربَُّك آلَمنَ 

أشار الله إىل هذه النقطة مراًرا وتكراًرا بهدف التخفيف من حدة شغف رسوله بتحويل أهل مكة إىل 

بالفعل، كان من يعبدون األصنام   45ونَنَّ ِمَن الَْجاِهلنَِي«.اإلسالم: »َولَْو َشاء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعىَل الُْهَدى فَالَ تَكُ 

 46يف مكة مخطئني للغاية، ولكن »َولَْو َشاء اللَُّه َما أرَْشَكُواْ«.

وباإلضافة إىل ذلك، تبنى القرآن عقلية »قلب الخد اآلخر« اليسوعية التي ورد ذكرها يف العهد   

ففي إحدى اآليات ورد قوله: »اْدفَْع   47باعتبارها مهادنًة للغاية.الجديد، ولكن لطاملا انتقدها اإلسالميون  

.» ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوة  كَأَنَُّه َويِلٌّ َحِميم 
48 

وبعبارة أخرى، كان اإلسالم خالل مراحله األوىل يف مكة مبثابة حركة ًلهوتية طموحة وسلمية   

حية السياسية. فاملسلمون األوائل، عىل سبيل املثال، كانوا أشبه بالدعاة الدينيني يف املجتمعات  من النا

»النهاية  أو  الله«،  »اتقوا  ويعلنون:  العامة  األماكن  يظهرون يف  الذين  الحديث،  العرص  املنفتحة يف 
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املجتمع الرشور  األوائل  املسلمون  أدان  ذلك،  عىل  وعالوًة  »توبوا«.  أو  األطفال،  قريبة«،  وأد  مثل  ية 

 واستغالل األيتام، وإساءة معاملة النساء والعبيد، ولكنهم مل يفعلوا ما هو أكرث من ذلك.  

 إذن، ما هي املشكلة؟ ملاذا مل تتقبل مكة املرشكة اإلسالم؟   

هدد    األوىل  مراحله  اإلسالم يف  بأن  احتجوا  إذ  للبعض،  بالنسبة  اقتصادي  بعد  لإلجابة  كان 

امل الحقيقية بعد ثقايف  التجارة  أن لإلجابة  ذاتها تشري إىل  مل تكن مكة    – كية. ولكن روايات قريش 

فاملسلمون نادوا بدين جديد يعرف الدين الحايل بأنه وهم، إذ ذكرت إحدى اآليات    49مجتمًعا منفتًحا.

رئيسية   عربية  أصنام  ثالثة  أسامء  ومناة–األوىل  والعزى  ِهيَ   –الالت  »إِْن  التأكيد  أَْساَمء    بهدف  إًِلَّ 

َوآبَاُؤكُم«.  أَنتُْم  يْتُُموَها  َسمَّ
غري    50 إهانة  مبثابة  األمر  هذا  كان  املتغطرسني،  قريش  لوجهاء  وبالنسبة 

 مقبولة، إذ أوضحوا هذه النقطة يف اإلنذار الذي قدموه لعم الرسول أبو طالب:

 

آباءنا. فإما أن تكفه وإما أن تخيل  إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحالمنا وضلل 

 51بيننا وبينه.

 

مسيئًا«   »كالًما  نرش  ألنه  مذنبًا  املبكر  اإلسالم  كان  اليوم،  ومبقاييس  أخرى،  وبعبارة 

)يا لها من مفارقة ًل يستطيع املرء إًل أن يالحظها، فاملسلمون اليوم هم األكرث حرًصا عىل    52و»تجديًفا«.

 تجديف«(. منع »الكالم امليسء« و»ال

، تعرضت سمية بنت خياط، وهي  615استمر غضب أهل مكة عىل املسلمني بالتزايد. ويف عام   

جارية وسابع من اعتنق اإلسالم، للتعذيب حتى املوت عىل يد مالكها. وكذلك األمر بالنسبة لعبد آخر، 

. وعىل الرغم من أن  بالل بن رباح، األثيويب األسود الذي تعرض للتعذيب وأصبح فيام بعد أول املؤذنني

األشخاص األحرار يف القبائل القوية، مبا يف ذلك النبي نفسه، مل يتعرضوا ملثل هذا العنف الوحيش، مل  

 –وأثبت أنه–يشعر أي منهم باألمان. ولذلك، هرب املستضعفون إىل إثيوبيا، التي اعترب ملكها املسيحي  

مقاطعًة، ومنعوا من العالقات التجارية والزوجية. منقذ لهم. وأما أولئك الذين بقوا يف مكة فواجهوا  
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ويف إحدى املرات، كانت إحدى املجموعات الوثنية عىل وشك قتل النبي، ولكن صاح صاحبه املقرب أبو  

، اتحدت القبائل املكية يف  622ويف نهاية املطاف، يف عام    53بكر: »أتقتلون رجاًل أن يقول ريب الله«.

الهامة    هجرتهذا السبب اضطر إىل الهروب من مسقط رأسه. وبذلك، حدثت  مؤامرة ًلغتيال محمد، وله

 إىل املدينة، حيث سيؤسس اإلسالم فيها نظاًما سياسيًا وقوًة عسكريًة.  

القرآن الحكيمة:    من املمكن أن يتساءل املرء عام كانت ستؤول إليه األمور لو قبلت مكة دعوة 

رة أخرى، ما الذي كان سيحدث لو قبل أهل مكة ما نسميه اليوم »حرية »لَُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن«. وبعبا

 التعبري« و»حرية املعتقد«؟  

الحالة مل تكن   الرغم من ذلك، ميكننا أن نفرتض أنه يف هذه  الله وحده. وعىل  العلم عند  إن 

دين  الهجرة وسيامرسون  مكة  يف  حياتهم  سيواصلون  كانوا  وصحبه  فالنبي  لتحدث.  املدينة  هم  إىل 

والرضورة   التوحيد  جاذبية  استقطبت  ولرمبا  لآلخرين.  »َحاِفِظنَي«  يكونوا  أن  دون  إليه  ويدعون 

األخالقية القرآنية املزيد واملزيد من الناس، ولكان من املمكن أن ينمو اإلسالم تدريجيًا، ولعله يفوز يف 

كليًا   بغزو سلمي  أشبه  األمر  هذا  ولكن  بأكملها.  مكة  املطاف يف  املسيحي    –نهاية  الفتح  مثل  متاًما 

 التدريجي لروما. ويف هذه الحالة، سيكون بني أيدينا قرآنًا ًلعنفيًا وغري قرسي متاًما. 

 ولكن التاريخ البرشي لشبه الجزيرة العربية يف أوائل القرن السابع اتخذ اتجاًها مختلًفا.  

 

 التحول يف املدينة املنورة 

  املهاجرين ، وجد األمان فيها برفقة  622حني وصل النبي محمد إىل املدينة املنورة يف شهر يونيو عام  

يد   عىل  والنهب  للهجوم  وراءهم  تركوها  التي  وممتلكاتهم  منازلهم  تعرضت  ما  رسعان  ولكن  معه. 

ا لهم. وبعد فرتة  الوثنيني يف مكة. ولذلك، كان اعتبار هذا اًلضطهاد سببًا رشعيًا للحرب حًقا أخالقيً 

 وجيزة، أعطاهم القرآن إذنًا جديًدا: 
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الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمن ِديَ   ، لََقِدير  اللََّه َعىَل نرَْصِِهْم  َوإِنَّ  ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا  لِلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن  ِبَغرْيِ  أُِذَن  ارِِهْم 

َحقٍّ إًِلَّ أَن يَُقولُوا َربُّنَا اللَُّه.
54 

 

داية مفهوم الجهاد العسكري، الذي يعترب أحد أكرث جوانب اإلسالم خالفيًة حتى  وهكذا كانت ب  

يومنا هذا. وكام سرنى، توسع نطاق املفهوم عىل نحو مثري للجدل من أجل تربير الغزو اإلمرباطوري.  

 ولكن علينا أًل ننىس أنه كان مبثابة رد فعل عىل اًلضطهاد. 

السال   لحمل  اإللهي  اإلذن  هذا  خالل  املنورة  من  املدينة  يف  الجديد  اإلسالمي  الحكم  بدأ  ح، 

املكية   القوافل  حياته  بغزواتباستهداف  يف  وتغلغلت  بأرسه،  البدوي  املجتمع  »سادت  عادة  وهي   ،

إن إحدى هذه الغزوات كانت سببًا يف انخراط    55اًلجتامعية واًلقتصادية باإلضافة إىل أدبه الشعبي«.

بري لهم مع املكيني: غزوة بدر، التي حقق فيها املسلمون نرًصا حاساًم  املسلمني يف أول رصاع عسكري ك

وسعى بعدها املكيون إىل اًلنتقام منهم مرتني متتاليتني. ويف نهاية املطاف، وبعد معاهدة سالم مل  

وتاله غزوة حنني مع القبائل    –الذي مل يكن دمويًا يف األساس–تدم طوياًل، جاء الفتح اإلسالمي ملكة  

كة التي هددت القوة اإلسالمية املتنامية عسكريًا. وباإلضافة إىل ذلك، وقع رصاع آخر مع القوات  املرش 

البيزنطية يف غزوة مؤتة. أسس املسلمون دولًة عسكريًة، واستمروا يف القتال من أجل بقائها، وفعلوا  

 56كل ما هو »مطلوب ليك تبقى الدولة اإلسالمية صامدًة«.

ننا أن نجد أكرث من مائة آية قرآنية تتحدث عن هذه النزاعات التي حدثت يف  ويف يومنا هذا، ميك 

النبي محمد   املدينة املنورة. ويف هذه اآليات وصايا مثل »فَاقْتُلُواْ   –املرحلة األخرية من رسالة  مرحلة 

بُواْ  فَْوَق األَْعنَاِق َوارْضِ بُواْ  ُوُهْم« أو »فَارْضِ ِمنُْهْم كُلَّ بَنَاٍن«.الُْمرْشِكنَِي َحيُْث َوَجدمتُّ ولكن قراءة هذه    57 

املسلمون   فعله  ولو  قصد،  بغري  أو  قصد  عن  كان  سواء  كبري،  خطأ  هو  سياقها  نطاق  خارج  اآليات 

املتشددون الذين يسعون إىل تربير العنف أو املجادلون املعادون لإلسالم الذين يحاولون الحصول عىل  

نفهم هذه اآليات باعتبارها وصايا مؤقتًة يف سياق حريب محدد    ذخائر من أجل أغراض دعائية. علينا أن

 كام هو الحال مع املقاطع العسكرية املوجودة يف الكتاب العربي.  –
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الالهوت   مثل  املشرتكة  األمور  من  كثريًا  املسلمني  يقاسمون  الذين  العربانيني،  عن  وبالحديث 

دينة املنورة. ففي أوائل القرن السابع امليالدي، وبعض املامرسات، كان اللقاء معهم جزًءا من مرحلة امل

كرثت القبائل اليهودية التي كان ثالثة منها األبرز يف ذلك الوقت: بنو نادر، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. 

القبائل عىل أقل تقدير، وأطلق   اتفاقيًة هامًة مع بعض هذه  املدينة املنورة، وقع  النبي إىل  بعد قدوم 

يومنا   ليرباليًا البعض يف  بنًدا  اًلتفاقية  املدينة«. تضمنت هذه  اسم »صحيفة  اًلتفاقية  هذا عىل هذه 

دينهم«. دينهم وللمسلمني  »لليهود  ملكة:  اإلكراهية  الروح غري  تداعت هذه   58يعكس  ما  ولكن رسعان 

ون بني  وًل بد من اإلشارة إىل أن السبب ليس دينيًا بل سياسيًا. فبسبب اًلشتباه بوجود تعا  –الصحيفة  

وبالنسبة لبني قريظة، قتل جميع رجالهم،   –اليهود والوثنيني يف مكة، طرد اليهود من املدينة املنورة  

 59ولكن توجد بعض الشكوك التي تحيط بهذه القصة املروعة.

ولهذا السبب، مثة آيات قرآنية تتحدث عن الرصاعات مع تلك القبائل اليهودية يف املدينة املنورة.   

لَْحرِْب أَطَْفأََها اللَُّه«.عىل سبيل     60املثال، هناك آية تلومهم عىل تآمرهم لشن الحرب: »كُلَّاَم أَْوقَُدواْ نَاًرا ل ِّ

وكلمة »أَْوقَُدواْ« هنا تعود لبني نادر، إذ قيل إن أحد أعضائها البارزين حث الوثنيني يف مكة عىل الرد  

وعىل الرغم من ذلك، قلة قليلة من املسلمني يف   61بهجوم عىل املسلمني بعد هزميتهم يف غزوة بدر.

يومنا هذا تقرأ هذه اآليات باعتبارها مفاهيم عامًة وليس تقارير تاريخيًة. ولذلك، يستغلون عبارًة مثل  

لَْحرِْب« يف تعزيز اًلستعارات املعادية للسامية مثل أن »اليهود« مسؤولون عن حدوث أي   »أَْوقَُدواْ نَاًرا ل ِّ

عامل. ومن خالل هذه العقلية، تفرس حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية حامس الحربني  رصاع يف ال

العامليتني باعتبارهام مؤامرًة يهوديًة، إذ جاء يف ميثاقها: »وما من حرب تدور هنا أو هناك إًل وأصابعهم 

  62تلعب من خلفها«.

  – جيًشا وحسب، بل حكم دولًة أيًضا ويف مرحلة املدينة املنورة من رسالته، مل يقد النبي محمد  

دولة تحتاج إىل بعض القوانني األساسية. ولذلك، أصدر القرآن هذه القوانني األساسية، ليرتك بني أيدينا 

:  lex talionisنحو مائة آية ذات محتوى قانوين. أكدت إحداها عىل املبدأ اإلنجييل لرشيعة األخذ بالثأر  

«»النَّْفَس  نِّ َوالُْجُروَح قَِصاص  نَّ ِبالسِّ وجاء  63،ِبالنَّْفِس َوالَْعنْيَ ِبالَْعنْيِ َواأْلَنَف ِباأْلَنِف َواأْلُذَُن ِباأْلُذُِن َوالسِّ

ارَة  لَُّه«. َق ِبِه فَُهَو كَفَّ  64فيها أيًضا تشجيع عىل املغفرة: »فََمن تََصدَّ
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عقوبات عىل جرائم معينة: قطع اليد للرسقة؛ »أَن  ويف هذه اآليات القانونية، ورد أيًضا ذكر ل 

ْن ِخالٍف أَْو يُنَفْوا ِمَن األَرِْض« لالعتداء امل سلح؛ مائة جلدة  يَُقتَّلُواْ أَْو يَُصلَّبُواْ أَْو تَُقطََّع أَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ

بالزنا. الباطل  لالتهام  جلدة  مثانني  مقدسةً   65للزنا؛  العقوبات  هذه  اإلسالمية  وتعترب  الرشيعة  يف   

الله. ويف يومنا هذا، ينص عىل هذه العقوبات يف قوانني أكرث من اثنتي عرشة دولة    حدودبصفتها  

حرفيًا   تنفيذها  عىل  أخرى  مناطق  يف  اإلسالمية  الحركات  من  العديد  وتحرص  مسلمة،  أغلبية  ذات 

 باعتبارها عقوبات بدنية.

ا سنتمكن من فهم هذه العقوبات بعيًدا عن حرفيتها. يف وعىل كل حال، إذا فهمنا القرآن سياقيً  

بادئ األمر، مل تكن هذه العقوبات أمرًا جديًدا استحدثه اإلسالم. فمعاقبة الرسقة بقطع اليد هي الطريقة  

قتيبة  ابن  املسلم  املؤرخ  الرسقة، وهو ما نعلمه بفضل  العرب ملعاقبة  استخدمها املرشكون  التي  ذاتها 

وقطع اليد أو القدم هو تقليد معروف يف العامل القديم أيًضا، كام نالحظ يف القرآن    66(.889)تويف عام  

وثانيًا، كان فرض العقوبات البدنية منطقيًا يف ذلك الزمان   67ذاته عند قراءة تهديدات الفرعون املرصي.

 واملكان: مل يكن هناك أي وسيلة أخرى. والسبب يف ذلك بحسب محمد عابد الجابري: 

 

يف مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إىل آخر طلبًا للكأل مل يكن من املمكن عقاب 

السارق بالسجن، إذ ًل سجن وًل جدران وًل سلطة تحرس املسجون ومتده بالرضوري من املأكل وامللبس 

 68إلخ . . . وإذن فالسبيل الوحيد هو العقاب البدين.

 

من    ليس  حكم  ولذلك،  ظل  يف  املنورة  املدينة  يف  الحقيقية  السجون  غياب  إذن  املستغرب 

ولكن بعد مرور سنوات، أي بعد أن أصبحت الدولة اإلسالمية أكرث استقراًرا، اشرتى الخليفة    69الرسول.

 70عمر منزًًل يف املدينة وحوله إىل سجن.

بق  تأمر  التي  القرآنية  الوصية  أن  نفهم  أن  ميكننا  ذلك،  كل  كانت  وبعد  لرمبا  السارق  يد  طع 

سياقيًة. وإن اتبعنا نهج »الحركة املزدوجة« لفضل الرحمن، ميكننا يف يومنا هذا أن نستخدم وسائل  
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مثل السجن، وهو طريقة تراتبية وميكن الرتاجع عنها، فضاًل عن أنه يفسح   –أخرى ملعاقبة الرسقة  

 املجال أمام حياة طبيعية بعد انقضاء فرتة العقوبة.

يكن املسلمون غالبًا راضني عن مثل هذه األساليب التي أعادت تفسري القرآن. وعىل الرغم من    مل 

ذلك، مثة وصايا قرآنية مل يفهموها وًل يطبقونها بشكل حريف. ومن األمثلة عىل ذلك آية تخرب املسلمني  

بَاِط ا ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ ا اْستَطَْعتُم مِّ لَْخيِْل«.بأن يستعدوا للحرب باستخدام »مَّ
ما من جيش مسلم يف يومنا    71

بَاِط الَْخيِْل« وتربيته، بل يفرسون املصطلح حدسيًا باعتباره  هذا يطبق هذه الوصية حرفيًا من خالل »رِّ

إشارًة إىل املعدات العسكرية الحديثة. وعىل الرغم من ذلك، أنهم يتوقفون عند هذا الحد، وًل يأخذون  

 وها للتو يف عني اًلعتبار. أهمية هذه الخطوة التي اتخذ

 

 دولنة اإلسالم 

، تويف النبي محمد يف املدينة املنورة عن عمر يناهز الثانية والستني. ويا لها  632يف شهر يونيو عام  

طائفًة   بصفتهم  التاريخية  رحلتهم  املسلمون  بدأ  مكة.  األول يف  النزول  منذ  بدأت  مذهلة  ملحمة  من 

يرة العربية بأكملها. صغريًة مضطهدًة، وانتهى بهم األمر بصفتهم دولًة منترصًة تهيمن عىل شبه الجز

أي   املقدس لإلسالم؟ وإىل  الجوهر  أن ترقى إىل  التاريخية  الرحلة  ولكن إىل أي درجة تستطيع هذه 

 درجة ميكننا اعتبارها مجرد تاريخ برشي؟  

مل يكن لدينا إجابات جاهزًة عىل هذا السؤال، لذا سنحصل عليها من خالل رحلة تاريخية جديدة   

املسلمني    – اختار أعضاء بارزين يف  رحلة حياة  املشاورات والخالفات،  النبي. عقب بعض  بعد وفاة 

املجتمع اإلسالمي واحًدا من أقرب صحابة النبي، وهو أبو بكر، ليكون خليفًة ملحمد. وبذلك أصبح الحاكم  

تعريف   السيايس للدولة اإلسالمية التي اتخذت من املدينة املنورة مقرًا لها. ولكن هل هذا يعني أنه ميكننا

 اإلسالم من خالل مامرسات هذه الدولة؟  

التي استمرت    الذي دار خالل فرتة حكم أيب بكر  الرئييس  الجدال  السؤال سببًا يف  كان هذا 

عامني: مسألة الزكاة التي كانت مبثابة أحد الواجبات التي فرضها القرآن عىل املسلمني. فاآليات املكية 
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ء واملحتاجني، يف حني أضافت إحدى اآليات التي نزلت يف املدينة  أشارت إىل وجوب دفع الزكاة للفقرا

الرسول. عينهم  الذين  أي  َعلَيَْها«،  »َوالَْعاِملنَِي  أن   72املنورة:  املسلمون  يستطيع  هل  وفاته،  بعد  ولكن 

 يتطرقوا إىل مسألة الزكاة بالشكل الذي يرونه مناسبًا؟  

املدينة املنورة. ولهذا السبب، توقفت عن دفع   هذا ما اعتقدته بعض القبائل التي سكنت خارج 

التي  األوىل  القرآنية  اآليات  إىل  أشارت  إذ  باإلسالم،  إميانها  تتخىل عن  أن  املنورة دون  للمدينة  الزكاة 

 73تحدثت عن الزكاة باعتبارها صدقًة، وحثت عىل تأسيس »نظام طوعي لبدايات املجتمع يف مكة«.

املدينة املنورة، إذ زعم الخليفة أبو بكر أنه سيقاتل جميع القبائل  ورًدا عىل ذلك، نشب خالف يف   

ولكن مل يوافقه عمر، الذي سيخلفه، يف    74التي رفضت أن تدفع »عناقًا كانوا يؤدونه إىل رسول الله«.

ذلك. وعىل الرغم من رضاوته املعتادة، قال عمر إنه ًل ينبغي قتال أي شخص يشهد أن »ًل إله إًل الله«،  

ومثة تقارير تفيد بأن معظم صحابة النبي اتفقوا    75ح الخليفة باًلعتدال: »تألف الناس وارفق بهم«.ونص

( هذا  795ويف وقت ًلحق، نارص الفقيه البارز مالك بن أنس )تويف عام    76مع عمر يف هذه املسألة.

ولو سادت    77وى النبي.الرأي أيًضا، مشريًا إىل أن الوصية القرآنية التي تأمر بجمع الزكاة مل تخاطب س 

 هذه اآلراء املتساهلة يف تلك اللحظة املصريية، لكان تاريخ اإلسالم مختلًفا متاًما. 

بقراره    بكر  أبو  متسك  يف    –ولكن  »أجبار  إياه:  ناصًحا  لعمر  يف    الجاهليةوقال  وخوار 

د مصطلًحا إسالميًا ، لتصبح هذه الكلمة فيام بعالردةوبذلك، شن أبو بكر ما يعرف بحروب    78اإلسالم«.

لإلشارة إىل »الخروج عن الدين«. ويف واقع األمر، كان األمر أقرب إىل كونه مترًدا سياسيًا من ردًة دينيًة، 

ولكن اختلط األمران ببعضهام البعض ألن رؤية أيب بكر »للدين« كانت تنطوي أيًضا عىل »الترشيع 

ية من شأنها أن تطمس إىل غري رجعة الفارق إنها خطوة مصري  79والسلطة والنظام العام والحكم«.

وهي  املفروضة.  والتقوى  الطوعية  والتقوى  الدولة،  وطاعة  باإلسالم  واإلميان  والسياسة،  الدين  بني 

 80سابقة استخدمها الفقهاء الالحقون لدعم تربيرهم لإلكراه يف الدين.

ليس باعتبارها    –والسلطة  يف توطيد العالقة بني اإلسالم    الردة وخالصة القول، ساهمت حروب   

  –عالقًة تكيفيًة مؤقتًة يف املدينة املنورة نظرًا لبعض الظروف غري العادية، بل باعتبارها نظاًما دامئًا  

 نظام سيتبني أنه، وبكل رصاحة، عدواين وقرسي.  
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فة  إنه نظام عدواين، ألنه وعىل الرغم من تأكيد القرآن عىل الطبيعة الدفاعية للحرب، جاءت الخال  

بتربير للحروب الهجومية وشاركت فيها. فبحسب عقيدة الجهاد، التي ستصقل تفاصيلها مبرور الوقت، 

اإلسالم   يعتنقوا  أن  إما  أمام سكانها:  أي أرض غري مسلمة وطرح ثالث خيارات  فتح  للمسلمني  يحق 

كًا عربيًا( ويتقبلون  وينضمون إىل الخالفة مواطنني كاميل املواطنة؛ أو يبقون عىل دينهم )ما مل يكن رش 

دفع   من خالل  املسلمني  أو الجزيةسيادة  العبودية  أو  املوت  مثل  وعواقب  السيف  حد  يواجهون  أو  ؛ 

مصادرة األمالك. وانطالقًا من هذه العقيدة، غزت الجيوش اإلسالمية بعد قرن من عهد النبي مناطق 

 شاسعًة متتد من إسبانيا إىل الهند. 

ح نظام الخالفة قرسيًا بعد أن حول مامرسة اإلسالم من كونها تقوى  وباإلضافة إىل ذلك، أصب 

أو   اليومية  اًللتزام بالصالة  الدولة واملجتمع. وبذلك، غدا  التزام اجتامعي تفرضه كل من  طوعيًة إىل 

صيام رمضان قانونًا عاًما، متاًما مثل دفع الزكاة، يعترب خرقه مشكلًة خطريًة. وهذا ما سنبحثه أكرث  

 فصول الثالثة القادمة. يف ال

مل يكن استخدام املسلمني للعنف واإلكراه بهدف ترسيخ عقيدتهم أمرًا مفاجئًا، بشكل أو بآخر،  

ألن هذا ما فعله الجميع تقريبًا يف ذلك الوقت. إن »الثورة القسطنطينية« مثاًل كانت جزًءا أساسيًا من  

  81إلميان الحقيقي وتطهري املعتقدات الخاطئة«.املسيحية، إذ استخدمت أيًضا »سلطة الدولة لرتسيخ ا

وحتى اإلمرباطورية الساسانية الفارسية، التي يبدو أن لثقافتها السياسية أثر عىل الثقافة اإلسالمية،  

ولكن مشكلة اإلسالم، عىل كل حال، تكمن يف أن    82نظرت إىل »امللكية والدين« باعتبارهام »توأمان«.

وهو أمر واضح يف    –الدولة أصبحت جزًءا ًل يتجزأ من التقاليد الدينية التي استمرت حتى يومنا هذا  

. ولهذا السبب، تعرض اإلصالحي والعامل املرصي عبد الرازق ًلنتقاد  دين ودولةالشعار القائل إن اإلسالم  

 83يعلن فيه أن اإلسالم »دين ًل دولة؛ ورسالة ًل عالقة لها بالحكومة«. 1925  شديد حني ألف كتابًا عام

عرضًة    ماتزال  ولكنها  ما  حد  إىل  السلطة  عن  اإلسالم  فصل  فكرة  تبلورت  الحني،  ذلك  ومنذ 

لالنتقاد الالذع من قبل اإلسالميني والعديد من املحافظني. ومن بني هؤًلء اإلسالميني كان اإلسالمي  

ين املتطرف املودودي، الذي ًلم املسلمني الذين آمنوا »بالدعوة وحدها«. فاملسلمون الحقيقيون، الباكستا 

ولعل أحد اإلسالميني األتراك    84بحسب ما كتب، »يستولون عىل السلطة ويستخدمونها يف سبيل الله«.
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ين غيور. أينام ظهر،  املعارصين يعرب عن هذه الفكرة بأسلوب أكرث شاعريًة، إذ كتب متباهيًا: »اإلسالم د

 85وًل يشارك سلطته وهيمنته«. –الباطل–ًل يسمح بظهور غريه 

 

 النسخ امليك 

لعلكم تتساءلون حاليًا عام حدث للرسالة القرآنية يف مكة، التي تقول إن النبي ليس »َحِفيظًا« ألحد وأنه  

يف ذلك؟ ما الذي حدث حًقا لهذه الرسالة   ليس إًل »نَِذيراً« وأن »َوَمن َشاء فَلْيَْكُفْر« باإلسالم وله الحرية

 الالعنفية وغري القرسية؟  

القرآن ويستمر املسلمون األكرث ليرباليًة يف تسليط   الرسالة موجودًة يف  حسنًا، ما تزال هذه 

الضوء عليها، ولكن التقاليد العدوانية والقرسية التي ظهرت يف ظل الخالفة متكنت من التخلص منها.  

 حرفيًا ورسميًا.   لقد »نسخوها«

إن مذهب النسخ هذا، الذي تطرقت إليه أيًضا يف املقدمة، اكتسب مالمحه يف ظل الخالفة األموية   

ذلك، ميكن   السني. وبناًء عىل  الفقه  مبادئ  الذي أسس  الشافعي  النهائية يف عهد  وتبلورت طبيعته 

ا الالحقة  اآليات  بواسطة  باطلًة  السابقة  القرآنية  اآليات  يتفق  اعتبار  مل  مختلفًة.  نربًة  استخدمت  لتي 

ولكن ما يهم   86آيًة متفق عليها.  137العلامء عىل اآليات املنسوخة متاًما، ولكنهم وضعوا قامئًة تضم  

حًقا، بحسب ما ًلحظته األستاذة يف الدراسات اإلسالمية املعارصة أسامء أفسار الدين هو أن هذه القامئة 

 تعكس »منطًا معينًا«:

 

اية، إن جميع اآليات ]املنسوخة[ تقريبًا تعود إىل فرتة مكة أو أوائل فرتة املدينة املنورة، يف البد

وفًقا للتسلسل الزمني التقليدي. وثانيًا، تدعم جميع اآليات الناسخة تعريًفا محدوًدا ومتييزيًا ملا  

ناسخة، إن مل نتأمل يعنيه أن يكون املرء مسلاًم عىل حساب »اآلخرين«. وثالثًا، قد تفهم اآليات ال

بني املسلمني وغري املسلمني بشكل    –»اآليات املنسوخة«، عىل أنها تصوغ عالقات ثنائية متضادة  

 87أسايس.
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التي جاء فيها: »فَاقْتُلُواْ    5:9وهي تشمل اآلية   88ولعل »آيات السيف« إحدى أهم اآليات الناسخة. 

ُوُهْم«، باإلض التي ورد فيها: »قَاتِلُواْ . . . ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب   29:9افة إىل اآلية  الُْمرْشِكنَِي َحيُْث َوَجدمتُّ

َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن«. وبعد اعتبارهم هذه الوصايا قطعيًة بشكل شامل بدًًل من    الِْجزْيَةَ َحتَّى يُْعطُواْ  

نبي، نسخ الفقهاء العديد من اآليات التي  أن ينظروا إليها باعتبارها متعلقًة بحوادث معينًة من رسالة ال

 89تدعو إىل »التفاوض، والصرب، والسالم، والشفقة، والرحمة«.

ولكن مل يخل األمر من وجود معارضني، إذ كان أقدمهم العامل عطاء بن أيب رباح من املدينة   

»ًل ترسي سوى يف  (، الذي قال إن اآليات التي تحدثت عن قتال غري املسلمني  732املنورة )تويف عام  

تصور أسامء أفسار الدين    90زمن النبي وصحبه«، يف حني عموًما »ًل يجوز أبًدا قتال من ًل يقاتلون«.

هذه اآلراء املبكرة حول الجهاد والنسخ، وتثبت أنه من الواضح أن أكرثها تشدًدا كان آراء العلامء الذين  

 91الدنيوي املتمثل يف الغزو اإلمرباطوري.خدموا الخالفة األموية، التي كانت تسعى خلف طموحها 

كيف يجرؤ علامء املسلمني عىل حذف مئات اآليات من كتاب الله؟ ًل جدال يف أنهم وجدوا أساًسا   

نَْها أَْو   ولكنهم   92ِمثْلَِها«.يف القرآن ذاته، إذ ورد يف إحدى اآليات: »َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت ِبَخرْيٍ مِّ

وعىل الرغم   93أغفلوا فارقًا بسيطًا أساسيًا: فاآلية تشري إىل الله، ًل البرش، باعتباره »من يقوم بالنسخ«.

من ذلك ومن نفورهم املعتاد من أي تفسري عقالين للقرآن، سلم جميع علامء األشاعرة والحنابلة تقريبًا  

، أو »الرغبة للهوىأنهم وعىل الرغم من كرههم اًلعتيادي  بنظرية النسخ. ومن الجدير باملالحظة هو  

 النزوية«، تغاضوا عن أثره يف عقيدة الجهاد التي كان الغزو اإلمرباطوري هدفها.

 

 الفتنة استخدامات واستغالًلت  

يف العرص الكالسييك، مل يكن هناك سوى عامل واحد يقف يف وجه نظرية النسخ بأكملها: أبو مسلم  

( الذي كان، كام ميكن للمرء أن يتوقع، من املعتزلة. وفقاُ لرأيه، ًل تنسخ  1066األصفهاين )تويف عام  

ذلك، ًل تلغي اآليات  . وبناًء عىل  التخصيصاآليات القرآنية املتباينة بعضها البعض، بل وجودها يعني  
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ولكن مل يتبق    94املدنية الحربية اآليات املكية السلمية، فهي »تخاطب مجتمًعا مختلًفا« وسياقًا مختلًفا.

 95يشء من أعامله، وما من سبيل ملعرفة حججه سوى اللجوء إىل املصادر الثانوية التي عارضته.

الذين  –أ العلامء ذوو امليول اإلصالحية  ويف العرص الحديث، فتح مجال للنقاش مرًة أخرى، إذ بد 

بالتشكيك يف عقيدة النسخ، آملني إحياء الروح الليربالية لآليات   –يعرفون باسم »الحداثيني اإلسالميني«

املكية. فالعامل السوداين محمود محمد طه، الذي كان واحًدا منهم، ذهب إىل حد قلب هذه العقيدة رأًسا  

الكونية موجودة يف اآليات املكية، عىل حد تعبريه، يف حني اآليات املدنية   عىل عقب: الرسالة اإلسالمية

اإلسالمية   الحركة  ألقت  ذلك،  عىل  ورًدا  زمني.  بإطار  محددة  والترشيع  العسكرة  عىل  تنطوي  التي 

الصاعدة يف السودان، والتي اعتربت رأيه مسيئًا أليديولوجيتها، القبض عىل محمود محمد طه يف شهر  

. وبعد محاكمة مل تدم طوياًل، أعدم العامل املسلم البالغ من العمر خمسًة وسبعني عاًما  1985ام  يناير ع

 96شنًقا عىل العلن.

بتهمة    طه  محمد  محمود  عىل  املسلمون  الفتنةحكم  الطغاة  استخدمه  مبهم  مصطلح  وهو   ،

هذا املصطلح عدة   واستغلوه لقرون من الزمن بهدف تجريم أي معارض لهم. يف القرآن، يرد استخدام

مرات، ولكنه غالبًا ما يعني »اإلغواء« أو »اختبار اإلميان«.
يف الفرتة التي اندلعت فيها الحروب األهلية   97

أيًضا، ليصبح لهذا املصطلح بعًدا    فتنةً األوىل بعد عهد الرسول مبارشًة، اعترب املسلمون هذه الحروب  

ر قبل أن تصنف اًلنقسامات السلمية أيًضا بهذه الطريقة  سياسيًا مبعنى »اًلضطراب«. ولكن مل يطل األم

 فتنةالفلسفة« و»  فتنةاملعتزلة« و»  فتنةأيًضا. ولذلك، نشهد اليوم تشدقًا مستمرًا بني املحافظني حول »

 النسوية«. 

مثة دور للغموض املحيط بهذا املصطلح يف تربير الحرب العدوانية. ففي آيتني مختلفتني، أمر  

امل تَُكوَن  القرآن  ًلَ  َحتَّى  »َوقَاتِلُوُهْم  الحديثة  ِفتْنَة  سلمني:  الرتجامت  معظم  تعتمد  هذا،  يومنا  يف   .»

لكلمة  persecution»اضطهاد   ترجمًة  حرب    98.فتنة«  بشن  يأمر  القرآن  أن  يبدو  الحالة،  هذه  ففي 

محدودة للقضاء عىل اًلضطهاد. ومع ذلك، يعرف معظم املفرسين الكالسيكيني الكلمة عىل أنها تعني 

 ويف هذه الحالة، يبدو أن القرآن يأمر بشن حرب عاملية ضد العقائد األخرى.   99»الكفر« أو »الرشك«.
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معنى الكلامت عواقب وخيمًة. فمن األمثلة األخرى هو إحدى    كان لهذه التحوًلت الطفيفة يف 

ِليُظِْهرَُه   الجمل املهمة التي تكررت ثالث مرات يف القرآن: »ُهَو الَِّذي أَرَْسَل رَُسولَُه ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ 

يِن كُلِّهِ  وبهذا املعنى، ووفقاُ  « اليشء.  manifestالعربية هنا تعني »تجيل    يظهرهإن كلمة    100«.َعىَل الدِّ

لرتجمة يوسف عيل، تبرش اآلية بأن اإلسالم سيتجىل يف جميع األديان ليك يسمع الجميع رسالته. ولكن  

باستخدام كلامت أكرث تطرفًا مثل يظهره  الغالبية العظمى من العلامء، وحتى يومنا هذا، يرتجمون كلمة  

  become superior.»101« أو »يتفوق  ilpreva« أو »يسود  overcome« أو »يتغلب  conquer»ينرص  

يكون   أن  له  مقدر  اإلسالم  أن  مضيًفا  بكل رسور،  املودودي  اإلسالمي  اعتمده  الذي  الرأي  هو  وهذا 

 102»املسيطر عىل جميع األساليب واألنظمة األخرى يف الحياة«.

التقاليد وماتزال  التي ترسخت يف  املتطرفة،  العقلية  الحظ، أصبحت هذه  محط    ولكن لحسن 

تأييد لإلسالميني، موضع شك يف العرص الحديث. ونتيجًة لذلك، إن فكرة اًلستيالء عىل العامل بأرسه  

يكن   مل  إن  للمتطرفني،  طوباويًا  حلاًم  مبثابة  هذا  عرصنا  تعترب يف  العسكرية  الفتوحات  خالل  من 

 لإلرهابيني املسعورين أيًضا. 

وح الليربالية يف القرآن امليك »منسوخة« يف الفقه  وعىل الرغم من ذلك، إن جزًءا كبريًا من الر  

والفكر والثقافة اإلسالمية. وبسبب دولنة اإلسالم عىل مدى أربعة عرش قرنًا، ما يزال العديد من املسلمني  

تفرضه   اجتامعيًا  نظاًما  بل  اختيار طوعي،  يتبعها  ومامرسًة  فرديًا  معتقًدا  ليس  دينهم  أن  يعتقدون 

ب، عىل سبيل املثال، حني يقولون »اإلسالم يحرم املرشوبات الكحولية«، ًل يشريون  السلطة. ولهذا السب

 إىل اًلمتناع الطوعي لألفراد املؤمنني، بل الحظر القانوين عىل املجتمع بأرسه. 

ويف بقية هذا الكتاب، سرنكز عىل القيمتني األساسيتني اللتني طغى عليهام هذا التقليد القرسي   

 القيم التي أرشت لها مراًرا وتكراًرا منذ بداية الكتاب، وأولها وأهمها هو الحرية.  –سالمية  يف التقاليد اإل 
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 الفصل الحادي عرش 

 الِحسبة :  Iمسائل الحرية 

نفيها  وبالتايل  للحرية،  بنفيها  الديكتاتورية  أما  األخالقي.  السلوك  هو  وحده  الحر  السلوك 

، برصف النظر عن كل  إلمكانية اًلختيار، فإنها تنطوي يف منطلقها عىل نفي األخالق. ومن ثمر

 الظهورات التاريخية، فإن الديكتاتورية والدين متنافيان.

 1ة بوسنيعيل عزت بيغوفيتش، مفكر ورجل دول –

 

 ما هي الحرية؟ وماذا تعني؟ 

إذا طرحت هذا السؤال عىل عامل مسلم محافظ أو مفكر إسالمي، فمن املحتمل جًدا أن تحصل  

 عىل إجابة كهذه: 

، كام علمنا اإلسالم. إنها ليست حرية الغرب املادي حيث  الحرية الحقيقيةينبغي أوًًل أن نعررف  

ورغباتك الجسدية. فهذه الحرية الزائفة تجعل الناس عبيًدا  تعني إباحة اتباع طموحاتك األنانية  

والجنس، والشهرة وغريهم من البرش. ًل، الحرية الحقيقية هي النجاة من نري كل هذه    ،للامل

 2األشياء املختلقة، واللجوء إىل الخالق وحده. فالحرية الحقيقية إذن هي عبودية لله.

 يصادف املرء غالبًا يعد الُحكم األخري أعاله، »الحرية الحقيقية عبودية لله«، يف الواقع شعاًرا  

ألقيت يف جميع املساجد يف أنحاء  لتي  ا 2017يف العامل اإلسالمي. ففي تركيا، كان موضوع خطبة عام  

 ويتكرر مراًرا عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل اًلجتامعي. 3البالد.

الرأي من بعض الحقيقة، ألن »عبودية الله«، مبعنى اًلمتثال الطوعي لله، ميكن أن  ًل يخلو هذا 

، إحساًسا  التوكلقذ اإلنسان حًقا من وطأة املخاوف والهموم الدنيوية. إذ مينح اًلعتامد عىل الله، أو  تن

الحياة، يف حني يجعل اإلميان باآلخرة املوت أقل رعبًا. تساعد املام الدينية  بالراحة من تقلبات  رسات 
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واإلدمان. لذلك، قد يحقق املؤمنون الحقيقيون يف    الهواجسأيًضا عىل ضبط النفس، وتصون املرء من 

 اإلسالم إحساًسا »بالحرية الحقيقية«.

لكن ليس اإلسالم فحسب. تقدم التقاليد الدينية األخرى نعاًم مامثلة ملؤمنيها. يشعر املسيحيون  

الذين لديهم »عالقة شخصية مع املسيح«، إذ مينحهم إميانهم »تحرر من الخطيئة،  أيًضا بالتحرر، خاصًة  

وًل عجب يف أن يعررف كاتب مسيحي متدين »الحرية الحقيقية«،   4ومن القانون، ومن الفساد واملوت«.

املسيح«. ليسوع  خادًما  »تكون  بـ»الحرية   5بأن  أيًضا  مؤمنيها  البوذية  تبرش  نفسه،  الوقت  ويف 

ويسعى الرهبان البوذيون إىل    6ة«، وهي »التحرر من التفكري، والتحرر من كل اًلرتباطات«.الحقيقي

 تحقيق تلك الحرية الفريدة بعيش حياة الفقر املدقع.

األحياء،  أحد  يف  بسعادة  يعيشون  متدينًا  وبوذيًا  متدينًا  ومسيحيًا  متدينًا  مسلاًم  اآلن  تخيل 

تخيل أيًضا، مع ذلك، وجود حكومة استبدادية تستهدف    وينعمون جميعهم بـ»حرياتهم الحقيقية«.

وسائل   السياسية عىل  إىل مالحظاتهم  استناًدا  الثالثة  هؤًلء  وتعتقل  الفتنة،  من  مذعورًة  الحي،  هذا 

هؤًلء املؤمنون بـ»حرياتهم الحقيقية«   يحتفظ التواصل اًلجتامعي. يف أثناء تعفنهم يف السجن، قد

وعقولهم قلوبهم  بحرية الذاتية يف  التنقل  الحق يف  واقعية:  أكرث  حرية  بالتأكيد  سيفقدون  لكنهم   .

 والتعبري عن آرائهم دون اضطهاد.

يشري املؤمنون الدينيون    7»داخلية« و»خارجية«.  –يوضح هذا املثال وجود نوعان من الحرية  

الداخلية. الحرية  إىل  الواقع  عبادتهم يف  أنهم وجدوا »حرية حقيقية« يف  يدعون  تعد،   الذين  والتي 

للغاية، لكنها مسألة روحانية، وهي ذاتية للغاية أيًضا ألنها تعتمد عىل ما يؤمن به    بالطبع، مثاًل مهاًم 

 املرء.   

للغاية فحسب، بل تعد    مثاًل مهاًم   –التحرر من القيود الخارجية–ًل تعد الحرية الخارجية    بينام

عليها. بعبارة أخرى، يف القصة أعاله، ًل ميكننا سن    أيًضا قيمة موضوعية ميكننا بناء املبادئ والقواعد

للمسلم واملسيحي والبوذي   الداخلية  الحرية  املزيد من  الروحي–قوانني لجلب  ولكن   –فهذا رصاعهم 

 ميكننا سن قوانني حرية التعبري إلبعادهم عن السجن.
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ام عرب عنها الفيلسوف حًقا، كقيمة عاملية، هو الحرية الخارجية. فهي نوع الحرية، ك ذا، ما يهم  ل

»تشري فقط إىل عالقة الناس بالناس اآلخرين، والتعدي الوحيد عليها هو اإلكراه    التيفريدريش أ. هايك،  

 8من قبل الناس«.

 إذن، حسب هذا املقياس، كيف تبيل تقاليدنا اإلسالمية؟  

بأهمية الراحل برنارد    وفًقا ملعايري زمانها. وقد اعرتف بذلك عامل  –  حسنًامن ناحية، إنها تبيل  

لويس، الذي ذكر: »وفر العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى . . . حرية أكرب بكثري من جميع أسالفه 

القانون،    9ومعارصيه ومعظم خلفائه.« أرست سيادة  التي  الرشيعة،  بفضل حامية  أساًسا  هذا  وكان 

األفراد ملؤسسات    10وممتلكاتهم.   لحياة  ثرواتهم  تكريس  من  املسلمون  مثاًل، متكن  الرشيعة،  فبفضل 

خريية ًل يجرؤ الحكام عىل مصادرتها. سمح هذا بنشوء مجتمع مدين قوي، ذي مدارس ومستشفيات  

 11وجمعيات خريية يديرها تجار ونقابات وجامعات صوفية.

قيودً  نفسها  الرشيعة  فرضت  أخرى،  ناحية  من  جميعها  ولكن،  هدفت  الحرية،  عىل  ا خطرية 

 بطريقة ما إىل خدمة األهداف العامة الثالثة التالية: 

 بتحريم املعايص  –. إبقاء املسلمني ملتزمني بالدين 1

 بتحريم الردة والهرطقة  –. إبقاء املسلمني يف الدين وعقيدته 2

 بتحريم التجديف  –. جعل غري املسلمني يحرتمون الدين 3

حصة يف هذا الفصل والفصلني التاليني عىل هذه التدابري القرسية، ونتساءل  سنلقي نظرة فا

 عن أصولها، ونرى كيف أصبحت ضارة للغاية، للمسلمني وغريهم، يف العامل الذي نعيش فيه اآلن.

 

 كيفية القضاء عىل املتكاسلني وإراقة الخمر 

عام   منتصف  العراق 2010يف  يف  اإلسالمية  »الدولة  نفسه  سمى  الذي  اإلرهايب  الجيش  سيطر   ،

وسوريا« )داعش( عىل أجزاء كبرية من العراق وسوريا. وبينام صدم العامل بعنفه الوحيش ضد غري  
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أيًضا نظاًما شموليًا يف ظل  الذين خالفوه فحسب، أسس  املسلمني والشيعة وحتى إخوانه من السنة 

»خالفة« معلنة ذاتيًا. كانت مهمة هذا النظام الرئيسية هي فرض املامرسات اإلسالمية وفًقا لتعريفات  

داعش املشددة. ليجد األشخاص العاديون أنفسهم يف السجن أو ليواجهوا التعذيب حتى بسبب عدم  

إىل الجلد  تأديتهم صلواتهم اليومية أو صيام شهر رمضان. ويؤدي تعاطي الكحول أو تدخني التبغ  

العلني. كان املسلحون يجولون الشوارع يف شاحنات صغرية، ويرصخون للناس، »حان وقت الصالة!  

 12اذهبوا إىل املسجد! أرسعوا! أوقفوا أعاملكم. أنِت، غطي وجهك يا امرأة!«

يتجاوز  لكن  الحسبة.  الحامسية:  الدينية  الرشطية  األعامل  هذه  كل  نفذت  التي  داعش  إدارة  سميت 

مثل اململكة –، والذي يعني تقريبًا »املساءلة«، داعش. إذ متتلك دول إسالمية أخرى  الحسبةح  مصطل

العربية السعودية، أو إيران، أو السودان، أو أجزاء من أفغانستان تحت حكم طالبان، أو إقليم آتشيه يف  

لبًا أكرث اعتداًًل  . تعترب غاللحسبةأيًضا قوات رشطة مخصصة    –أو وًلية كانو يف نيجرييا إندونيسيا

علنًا.  األقل  عىل  املعايص،  ارتكاب  من  املسلمني  منع  يجب  الفكرة:  نفس  تتبع  لكنها  بداعش،  مقارنًة 

  حسبةفالرشطة الدينية املاليزية، التي اعتقلتني ملجرد إلقاء محارضة عامة )انظر املقدمة(، هي أيًضا قوة  

 13ني«.تجول الشوارع »ملنع السلوك غري الالئق بني املسلم

الديني إىل نصوص موثوقة من اإلسالم الكالسييك. منها  لسوء الحظ، يعود كل هذا الضبط 

لعامل القرن الحادي عرش األشعري املاوردي الذي سبق أن التقيناه يف مناقشتنا  األحكام السلطانية  كتاب  

ى األمور  إحد  الحسبةللفكر السيايس السني. فقد كتب يف فصل طويل مكرس للواجب: »تعد مهمة  

املفروضة حتى  الديناألساسية يف   الصالة  »ترك  تشمل  والتي  التي يجب مالحقتها  الجرائم  ودورن   .»

 يخرج وقتها«. ثم رشح وجهات النظر بشأن العقوبة:

إن تركها ]الصالة[ جاحًدا لوجوبها كان كافرًا، حكمه حكم املرتد يقتل بالردة، إذا مل يتب. وإن 

مع اعرتافه بوجوبها، فقد اختلف الفقهاء يف حكمه: فذهب أبو حنيفة  تركها استثقاًًل لفعلها  

إىل أنه يرضب يف وقت كل صالة وًل يقتل. قال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث:  

يصري برتكها كافرًا يقتل بالردة. وذهب الشافعي إىل أنه . . . ًل يقتل إًل بعد اًلستتابة. . . . وإن 

 يجب إىل فعل الصالة قتل يف الحال عىل أحد القولني، وبعد ثالثة أيام يف  امتنع من التوبة، ومل
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حتى   بالخشب  يقتله رضبًا  بن رسيج  العباس  أبو  وقال  بسيف صربًا،  ويقتله  الثاين،  القول 

 14ميوت.

أيًضا فصاًل طوياًل عن   الغزايل  املواردي بفرتة وجيزة، كتب  التاريخي    الحسبةبعد  يف كتابه 

ورشحها بأنها واجب عىل كل مسلم ملنع املعايص بـ»األفعال املبارشة«، مثل »تحطيم   دين.إحياء علوم ال

)حرمت املوسيقى ألنها »تحرض    15اآلًلت املوسيقية، وإراقة الخمر، ونزع الثوب الحريري عن ًلبسه«.

»الفاسقني«. كل  وتجمع  الخمر«،  ناعاًم.(  16عىل رشب  يبدو  ألنه  الرجال،  عىل  الحرير،  سع  و  وحرم 

 الحنابلة قامئة العنارص املحظورة إىل الشطرنج ولعبة الطاولة. 

كان املنزل هو املكان الوحيد املتاح فيه التحرر من هذه الرقابة اًلجتامعية الصارمة، فقد كانت  

، أوضح  ومع ذلك   17خصوصيته محروسة بأمر قرآين: »ًَل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغرْيَ بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا«.

 الغزايل، أن حتى خصوصية املنزل لها حدود:

إذا ارتفعت األصوات وأصبحت عالية جًدا لدرجة سامعها من خارج املنزل، يحق للمستمع دخوله  

وكرس اآلًلت املوسيقية. وكذلك إذا ارتفعت أصوات السكارى وسمعها من يسريون يف الشارع  

 18الرائحة.. وينطبق نفس اليشء عىل الحسبةوجبت 

وًل يقترص األمر عىل املواردي أو الغزايل فحسب، فقد عررف العديد من الفقهاء الكالسيكيني  

واجبًا عىل    الحسبةواختلفوا فقط حول ما إذا كانت   19اآلخرين هذا الضبط الديني بأنه جزء من اإلسالم.

ــ   فقط  املعينني  املسؤولني  أو  العاديني  يعني املحتسباملسلمني  الذي  ينفذ    ،  الذي  »الشخص  حرفيًا 

«. ويبدو أنهم اعتربوا هذا الواجب أمرًا مسلاًم به حدده القرآن والرسول. ولكن، هذان املصدران  الحسبة

 اليوم. الحسبةغامضان كثريًا يف الواقع، ما يرتك لنا مجاًًل إلعادة تفسري ماذا ينبغي أن تعنيه 

 

 تطور املحتسب 

لنبدأ بالرسول. الذي كانت إحدى صفاته املهمة، والتي يندر وجودها بني مؤسيس األديان يف تاريخ  

، بعد فرتة وجيزة من تأسيس   العامل، أنه كان تاجرًا لفرتة طويلة، ما أكسبه حًسا تجاريًا جيًدا. ومن ثمر
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قال: »هذا سو  أنه  فيها. ورد  أنشئ سوقًا جديًدا  املنورة،  املدينة  قكم«؛ »فال ينقص منه، وًل نفسه يف 

وبدأ يرتاده أيًضا. تخربنا رواية أنه اكتشف يف إحدى الزيارات أن بائًعا قد سقى    20يرضبن عليه خراج.«

حبوبه ليجعلها أثقل وزنًا. وورد أن سورة »املطففني« القرآنية، أو »املحتالني«، نزلت يف هذه املناسبة، 

 والتي تنص:

ِفنَي ) ( َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوزَنُوُهْم يُْخرِسُوَن  2( الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا َعىَل النَّاِس يَْستَْوفُوَن ) 1َويْل  لِلُْمطَفِّ

 (  6( يَْوَم يَُقوُم النَّاُس لِرَبِّ الَْعالَِمنَي )5( لِيَْوٍم َعِظيٍم )4( أًََل يَظُنُّ أُولَِئَك أَنَُّهْم َمبُْعوثُوَن )3)

العمل إمثًا عظياًم يعاقب عليه الله يوم الحساب. ولكن، لكونه أيًضا جرمية   لذا كان اًلحتيال يف

ظلمت الناس يف الدنيا، عني الرسول شخًصا ملراقبة السوق ومنع أي احتيال محتمل. واملثري لالهتامم،  

)تشري   22أن مصدًرا واحًدا عىل األقل يخربنا أن هذا املسؤول كان امرأة تُدعى سمراء بنت نهيك األسدية.

السوق فقط. النساء يف  اختصاصها بقسم  احتامل  إىل  النظريات  وبعد بضعة عقود، عني  23إحدى   )

الخليفة عمر امرأة أيًضا، السيفة بنت عبد الله، باإلضافة إىل ثالثة رجال، لإلرشاف عىل سوق املدينة 

   24املنورة.

األول لإلسالم   القرن  غالبًا يف  املفتشون  السوق«. ويف  السوقعامل  دعي هؤًلء  أو »مرشف   ،

، أو »سيد السوق«. وصف الباحث القرطبي يحيى بن عمر  صاحب السوقإسبانيا املسلمة، دعوا أيًضا  

ل901)املتوىف   املنظمة  »اإلدارة  عن  فقط  فكتب  األخري،  مهام  باألوزان  لسوق(  يتعلق  فيام  وتحديًدا   ،

ف السوق الذي وصفه مل يكن له »أي دًلًلت دينية والجدير باملالحظة، أن مرش  25واملقاييس واملوازين«.

عررفت أخبار أخرى أيًضا وظيفة مرشيف السوق بأنها فحص جودة    26ومل يُعَن بانتقاد اآلداب العامة«

ونظافة   املباين  سالمة  إىل  باإلضافة  املعدنية،  العمالت  وصدق  واملقاييس،  األوزان  ودقة  املنتجات، 

د أشار بعض العلامء إىل أوجه التشابه مع اآلغورانوموس، أو »مفتش  وق  27الشوارع وإمدادات املياه.

 28السوق« يف اليونان القدمية واإلمرباطورية البيزنطية.

ولكن، مع مرور الوقت، توسعت مهام مفتش السوق املسلم، فتوىل »واجب أوسع« من »تنظيم  

واردي والغزايل: فرض الصالة، أو  وتضمنت هذه املهام الجديدة ما تحدث عنه امل   29الحياة اًلجتامعية«.

الصوم، أو إراقة الخمر، أو إسكات املوسيقى، أو منع اًلختالط الحر بني الجنسني يف الشوارع. ويف  
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. ولهذا، عىل حد  الحسبةالذي ينفذ    –  باملحتسببوضوح    عامل السوقغضون ذلك، استبدل مصطلح  

 تعبري املؤرخ التونيس ياسني الصيد:

، نكتشف فئتني من املسؤوليات، أو باألحرى،  للحسبةحات املختلفة املكرسة  عند قراءة األطرو 

ويريق  املوسيقية،  اآلًلت  يكرس  أخالقي  رقيب  مختلفتني:  شخصيتني  إىل  ننظر  أنفسنا  نجد 

املعتدل، وهو رجل يضبط   السوق  الحريرية، وعميد  املتحرر وميزق مالبسه  الخمر، ويرضب 

األطعمة املعروضة للبيع، ويتأكد من أن األسواق جيدة التوريد،  األوزان واملقاييس، ويتفقد جودة  

 30ويحدد أسعار السلع أحيانًا.

، يف حني أصبحت الرقابة  للمحتسبومع مرور الوقت، أصبح الضبط األخالقي واجبًا أساسيًا  

، وهو كتاب وصف فيه فقيه القرن الرابع عرش  نصاب املحتسبعىل السوق تافهة. كان هذا جيل يف  

أساًسا بأنها تصحيح »السلوك األخالقي والديني الذي يتعارض مع التعاليم   الحسبةهندي الُسنامي  ال

 31اإلسالمية الصحيحة«، بينام تناول اإلرشاف عىل السوق »يف بعض املناسبات فقط«.

الرسول محمد كمجرد   بدأ يف عهد  ديني  النهاية إىل ضبط  ما تحول يف  أن  يبدو  باختصار، 

 وهو ما يحتاجه كل مجتمع ويقدره. –تفتيش للسوق 

إىل جانب تفتيش السوق، هل ًلحق الرسول املذنبني برصامة؟ تقول إحدى اإلجابات أنه مل يكن  

بحاجة إىل ذلك، ألن جميع رفاقه كانوا مؤمنني متحمسني اتبعوا األوامر القرآنية عن طيب خاطر ــ 

ذلك، توجد بضعة أخبار عن معاقبة الخطيئة    وهي تجربة استثنائية ًل تتكرر يف أي مجتمع حديث. ومع

الشخصية، وتحديًدا رشب الخمر. فقد قرأنا يف كتب الحديث أنه بعد تحريم القرآن للخمر، أمر الرسول  

أربعني جلدة   الالحقة    –بجلد رجل قبض عليه مثاًل  العقوبات  الحادثة سابقة لجميع  وأصبحت هذه 

 32لتعاطي الكحول.

و إىل اًلعتقاد بأن الهدف مل يكن مجرد التقوى، بل النظام العام. فقد قرأنا يف ولكن هناك أسبابًا تدع

 33كتب الوحي أنه »حدثت أشياء ]يف املدينة املنورة[ بسبب استهالك املسكرات، قبل أن تصبح حراًما«.

خاضت مجموعة من املسلمني السكارى شجاًرا كرس فيه أنف أحدهم. ويف حالة    يف إحدى الحاًلت،
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وًل عجب    34، سكر عم الرسول، األسطوري حمزة بن عبد املطلب، وذبح وشوه إبل شخص آخر.أخرى

يف أن اآلية التي رسعان حرمت الخمر، باإلضافة إىل تحريم القامر، أشارت أيًضا إىل أنه عن طريقهام  

يْطَاُن أَن يُوقَِع بَيْنَُكُم الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضاَء«. »يُِريُد الشَّ
قد يعطي هذا فكرة عن األساس املنطقي وراء كل   35

وهو األساس املنطقي الذي ما يزال يحظر »الثاملة يف األماكن  –من الحظر الديني للخمر وإنفاذه علنًا 

 العامة« يف العديد من الدميقراطيات العلامنية، مبا فيها الوًليات املتحدة. 

 

 مسألة »املعروف واملنكر« 

إىل األحاديث فحسب. بل يستند أيًضا إىل مفهوم قرآين: »األمر باملعروف والنهي    الحسبةًل يستند واجب  

أيًضا. حتى إن   العاديني  الواجب بأنه فرض عىل الرسول واملسلمني  آيات هذا  عن املنكر«. تعررف عدة 

ة  يَْدُعونَ   إِىَل الَْخرْيِ َويَأُْمُروَن  إحدى هذه اآليات تدعو مجموعة معينة لتنفيذ هذا الواجب: »َولْتَُكْن ِمنُْكْم أُمَّ

 36ِبالَْمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن«.

عن   والنهي  باملعروف  األمر  »هيئة  نفسها  السعودية  يف  الدينية  الرشطة  تسمي  السبب  لهذا 

 املنكر«. ومتلك الرشطة التي تديرها حركة طالبان اساًم مشابًها.

أقل وضوًحا بكثري مام تعتقد  غري املنكر«  باملعروف والنهي عن  القرآن بـ»األمر  أن ما يعنيه   

قوات الرشطة الدينية هذه. وميكننا أن نرى هذا يف كتابات املفرسين األوائل للقرآن. ومنهم أبو العالية 

لواجب بأنه »دعوة  ، أو الجيل األول بعد الرسول، والذي وصف االتابعني(، الذي كان من  712)املتوىف  

بعد فرتة وجيزة، حدد مقاتل    37الناس من الرشك إىل اإلسالم . . . والنهي عن عبادة األوثان والشياطني«.

الواجب  767بن سليامن )املتوىف   للقرآن،  الذي يعترب كتابه املؤلف من ثالثة مجلدات أقدم تفسري   ،)

ني »األمر باإلميان بوحدانية الله«، بينام يعني أيًضا بحد أدىن. بالنسبة له، كان »األمر باملعروف« يع

 38النهي عن املنكر »النهي عن الرشك«.

يف الوقت نفسه، ظهر تفسري سيايس لـ»األمر باملعروف والنهي عن املنكر« يف القرن األول  

ة.  إما بطرق معتدلة أو متطرف  –لإلسالم. واستناًدا إليه، اقتىض الواجب أساًسا الوقوف يف وجه الطغاة  
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تكافئ الطريقة املعتدلة ما ندعوه اليوم »قول الحقيقة للسلطة«. والتي أيدها حديث عررف أعىل شكل  

»والقتال من أجله«، كام أضافت بعض النسخ.   –من أشكال الجهاد بأنه »كلمة عدل عند سلطان جائر« 

   40رث.ويف حني بالغ الخوارج يف هذا الرتخيص، عررفه الزيديون واملعتزلة بعقالنية أك

غري أن ما حدد معنى »األمر باملعروف والنهي عن املنكر« يف نهاية املطاف هو التيار السني  

السائد، الذي ساوى »املعروف واملنكر« مع وصايا الرشيعة. أكد مفرس القرآن الطربي يف القرن الثالث 

إىل   باملعروف«  »األمر  النقطة عندما كتب: »يشري  الله    كلعىل هذه  به  أمر  ورسوله، و»النهي عن  ما 

لذا، مبا أن الله أمر بالصالة اليومية ونهى عن الخمر، كان عىل جميع املسلمني    41ما منعا«.  كلاملنكر« إىل  

من مفتش السوق إىل    املحتسب أن يأمروا بعضهم البعض بالصالة وينهوا عن الخمر. ويبدو أن تحول  

 روف والنهي عن املنكر«. رشطة دينية دعم بهذا النهج الشمويل يف »األمر باملع

ماذا لو اختلف الناس عىل ما تعنيه كلمة »معروف« و»منكر«؟ تناول الغزايل هذا السؤال وأجاب  

عليه مبنحه بعض التعددية الرشعية. فكتب: »ليس للحنفي أن ينكر عىل الشافعي أكله الضب«، »وًل  

مرشوبات كحولية مصنوعة من التمر    )يشري األخري إىل  42للشافعي أن ينكر عىل الحنفي رشبه النبيذ«.

وهي حقيقة    – أو الشعري، الذي سمح به الحنفيون، معتربين أنه مختلف عن الخمر، بكميات غري مسكرة  

( لكن حرص الغزايل هذه التعددية اللطيفة يف 43مثرية لالهتامم غري معروفة لكثري من الحنفية اليوم.

أدان جميع   األربعة، يف حني  السنية  مل املدارس  »بدع« هرطقية.  لكونها  لإلسالم  األخرى  التفسريات 

»يف البدع   الحسبة  –. بل عىل العكس، لزمت الحسبة ضدهم  الحسبةيستطع هؤًلء األخريون تعريف  

 44أهم من الحسبة يف كل املنكرات«.

لكن من يضمن أن تفسري الغزايل لإلسالم مل يكن »بدعة«؟ ماذا لو حاول شخص ما تطهري هذا  

كام حدث بالفعل يف ظل محنة، أو »محاكمة« الخليفة املأمون؟ كانت هذه    – مضادة    بحسبةالتفسري  

 الكالسيكية. الحسبةأول نقطة عمياء يف نظرية 

ايل وًل املواردي وًل غريهم تناقًضا بني اإلكراه أما النقطة العمياء الثانية فهي عدم رؤية الغز 

لهذا  الغزايل فصاًل كاماًل  الدينية. رغم تخصيص  األعامل  النوايا يف  بها: إخالص  آمنوا  أخرى  وقيمة 

األمر، حذر فيه املسلمني من الصالة أو الصوم أو الصدقة بنوايا غري تقية، ليباهوا الناس بذلك مثاًل، أو  
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وأرص أن »اإلخالص« هو عبادة الله   45أو حتى ملجرد الشعور بالرضا عن أنفسهم.  »ليقدروا من أجله«،

ولكنه مل يعترب أبًدا أن إكراه شخص ما عىل التقيد بها يولد أيًضا دافًعا    46»بطريقة ًل دافع لها سواه«.

 آخر غري العبادة. 

اإلنسانية رشطًا مسبًقا  هنا مرتبطة بحقيقة أن األشاعرة مل يعتربوا الحرية    قد تكون نقطة العمى

كتب مثاًل عامل املعتزلة الكبري عبد الجبار: »ًل  47عىل عكس املعتزلة الذين فعلوا. –للمسؤولية األخالقية 

يستحق املكلف ثوابًا إًل عندما يكون بإمكانه فعل يشء آخر غري الذي فعله. . . . فالثواب غري ممكن يف  

»القدرة عىل    الفهمشاعرة، الذين قللوا من شأن حرية اإلنسان، عىل  يف املقابل، أكد األ   48حالة اإلكراه«.

ورغم أن هذه الفجوة بني الجانبني كانت حول    49فهم الخطاب« فقط كرشط مسبق للمسؤولية األخالقية.

 حرية اإلنسان مقابل الله، أمكن تطبيقها أيًضا عىل حرية اإلنسان مقابل البرش اآلخرين.

 

 تكاليف الدين املفروض 

، فسرنى أن  للحسبةاآلن، إذا تقدمنا رسيًعا من زمن الغزايل حتى يومنا، ونظرنا إىل األمثلة املعارصة  

 النقطتني العمياوتني يف التقليد قد تفاقمتا إىل ثقبني أسودين كبريين. 

األول هو فرض تفسري واحد لإلسالم عىل جميع املسلمني اآلخرين. متثل الوهابية هذا التفسري  

الطراز يف   الشيعة بوحشية« إلقامتهم صالة عىل  السعودية، وبالتايل، ميكن »رضب  العربية  اململكة 

والعكس يف إيران: اإلسالم الشيعي هو الدين الرسمي، وميكن منع السنة من إقامة صالة    51الشيعي.

ال  52العيد. تعد جميع  إذ  اآلن،  تعمل  تعد  للغزايل مل  املحدودة  املرشوعة  التعددية  الحديثة  وحتى  دول 

كيانات مركزية ذو قانون موحد للبالد. ويف الوقت نفسه، أصبحت املجتمعات ذات األغلبية املسلمة أكرث 

تنوًعا، مع تفسريات »حداثية« جديدة لإلسالم، باإلضافة إىل مسلمني غري ملتزمني وأقليات أخرى. وأي 

منطقة معينة. فام يُفرض ليس محاولة للضبط الديني ليست سوى فرض إسالم من ميلك السلطة يف  

 »رشيعة الله« بل، بعبارة أخرى، رشيعة رجال الدين الوهابيني أو آيات الله الشيعة أو الفقهاء الشافعيني. 
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أما الثقب األسود اآلخر، األشد قتامة، فهو العواقب غري املقصودة املرتتبة الضبط الديني: الرياء  

ن، حيث مل يزد الضبط الديني الذي نفذته الجمهورية اإلسالمية  واًلستياء. وكالهام واضح متاًما يف إيرا 

التي تعني  غوزينيشملدة أربعني عاًما تقوى املجتمع اإليراين بل قلل منها. فسياسة   ، أو »اًلختيار«، 

تعزيز موظفي الدولة وفًقا ًللتزامهم الدينية بدًًل من كفاءتهم املهنية، جعلت الناس »يتظاهرون بأنهم 

ويف املجتمع األوسع، أدى الحظر املفروض عىل الكحول إىل زيادة اإلنتاج محيل الصنع،    53متدينون«.

ويف الوقت نفسه، مل يجعل اضطهاد النظام »اإلسالمي« العديد من    54ما أدى إىل عدة حوادث الوفاة.

لعديد من اإليرانيني  املعارضني يحتقرون النظام فحسب، بل يحتقرون اإلسالم أيًضا. نتيجًة لذلك، ترك ا

 الدين، وتحولوا إىل املسيحية أو اإللحاد.

منتظري   الله  آية  بينهم  من  وكان  اإلمالءات.  هذه  لكل  الكاريث  األثر  اإليرانيني  بعض  شهد 

من أن »التكليف بأداء الرشيعة« ًل يؤدي إًل إىل    2008الليربايل عىل نحو استثنايئ، الذي حذر يف عام  

ومع ذلك، بينام كنت أكتب هذا الكتاب، كانت السلطات اإليرانية    56لعداء للتدين«.»التهرب من الدين وا

 تطارد النساء يف الشوارع لجعلهن يغطني رؤوسهن، وتعاقب اآلًلف ممن تحدين حكمها.

 هل يوجد سبيل للخروج من هذا اإلرصار األعمى عىل الضبط الديني؟ 

ملعروف والنهي عن املنكر«. فكام أرشت أعاله، نعم، يوجد، وهو إعادة النظر يف معنى »األمر با

التقاليد اإلسالمية السائدة   القول إىل ضبط ديني ألنها    – السنية والشيعة عىل حد سواء–حولت  هذا 

وراء هذا،    –نظرية معرفة–ساوت »املعروف« و»املنكر« مع وصايا الرشيعة. كانت هناك إبستمولوجيا  

إذ يقول إن الهدف هو منع املنكر،    إحياء علوم الدين.يف كتابه    والتي يشري إليها الغزايل بشكل عابر

مبعنى آخر، يجب أًل يُعررف العقل األشياء التي    57.يُعلم أنه منكر بغري اجتهاد«ولكن »الرشط هو أن  

»يأمر« بها املسلمون و»ينهون عنها«. فال ينبغي حظر الخمر مثاًل عىل أساس منطقي، مثل النظام العام  

 كن مناقشته(، بل عىل أساس أنه حرام، أو »محظور دينيًا«.)الذي مي

لكن كان للمعتزلة رأيًا مختلًفا. قالوا إن »املعروف« و»املنكر« ًل يعرفان بالوحي فقط، بل عن  

طريق »الوحي والعقل«. ومن األمثلة عىل املنكر الظلم أو الكذب، أو »تأمل شخص بسبب أفعال اآلخرين  

 58الرشيرة«.
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املعت قولنا  كان  عند  نواصل ذكره  الذي  »املعروف«  ما هنا، ألن مصطلح  زلة محقني يف يشء 

ليس   وهو  معروف«.  »يشء  حرفيًا  ويعني  قبل،  من  التقيناه  غامض  مصطلح  هو  باملعروف«  »األمر 

فقط. »معروف«  هو  بل  بالرشع،  الشيعي    59معروفًا  العامل  تعبري  حد  عىل  هذا،  يكون  أن  ميكن 

)املتوىف   الحياة  1981الطباطبايئ  الخربة يف  املكتسبة بفضل  البصرية  الناس بواسطة  (، ما »يعرفه 

»بديهيًا«. يفهمونه  ما  أو  اًلجتامعية« 
اإلسالم    60 خاصة  غري  حكمة  يكون  أن  ميكن  أخرى،  وبعبارة 

 واملسلمني، بل ميكن لجميع البرش الوصول إليها. 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر«. ويسمح هذا التمييز لنا نحن املسلمني بإعادة تفسري واجب »

ميكننا أوًًل الفصل بني ما هو معروف بالدين فقط وما هو معروف بالعقل. إذ ميكننا استناًدا إىل هذا 

األخري بناء قوانني، كام قد يتفق الجميع، عن طريق »العقل العام«، تنص عىل أن القتل أو الرسقة يجب 

د اإلشارة الحمراء يجب أن يكون »أمرًا«. لكن الحقائق التي يعررفها  أن يكونا »حراًما«، أو أن التوقف عن

دين    –الدين فقط   أي  تنفيذها    –جميع طقوس ووصايا ونواهي  ترك  لذلك يجب  ذاتية.  هي حقائق 

 لألفراد واملجتمعات الذين وافقوا عىل العيش وفقها.  

لدين؟ هل ميكنهم اًلختيار،  لكن انتظر. هل ميكن حًقا أن يوافق الناس أو يرفضوا العيش وفق ا

 مبعنى آخر، أي دين، إن وجد، سيتبعون؟ 

 نحتاج إىل فصل آخر لإلجابة عىل ذلك.
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 الفصل الثاين عرش 

 الرِّدَّة :  IIمسائل الحرية 

 

وإذا كان هناك حقوق   املجتمع.  ترك  الحق يف  املجتمع: هو  الفرد بحق مهم واحد ضد  يتمتع 

الحق منها. إنه حق راسخ، وغري قابل للتغيري سواء اعرتف به  أساسية، فيجب أن يكون ذلك  

 املجتمع عىل هذا النحو أم ًل.

 1شاندران كوكاتاس، منظرر سيايس ليربايل –

 

تلفزيونية عام   العامل  2006يف مقابلة  السنة يف  الباحثني  أبرز  أحد  القرضاوي، وهو  ، أدىل يوسف 

نح عىل  الهشيم  كالنار يف  انترش  بقول  الردة  العريب،  تركوا  »لو  قال:  إذ  األرجح.  عىل  يتوقعه  مل  و 

كان يحاول أن يرشح لجمهوره    2]مباحة[، ما كان هناك إسالم. كان انتهى اإلسالم منذ وفاة الرسول«.

جرمية خطرية يجب أن يُعاقب عليها باملوت. لكنه بالنسبة آلخرين،   –ترك اإلسالم–املسلم لِم تُعد الردة  

 اإلسالم قد استمر حتى اآلن بفضل اإلكراه العنيف. مل يكن يعرتف سوى بأن

إن موضوع عقوبة الردة هو ذروة التقاليد القرسية يف الرشيعة اإلسالمية. ووفًقا لها، إذا ارتد  

املسلم عن دينه عالنية، ليعتنق دينًا آخر أو يظل من دون دين، فيجب اإلمساك به واستتابته. وإذا مل  

ع تجمع  إعدامه.  فيجب  إىل جانب يتب،  السنية،  األربعة  الفقهية  املذاهب  املروع جميع  الحكم  هذا  ىل 

نظرائها الشيعية. وًل تختلف إًل يف تفاصيل صغرية. فاألحناف والشوافع يعتقدون أن املرتد يجب أن  

يُستتاب ثالثة أيام قبل اإلعدام. أما املوالك فأجازوا مدة تصل إىل عرشة أيام. وبالنسبة للحنابلة، فإن 

دة اإلمهال غري رضورية. ويقبل األحناف والشيعة أيًضا برفق مخفف مع املرتدات: فبدًًل من إعدامهن، م

 3يجب حبسهن ورضبهن عىل فرتات منتظمة حتى يتمكن من رؤية النور والعودة إىل اإلسالم.

وأسوأ من ذلك، أن هذه األحكام ًل تظل مدفونة يف كتب الفقه الكالسيكية، وإمنا تشكل قوانني   

، شملت هذه الدول: اململكة العربية  2020أكرث من اثنتي عرشة دولة إسالمية معارصة. اعتباًرا من عام 

وأجزاء   املالديف  وجزر  وموريتانيا  وبروناي  وأفغانستان  والسودان  وإيران  نيجرييا  السعودية  من 
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باإلعدام.   عليها  يعاقب  الردة جرمية  ت  واليمن، وكلها عدر املتحدة  العربية  والصومال وقطر واإلمارات 

ويف الحاًلت األكرث اعتداًًل، كامليزيا واألردن والكويت وسلطنة عامن، مل تكن هناك قوانني مبارشة يف  

كام بالحبس أو فرض »إعادة التأهيل« أو  قانون العقوبات، ولكن املحاكم اإلسالمية بإمكانها إصدار أح

إذ ًل يحق للمرتدين أن يكونوا متزوجني مبسلمني. ويف الوقت نفسه، حتى يف البلدان    –فسخ الزواج  

الحقيقي    –التي ًل تحظر الردة بالقانون، ميكن أن متارس جامعات القصاص األهيل العنف ضد املرتدين  

 من هذا العنف يف مرص وباكستان وبنغالديش. منه أو املزعوم. وقد حدثت حاًلت مروعة 

يعد الحكم الصارم عىل الردة أيًضا أحد املربرات الرئيسية لإلرهاب باسم اإلسالم، فالجامعات  

اإلرهابية كداعش والقاعدة تقتل املسلمني بإعالن أنهم مرتدون أوًًل. لحسن الحظ، يدين باحثو التيار 

اإلرهابيني   آخرين  السائد هؤًلء  اإلعالن عن مسلمني  لهؤًلء  إنه ًل يحق  قائلني  »متطرفني«،  بوصفهم 

 حًقا استهدافه. أي مرتدأيستحق  بأنهم مرتدون. ولكنهم نادًرا ما يتساءلون

، وهي املجتمع اإلسالمي العاملي، مشكلة كبرية هنا. فقتل شخص ما لعدم  األمةباختصار، تعاين   

باإلسالم   م –إميانه  بتفسري  حتى  لإلسالمأو  بل    – حدد  فحسب،  اإلنسان  لحرية  انتهاكًا صارًخا  ليس 

سخيف أيًضا. ما الذي ميكن أن تجنيه من التهديد »آمن باإلسالم مجدًدا كام أعررفه، وإًل سأقتلك« سوى 

 النفاق واًلستياء؟

 سيكون هذا واضًحا متاًما لجميع املسلمني، لو أنهم جميًعا اتبعوا القرآن، وًل يشء سواه، يف  

التعليم الديني. فالقرآن الذي يتحدث عن الردة يف ما ًل يقل عن إحدى وعرشين آية منفصلة، مل يأمر  

بالعقاب الدنيوي عليها. وفيه العديد من اآليات التي تهدد املرتدين بغضب الله يف الحياة اآلخرة، ولكن  

ميكن أن يستخدمها املرء ضد  عالوة عىل ذلك، يتضمن القرآن آيات  4تلك هي اآلخرة وليست هذه الحياة.

 5كالعبارة املعروفة »ًل إكراه يف الدين«. –عقاب الردة 

ولكن كام رأينا من قبل، لقد »نسخت« التقاليد اإلسالمية السائدة مثل هذه اآليات أو حرصتها   

دخلون  منذ أكرث من ألف عام. وهذا هو السبب، كام رأينا أيًضا، يف أن بعض املرتجمني الحديثني للقرآن ي

تصبح   أن  )يف  الدين  يف  إكراه  »ًل  كبري:  حد  إىل  نطاقها  تحرص  الالإكراه  عبارة  يف  كلامت  بضع 

 وذلك يعني أنك حر يف أن تصبح مسلاًم، ولكنك لست حرًا يف أن تصبح مسلاًم سابًقا.  6مسلاًم(«.
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 حديثان مشكوك فيهام 

مل تأت عقوبة الردة من القرآن، بل من  ككل العنارص القرسية األخرى تقريبًا يف الرشيعة اإلسالمية،  

األحاديث. وكام أرشت مسبًقا، مع أن العديد من املسلمني يعدون هذه الروايات ملزمة، مثة أسباب وجيهة  

انتشارها كتقاليد شفوية   النبي، قبل  أُعلنت قداستها بعد نحو قرنني من  للحذر منها. بادئ ذي بدء، 

وهم  –ضوعة واملدلسة. وقد ادعى األمئة الذين جمعوها وصنفوها واختالطها بالعديد من األحاديث املو 

أنهم أخرجوا كل األحاديث »املوثوقة«،   – أحمد بن حنبل ومحمد البخاري ومسلم بن الحجاج وغريهم

ولكنه ًل ميكننا أبًدا التغايض عن مثالبها وانحيازاتها. يف الواقع، تُظهر كتاباتهم أن هؤًلء األمئة قد  

 7العديد من األحاديث »غري املوثوقة«، ألنها دعمت العقائد التي ظنوا أنها صحيحة.قبلوا عمًدا ب

بأخذ ذلك التحذير العام يف اًلعتبار، دعنا نلقي نظرة عىل الحديثني اللذين يستند إليهام تحريم   

البخاريالردة. كالهام يف   فاقتلوه«.  صحيح  دينه  ل  بدر »من  بوضوح:  األول  يقول  ويكرر   8املرجعي. 

الثاين نفس الحكم مع ذكر أول سببني آخرين لعقوبة اإلعدام: »ًل يحل دم امرئ مسلم... إًل بإحدى  

ثالث: الثيرب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة«.
9 

اآلن، مع أن جميع األحاديث قد تكون عرضة للتشكيك، مثة بعض األسباب املحددة لالشتباه يف  

الذي يعني توفر مصدر واحد، مقارنة    اآلحادهذين الحديثني. أوًًل، حتى من جمعهام صنرفهام من نوع  

لحديث األول، الذي يعني أنه جاء من مصادر متعددة ويكون أكرث موثوقية. أيًضا، يعد راوي ا باملتواتر

 10عكرمة، شخصية مثرية للجدل حتى مبعايري جامعي األحاديث الكالسيكية.

ثانيًا، يخلو كال الحديثني بشكل مريب من أي سياق. فنحن نسمع النبي يأمر بقتل املرتدين، لكن   

الروايات  ًل تفاصيل حول املكان والزمان اللذين قال فيهام هذا أو ما حدث فعاًل بعد ذلك. وًل تقدم لنا  

يالحق    ملاألخرى أي قصة ميكن أن تتطابق مع هذه األحكام. بل عىل العكس متاًما، تخربنا عن حاًلت  

الوًلء  أي  بيعتي«  »أقلني  للنبي:  فقال  املدينة،  إىل  أعرايب جاء  أحدهم  املرتدين.  الواقع  النبي يف  فيها 

طائفة »من أهل الكتاب« الذين قالوا   ويف القرآن ورد مثال آخر عن 11الديني، ورحل دون أن يتبعه أحد.

يبدو أن هذا ليس    12لبعضهم »آمنوا بالذي أُنزل عىل الذين آمنوا ]املسلمني[ وجه النهار واكفروا آخره«.

– مجرد ردة وإمنا ردة بنية واضحة إلرباك املسلمني. ومع ذلك، مل يأمر القرآن إًل برد لفظي معتدل  

 13واية يف حوزتنا أن النبي أقدم عىل فعل يشء مختلف.وًل ر  –بقوله: »إن الهدى هدى الله«
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ثالثًا، يف أحاديث الردة يشء أكرث غرابة: فنحن مل نسمع أنها اقتُبست يف الخالفات الجوهرية   

يف مطلع اإلسالم حني كانت الردة قضية ملحة. أولها كانت الحادثة الكربى يف عهد الخليفة األول أبو  

عض القبائل العربية دفع الزكاة لدولة املسلمني يف املدينة. كام ًلحظنا، ، أو رفض بالردةوهي    –بكر  

ل الرد العسكري، بينام دعا آخرون مثل عمر إىل الرفق.  أثارت الحادثة جدًًل يف املدينة، فالخليفة فضر

ان  والنقطة العجيبة أن الخليفة ظهر عىل املأل لتأكيد رأيه، وليس ًلقتباس أي حديث. هذا غريب، ألنه ك

 14سيشري عىل األرجح إىل أحاديث الردة لو أنها كانت معروفة حًقا يف تلك املرحلة.

حصلت حادثة أخرى يف مطلع اإلسالم من أفظع حوادث اًلستغالل لحكم الردة: إعدام غيالن   

عىل   مرتًدا  يكن  مل  الورع  السوري  فالالهويت  الثاين.  الفصل  قصته يف  إىل  تطرقنا  الذي  الدمشقي 

بل كان مجرد مدافع عن عقيدة حرية اإلرادة التي دحضت عقيدة القدر املتناقضة التي روج   اإلطالق،

لها بنو أمية لتربير استبدادهم. حصل إعدامه الوحيش بعد محاكمة صورية تضمنت فتوى لعبد الرحمن 

ع العرش. مل  ( الذي كان فقيًها سنيًا، وعدًوا متحمًسا لحرية اإلرادة، وأحد أتبا 774األوزاعي )املتوىف  

أيًا من   الكبرية، لكن الالفت للنظر أن فتواه ًل تتضمن  للقتل السيايس باملفاجأة  يكن تربير األوزاعي 

 15أحاديث الردة.

يشري هذا كله إىل أن األحاديث عن إعدام املرتدين رمبا مل تكن موجودة حتى أواخر القرن الثاين   

قد كتبت بعد. لهذا السبب رمبا،  صحيح البخاريمثل بعد النبي محمد، وحينها مل تكن جوامع الحديث 

( من كتابة أن املرتد »يُستتاب  778( والثوري )املتوىف  713متكن الفقهاء األوائل مثل النخعي )املتوىف  

 16ًلحًقا.اإلجامع  بدًًل من يُستتاب بضعة أيام قبل قتله، كام جاء يف  –أبًدا« 

م القاتم عىل الردة صادًرا عن النبي، بل أسقطه عليه  كل هذا يشري إىل إمكانية أًل يكون الحك 

 املسلمون الذين وجدوا الحكم رضوريًا.

وملاذا ارتأى املسلمون األوائل رضورة يف معاقبة الردة؟ مثة إجابتان، إحداهام بريئة إىل حد ما،  

 واألخرى أقل براءة منها. 

 

 استخدامات قتل املرتدين 
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ردة« كان لها معنى أكرث إفزاًعا يف عامل ما قبل الحداثة، إذ كان مفهوم  اإلجابة األكرث براءة هي أن »ال

»الدين« أكرث شموًًل مام نتخيله اليوم. فهو مل يكن مجرد اعتقاد، بل كان انتامًء مجتمعيًا ووًلًء سياسيًا  

افتق السبب  لهذا  لدود.  عدو  إىل  أيًضا  ينضم  ورمبا  الوًلءات  هذه  كل  عن  سيتخىل  واملرتد  رت أيًضا. 

  534اإلمرباطورية البيزنطية املسيحية أيًضا إىل أي حس بالحرية الدينية. فوفًقا ملدونة جستنيان لعام  

للوثنية   مخلصني  ظلوا  الذين  أن  حني  يف  املسيحية،  اعتناق  عىل  املواطنني  جميع  أُرغم  امليالد،  بعد 

قُتل  –»الهيثانيون«–الهيلينية   األحيان  بعض  ويف  ممتلكاتهم،  من  وصلبوا.ُجردوا  املؤرخ   17وا  كتب 

( »لقد بدلوا معتقدات آبائهم، ليس باختيارهم الحر، وإمنا تحت  570البيزنطي بروكوبيوس )املتوىف  

 ُولد اإلسالم يف عامل قمعي كهذا، ويبدو أن املسلمني قد تبنوا أعرافه.  18إكراه القانون«.

كان أداة رائعة إلسكات أي منشق مسلم.  أما اًلستخدام الثاين األكرث سخرية لتحريم الردة أنه   

اإلرادة   حرية  عن  للمدافعني  األمويني  قتل  الجهني–ويُعترب  ومعبد  الدمشقي  األمثلة   –غيالن  أول 

الصارخة. ثم جاء حكم الغزايل عىل »الفالسفة«. وبعده جاءت املؤلفات الجامعة »لكلامت الكفر«، أو  

يستحق املوت. يف قامئة طويلة من هذه الكلامت املهلكة،    األلفاظ التي تجعل املسلم عىل الفور مرتًدا

( عبارات مثل »تأكيد خلق القرآن« أو »تأكيد إميان املرء  1667أدرج الباحث الحنفي شيخ زاده )املتوىف  

وقد كانت هذه إشارات جلية إىل آراء املعتزلة والفالسفة. تضمنت كلامت   19بالتقمص أو أزلية الكون«. 

ستهزاء باألمئة« و»مخاطبة األمئة بتهكم« بال خجل لخدمة نفس األمئة الذين جاؤوا بهذه  الكفر أيًضا »اًل 

 20األحكام القاسية.

املسيحي    التاريخ  باليًا منذ زمن طويل، وانطوت فصول  قانون جستنيان  يف يومنا هذا، بات 

م املسلمني للردة قامئًا، املظلمة التي كان يُفرض فيها املعتقد بالقوة الغاشمة. ومع ذلك، ما يزال تحري

السابقني   املسلمني  إذ ميكن تهديد  اإلنسان،  انتهاكات جسيمة لحقوق  نظريًا وعمليًا. يفيض هذا إىل 

وإعدامهم. وتعذيبهم  فالباحثون    21وحبسهم  أيًضا.  دوره  يؤدي  للحكم  سخرية  األكرث  واًلستخدام 

يف اقتُبس  بعضهم  النقدية،  األفكار  ذوو  املسلمون  بوصفهم    واملفكرون  إدانتهم  ميكن  الكتاب،  هذا 

»مرتدين« ومن ثم استهدافهم. وبالتايل، ليس بإمكان املجتمعات اإلسالمية حتى الرشوع يف مناقشة 

 مشاكلها امللحة يف ما يتعلق بتفسري النصوص الدينية.

 

 قبول القاعدة الذهبية 
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. فيوسف القرضاوي مثاًل،  إن حجج الباحثني الذين يدافعون عن كل هذا القمع عصية عىل التصديق

يجادل بأنه »ًل يوجد مجتمع يف الدنيا إًل وعنده أساسيات ًل يسمح بالنيل منها«، وعىل هذا »فال يقبل 

وذلك غري صحيح بجالء، فالناس يف العامل الحديث ميكنهم يف الواقع    22أي عمل لتغيري هوية املجتمع«.

الفيتنامي ًل يواجه عقوبة اإلعدام، أو أي  تغيري دينهم بحرية أو جنسيتهم إن أمكنهم ذلك.   والبوذي 

 أو العكس.  –عقوبة أخرى، عندما يتحول إىل مسيحي كندي مثاًل  

وليك نكون منصفني، إن القرضاوي يفررق عىل األقل بني الردة »املغلظة« و»املخففة«، ما جعله  

املخففة هي مجرد زوال اإلميان، وهي يف  املوقف »املعتدل« النموذجي يف هذا األمر. وعليه، فإن الردة  

اإلسالم   عىل  حربًا  أيًضا  »يشن  السابق  املسلم  فإن  املغلظة،  الردة  يف  أما  جرمية.  ليست  ذاتها  حد 

واملسلمني«، ولهذا السبب يستحق املوت. ولكن ما هي »الحرب عىل اإلسالم واملسلمني«؟ وإذا كان ذلك  

شك جرمية جسيمة بغض النظر عن معتقدات املعتدي. ومع   يعني قصف املساجد وذبح الناس، فهذا بال

ذلك، إن ما يقصده القرضاوي بعبارة »الحرب عىل اإلسالم واملسلمني« هو مجرد »إعالن« الردة و»الدعوة  

  –وذلك، حسب قوله، يربر عقوبة اإلعدام. يقدم آخرون نفس الحجة    23إليها علنًا بالقول أو بالكتابة«.

يس املرتدين  أن  ونقله  وهي  والفكري  الروحي  تزعزعهم  عن  الدفاع  يف  فور »رشوعهم  القتل  تحقون 

 24لآلخرين«.

ولكشف الخطأ ههنا، ينبغي لنا نحن، املسلمني، أن ننظر يف قاعدة عاملية يف األخالق: القاعدة   

ينية  الذهبية التي تقول »عامل اآلخرين كام تحب أن يعاملك اآلخرون«. يتحول أناس كرث من التقاليد الد

القدمية   الجدد ينتقدون معتقداتهم  األخرى إىل اإلسالم بحرية وعالنية، والبعض من هؤًلء املسلمني 

إذا كان ذلك شنيًعا،  الدين السابق بالردة وقرروا قتلهم؟  أدانهم إخوانهم يف  إذا  أيًضا. كيف سنشعر 

الصحيح« لن ينجح كذلك، ألن    فقوانني الردة لدينا شنيعة أيًضا. إن طلب استثناء لإلسالم ألنه »الدين

 كل دين يُعد صحيًحا بالنسبة ملعتنقيه، وًل ميكن ألي دين أن يطالب بقواعد عاملية تحابيه وحده فقط. 

الباحث   الغنويش،  راشد  هو  النقطة  هذه  وأوضح  استوعب  الذي  املعارص  املسلم  املفكر  إن 

كون النتيجة الجيدة الوحيدة للربيع العريب  والسيايس التونيس البارز الذي ساعد اعتدالُه بلَده يف أن ي

الصادر    الحريات العامة يف الدولة اإلسالميةيف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين. يف كتابه  

 ، قال ما ييل:1993عام 
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( ًلبن بلده غري املسلم، فمن حق الدعوةإذا كان من حق املسلم، بل من واجبه، توجيه رسالته )

فعل اليشء نفسه. وإذا كان هناك خشية عىل إميان املسلمني، فال حل لهم إًل بزيادة  الثاين أيًضا  

إميانهم... ستطال املسلمني آراء مضادة بطريقة ما، والوسيلة الوحيدة للحامية من أي نقاش  

 25تكون بتقديم نقاش آخر، أفضل وأذىك وأكرث إقناًعا.

 

فحسب، وإمنا عن حرية التعبري أيًضا: قد يسمع إذن، ما كان الغنويش يدافع عن حرية اًلعتقاد   

 املسلمون خطابًا يتعارض مع إميانهم، لكن ردهم الصحيح يكون بتقديم خطاب أفضل. 

بالله ورسوله؟ ما    الناس  لو استهزأ  »إهانة«؟ وماذا  الخطاب ضد اإلسالم  اعترُب  لو  لكن، ماذا 

 املجدفني؟ يستلزم ذلك السؤال أيًضا فصاًل جديًدا. الذي ينبغي أن يفعله املسلمون ملثل هؤًلء 
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 الفصل الثالث عرش 

 : ازدراء الدين IIIمسائل الحرية  

 لو كان كل أهل األرض البالغ عددهم ستة مليارات كافرين فلن يطال ذلك الله العظيم بأدىن سوء.

 1»الله أكرب«الباحث اإلندونييس املسلم ك. إتش. مصطفى برسي يف قصيدة بعنوان  –

 

حني كنت منشغاًل بالعمل عىل هذا الكتاب، مرت باكستان بحالة من اًلضطراب حول بيبي عائشة، امرأة  

، عملت بيبي، أم ألربعة أطفال، 2009مسيحية مسكينة عاشت يف جحيم عىل األرض. ففيام قبل يونيو  

ا املسلمني، وتوجه أحدهم  يف مزرعة يف بنجاب. ولكن يف يوم مشؤوم نشب شجار بينها وبني زمالئه

إىل الرشطة مشتكيًا من أنها »شتمت النبي محمد«. ورسعان ما قُبض عليها، وقُدمت إىل املحاكمة، وحكم  

عليها باإلعدام شنًقا. وقضت السنوات الثامنية التالية يف طابور اإلعدام ويف الحبس اًلنفرادي، حتى  

له ثبتت  التي  العليا  ا براءتها. ورغم ذلك عزمت جامعات إسالمية عىل  أفرجت عنها محكمة باكستان 

 .2019قتلها، ولهذا أنقذت حياتها بالهرب يف صمت إىل كندا يف مايو 

وحني كنت أتابع قضية بيبي عائشة هذه برمتها بأىس، انتابني فضول بشأن جزئية غريبة فيها.  

ولكنها مل تفصح بوضوح عن  فقد نرشت الصحافة الباكستانية العديد من املقاًلت حول تلك القضية،  

تفاصيل اًلزدراء قيد النظر. ويف القرار الذي أنقذ بيبي بطول ست وخمسني صفحة، أشارت املحكمة 

 2أيًضا إىل »التعليقات املهينة عىل النبي املقدس« املزعومة، لكنها مل تستشهد بتلك التعليقات أبًدا.

ا فرسه مؤلف الروايات الباكستاين محمد  وعىل ما يبدو أن هناك سببًا ما لهذا الصمت، وهو م 

. فقد كتب حنيف مشريًا إىل الحادثة  نيويورك تاميزحنيف، بنفحة من الدعابة، يف مقالة يف جريدة  

التي زجت ببيبي عائشة يف السجن: »ليس بإمكاننا أن نعلم ما قد قالته أو ما قد مل تقله، ألن تكرار  

 3كتابته ازدراًء أكرب من كليهام. ولهذا دعنا ًل نخوض يف ذلك«.اًلزدراء ازدراء يف حد ذاته، وقد تكون 

وحني قرأت ذلك توقفت للحظة. ثم قلت لنفيس »واحرستاه، بهذا املنطق ًل بد للباكستانيني من  

 حظر القرآن أيًضا«. ألن القرآن، قياًسا عىل هذا املنطق، ميلء باًلزدراء. بل وازدراء شنيع أيًضا.
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 القرآن لالزدراء كيف يتصدى  

بني النبي محمد ومرشيك مكة الذين حاول محمد    ما أشري إليه هنا اآليات القرآنية التي تعكس املهاترات 

أن يعرض عليهم رسالة اإلسالم، ومل يلق إثر ذلك سوى ردود أفعال عدوانية. فقد سمعنا هؤًلء الناس  

. لَّْو َما تَأْتِينَا ِبالَْمالئَِكِة إِ  اِدقنَِي«.يقولون مثاًل: »يَا أَيَُّها الَِّذي نُزَِّل َعلَيِْه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجنُون    4ن كُنَت ِمَن الصَّ

 وتستشهد آية قرآنية أخرى بأقوال املرشكني، دون حجب كلامتهم املسيئة:

أَ   ، ِبني  ْم يَُقولُوَن  َوإِذَا تُتىَْل َعلَيِْهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت قَاَل الَِّذيَن كََفُروا لِلَْحقِّ لاَمَّ َجاَءُهْم َهَذا ِسْحر  مُّ

 5افرَْتَاُه.

د القرآن مبا قاله رجل »كَاَن آِليَاتِنَا َعِنيًدا« يشجب القرآن قائاًل: »إِْن َهَذا إًِلَّ ِسْحر  يُْؤثَُر.  ويستشه  

.» الْبرََشِ قَْوُل  إًِلَّ  َهَذا  للوحي    6إِْن  الرافضني  املؤمنني  قالته جامعة من غري  أيًضا مبا  القرآن  ويستشهد 

ويستشهد القرآن أيًضا بالتصورات    7ا ِمثَْل َهَذا إِْن َهَذا إًِلَّ أََساِطرُي األَوَّلنَِي«.كاماًل: »قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاء لَُقلْنَ 

«، أو »اتََّخَذ اللَُّه َولًَدا«، أو »  8«.َولََد اللَّهُ املسيئة لله كاملًة، إذ يقول الضالون: »يَُد اللَِّه َمْغلُولَة 

ا ما يجيب عليها بحجج مضادة. فألولئك الذين  وحني يستشهد القرآن بتلك األقوال املسيئة، كثرًي  

«، يرد عليهم »بَْل يََداُه َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق كَيَْف يََشاء«. قالوا: »يَُد اللَِّه َمْغلُولَة 
ويدافع القرآن عن التوحيدية    9

ويعرض القرآن التحدي اآليت   10ا«.من هجوم املرشكني بالتعليل اآليت: »لَْو كَاَن ِفيِهاَم آلَِهة  إًِلَّ اللَُّه لََفَسَدتَ 

ن ُدوِن  ثْلِِه َواْدُعواْ َمِن اْستَطَْعتُم مِّ عىل من يزعم أن النبي محمد ابتدع القرآن بنفسه: »قُْل فَأْتُواْ ِبُسورٍَة مِّ

 11اللَِّه إِن كُنتُْم َصاِدقنَِي«.

يواجهه بحجج منطقية. وج  فهو  لالزدراء،  القرآن  آخر، حني يتصدى  به  وبتعبري  يتوعد  ما  ل 

القرآن للمستهزئني سخط الله يف الحياة اآلخرة، ولكنه ًل يقيض بأي عقوبة يف هذه الحياة. وهو ًل 

 يقيض بالتأكيد بسجن املستهزئني أو قتلهم، وًل يقيض كذلك بحجب كلامتهم.
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نة؟ يف  ولكن ماذا لو مل يكن اًلزدراء قيد النظر قوًًل ميكنك أن تتصدى له بالعقل، بل مجرد إها 

هذه الحالة كذلك ًل يأمر القرآن بأي رد عنيف أو قهري. إذ تقول إحدى اآليات »َوإِذَا َرأَيَْت الَِّذيَن يَُخوُضوَن  

وتلك اآلية يف سورة األنعام املكية، ولذا قد    12يِف آيَاتِنَا فَأَْعرِْض َعنُْهْم َحتَّى يَُخوُضواْ يِف َحِديٍث َغرْيِِه«.

القوة. ولكن سورة  يعزي أولئك املولعو  إلزاًما مؤقتًا نظرًا لعدم امتالك  ن بالنسخ تلك اآلية إىل كونها 

 النساء املدنية تكرر نفس الوصية مشريًة إىل الوصية السابقة:

  َوقَْد نَزََّل َعلَيُْكْم يِف الِْكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت اللَِّه يُْكَفُر ِبَها َويُْستَْهزَأُ ِبَها فَالَ

ثْلُُهْم.  13تَْقُعُدواْ َمَعُهْم َحتَّى يَُخوُضواْ يِف َحِديٍث َغرْيِِه إِنَُّكْم إِذًا مِّ

 وتقول آية مدنية أخرى املسلمني أن اإلهانة »امتحان« ًل بد لهم من تحمله:  

 أَذًى كَِثريًا َوإِن  َولَتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَبْلُِكْم َوِمَن الَِّذيَن أرَْشَكُواْ 

 14تَْصرِبُواْ َوتَتَُّقواْ فَإِنَّ ذَلَِك ِمْن َعزِْم األُُموِر.

علق فخر الدين الرازي، أحد مفرسي القرن الثالث عرش العظامء، عىل ذلك قائاًل إن بعض الفقهاء  

وقد أيد تلك اآلية أيًضا بآيات أخرى    15يعتربون تلك اآلية »منسوخة«، ولكن آخرين مثله ًل يظنون ذلك.

لَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا لِلَِّذيَن ًل يَرُْجون أَيَّاَم اللَِّه«. ويصف القرآن هؤًلء املؤمنني    16تحمل نفس املعنى: »قُل ل ِّ

 17الَْجاِهلُوَن قَالُوا َسالًما«.أيًضا بأنهم »ِعبَاُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعىَل األَرِْض َهْونًا َوإِذَا َخاطَبَُهُم 

لالزدراء    قاسيًا  حكاًم  اإلسالمي  الفقه  طور  القرآن،  يف  املتسامحة  الروح  تلك  من   –وبالرغم 

. وقد خلطه الحنفية بالردة، شتم الرسولأو  سبوتحديًدا اًلزدراء املوجه نحو النبي محمد، أو ما يُدعى 

باإلعدام، مع ترك فرصة للتوبة. وقد اتخذ الشافعية موقًفا  ما يعني أنهم اعتربوه جرمية يُعاقب عليها  

مشابًها، يف حني أن املالكية سمحوا بالتوبة للنساء فقط، ومل يسمح الحنابلة بالتوبة ألي أحد. وقد تفنن  

الذي صار له    السيف املسلول عىل من سب الرسولابن تيمية يف وصف قساوة الحكم األخري يف كتابه  

وبناء عليه، كل من يسب النبي يُقتل، حتى لو تاب وطلب    18الحنابلة وغري الحنابلة أيًضا.تأثري بالغ عىل  

 الرحمة.
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واليوم ًل يزال لهذا التقليد الفقهي من العصور الوسطة تأثري بالغ، فهو ما تستند إليه قوانني   

لك القوانني يف بالد  ازدراء الدين املُطبقة بالفعل يف أكرث من ثالثني بلد ذي أغلبية مسلمة. )وبعض ت

مثل باكستان هي بقايا من اًلستعامر األورويب، ولكن شغف الحفاظ عليها، ومدها، وتنفيذها له أصل  

واألدهى من ذلك أن قوانني معاقبة اًلزدراء تلك تحولت عىل يد املسلحني   19ديني مبا ًل يدع مجاًًل للشك(.

، سواء كان ذلك السب حقيقيًا أو محسوًسا، بدًءا  إىل عنف أهيل يستهدف »أولئك الذين يسبون اإلسالم«

 . تشاريل إبدومن املؤلف سلامن رشدي وبيبي عائشة، إىل املجلة الفرنسية 

 

 »مجتمع الشعراء األموات«؟

املصدر مجموعة من   الردة،  الحال يف  إذن؟ كام  أين جاءت  فمن  القسوة،  تلك  القرآن كل  يدعم  إذا مل 

يف هذه املرة ليس لدينا أي حديث واضح يأمر مبامرسة العنف إثر أعامل  الروايات املحددة عن النبي. و 

اًلزدراء. بل لدينا قصص يف كتب السرية النبوية التي كتبها املؤرخون املسلمون بعد قرن أو نحو ذلك  

بعد موت النبي. وتخربنا تلك القصص عن القتل املستهدف لعدة أفراد كتبوا قصائد عدوانية تجاه النبي 

إىل  ورسال املعادين لإلسالم  املجادلني  املسلحني ودفعت بعض  املسلمني  القصص  تلك  ألهمت  ته. وقد 

ولكن يبدو أن كال الطرفني يغفالن فرقًا ضئياًل لكنه    20املزاح بشأن »مجتمع محمد للشعراء األموات«.

 مهم.

وات« شهرة، وهو وإلدراك هذا الفرق الدقيق، علينا أن نلقي نظرة عىل أكرث هؤًلء »الشعراء األم  

كعب بن األرشف. كان ابن أرشف زعيم بني نضري، وهم قبيلة يهودية يف املدينة من املحتمل أنهم عقدوا  

»عهًدا« مع النبي محمد بعد وصول األخري للمدينة بفرتة وجيزة. ويخربنا املؤرخ املسلم املبكر الواقدي  

صالحهم كلهم وموادعتهم«، مبا فيهم »املرشكون  مبا حدث بعدئٍذ: »فأراد رسول الله حني قدم املدينة است

واليهود«. ولكن بعًضا من هؤًلء كانوا »يؤذون رسول الله وأصحابه أذًى شديًدا« بكلامتهم املريرة، »فأمر  

عنهم«. والعفو  ذلك  عىل  بالصرب  واملسلمني  نبيه  وجل  عز  عدوانيًا    21الله  أضحى  األرشف  ابن  ولكن 

در، حني هزم مسلمو املدينة وثنيي مكة، مل يكتف ابن األرشف باًلحتجاج  بصورة متزايدة. فبعد معركة ب 
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هم وأبيك قتالهم«. ثم ذهب فعاًل إىل   22عىل هذا النرص، بل تعهد قائاًل: »ولكني أخرج إىل قريش فأحضر

أثار   ما  الزعامء املرشكني، وبىك معهم عىل موتاهم. وانترشت قوافيه عىل نطاق واسع،  مكة، وقابل 

وتقول أقوال أخرى أن ابن األرشف مزق    23الفجيعة والغضب والتلهف إىل الثأر« لدى أهل مكة.مشاعر »

 24خيمة وضعها النبي يف سوق املدينة، وتآمر مع جامعة من أقاربه لقتل النبي.

وبعد كل ذلك، قيل إن جامعة من املسلمني اغتالوا ابن األرشف بأمر من النبي. أكان ابن األرشف   

شاعرًا مسيئًا؟ أجل. ولكن يبدو أنه كان أكرث من ذلك أيًضا. ويبدو أن معظم »الشعراء األموات« اآلخرين  

جمعوا بني كلامتهم املسيئة وعداوتهم النشطة. وكان من بينهم النرض بن الحارث، الذي كان من بني  

هم رضر. وقد قيل له سبب األسريين اًلثنني اللذين قُتال بعد معركة بدر، يف حني أن اآلخرين مل ميس

وكنت تقول يف نبيه كذا وكذا« و»إنك كنت   ذلك وجًها لوجه: »إنك كنت تقول يف كتاب الله كذا وكذا

واُستهدف آخرون    26وآخر يُدعى أيب رافع كان »يؤذي رسول الله ويعني عليه أعداءه«.  25تعذب أصحابه«.

شامل ملن كانوا يضطهدونه سالًفا، ولكن باستثناء  بالقتل بعد غزو مكة، حني أعلن محمد املنترص العفو ال

عرشة أفراد. وأحدهم كان عبد الله بن خطل الذي »كان يهجو النبي«، وقتل عبًدا بريئًا، وقد أُمر بقتله 

وآخر يُدعى الحويرث بن نقيذ الذي ألحق األذى ببنات النبي أثناء فرارهم إىل    27»انتقاًما ملوت العبد«.

 28املدينة.

أن يف شبه   ها هي  القصص. وهو  تلك  الذي يشوب  الغموض  أن تفرس كل  نقطة من شأنها 

القرن السابع مل يكن الشعر مجرد شعر. بل كان هناك صنف من الشعر  العربية يف مطلع  الجزيرة 

أو بعبارة    29، حيث »يقود الشاعر قومه للمعركة، قاذفًا بأبياته كام لو كان يقذف رمًحا«.الهجاءيُدعى  

املسلمني  أخرى، مل أن  املرجح  الجسدي، ومن  اللفظية والعنف  اإلهانة  هناك حدود واضحة بني  تكن   

 خلطوا بني اًلثنني.

النبي محمد    يعاقب فيها عىل كلامت اًلزدراء حني    ملفمن ناحية، مثة وقائع أخرى يف حياة 

الروايات يف   البخارييقترص األمر عىل الكالم فقط. فطبًقا إلحدى  هودي باأللفاظ  ، تالعب يصحيح 

. وعند سامع ذلك اشتاط غضب السام عليكم، قال له  السالم عليكمحني حيا النبي. فبدًًل من أن يقول  

أن  لهم  قال  ثم  النبي وقال »ًل«،  أًل نقتله؟«، فرد عليهم  الله!  »يا رسول  النبي وقالوا:  بعض أصحاب 
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ة، قال النبي: »عليكم بالرفق وإياكم  ويف رواية أخرى من نفس الحكاي  30.وعليكميكتفوا بالرد قائلني  

 31والعنف أو الفحش... فإن الله يحب الرفق يف األمر كله«.

ويف حادثة مشابهة، سخر رجل يهودي آخر من املدينة يُدعى فنحاص من آية قرآنية تدعو إىل   

يكن النبي  دفع الزكاة قائاًل: »احتاج رب محمد«. فشهر عمر املتأجج دامئًا سيفه، ولكن من أوقفه مل  

لَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا لِلَِّذيَن ًل يَرُْجون أَيَّاَم اللَِّه«. فامتثل عمر لهذا القو  ل،  نفسه بل آية جديدة من الله: »قُل ل ِّ

الغضب يف وجهي«. بالحق ًل يرى  قائاًل: »والذي بعثك  للنبي  ويف حادثة أخرى، ًلم رجل   32وأقسم 

ىل ظلٍم اقرتفه. ومجدًدا، بلغ حامس الدفاع عن رشف النبي بعمر أنه  يُدعى ذي الخويرصة النبي علنًا ع

استأذن من النبي يك »يدق عنقه«. ومجدًدا، أوقفه النبي قائاًل »دعه«. )ويروي موقع إلكرتوين سلفي  

معارص تلك الحادثة، مضيًفا: »ومثل هذا الكالم ًل ريب أنه يوجب القتل، لو قاله اليوم أحد«. أي بعبارة  

 33فهو يعرتف بأن مسلمي اليوم قد يكونون أقل تساهاًل من النبي(. أخرى

وما يعنيه هذا أن »الشعراء األموات« من عرص النبي ًل يربرون العنف املوجه ضد اًلزدراء، كام   

(. فقد كتب: »مل يقتلهم مبجرد سبهم )للنبي(، 1453احتج العامل الحنفي البارز بدر الدين العيني )ت. 

وقبله بسبعة قرون أثار مؤسس مذهب    34عونا عليه، ويجمعون من يحاربونه، ويؤيدوه«.  وإمنا كانوا

الحنفية، أبو حنيفة النعامن الذي يتسم بالحصافة الدامئة، نقطة مشابهة. فقد كتب أنه ًل ينبغي قتل 

 35غري املسلمني الذين يسبون النبي »ألن كفرهم أسوأ«، ولكنهم غري مستهدفني لكفرهم.

  –الكاشف أيًضا أن الحكم بقتل املزدرين ظهر يف مرحلة متأخرة من القانون اإلسالمي  ومن   

بدايًة من مطلع القرن العارش، أو ثالثة قرون بعد موت النبي. ومن الكاشف أيًضا أنه تطور لدى املالكية 

املسيحيني.  الذين وضعهم موقهم الجغرايف يف إسبانيا وأفريقيا الشاملية يف اتصال وثيق، ونزاع، مع 

وكان أول مثال تاريخي بارز عىل تطبيق هذا الحكم واقعة »شهداء قرطبة«، حني قُطعت رؤوس مثانية  

وعىل ما يبدو أن هذا الجموح املسيحي    36إلهانة النبي محمد.  859و  850وأربعون مسيحيًا عىل املأل بني  

ز بلورة الحكم عىل اًلزدراء الذي كان مبهاًم يف السابق.  37حفر

ولذا ينبغي عىل املسلمني املتلهفني ملعاقبة أو إسكات اًلزدراء اليوم أن يعرفوا أنهم عىل أرض    

مهتزة، من وجهة نظر فقهية. ومن وجهة نظر عقالنية فهم فاقدون صوابهم. وهم بوعيدهم وتعسفهم 
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يًضا ًل يفلحون  أنه دين عنيف وغري متسامح. وهم بذلك أ   – هذا يؤكدون التهمة الشائعة املوجهة لإلسالم  

يف يشء سوى إثارة املزيد من اًلزدراء ضد دينهم، ألن حامسهم املفرط يف محاولة تكميم أفواه النقاد  

سيجعل األخري أكرث هياًجا من ذي قبل. ويف نفس الوقت فهم ينهكون املجتمعات املسلمة التي ًل تتعلم 

 حالة باكستان، ًل يسع املسلمون حتى أن  كيفية الرد عىل النقد بالعقل والتحرض. ولهذا السبب، كام يف

 بخالف القرآن الذي يستشهد مبثل تلك الكلامت ويجادل معها.  –يتحملوا سامع الكلامت املسيئة 

 

 بجدية   –ًل إكراه يف الدين  

يف الفصول الثالثة السابقة شهدنا األصناف الثالثة من اإلكراه املوجودة يف التقليد اإلسالمي السائد:  

سلمني عىل اًللتزام بالتقوى، وإكراه املسلمني عىل بقاءهم داخل الدين والتزامهم باألرثوذكسية إكراه امل

اإلسالمية، وإكراه غري املسلمني عىل احرتام الدين. وقد رأينا أن تلك األصناف ًل أساس لها يف القرآن، 

آثارها عىل العامل الواقعي   واستنادها إىل أدبيات عرص ما بعد القرآن مشكوك فيه. وقد ًلحظنا أيًضا أن

فادحة. وكل هذا اإلكراه ًل يولد سوى النفاق، واًلمتعاض، والعجز الفكري لدى املسلمني، يف حني أنه 

 يولد اًلحتقار، ًل اًلحرتام، لدى غري املسلمني. 

ومن الجدير باملالحظة أن مع كل تلك اإلجراءات القهرية، قلب التقليد اإلسالمي السائد الشعار   

الدين، أما    يفلقرآين »ًل إكراه يف الدين« رأًسا عىل عقب، ألن يف هذا التقليد مثة جميع أشكال اإلكراه  ا

الدين« فهي موجودة يف   إكراه يف  إذا كنت غري مسلم فلن تضطر    الخارجعقيدة »ًل  فقط: أي فقط 

من أن تتكلم بحرية    ملامرسة الدين أو أن تكن وًلءك له. وفقط إذا كنت مبنأًى عن املسلمني فستتمكن

 عنه.

ويف ظل هذا النقص الكئيب من الحرية، ًل عجب إذن من أن املسلمني الذين يقدرون الحرية   

، مثة  2020ينأون بأنفسهم عن الدين أحيانًا. وبعضهم يتخىل عنه متاًما. فكام وضحُت يف مقالة عام  

م يف  للمسيحية  التحول  أو  الربوبية  أو  اإللحاد  من  متصاعد  ألن اتجاه  مختلفة،  مسلمة  جتمعات 
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التفسريات الضيقة لإلسالم تحديًدا هي ما تفرضه األنظمة أو الجامعات اإلسالمية عىل الناس، ما يخلق 

 38ردود فعل سلبية.

 –ولنسميه »اإلصالح« أو »التجديد« العظيم– والعالج الرئييس الذي نحن يف أمس الحاجة إليه  

. ما  التخيل عن القوى القهرية باسم اإلسالما. وهو، بتعبري آخر،  هو أًل يكون هناك إكراه يف الدين حقً 

قوانني  و»املبتدعني«، وًل  للمرتدين  تهديدات  الدينية واألخالقية، وًل  املراقبة  أعامل  يعني ًل مزيًدا من 

ذلك تقبل  ازدراء األديان، وًل جلًدا أو رجاًم لآلمثني عىل املأل، وًل عنًفا أو تخويًفا داخل العائلة. ويعني  

أحاديث   أحد  قيل يف  كام  النصيحة«  »الدين  أن  البخاريفكرة  بوسائل  صحيح  باإلسالم  والنهوض   ،

ومثة بعض املسلمني ممن يفعلون ذلك    39إرشادية فقط، مثل املوعظة، واملشورة، والتجسيد، والتعليم.

الب–بالفعل   من  بدًءا  العلامنية  الدول  يف  كأغلبية  أو  الغرب،  يف  كام  إىل كأقليات  والهرسك  وسنة 

وتقدم تجاربهم قصة أكرث إرشاقًا مام يحدث يف الدول القمعية مثل السعودية العربية أو    –إندونيسيا

 40إيران.

ًل باعتباره يتمثل يف مجتمعات   –ويتطلب عدم وجود إكراه يف الدين تعريًفا جديًدا لإلسالم   

ا. ومن الكاشف أن التقليد اإلسالمي حط من  منضبطة جامعيًا، بل كمجموعة من األفراد املنضبطني ذاتيً 

فلْيلزَِم  الواحِد...  »الشيطاَن مَع  أن  األمويون  لها  التي روج  األمثلة  أحد  الفكرة األخرية. بل يحذر  شأن 

وقد ظلت تلك الروح املجتمعية قامئة لقرون، وما يزال لها نفوذ قوي اليوم. ولهذا السبب،   41الجامعَة«.

حديث، كثريًا ما يسمع املرء عن »األمة العربية، واألمة اإلسالمية، والقوم املهتدين«، كام ًلحظ كاتب مسلم  

املسلم«. »الفرد  عن  يسمع  ما  نادًرا  املرء  مجتمعات    42ولكن  من  املسلمون  يجد  حني  السبب،  ولنفس 

مل  محافظة أنفسهم أفراًدا مستقلني، داخل وسيط حر مثل الغرب، فمن املمكن أن يصبحوا مشوشني إن  

 43يتحولوا إىل أفراد مستهرتين، ألنهم غري معتادين عىل تقييد وضبط أنفسهم.

وًل يكمن الحل يف تشديد الروح املجتمعية، ما ميثل اسرتاتيجية خارسة يف العامل الحديث. بل   

ما متليه عليها  بل  اآلخرون،  ما ميليه عليه  يتبع  لن  الذي  املسلم،  الفرد  بناء شخصية  الحل يف  يكمن 

ولكن من املحتمل   –لته أو بوصلتها األخالقية. ولن نكون أول دين عاملي كبري يخوض هذا التحول  بوص

أننا سنكون األخريين. فقد استعان املسيحيون بالقوة القهرية لقرون، ولكن الكاثوليك اآلن يخجلون من  
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مطاردة   عمليات  الربوتستانت  بها  يتذكر  التي  الكيفية  بنفس  التفتيش،  محاكم  يف  تذكر  الساحرات 

مستعمرة خليج ماساتشوستس. فقد تخطى املسيحيون هذه املراحل الحالكة بفضل اإلدراك العقالين  

لحقيقة أن اإلكراه أمر سخيف، واإلدراك النيص لحقيقة أنه غري رضوري. ونحظى نحن أيًضا بنفس  

 املوارد التي ستسمح بنفس الوثبة لألمام، كام رأينا يف الفصول السابقة. 

م ذلك، تبقى قطعة أخرية ناقصة يف الصورة: ًل ميكنك اعتناق الحرية إذا كنت ترى الكثري ورغ 

من األمور التي ًل تُحتمل حولك. وبالفعل، مثة العديد من املسلمني الذين يعتقدون بوجود الكثري من  

املسلمني الذي  األمور التي ًل تُحتمل حولهم. وهذا العجز يف التسامح لديهم هو القفل األخري يف عقول  

 سنتناوله اآلن. 
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 الفصل الرابع عرش 

 ًلهوت التسامح 

 الشك الصادق والثابت منبع التسامح. 

 1بيرت بريغر وأنطون زيدرفيلد، عاملا اجتامع معارصان –

 

 أعتقد أن آرايئ صحيحة، لكنني مدرك حقيقة أنها قد تكون خاطئة. 

 2أبو حنيفة، فقيه سني مبكر –

 

امتلك تنظيم داعش، جيش اإلرهاب الذي ارتكب رشوًرا ًل توصف باسم اإلسالم، مجلًة حملت اسم 

. امتألت صفحات جرعة السموم الشهرية هذه بالدعايات ضد مجموعة واسعة من األعداء، مثل  دابق

دد  الغربني واملسيحيني واليهود والشيعة وحتى الجامعات السنية املختلفة. عىل أي حال، استهدف ع 

مذهبًا دينيًا رمبا مل يسمع به معظم املسلمني: اإلرجاء. كان هذا، وفًقا ملقال من سبعة   2015مارس 

عرش صفحة، »أخطر بدعة« شهدها اإلسالم عىل اإلطالق. وًل عجب أن »علامء السلف« أو األجيال  

ملسلمني«، بجعله األوىل قد »حذروا منه بشدة«. ورأوا فيه رًشا بالًغا، ألن من شأنه »متييع دين ا 

  3»الكبائر وحتى الكفر أمرًا هينًا«.

لقد تأثرت عندما قرأت هذه السطور، ألنني علمت ماهية اإلرجاء، ومل أظهر إًل تعاطًفا كبريًا  

 معه. ويبدو أن حقيقة وصف داعش اإلرجاء بأنه »أخطر« فكرة يف اإلسالم تؤكد فقط قناعايت.

 إذن ما هو اإلرجاء حًقا، هذا املفهوم الذي مل نلتِق به بعد يف هذا الكتاب؟  

إنها عقيدة سياسية وًلهوتية ظهرت يف القرن األول لإلسالم، بهدف إيجاد عالج للرصاعات  

الدموية التي مزقت املسلمني. كان أصل املشكلة هو التنافس ضيق األفق بني عشريتني بارزتني من  

هاشميون، عشرية النبي محمد، واألمويون، عشرية أعاممه. أيقظ حكم الخليفة الثالث قبيلة قريش: ال
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(، الذي دام اثني عرش عاًما، هذا التنافس القديم، إذ أثارت  656األموي عثامن بن عفان )تويف عام 

ين.  محاباته األقارب استياًء واسع النطاق، ما أدى يف النهاية إىل مقتله عىل يد مجموعة من املتمرد

( حقه بالخالفة، كونه ابن عم الرسول وصهره 661ليدعي بعدها عيل بن أيب طالب )تويف عام 

الهاشمي. ومع ذلك، فإن إحجام عيل عن اًلنتقام ملقتل عثامن، والذي تبني أنه أمر محفوف باملخاطر  

فيهام آًلف  السياسية، قد أثار غضب األمويني. رسعان ما أدى هذا التوتر إىل معركتني دمويتني قتل

»أنصار عيل« أو   –املسلمني بعضهم بصفة أنصار لعثامن أو عيل. )يأيت مصطلح »الشيعة« من هنا 

 شيعة عيل(.  

وكأن إراقة الدماء كلها هذه مل تكن كافية، فقد أدين عيل من مجموعة متعصبة يف صفوفه 

ليه أنشأت فصياًل حمل اسم أيًضا، عىل ما يُفرتض ًلنتهاكه »حكم الله« بقبوله التحكيم البرشي، وع

الخوارج. يف نظرهم، ارتكب كل من عثامن وعيل وأنصارهام »معايص« جعلتهم »كفاًرا« يستحقون  

القتل. ولهذا السبب حاولوا اغتيال عيل ومعاوية، فنجحوا يف قتل األول، وعززوا من غري قصد حكم  

 الثاين.  

ره إصدار أي حكم عىل عثامن أو  ويف هذا املشهد الرهيب ظهرت فكرة اإلرجاء. رفض أنصا

عيل. وإن ارتكب هذان املسلامن »املعايص« فعالً، يكون الفصل يف أمرهام مرتوكًا لله. وعليه يتحتم  

»إرجاء« الجدل حتى يوم القيامة، حيث يصحح الله األمور. أصبح مصطلح »اإلرجاء« شعارهم، الذي  

وباتوا معروفني باسم »املُرِجئة«، أو   4َن أِلَْمِر اللَِّه«.رمبا اشتُق من آية قرآنية تتحدث عن أناس »ُمْرَجوْ 

املرجئني. أطلق عليهم البعض »الشكاك«، أو املشككني، ألنهم شككوا عند ترجيح طرف يوالوه يف  

 5الرصاع.

 

 الحكمة يف »الشك« و»اإلرجاء« 

هوتية. انطوى  ظهر اإلرجاء مبثابة موقف سيايس يف البداية، لكنه تطور تدريجيًا إىل عقيدة ًل 

مثل اإلرشاك بالله، والزنا، والربا، ورشب الخمر، وترك  –جوهره عىل التسامح يف ارتكاب »املعايص« 
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الصالة. اتفق املسلمون جميًعا عىل إدانة الله هذه الخطايا يف اآلخرة، ولكن ما الذي ينبغي حدوثه يف  

جاوب الخوارج أن املعايص جعلت الحياة الدنيا إىل جانب العقوبات التي نصت عليها الرشيعة؟ 

املسلمني كفاًرا يجب قتلهم بسبب الردة. أما املعتزلة، الذين تقبلت عقليتهم كثريًا يف الفصول السابقة،  

فكانوا أكرث اعتداًًل من الخوارج، ولكن فقط إىل حد ما. لقد رأوا أن مرتكب املعايص ليس كافرًا وًل 

أو مسلم ضال فاقد بعض الحقوق   فاسقنزلتني، يحمل صفة مؤمنًا حقيقيًا، بل يف منزلة بني امل

   6اًلجتامعية، مثل اإلدًلء بشهادته يف املحاكم.

عكس الخوارج متاًما، جادل املرجئة بأن »املعايص« ًل تنقص إميان املسلم أو مكانته 

اًلجتامعية. وذلك ألنهم فضلوا »اإلميان« عىل »األعامل«، بحجة أن إميان املرء يظل سلياًم حتى لو 

 كانت أفعاله آمثة. وحتى املسلم غري امللتزم بتاتًا، يبقى مسلاًم يف رأيهم.  

ل الحكام ا ألمويون هذه العقيدة املعتدلة عىل املعارضة الرشسة، لذلك تساهلوا غالبًا مع فضر

املرجئة، الذين اكتسبوا نتيجة ذلك سمعًة سيئًة جعلتهم »مؤيدين موالني لألمويني وهاجعني غري  

ومع ذلك، قد يبني اإلمعان يف هذا الرأي بعض الغلط. امتنع املرجئة عن تكفري الحكام،   7سياسيني«.

م ظلوا مستعدين لتأثيمهم. ويف هذه األثناء، فإن »متسكهم بحقهم يف انتقاد ظلم الحكام«  لكنه

بل إن جزًءا من املرجئة التحق بالثورة العراقية الكبرية ضد  8وضعهم فعليًا يف نزاع مع األمويني.

التي ما   وهذا إرث يبدو صداه ُمردًدا بني مراجع السلفية 9(.714الحاكم األموي الحجاج )تويف عام 

  10زالت تدين املرجئة ألنهم »ًل يؤمنون بإطاعة الحاكم«.

من هم هؤًلء املرجئة بدقة؟ كانوا مسلمني حرضيني ومثقفني، مبن فيهم علامء دين وفقهاء  

يُذكر منهم الحسن بن   11العقالين«. –وشعراء، وكانوا أيًضا أصحاب »توجه يغلب عليه الطابع الفكري

التي أصبحت   كتاب اإلرجاء(، حفيد الخليفة عيل، وصاحب رسالة 719عام محمد بن الحنفية )تويف  

مستنًدا أساسيًا أسهم بنرش العقيدة. ومع ذلك، يبقى أبو حنيفة، مؤسس املذهب الفقهي الحنفي، أبرز  

أعالم املرجئة، رغم أنه مل يعررف نفسه رصاحة كأحدهم. إذ جاء يف عقيدته: »ًل نكفر مرتكب  

ى اإلميان«.الخطيئة«، »وًل ن نفي عنه مسمر
ميرز أبو حنيفة متييزًا قاطًعا بني الدين والقانون   12
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)الرشيعة(. وجادل بأن األنبياء جميعهم أتوا بالدين نفسه، لكنهم أشهروا قوانني مختلفة. ولذلك 

   13ابتعاد املرء عن القانون ًل يعني ابتعاده عن الدين.

اء يف اإلسالم السني حديث النشأة، وًل سيام ضمن  أدى تأثري أبو حنيفة إىل إدخال روح اإلرج

ومع ذلك علت   14مدرسة املاتريدية الالهوتية. إىل جانب األشاعرة الذين قبلوا اإلرجاء قبوًًل صامتًا.

أصوات عارضت اإلرجاء بني أهل الحديث املتزمتني. وبينام عررف أبو حنيفة اإلميان بأنه »التصديق  

وكان   15أضاف أهل الحديث، مثلهم مثل الخوارج، عبارة »عمل الجوارح«. بالقلب واإلقرار باللسان«،

ابن تيمية من األصوات املهمة يف هذا الصف، إذ أدان املغول املسلمني حديثًا بأنهم »كفار« بالحكم عىل  

ألنهم مل يطبقوا الرشيعة تطبيًقا كاماًل. وعليه ًل يكون مستغربًا جداله الطويل والعدايئ   –أفعالهم 

 16ضد املرجئة.

شهدت هذه الساللة اإلسالمية السنية ذات العداء الرصيح للمرجئة نهضًة غري متوقعة يف  

أواخر القرن الثامن عرش، يف وسط الصحراء العربية، تحت قيادة رجل دين رشس يدعى محمد بن  

ملسلمني مل  كأن بقية ا  –(. أطلق أتباعه عىل أنفسهم اسم »املوحدين«، 1792عبد الوهاب )تويف عام  

يكونوا موحدين. أما الرحالة األجانب فأسموهم اساًم أنسب: الوهابيني. بدأوا بتكفري جموع املسلمني  

، عمدوا إىل نهب مدينة كربالء  1801اآلخرين، فقط لتربير هجامتهم الوحشية عليهم. ويف عام 

. ومع أنهم كبحوا جامح  العثامنية، وذبح آًلف الشيعة، مبن فيهم النساء واألطفال، ورسقة ثرواتهم

رشاستهم يف القرن العرشين، عندما أسسوا اململكة العربية السعودية، لكن فروعهم الراديكالية 

أعادت بعد فرتة قصرية إحياء تقاليدهم العدوانية، ليسمع العامل عنهم أوًلً تحت اسم تنظيم القاعدة، 

 ومن بعده تنظيم داعش. 

 

 »دعاة ًل قضاة« 

املناهضة للمرجئة يف اإلسالم السني مرة أخرى يف الستينيات، وتحديًدا يف مرص، سطع نجم الساللة 

، قال إن املجتمعات اإلسالمية املعارصة مل معامل يف الطريقعرب كتابات سيد قطب. يف كتابه املرجعي 
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أو غري إسالمية، مستنًدا يف حكمه هذا إىل النظر يف »أعاملهم« وفق   جاهليةتكن مسلمًة حًقا بل 

تفسري مسيرس جًدا لإلسالم صاغه بنفسه. وعليه، فإن معنى أن تكون مسلاًم هو تقبل الله باعتباره 

 املرشع الوحيد. بذلك يصبح أي فرد يقبل نظاًما قانونيًا غري الرشيعة كافرًا، رغم إميانه القلبي. 

مل يتبعه  انتمى قطب إىل الحركة اإلسالمية األبرز يف مرص: اإلخوان املسلمني. لكن تطرفه

سوى فصيل صغري داخل تلك الحركة، فام لبث أن أسس جامعة منشقة تسمى جامعة املسلمني،  

تفرتض أن أعضاءها وحدهم املسلمون. علاًم أن البعض أطلق عليهم اسم »التكفري والهجرة«. اغتالت 

أعضائها    . وكان من1981مجموعة ذات فكر مامثل تُدعى الجهاد الرئيس املرصي أنور السادات عام  

 أمين الظواهري، الذي أصبح ًلحًقا منظرًا يف تنظيم القاعدة ومن ثم زعياًم له.

انفصل هؤًلء الجهاديون جميًعا عن جامعة اإلخوان املسلمني ألنها حافظت عىل الخط املعتدل  

  قضاة ًل دعاة، وصاحب كتاب 1973و  1951الذي حدده حسن الهضيبي، قائد التنظيم بني عامي 

املشهور. والذي لخص عنوانه ما يجب أن يفعله املسلمون األخيار: أن يدعوا وأًل يصدروا األحكام.  

فعىل حد تعبري الهضيبي، متثل الطريق الصحيح يف »ترغيب اآلخرين بالتمسك باإلسالم بصورة  

   17لقوة«.أكرب، واًلبتعاد عن الحكم عىل اآلخرين بالردة، أو إشعال الثورات، أو تطبيق الرشيعة با

ومنهم، طارق عبد  18مرجئًا معارًصا. –خمنوا؟– يف املقابل، أدان الجهاديون الهضيبي لكونه 

فكرة أن اإلميان هو »عمل القلب« فقط، وأرص أنه أيًضا   حقيقة اإلميانالحليم، الذي نبذ يف كتابه 

د أعوام، عرض أبو  وبع  20تناول يف حجته األوىل  املرجئة الذين عارضهم بشدة. 19»عمل الجوارح«.

محمد املقديس، الذي كان مبثابة »األب الروحي« لكل من القاعدة وداعش، الحجة نفسها يف كتاب ذي  

ويبدو أن هذه الرواية قد وصلت إىل  21.إمتاع النظر يف كشف شبهات مرجئة العرصعنوان مطول: 

 .  دابقصفحات 

بد الله فيصل، داعية سلفي متشدد  فام مشكلة هؤًلء املتشددين بالضبط مع املرجئة؟ الشيخ ع

بتهمة التحريض عىل العنف، قال ذات مرة يف خطبة بعنوان   2003أدين يف اململكة املتحدة عام 

»املرجئة: خداع الشيطان«: »املرجئ ليربايل« وأوضح: »من يرفض التكفري حتى لو كان السياق  

ل، مدعيًا أن الله وحده يحاسبهم«.واضًحا« هو ذاته الليربايل الذي »مينح مرتكبي الكبائر األم
22 
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يجب أن أقول إن هذا وصف مفيد جًدا لعقيدة اإلرجاء، ولهذا السبب أعده رائًعا. إذ يجعل  

اإلرجاء املسلمني متسامحني مع األشياء التي ًل يوافقون عليها، ليس ألنهم غري مكرتثني بالدين، بل  

 جًدا.ألنهم يرتكون دينونته لله. وهذا ببساطة عمل تقي 

عماًل   –مثلام فعل الخوارج القدامى ونسخهم املعارصة أيًضا–قد تبدو معاقبة الناس باسم الله 

تقيًا. لكنها يف باطنها فعل متعجرف يخدم مصالح شخصية، ألنه يضع الرشعية بيد مجموعة معينة  

يه السيطرة فقط تدعي معرفة حقيقة اإلسالم الدقيقة ومتنح نفسها أيًضا سلطة عقاب اآلخرين، وعل

 عليهم. بينام يدعون خدمة الله، فإن ما يفعله هؤًلء املتعصبون حًقا هو تسخري الله لخدمتهم. 

كان أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عرش للوًليات املتحدة، وقائد الشامل يف الحرب األهلية، 

ده عىل مؤيد له قال: »الله رجاًل حكياًم أدرك الفروق الدقيقة بني هذين الطريقني. وهذا ما يتأكد يف ر 

يف صفنا«، إذ أجاب جوابًا شهريًا قال فيه: »سيدي، لست قلًقا بشأن وقوف الله إىل جانبنا. إن أكرث ما  

بعبارة أخرى، لقد أدرك أن املؤمن يجب أًل يخلط بني قناعته  23يقلقني هو وقويف إىل جانب الله«.

تكون جرعة صحية من الشك حول النوع الثاين   بصوابية الله وقناعته بصوابيته الشخصية. وعليه

 كفيلة بتمييز الحكيم عن املتعصب، والصالح الحقيقي عن املتكرب الصالح يف عني نفسه. 

 

 خرافة »الفرقة الناجية« 

كان الخوارج قوًة هامشيًة يف بدايات اإلسالم، مثلهم مثل الجهاديني العنيفني اليوم. ومع ذلك، فإن  

ميتلك   –اًلدعاء بأنهم التجسيد الحقيقي الوحيد لإلسالم–لصالح ذايت املنبع حافزهم املتمثل يف ا

لألسف جاذبية أوسع. ما يزال هذا الحافز مشرتكًا بني الجامعات املختلفة يف العامل اإلسالمي، التي  

هم ضالني ومنحرفني، غالبًا  يبتعد معظمها عن العنف لكنها تستمر بازدراء املسلمني اآلخرين وعدر

 ير تهميشهم، إن مل يكن قمعهم.  لترب

يكمن جل هذه املشكلة داخل املذهب السني، الذي عد أتباعه أنفسهم منذ تاريخ طويل ممثيل  

اإلسالم الصحيح، كونهم شكلوا دامئًا الغالبية املسيطرة. لقد رأينا يف الفصول السابقة كيف أدت هذه  
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م الشيعة، وما  النزعة الحرصية إىل قمع املعتزلة. بعد ذلك، تبني أن املنافس الرئييس الوحيد للسنة ه

زالوا حتى يومنا هذا؛ غالبًا ما ُشوهت سمعتهم عرب وصفهم بالرافضة، دًللًة عىل رفضهم الحكم 

الرشعي للخلفاء الثالثة األوائل. وهذا ما جعل الشيعة أهل البدع حسب التوجه السني العام، ما عنى  

أبعد من ذلك، زاعمني أن   بدوره أنهم ضالون لكنهم يظلون مسلمني. ذهب السلفيون املتشددون إىل

«. ومن هنا تظهر األيديولوجية الكامنة خلف الهجامت الوحشية عىل املساجد واملزارات  كافر»الشيعي 

 الشيعية والتي شهدناها يف العقود القليلة املاضية يف الرشق األوسط وباكستان وأفغانستان.  

م عىل »األعامل« بهدف التشكيك  إن التعصب القائم عىل تزكية الذات هنا ًل يتعلق فقط بالحك

يف »اإلميان«، بل يتعلق أيًضا بتصنيف اإلميان نفسه إىل فصيل حقيقي واحد يقابله العديد من البدع. 

 وميكننا العودة إىل أصله يف حديث »ثالث وسبعني فرقة« الشهري وما جاء فيه: 

 

: وما هي يا رسول وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إًل واحدة، قيل

 24الله؟ فقال: من كان عىل مثل ما أنا عليه وأصحايب.

 

وهذا الحديث الوارد يف مجاميع األحاديث املختلفة مع فروقات طفيفة، قبله معظم العلامء 

. ومن املضحك جًدا أن جميعهم أجاب  الناجية الفرقةالتقليديني الذين مل يختلفوا إًل يف تسمية 

طائفتهم كانت طبًعا الفرقة الناجية. وهذا ما أكدوه من طريق إضافة »نهاية تفسريية«  بسهولة: 

قرب نهاية العرص األموي، تضمنت إحدى الصيغ   25للحديث أو »إعادة صياغته بطرائق إيحائية«.

املعدلة نسخة متلقية بال أي خجل: »تفرتق األمة عىل ثالث وسبعني فرقة، اثنان وسبعون منها ضالة«،  

   26تضيف: »تبغض جميعها الحاكم؛ أما الناجية فهي التي أخذت صفه«.و 

يف أوائل العرص العبايس، حاول املرجئة، الذين صمدوا تحت راية املذهب الحنفي، كبح جامح  

 27هذه الطائفية بالقول إن »الفرقة الناجية« تشمل كل الذين آمنوا، وهم »الغالبية العظمى«.
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امالً لعموم املسلمني، أهل القبلة، أي من يستقبل القبلة يف صالته،  واستخدموا أيًضا مصطلًحا ش

 28متمنني لهم جميًعا املغفرة اإللهية.

وعىل أي حال، وقف ابن حنبل وفصيله األكرث عنًفا يف املذهب السني ضد هذه اآلراء؛ إذ رأى  

أولئك الذين اتبعوا العقل.  أن جامعته من أهل الحديث هي »الفرقة الناجية«، أما أكرث الفرق ضالًًل فهم 

وهكذا بدأت نسخة جديدة من حديث »ثالث وسبعني فرقة« باًلنتشار بني الحنابلة. وجاء فيها:  

 29»وتفرتق أمتي عىل بضع وسبعني فرقة، أكرثها خطرًا فرقة قوم يقيسون األمور برأيهم«.

رآن، رمبا كان  ولو أن املسلمني شككوا يف هذه الروايات واضحة التحزب وركزوا عىل الق

إنجازهم أفضل. وذلك ألن القرآن ًل يتطرق إىل موضوع »الفرقة الناجية«، وفوق هذا يحذر املسلمني  

عىل وجه الخصوص من مثل هذه الطائفية األنانية. وبعد دعوتهم إىل التقوى، يأمر القرآن املسلمني  

الَة َوًل تَُكونُوا ِمَن الُْمرْشِكنَِي   ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا  بتجنب املرشكني: »ُمِنيِبنَي إِلَيِْه َواتَُّقوُه َوأَقِيُموا ا لصَّ

غالبًا ما عدر املفرسون هذا النقد موجًها نحو   30ِدينَُهْم وَكانُوا ِشيَعاً كُلُّ ِحزٍْب مِبا لََديِْهْم فَرُِحوَن«.

ليوم أقرب صلًة لكنه يبدو ا –الذين عانوا بالفعل انقسامات مريرة يف زمن القرآن–املسيحيني 

باملسلمني أنفسهم. ينقسم املسلمون إىل مجموعات ذاتية التبجيل، وهذا اًلنقسام برأي باحثة معارصة  

 يف شؤون الرشق األوسط يفاقم رصاعاتهم السياسية األليمة: 

 

طاعون الرشق األوسط... هو ادعاء الالعبني جميعهم يف الرصاع العنيف أنهم  

ة الدينية. فأي إسالم هو اإلسالم الحقيقي؟ إسالم السلفي  املحتكرون املطلقون للحقيق

عام؟ أم إسالم   1400الذي يريد العودة إىل اإلسالم املطبق يف عهد النبي محمد قبل 

زعيم اإلخوان املسلمني املحظورين يف مرص؟ أم إسالم زعيم ميليشيا شيعية يف 

ام )داعش(؟ يؤمن كل طرف  العراق؟ أم إسالم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والش

  31أن معرفته الدينية مقدسة وحقيقية.
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إن ترياق هذه اًلنقسامات املسمومة ًل يكمن يف الدعوات الالمتناهية إىل »توحيد« املسلمني  

كافة عىل »اإلسالم الحقيقي«، الذي بات تعريفه منبع التوترات كلها. إمنا يظهر باألحرى يف الحل  

لمني يتبعون تقاليدهم ومعتقداتهم الخاصة، و»يرجئون« نزاعاتهم املعلقة بال  املرجئي: دع جموع املس

 حل إىل اآلخرة، ويحرتمون بعضهم بصفتهم أهل القبلة.  

إضافة إىل ما ذُكر آنًفا، يجب عىل املسلمني أن يسألوا أنفسهم ملاذا هم حًقا سنة، أو سلفيون، 

مي آخر. وإن مل يثريوا بعض التساؤًلت الجادة  أو شيعة، أو علويون، أو أحمديون، أو أي مظهر إسال 

ويبحثوا يف ذاتهم، وهو أمر نادر الحدوث، فستكون اإلجابة هي انتامءهم إىل األرسة واملجتمع اللذين  

ولدوا فيهام. وعليه إذا ولد شخص يف طهران، فمن املحتمل أن يكرب ليصبح شيعيًا. وإذا ولد يف  

لب. ملاذا يعاقب الله أحدهام بالجحيم ويرحب باآلخر يف الجنة؟  القاهرة، سوف يصبح سنيًا عىل األغ

 سيكون بذلك إلًها قبليًا، وليس إله البرشية الذي يتحدث عنه القرآن.  

سيقودنا إعامل العقل هنا نحو سؤال آخر فقط: ما مصري األشخاص الذين ُولدوا يف بوينس  

ما يفعله معظم املسلمني، وهو اتباع عقيدة   آيرس أو كانساس سيتي أو مومباي أو تل أبيب؟ إذا فعلوا

عائالتهم، فلن يكونوا مسلمني. هل هذا يجعلهم مذنبني بطريقة أو بأخرى؟ يأخذنا هذا السؤال إىل  

 نقاش جديد، عن مكانة غري املسلمني يف نظر املسلمني.

 

 غري املسلمني يف أعني املسلمني 

التاريخي يف هذا الشأن. ألن الحضارة اإلسالمية ما   يف الواقع، ميكننا نحن املسلمني أن نفخر بسجلنا

قبل الحداثة فعلت شيئًا مل يفعله منافسها الرئييس، العامل املسيحي: قبول املجتمعات الدينية املوجودة  

مسبًقا بصفة »أهل الكتاب«، وقبول حقهم يف مامرسة عقائدهم. هذا هو السبب خلف »تعرض  

يف ظل اإلسالم لدرجات أقل بكثري من اًلضطهاد والتهجري،  املجتمعات غري املسلمة التي عاشت

  32مقارنة باليهود أو املسيحيني »الضالني« الذين عاشوا يف العامل املسيحي يف العصور الوسطى«.
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ولهذا السبب نالحظ استمرار وجود أقليات مسيحية يف الرشق األوسط املسلم، مقابل زوال األقليات 

 رتة وجيزة من حروب اًلسرتداد املسيحي. املسلمة يف إسبانيا بعد ف

ومع ذلك، نوهت وجهات النظر الحديثة بعيب مهم يف نظام التسامح اإلسالمي القديم: كان  

، »محميني« ولكن »خاضعني« أيًضا. بعبارة أخرى، امتلكوا حقوقًا أقل. أهل الذمةغري املسلمني، مثل 

جلبتها الليربالية الغربية، التي كان تأثريها األول يف  مل تظهر فكرة املساواة يف الحقوق حتى 

ضمنيًا يف –اإلمرباطورية العثامنية يف منتصف القرن التاسع عرش. شكل قبول العثامنيني للمساواة 

، وأخريًا دستور عام  1856، متبوًعا بفرمان اإلصالحات عام 1839البداية مع فرمان التنظيامت عام 

اريخ الحضارة اإلسالمية. غري أن الضغط من أجل املساواة أثار أيًضا رد  عالمًة بارزة يف ت  –1876

فعل إلثبات »تفوق املسلمني«؛ رد فعل قابلته النزعة القومية املتنامية للمسيحيني، ما أفىض إىل أعامل  

عنف مروعة بني الطوائف يف العقود الثالثة األخرية لإلمرباطورية، ويف النهاية إبادة معظم 

اليوم، بعد قرابة قرنني من اإلصالحات العثامنية األوىل، يصعب   33ألناضول أو تهجريهم.مسيحيي ا

القول إن املواطنة املتساوية راسخة متاًما يف العامل اإلسالمي. يف حني أن جانبًا مرشقًا يظهر يف بقع  

سلمني موجوًدا،  جغرافية معينة، مثل البوسنة أو املغرب أو تونس، يبقى التمييز ضد املواطنني غري امل

علنيًا أو ضمنيًا، يف معظم الدول ذات األغلبية املسلمة، دون إغفال مطالبة بعض اإلسالميني رصاحًة  

،  2016. ومن هذا املنطلق نوهت املبادرات التقدمية، مثل إعالن مراكش عام  أهل الذمةباستعادة نظام  

لتعصب، واًلفرتاء، والتشهري، عىل  الذي وقعه مئات من علامء املسلمني، بالحاجة إىل معارضة »ا

   34أساس ديني«، ودعوة العلامء واملفكرين املسلمني إىل »تطوير فقه مفهوم املواطنة«.

إن ما سبق وبكل تأكيد قضية مرتبطة بالفقه اإلسالمي والقانون العلامين عىل حد سواء.  

 املسلمني، جوهرها منطوي  لكنها أيًضا قضية ًلهوتية، تغرس يف املسلمني ثقافًة محددًة تجاه غري

، أي الذين ينكرون حقيقة اإلسالم الواضحة املفرتضة، كفارعىل اعتقاد شائع بأن هؤًلء جميعهم 

ويقابلهم تقريبًا يف املسيحية »غري املؤمنني«. وعليه، يبقى اًلعتقاد نفسه قامئًا؛ بينام يكافئ الله 

 يعاقب غري املسلمني كافًة بنار جهنم األبدية.  املسلمني كلهم بالجنة، فوًرا أو يف نهاية املطاف، 
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بطبيعة الحال، قد يظل املرء متسامًحا مع اآلخرين يف العامل الدنيوي، حاسبًا أنهم ملعونون  

يف الحياة اآلخرة. ومع ذلك، ًل يبدو أن هذا ما صدقه الفقهاء املسلمون الكالسيكيون. كان املاوردي  

ار أوًًل إىل اآلية القرآنية: »ًَل يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب الَْجنَِّة  أحدهم، وقد التقينا به من قبل. أش

وتوصل بعدها بناًء عىل هذا التفاوت األُخروي إىل وجود عدم   35«.الَْفائِزُونَ  ُهمُ  الَْجنَّةِ  أَْصَحاُب  ۤ  

جديدة، حيث »يجتمعون... مساواة دنيوية، ًل ميكن السامح مبوجبها لغري املسلمني ببناء دور عبادة  

يف األرايض اإلسالمية، مجادًًل بأن مظاهر اإلسالم وحدها هي التي ينبغي أن تكون   36لرتسيخ الكفر«

 37بادية للعيان.

ما تزال أحكام القرون الوسطى هذه مؤثرًة يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة، حيث ًل يكون  

املوجودة أمرًا سهاًل. ويف الوقت نفسه، مثة روايات  تشييد دور عبادة جديدة أو حتى إصالح تلك 

شعبية، تضخمها غالبًا املظامل السياسية، وتصور غري املسلمني عىل أنهم معيبون أخالقيًا وخائنون  

 سياسيًا. وكام يالحظ آن أنشوري، مسلم إندونييس، بشكل نقدي: 

 

بفناء الخالص خارج اإلسالم، يعلموننا أيًضا أن غري املسلمني  اإلميان بينام نُلقرن

مختلفون عنا ويهدفون أيًضا إىل جعل املسلمني يف جميع أنحاء العامل بائسني. تعلمنا  

 38أن مظهرهم الرشيف يخفي رغبتهم الحقيقية بغزو اإلسالم واملسلمني.

 

لمني من أجله الحرص عىل عدم  تتضمن هذه الرواية فتاوى حول السبب الذي ينبغي عىل املس

»التشبره« بغري املسلمني أو »مصادقتهم«، إضافة إىل رشح كيفية تطبيق ذلك. تحدد فتوى عىل موقع  

Islamweb.net:وهو موقع سلفي مشهور، كيف يجب عىل املسلم أن يخاطبهم ، 
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أن نبدأ  إذا كتب شخص ما خطابًا إىل كافر، فعليه أن يستهله بقصد عام.... ًل يجوز 

الخطاب بكتابة ما من شأنه متجيد املسلم للكافر مثل لقب سيدي أو عزيزي ونحوهام. 

  39إنه ليس »سيدك« أو »عزيزك« وهو يعلن أن الله عدو له.

 

يعلن الله عدًوا؟ هل يفعل غري املسلمني يف العامل هذا فعاًل؟ ًل، ليس حًقا، وهذا ما يستطيع أي 

مالحظته. يقوم جل غري املسلمني باألحرى مبا يفعله معظم   شخص يعيش يف العامل الحقيقي

اتباع تقاليد أرسهم. بعبارة أخرى، فإن عدم إميانهم باإلسالم ًل ينبع من أي »عداوة«.   –املسلمني 

وعىل املنوال نفسه، ًل يقضون الليل والنهار بالتآمر عىل املسلمني. بل عىل العكس متاًما، قد يكون  

 حول عداء املسلمني تجاههم.  –ة مربرة أو غري مربرةبصور –البعض قلًقا 

باختصار، يبدو أن مثة تنافرًا بني بعض اًلفرتاضات اإلسالمية حول غري املسلمني وواقعهم. فام سبب 

 ذلك؟ 

 

 حًقا   الكافر من هو  

 . من الناحية اللغوية، تُشتقكافرللعثور عىل إجابة، يجب أن نعيد النظر يف املعنى الحقيقي لكلمة 

الكلمة من الجذر كََفَر، والذي يعني »غطرى أو سرت«. أي أن الكافر يرى الحقيقة لكنه »يغطيها«. يشري 

أي أن معناه ًل يقترص عىل   –املصطلح أيًضا إىل »الجحود« إىل جانب »اًلستكبار« و»الغطرسة« 

عىل درجة مفرطة   ففي النهاية، مل يكفر الشيطان زعيم الكفار بوجود الله، بل كان 40»الكفر« فقط.

  41من اًلستكبار.

بالضبط يف األرض؟ استخدم القرآن هذا املصطلح للدًللة  الكفاروالسؤال األسايس هو من هم 

وسع املسلمون الالحقون معنى   42عىل من رفض الرسالة النبوية، أوًلً يف مكة ثم يف املدينة املنورة.

 أن اإلسالم حقيقة كونية وواضحة، و»أن  املصطلح ليشمل من رفض »الدعوة« اإلسالمية. مفرتضني

 43البديل الوحيد لتبني إميان إسالمي هو رفضه املتعمد والضال«.
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لكن شيئًا ناقًصا ظهر يف وجهة النظر هذه: الفجوة بني من يخاطبهم القرآن مبارشة وبقية  

ني مبارشة. إذ  الشعوب. وتكمن الفجوة أوًلً يف املعرفة الشخصية بني النبي محمد وهؤًلء املخاطَب

اعتاد املكيون عىل تسميته »األمني«، ما يعني تيقنهم من أنه مل يكن دجاًًل. ولكن بعد وفاته، أصبح 

 النبي قصة روائية، وليس تجربة حياتية. 

وباملثل، سمع املخاطَبون قرآنًا يتحدث بلغتهم وعقليتهم وبيئتهم. ولعل قصة اعتناق عمر  

كان معاديًا لإلسالم يف البداية ثم سمع تالوة أذهلته؛ يتذكر ًلحًقا:  الشهرية مثال يجسد تأثريه، إذ 

بيد أن األفراد من خلفيات لغوية وثقافية أخرى ًل يجمعهم   44»رق له قلبي، فبكيت، ودخلني اإلسالم«.

مثل هذا الرابط مع القرآن عند قراءته أول مرة. وغالبًا ما يجده القراء الغربيون املعارصون »محريًا«.
45  

ويُذكر أيًضا تجيل الواجب األخالقي للقرآن يف سياقه. فال بد أن إدانته وأد البنات بكلامت  

شديدة اللهجة جعلت أولئك الذين اختربوا هذا الرعب يجهشون بالبكاء. وينطبق اليشء نفسه عىل  

اد املستضعفني: رحمة القرآن باأليتام والعبيد. ورمبا لهذا السبب يقرن القرآن بني الكفر بالله واضطه

يِن   فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ الْيَتِيَم   َوًَل يَُحضُّ َعىَل طََعاِم الِْمْسِكنِي«. ُب ِبالدِّ   46»أََرأَيَْت الَِّذي يَُكذِّ

أما اليوم، مثة أناس »يكذبون بالدين«، وًل يؤمنون بأي دين، لكنهم يساعدون األيتام أو  

ثرية أخرى. وفوق ذلك، ًل يحمل غري املسلمني هؤًلء أي ضغينة املحتاجني ويقومون بأعامل خريية ك

تجاه املسلمني، عىل عكس الوثنيني العرب الذين اقرتبوا يف فرتة معينة من إبادة جميع املسلمني. إذن  

 ما الرأي الذي يُفرتض لنا تكوينه عنهم؟  

ني والكفار السيئني تتمثل إحدى اإلجابات يف اعتبار فصل القرآن الواضح بني املسلمني الطيب

مبثابة منوذج كوينر. عىل أي حال، نالحظ بعد قراءة متأنية أن القرآن نفسه يخفف من هذا التناقض. 

وبعد إدانة مجموعة من اليهود يف املدينة املنورة بسبب عداوتهم، يضيف: »لَيُْسوا َسَواًء«، ألن بعضهم  

الِِحنَي«.»يَُسارُِعوَن يِف الَْخرْيَاِت َوأُولَِٰئَك ِمَن  وباملثل، يقول للمسلمني، »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ًَل   47الصَّ

 تَتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنََّصاَرٰى أَْولِيَاَء«، ولكن بعد ذلك يوضح:
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يِن َوأَْخرَُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم وَ  َا يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم يِف الدِّ ظَاَهُروا َعىَل إمِنَّ

يِن َولَْم يُْخرُِجوكُم مِّن  إِْخرَاِجُكْم.... ]لكن[ ًلَّ يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

   48.الُْمْقِسِطنيَ  يُِحبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  ۤ  ِديَارِكُْم أَن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم 

 

هشة هو أن القرآن ًل يقرص الخالص عىل مؤمنيه. وهذا ما يظهر يف ولعل األكرث إثارة للد

 آيتني يتطابق نصهام تقريبًا:  

 

اِبِئنَي َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل   إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰى َوالصَّ

َربِِّهْم َوًَل َخْوف  َعلَيِْهْم َوًَل ُهْم يَْحزَنُوَن.َصالًِحا فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد 
49 

 

أما  50تظل الهوية الدقيقة لهؤًلء »الصابئني« املذكورين هنا »مشكلة قرآنية غري محلولة«.

النقطة األبرز فهي ذكر القرآن الرصيح مثل هذه املجتمعات غري املسلمة لغرض وحيد هو تبشريهم  

 مدهشة.   بالجنة. وهذه نظرة كونيرة

عىل أي حال، أزالت التعاليم اإلسالمية ما بعد القرآنية هذه الصفة الكونية عرب طريقتها  

وعليه تصبح اآلية السابقة ملغاة بآية أخرى:  51املعتادة يف التخلص من اآليات غري املالمئة: النقض.

»َوَمْن يَبْتَغِ َغرْيَ اإْلِْساَلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمنُْه«.
لكن »اإلسالم« هنا قد يعني مجرد »الخضوع« لله،  52

  53(.687متضمنًا مظاهر التوحيد كافة، وفًقا ًلعتقاد بعض املفرسين األوائل، مثل ابن عباس )تويف 

وباملثل، فهم الرازي هذا »اإلسالم« عىل أنه »إقبال بنراء يقوم به الفرد« يف سبيل الله، وليس »مرجًعا 

جامعيًا«.
بالذكر أن اإلسالم مل يُعررف بأنه »نهج محمد التاريخي املحدد« إًل عىل يد    ومن الجدير 54

  55(.1373علامء ًلحقني، وأولهم ابن كثري )تويف عام 
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قبل إرساء هذه العقيدة الالحقة، ظهر أيًضا مسلمون طرحوا السؤال الذي ًل مفر منه: إذا 

ن اإلسالم دون اًلقتناع به، فلامذا يعاقبهم احتفظ املسيحيون واليهود وغريهم بدينهم، وهم يتعلمون ع

الله عىل معتقداتهم الصادقة؟ بحث العامل املعتزيل الجاحظ يف هذا السؤال وخلص إىل أن غري  

املسلمني هؤًلء ًل بد أن »يُغفر« لهم. لكن الغزايل، رغم اعرتافه بأن هذه الحجة منطقية، استمر  

إىل أن غري املسلمني الذين يرفضون اإلسالم يستحقون   برفضها مستنًدا إىل السنة املأثورة. وخلص

 56غضب الله يف اآلخرة، وغضب املسلمني يف الحياة الدنيا.

مثل موىس جارالله بيغيف، وحسن عسكري،  –يف العرص الحديث، شكك مجموعة من العلامء 

يف   –، وسيد حسني نرص، وعبد العزيز ساشديناإسحاقومحمد أركون، ومحمود أيوب، وفريد 

»حرصية الخالص« هذه يف اإلسالم التقليدي مستندين إىل حجج قامئة عىل القرآن الكريم واإلدراك  

السليم. حثر آخرون، مثل الباحث الباكستاين جواد أحمد غامدي أو منظمة نهضة العلامء اإلندونيسية،  

مني. ما جعلهم يف املقابل مالمني  لوصف غري املسل كافراملسلمني عىل التوقف عن استخدام مصطلح 

يف نظر اإلسالميني بسبب تذللهم لغري املسلمني و »خيانتهم« حقيقة اإلسالم. ما ًل يفكر فيه هؤًلء  

متاًما مثل شغفهم بكونهم  – الحرصيون أبًدا هو أن شغفهم بكونهم أتباع الدين الوحيد الناجي 

 ، عادًة ما ينسبوها إىل اآلخرين.، أو »رغبة متقلبة«هوى قد يعكس –»الفرقة الناجية«

 

 خواتم ناثان الحكيم 

يف خضم قضايا اًلختالف والخالف الدينية هذه، مثة فقرة رئيسية يف سورة »املائدة« قد توفر دلياًل  

لنا. إذ تبدأ بتقديم ملحة تاريخية عن التوحيد، وتخربنا كيف أرسل الله رساًل آخرين يف املايض، مثل 

وليس اعتناق  –و اليهود إىل اتباع التوراة، واملسيحيني إىل اتباع اإلنجيل موىس وعيىس. ثم تدع 

 اإلسالم. ثم تقول: 
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ةً  لََجَعلَُكمْ  اللَّهُ  َشاءَ  َولَوْ  ۤ  لُِكلٍّ َجَعلْنَا ِمنُكْم رِشَْعًة َوِمنَْهاًجا    يِف  لِّيَبْلُوَكُمْ  َولَِٰكن َواِحَدةً  أُمَّ

ِميًعا فَيُنَبِّئُُكم مِبَا كُنتُْم ِفيِه جَ  َمرِْجُعُكمْ  اللَّهِ  إِىَل  ۤ   رْيَاِت الْخَ  فَاْستَِبُقوا ۤ   آتَاكُمْ  َما

   57تَْختَلُِفوَن.

 

مبعنى آخر، ًل ميثل التنوع الديني عىل األرض مشكلة يجب حلها، بل باألحرى »مشيئة« إلهية 

مثالية، وما يحل بنا ليس إًل منطلًقا مرجئيًا ًل لبس فيه: يجب أن نعلم أن الله له الكلمة األخرية يف  

 – »عمل الخري« القضايا التي نختلف عليها. وإىل حني معرفتنا حكمه يف اآلخرة، يجب أن نتسابق إىل

 ما يعني أن كل البرش، وليس املسلمني فقط، قادرون عىل فعل الخري. 

يجسد األساس اإلسالمي للتسامح. وًل يتعارض مع امتالك املسلمني  –املنطلق املرجئي–وهذا 

قناعات دينية أو أخالقية، رمبا يختلفون بسببها مع اآلخرين أو حتى يستنكروهم. ًل يؤدي التسامح  

تبخر اًلختالفات كلها، بل يدلنا عىل رضورة التواضع يف أحكامنا، ألن الدينونة النهائية بيد الله. إىل 

 ويرينا أيًضا ارتباطنا برابطة إنسانية مشرتكة أسمى من اختالفاتنا.

كام رأينا يف هذا الفصل، ساعدتنا هذه الفكرة، هذا املنطلق املرجئي، كمسلمني، عىل تأمني  

تاريخنا، يف حني أن غيابه جلب علينا الكثري من الرعب، بدًءا من الخوارج الذين  تعايش سلمي عرب 

 حملوا السيف يف القرن األول، وصوًًل إىل الجهاديني الذين قصفوا املساجد يف املايض القريب. 

ومن الالفت للنظر أن الفكرة ذاتها قد ساعدت األوروبيني أيًضا. إذ إن تاريخ رصاعاتهم الدينية 

يف الواقع من تاريخنا، لكنهم وجدوا العزاء يف عرص التنوير، وذلك بفضل أفكار مفكرين من   أسوأ

 ناثان الحكيم(. كانت مرسحية األخري الشهرية 1781أمثال غوتهولد إفرايم ليسينغ )تويف عام  

براهيمية  استجداًء مؤثرًا للتسامح الديني، تجسد يف رمزية الخواتم الثالثة. وعليه، متثلت الديانات اإل 

الثالث الرئيسية يف ثالثة خواتم مثينة، إحداها فقط حقيقي، لكن مرتديها لن مييزوا بينها، حتى  

الحقيقة يف الحياة اآلخرة. ولذلك، فإن »الحقيقة املطلقة« هي »امتياز لله  –»الحاكم«–يكشف الله 
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الحقيقة، متضافرًا مع بقية  وحده... بعيد املنال عن اإلنسان«. فكان بذلك واجب اإلنسان »السعي نحو

  58البرشية«.

  الحكيم ناثانمل أر حتى اآلن أي شخص ًلحظ التشابه الالفت بني أفكار ليسينغ يف مرسحية 

وعقيدة املرجئة. وعىل األرجح، مل يكن ليسينغ نفسه يعرف شيئًا عن أسالفه املسلمني. يبدو فقط أن  

فة، بصورة حدسية ومستقلة، حالها حال األفكار  األفكار الخرية ميكنها الظهور يف تقاليد مختل

 الرشيرة.  

لذا رمبا بوسعنا ضم ناثان الحكيم، رمز التسامح، إىل قاعة املشاهري، التي افتتحناها قبل عدة  

فصول بحي بن يقظان، رمز العقل. علاًم أنها تضم أيًضا ابن رشد، إضافة إىل العديد من العقول  

عىل حساب حياتها  –بًقا والتي دافعت عن العقل أو الحرية أو التسامح اإلسالمية األخرى املذكورة سا

أحيانًا. إنهم يذكروننا بأننا كمسلمني ًل تنقصنا األفكار الخرية والقيم الفاضلة. لكننا لألسف نسينا أو  

تجاهلنا بعًضا منها، عىل نحو يعرضنا فقط للخطر. لقد آن أوان صحوتنا واستذكار ِحكم املايض  

 بتخيل مستقبل أكرث إرشاقًا. والبدء
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 ُشكر  وعرفان 

ت ثالثة عقود. إن عدد   الكتاب عىل مدى عامني، ولكنه بُني عىل رحلة فكرية وروحية امتدر كُتب هذا 

ا، لذا كان ًل بدر أن أقرص شكري عىل الذين   الذين يجب أن أشكر لهم مشاركاتهم يف هذه الرحلة كبري جدًّ

 كانت مشاركاتهم أحدث.

وإيان    بوز،  وديفيد  غوتلر،  بيرت  سيام  وًل  كاتو،  معهد  زماليئ يف  جميع  أشكر  أن  أودر  أوًًَّل، 

اإلسالم   بني  املحورية  املشكالت  عىل  فيه  ألعمل  واشنطن،  يف  آمنًا  مسكنًا  منحوين  الذين  فاسكيز، 

ا. يشمل هذا الشكر أي ًضا املتربرعني الكرام  والحداثة يف وقت كان فيه العامل الذي عرفته من قبل كئيبًا جدًّ

 . 1977ملعهد كاتو، الذين ميكرنون هذا الدفاع الثابت والراسخ عن الحرية اإلنسانية منذ  

ثم أود أن أشكر محرر كتايب يف سانت مارتن إسنشلز، السيد جويل فوتينوس، وغوين هاوكس،  

اللذين فنش،  وديانا  األدبيني، جف غرييك،  ديفيس، ونارشير  كيت  النسخ  هذا    ومحررة  أتاحا صدور 

ساشا بوًلكو سورانيك، وماكس  –عىل مر السنني    ذا نيويورك تاميزالكتاب. وأود أن أشكر محررير يف  

تشارين، وبشارت بري أفكاري يف هذا    –سرتارس، ومارك  من  ملحات  ملشاركة  فرصة  من  منحوين  ملا 

 الكتاب، لجمهور أوسع من أرجاء العامل.

ون أشعر باًلمتنان لهم. منهم توماس كوشامن، وكارين سوا،  وغري هؤًلء زمالء وأصدقاء كثري  

فصول يف   ثالثة  قضيت  حيث  ولسيل،  جامعة  وغريهم يف  غروت،  ،  2018وأوائل    2017وسيمون 

ة من املصادر الفكرية هناك. ومنهم الكاهن روبرت سرييكو وكريس ماورن من   فاستفدت استفادة جمر

م عن اإلسالم والحرية يف مناسبات عديدة. ومن األصدقاء من  مؤسسة أكتون، التي منحتني املنصة ألتكل

الشامي،   الدين، ويحيى  الفائدة. منهم أسامء أفرس  اقرتاحات كبرية  الكتاب األوىل واقرتح  قرأ نسخة 

الفضل،   أبو  وخالد  دييز،  ومارتينو  برتورث،  وتشارلز  بارًلس،  وأسامء  عطار،  ومريم  أمني،  وأفضال 

ة حسن، وفيليب هولت، وديفيد جونستون، وإينيس كاريتش، وجوليان كييل، وِهيليل فرادكني، وأسام

وأحمد كورو، وإسامعيل كورون، وجاك مايلز، وإبراهيم موىس، وغابرييل سعيد رينولدز. ومنهم من  

إفكوران،   ومحمد  عظيموف،  نجيلة  منهم:  مفيدة.  وإلهامات  مبعلومات  ين  ومدر البحث  يف  ساعدين 

 وجا، ومرينس كوفاك، وسليامن مرراد وكاثرين روجرز، ونوح فلدمان.ونضال قسوم، وأوزغور ك 
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، طه وتولني أكيول، اللذين منحاين كل الحب    واآلن القرباء من قلبي. أنا مدين إىل األبد لوالدير

والدعم الذي يحلم به أي ابن، ودعام كل مساعير الحسنة، وسامحاين عىل مساعير املخطئة. إن العمق 

ة األخالقية لوالدي، طه أكيول، كانت نوًرا يهديني يف العقود املاضية، وسيبقيان كذلك  الفكري والنزاه

ا. م يل أخي األصغر أرطغرل أفكاًرا ملهمة دامئًا ومدرين بضحكات كنت أحتاجها حقًّ  إىل األبد. لقد قدر

ذان  (، الل3(، وإيف رؤوف )5ثم أرسيت الصغرية. ابناي الصغريان اللذان أحبهام، لفنت طه ) 

وإن كانا ًل يستطيعان قراءة الكتاب اآلن، فإين آمل أن يقرأاه وميعنا قراءته يف املستقبل. وهام مذكورنا  

املشاعر  كل  إىل  باإلضافة  ًلهوتية،  فكرة  توضيح  ساعداين عىل  الثالث، حيث  الفصل  أصاًل، يف  فيه 

. حامهام الله    إخوتهام الذين قد يأتون من بعدهام.  وحمى–الرائعة التي مألا بها قلبي. أحبهام حبًّا جامًّ

أخريًا، أهدي أعظم ثنايئ إىل زوجتي التي أحبها، ريادة عظيموف أكيول، التي كانت أهم داعمير   

ا، مبهاراتها البحثية امللحوظة، وعيونها املدققة عىل   يف عميل املهني. لقد ساعدتني يف هذ الكتاب جدًّ

ذي ًل يُقارن به يشء. واألهم من ذلك، أنها كانت رشيكة وزوجة  املالحظات، وذكائها العاطفي املرتفع ال 

رائعة يف حياتنا مًعا، التي حملت سعادات وبركات كثرية، كام حملت إحباطات غري متوقعة ومخاوف  

الرائع يف   امللهمة وعملها  الفكرية  لرحلتها  دعمي  أحافظ عىل  أن  إىل  املستقبل  أتطلع يف  استثنائية. 

 »املرونة الكرمية«.

يف النهاية، أشكر الله، الذي ندين له بوجودنًا جميًعا، حسب اعتقادي. شخصيًّا، لقد استمسكت  

هذا   يبقى  أن  أرجو  مطلًقا.  أقع  مل  ولكنني  أحيانًا،  ت  فتعرثر املاضية،  العقود  يف  الوثقى«  بـ»عروته 

 اًلستمساك والسعي، ما دمت متمترًعا بنعمته هذه التي نسميها الحياة. 
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