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تقديم
أنس الطريقي

اإلسالمي أرشف العقائد والفقه األكرب ّ
لكل فقه لحياة املسلم القديم واملعارص ،ففي ضوئه
مي ّثل التوحيد يف الفكر
ّ
ويعي سائر تفاصيلها الدّين َّية
يفهم العامل ،ويحدّد منزلته فيه ،فريسم صورة لحياته بجميع أبعادها الغيب َّية والوجود َّية ،نّ
والواقع َّية.
وتبعاً لهذه األهم َّية كان جدال املسلمني فيام بينهم ،ويف مواجهتهم لآلخر خالل تاريخهم القديم واملعارص حول
معنى اإلسالم ،رصاعاً حول معنى التوحيد أساساً .فبني بداياته موضوعاً لجدل ديني حول معنى اإلميان بني الفرق الكالم َّية
اإلسالمي (االعتزايل ،والسن ّّي ،واألشعريّ  ،واإلسامعي ّ
والصو ّيف) ،وصوالً إىل
تبلورت عنه األنساق الخمسة الكربى للتوحيد
يلُّ ،
ّ
تنظرياته املعارصة السلف َّية واإلخوان َّية ،كان مفهوم التوحيد عرضة لعمل َّية تحيني متك ّررة هزَّته ليكون أساس البناء واملفهوم
املركزيّ ّ
لكل منازع تأويل اإلسالم ،وهو الذي يف ضوئه وقع التأويل السيايس لإلسالم وصيغت جملة املفاهيم السياس َّية
الدّين َّية املر َّوجة اآلن .فهو املفهوم الذي انقسم إىل أنواع حدَّدتها السلف َّية ال َّراهنة توحيداً للربوب َّية ،وتوحيداً لأللوه َّية،
الصحوي توحيداً لأللوه َّية وتوحيداً للربوب َّية وتوحيداً للحاكم َّية.
وتوحيداً لألسامء والصفات ،وح َّددها اإلسالم الحر ّيك أو َّ
السلم ،وهو أيضاً
وهو الذي خرج منه مفهوم الوالء والرباء ،ومفهوم الحاكم َّيةَّ ،
وتوسع مبوجبه مدلول دار الحرب ودار ّ
يؤسس املدلول القتايل والحر ّيب للجهاد ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وملفاهيم الردَّة ،والتكفري،
املفهوم الذي ّ
والجاهل َّية ،وغريها من املفاهيم الثواين.
ويف ّ
ظل وعينا املعر ّيف ال َّراهن َّ
بأن الحقّ يف الحياة هو أيضاً حقٌّ يف التأويل ،يصبح السؤال :كيف ميكن أن نضمن
للجميع هذين الح َّقني ،من قلب تف ُّهمنا ملفهوم التوحيد؟
وملَّا كان هذا يقتيض تجاوز منطق السجال الذي ال يبني معرفة وال حلوالً ،إىل منطق الفهم والتحليل نُّ
والتبي ،والنّقد،
واملحاورة ،فإ َّنه بات نَّ
يتعي أ َّوالً اإلحاطة باملقوالت اإليديولوج َّية لذلك التأويل املتَّهم بتأسيسه للتط ُّرف ،ورشح دالالتها
ومضامينها ،والحفر يف منطلقاته الفكر َّية املعرف َّية واملرجع َّية ،قبل املرور إىل نقده وبيان حدوده ،والبحث عن سبل
تجاوزه يف إطار املدى التأوي ّ
املؤسس لإلسالم ،بل وتستوجبه رشوط املغايرة منهجاً ال بديل عنه
يل الذي يسمح به ّ
النص ّ
للحياة الجامع َّية الكون َّية.
يهتم هذا ُّ
اإلسالمي يف التأويل املتط ّرف لإلسالم ،وير ّكز اهتاممه عىل نُّ
تبي
امللف مبفهوم التوحيد
من هذا املنظور ُّ
ّ
مضامينه ،وتحليل أنساقه ،والغوص إىل خلف َّياته ،متهيداً لعمل َّية تقوميه ،وصياغة تحييناته الزمن َّية الرضور َّية.
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مدخل

لهذا األمر انشغل هذا ُّ
امللف أ َّوالً برصد النُّصوص واألعالم التي أ َّولت التوحيد يف ا ّتجاه سمح برتكيب العنف عليه،
والسلفي الجهاديّ  ،رجوعاً إىل امتداداتها السحيقة يف التأويلني اإلحيا ّيئ (ابن عبد الوهاب) ،والحر ّيك
القطبي
بداية بالتأويلني
ّ
ّ
التيمي ،وصوالً إىل التأويالت اإلسالم ّية القدمية ،ال س َّيام مع التأويل الحنب ّ
يل.
الصحوي (املودودي ،وقطب) مروراً بالتأويل
ّ
واهتم ثانياً بكشف مدلول التوحيد يف هذه النُّصوص ،وتحليل األنساق النظر َّية التي حوتها.
َّ
ور َّكز ثالثاً عىل تقوميها من جهات ثالث ،هي :جهات املضامني ،واألنساق ،وجهة املقارنة بالنّصوص التأسيس َّية،
والنصوص الثواين ،وبالنُّصوص الدين َّية األخرى املنتمية إىل التقليد التوحيديّ .
وعىل هذا األساس جرت بحوث هذا ّ
امللف وموادّه يف هذا االتجاه من حيث الرؤية النقد َّية ،واملضمون ،والهدف،
يف تقاطع االهتاممات الثالثة سالفة الذكر.
اهتم الباحث رضا حمدي
ففي بحثه دوائر التوحيد عند س ّيد قطب (من اإلميان ّ
الصو ّيف إىل االنفعال الثوريّ ) َّ
بتفكيك داللة مفهوم التوحيد عند واحد من أبرز ّ
منظري الت َّيار اإلسالمويّ الحر ّ
يك ،هو املرصيّ س ّيد قطب .فتت َّبع مسار
رسمت ازدواج ّيته
ديني قرآ ّين إىل مفهوم
ديني ،وما تبع هذا التحويل من مقوالت َّ
ّ
سيايس ّ
تحويل املفهوم عنده من مفهوم ّ
الدّين َّية السياس َّية ،كمقوالت الدينونة ،والحاكم َّية ،والجاهل َّية ،والطاغوت .وكشف عن خطورة هذا التأويل .أ َّما الباحث
السيايس ،فقد وصف
محمد سويلمي فكام يعبرّ عن ذلك عنوان بحثه مفهوم التوحيد وإبداالته يف خطاب اإلسالم
َّ
ّ
سيايس رصف من قبل
عمل َّية اإلبدال التي أنجزت عىل مفهوم التوحيد القرآ ّين ،مبدلوالته يف النُّصوص الثواين ،يف ا ّتجاه
ّ
ّ
السيايس .فبني التوحيد القرآ ّين امل ّ
القطبي-املودوديّ صارت الحاكم َّية ذات املدلول
يك واملد ّين ،والتوحيد
منظري اإلسالم
ّ
ّ
مؤسساً للعنف ،وبني الوالء والرباء بداللتهام القبل َّية عىل ال َّروابط الدمو َّية
الوجوديّ مت ّول تأوي ًال سياس َّياً رصاع َّياً لإلسالم ّ
القبل َّية ،والقرآن َّية عىل التسليم بالذات اإلله َّية ،إىل الوالء والرباء الجهاد َّيني ،انتقل املفهومان القرينان إىل الداللة عىل
االنخراط يف حزب اإلميان يف مواجهة حزب الكفر املكوننّ ،
ليرشع للحرب الكون َّية العا َّمة ض َّد املخالفَّ .إن هذا اإلبدال
املمنهج للمدلوالت جرى حسب سويلمي بآل َّيات تأويل َّية أو اسرتاتيج َّيات رصدها الباحث يف آل َّيات االجتثاث واإلسقاط
والتعميم.
ومن وجهة نظر علم األديان املقارن سعى الباحث مح َّمد يوسف إدريس يف بحثه العنف باسم التوحيد :قراءة
يف تج ّليات عالقة العنف بالتوحيد يف النّصوص املقدّسة لألديان الكتاب َّية إىل تحديد الدواعي الحقيق َّية الكامنة وراء
متجيد العنف واعتباره مق ّوماً من مق ّومات الدّين .وانتهى يف بحثه املقارن بني األديان التوحيد َّية إىل َّأن القصص الدّين َّية
ّيني الذي مل يستطع
متجد العنف باسم ال ّر ّب ،هي نتيجة ظروف تاريخ َّية َّ
واألحداث التي ّ
خاصة ،أو من نسج املتخ ّيل الد ّ
ثم فال عالقة عضو َّية بني التَّوحيد والعنف.
التح ُّرر من اعتبار اآلخر كافراً ،ومن َّ
ومبنهج قريب تضافر فيه تاريخ األديان مع مبحث املتخ ّيل كان بحث الباحثة عفاف مطرياوي الذي يحمل عنوان
اإلسالمي تطبيقاً لزاوية النظر ما بعد الحديثة يف تت ّبع املرجع َّيات القدمية للظاهرة التوحيد َّية،
مفهوم التوحيد يف املتخ ّيل
ّ
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وآل َّيات توجيه داللتها نحو التأويل الجهاديّ املتط ّرف ،ومختلف وظائف إنتاج الفكرة التوحيد َّية ،وأدوراها الرمز َّية .وب َّينت
األساس األسطوريّ القابع وراء الكثري من املامرسات املتع ّلقة بها.
محمد يرسي وجامل العزاوي ،فقد كان تركيزهام عىل بيان الصلة املوجودة بني الخطابات التكفري َّية
أ َّما الباحثان َّ
املعارصة ،وأوىل الفرق اإلسالم َّية التي ك َّرست التأويل السيايس القتايل للعقيدة ،وهي فرقة الخوارج ،أو املح ّكمة األوائل.
ولنئ اعتنى األ َّول ببيان الخلف َّيات القبل َّية النفصال هذه الفرقة بتأويلها العقديّ التكفرييّ للمختلفَّ ،
فإن الثاين نَّبي
اإلسالمي املتط ّرف يف
فض ًال عن ذلك الكيف َّية التي م ّثلت بها هذه الفرقة سنداً تأويل َّياً رئيس َّياً للتكفري عند أعالم الفكر
ّ
الوقت ال َّراهن.
اهتم الباحث التجاين بولعوايل يف مقاله التط ُّرف ومعركة املصطلحات ببيان حقيقة
ويف سياق هذه البحوث الق ّيمةَّ ،
العيني يف الفعل ،واكتفى بالرتكيز يف هذا الوعي عىل الجانب ال ّلغويّ التواص ّ
التك ُّون القب ّ
يل
يل للتط ُّرف يف الوعي قبل تج ّليه
ّ
بنحمودة يف مقاله التوحيد من ال ّنزاعات
بوصفه املجال البكر ملعركة ال ُّرموز واملصطلحات .بينام تابع الباحث عماَّ ر ُّ
املذهب َّية إىل ال ّلحظة الفرق َّية صريورة تأويل التوحيد من لحظة الفرق الكالم َّية إىل ال ّلحظة التكفري َّية مع قطب واملودودي،
مروراً بال ّلحظة النهضو َّية التي طبعها عبده وإقبال.
وقد كانت مشاركة األستاذ فيصل سعد بالرتجمة يف هذا ّ
نصني يف املوضوع من ال ّلغة الفرنس َّية .وقام
امللف ،بتعريب َّ
ُّ
محمد يرسي ،والباحث التجاين بولعوايل بتأثيث قسم القراءات يف كتب ،عن
كل من الباحثة سم ّية املحفوظي ،والباحث َّ
طريق عرض ثالثة كتب يف املوضوع ،وتحليل أفكارها.
املختصني األكادمي ّيني يف موضوع التوحيد هو
محمد يوسف إدريس واحداً من
ّ
ويف قسم الحوارات حاور الباحث َّ
األستاذ الحبيب ع ّياد ،الذي ق َّدم خالصة أبحاثه يف املوضوع يف شكل دعوة مؤدَّاها َّأن َّ
اإلسالمي يكون
حل مشكلة التوحيد
ّ
بقراءته قراءة تاريخ َّية ّ
توضح االنزياح الواقع يف شأنه من العقيدة إىل التوظيف.
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مفهوم َّ
السياسي
التوحيد وإبداالته في خطاب اإلسالم
ّ
محمد سويلمي
 َّ

َّ
ملخص
إيديولوجي تتشابك مفاهيمه مبا مينح خطابه سحراً رمز َّياً وجاذب َّية عمل َّية
يايس عىل تن ُّوع تشكيالته جهاز
الس ّ
لإلسالم ّ
ّ
السيايس أن نّ
متت وجودها
العاملي .وما كان إليديولوجيا اإلسالم
الوطني واملرسح
ت ّؤهله ليكون فاع ًال سياس َّياً يف املشهد
ّ
ّ
ّ
املجتمعي املرج ّو لوال قدرتها عىل اخرتاع مفهوم التوحيد من جديد واصطناع دالالت طارئة
وتضمن لخطابها التداول
ّ
السيايس قداسة التوحيد وأصالته يف ضامئر
تل ّبي انتظاراتها السياس َّية وتتك َّيف مع السياقات املتح ّولة .فقد استثمر اإلسالم
ّ
جمة ليس أق ّلها الرشع َّية واملقبول َّية االجتامع َّية.
املؤمنني وتاريخهم ليف ّعله يف الحقل
السيايس ويجني منه مغانم َّ
ّ
السيايس ،عىل تن ُّوعه ،بالتحليل
لذا عملنا يف هذا البحث عىل رصد تج ّليات مفهوم التوحيد يف خطابات اإلسالم
ّ
السيايس قد أعاد إنتاج املفهومني وقام
وخاصة ما ا ّتصل مبفهومي الحاكم َّية والوالء والرباء ،فاإلسالم
والتفكيك والنقد،
َّ
ّ
حملت نظر َّية التوحيد أعباء سياس َّية هائلة م ّكنتها من تحصيل
بتفعيلهام يف التأويل واملامرسة مبا و ّلد رؤية انتقائ َّية َّ
مغانم رمز َّية وعمل َّية ،بالقدر الذي أفسح املجال إليديولوجيا العنف واإلقصاء لتسم املجاالت املح ّل َّية والعامل َّية .وهو ما
وحي
يكشف مكر االستقراء ومغالطات التشغيل التي سحرت جمهور املؤمنني ،وو ّلدت تأويل َّية دين َّية مجحفة ُّ
تزج بال ُّر ّ
السيايس ورهاناته.
اإلميا ّين يف رصاعات املرسح
ّ
تقديم:
الديني مبا له من متوقع بنيويّ وذخرية رمز ّية أن يستديم أنساقه االعتقاد ّية وأكوانه الدالل ّية ويصون
استطاع الخطاب
ّ
تأويل ّياتها املخصوصة واملقدّسة بتعميمها وقوننتها وتحويلها إىل سلطة مرجع ّية يتحدّد بها اإلميان وأهل ّية االنتامء ،وبهذا
النص املقروء ،وهذا رضب من
“صار
التاريخي بدي ًال عن املتعايل وقام الفرع مقام األصل ،وأصبحت القراءات أوىل من ّ
ّ
رضوب النسخ” .1وبذلك أمكن للنخب الدين ّية ،عىل تن ّوع وجوهها من الداعية واملتص ّوف إىل الفقيه واملفسرّ وانتهاء
املجتمعي ،وليس
السيايس ،أن تتح ّول إىل جهة رشع ّية نافذة يف إنتاج املعرفة وصناعة املعنى وضبط النمط
بنشطاء اإلسالم
ّ
ّ
عىل الجموع املؤمنة إلاّ ُّ
ترشب هذا النسق املعر ّيف بتق ّمص مفاهيمه ودالالته واالنصياع لضوابطه واالمتثال لحدوده يف
هيئة عمران ّية مخصوصة هي األ ّمة .وهو ما يسمح للنخب الدين ّية بتعزيز خطاب الهيمنة والسيادة القائم عىل شبكات
مفهوم ّية مضبوطة يف دالالتها ومعلومة يف إحاالتها وتحوز قدراً هائ ًال من التداول واإللزام ّية واملعيار ّية بها يتح ّقق االنتامء
ثم ارتحل يف ّ
مظان
واستحقاق اإلميان القويم .وهو ما ينطبق عىل التوحيد مفهوماً قرآن ّياً تنزّل يف سياق مجتمع الوحيّ ،
العربي ،بيروت ـ الدار البيضاء ،ط  ،1993 ،1ص .36
الثقافي
علي حرب ،نقد الحقيقة ،المركز
ّ
ّ
1ـ ّ
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السيايس وجامعات
السجاالت العقد ّية والكالم ّية ،وانتهى إىل نظر ّية كاملة اعتورتها السلف ّيات الحديثة وحركات اإلسالم
ّ
العنف الجهاديّ املعارصة.
غري َّأن الذي يستدعي االنهامم مبسألة التوحيد يف الخطابات املعارصة ليس اإلضافات والتحويرات التي لحقته فقط،
والزج به يف رهانات تنظيم ّية ومرشوعات
بل ما قدّمه املفهوم نفسه من خيارات تأويل ّية و ّلدت إمكانات ج ّمة لتفعيله ّ
سياس ّية باستثامر شحنته الرمز ّية املقدّسة يف توليد إيديولوجيا اجتامع ّية كاملة تقوم عىل توجيه الجموع املسلمة وإقحام
السيايس ،وهي تزعم إعادة
الوظيفي العا ّم لحركات اإلسالم
الديني يف حصاد املغانم املا ّد ّية والرمز ّية .وهذا هو السياق
ّ
ّ
ّ
اخرتاع األ ّمة وصوغ املجالني املحليّ ّ
النقي والثوريّ  ،مّ
وكأنا
والعاملي وتبشرّ مبجتمع القيم اإلسالم ّية واسرتداد اإلسالم
ّ
ّ
الذهبي بالقدر
السيايس بإحاالتها ومفاهيمها ال تنقطع عن تلك األصول املتخ ّيلة إلسالم التأسيس والعرص
خطابات اإلسالم
ّ
ّ
الذي تتنزّل يف احتياجات راهنة ومالبسات واقع ّية .وهو ما يجعلنا نتساءل“ :كيف عاد األموات فجأة ليحت ّلوا صدارة
السيايس،
الديني وتجنيده يف الرصاع
املشهد؟” بل كيف أسهمت السياقات الحاضنة يف دفع “الكثري إىل استثامر رأس املال
ّ
ّ
أو تدفع يف ا ّتجاه نشوء احتجاج ّية إسالم ّية سياس ّية املحتوى وإن كانت دين ّية الشكل”2؟
السيايس بحكم بواعث تعود إىل بنية اإلسالم نفسه ومسارات
اإلسالمي املجال
الديني
قد ال يبدو غريباً أن يخرتق
ّ
ّ
ّ
تش ّكله واإلسقاطات املتتابعة واملرتاكمة التي تنزّل فيها البرش بأهوائهم عىل هذا املقدّس ،إلاّ َّأن كثافة حضوره املعارص
السيايس وتشابك الفاعلني الذين يتنازعون مت ّلكه وتسخريه قد و ّلدت طفرة سياس ّية تش ّوه هذا اإلسالم وتعمل
يف الحقل
ّ
عىل اغرتابه يف راهنه وتجعله أداة هائلة يف إنتاج التضليل والعنف معاً .وهذه الطفرة أو “اإلفراط يف تسييس اإلسالم
 »Over-Politicization of Islamتحجب يف اآلن نفسه تاريخ ّية هذا اإلسالم وأبعادها اإلشكال ّية ،واإلسقاطات املعارصة
ّ
تجتث املعنى من محضنه وتدفع بهذا اإلسالم إىل تأويل ّية مغلقة وعنيفةَّ ،
وكأن اإلفراط يف تسييس اإلسالم «يخلق
التي
مشكلتني متشابكتني :األوىل بتجاهل تاريخ اإلسالم وما ينطوي عليه من مشاكل ،والثانية َّأن اإلسالم ُيستخلص بطريقة
ّ
تتخطى أشكاله التي نشأت يف سياقات اجتامع ّية» .3وبهذا تنجيل تبعات التأويالت السياس ّية ملفهوم التوحيد الذي تناسل
إىل حزَم فرع ّية كالحاكم ّية والوالء والرباء والجاهل ّية والطاغوت ،زادته ا ّتساقاً وصالبة وفاعل ّية وجعلته مرناً قادراً عىل
االستجابة ّ
السيايس من تلبية
لكل الحيث ّيات واالرتحال يف املجاالت والثقافات واملجتمعات بيرس م ّكن الفاعلني يف اإلسالم
ّ
ّ
واملنظرين
احتياجاتهم ،من السلف ّية الوهاب ّية إىل الحركات الجهاد ّية املعارصة مروراً بحشود من النشطاء اإلسالمو ّيني
كاملودوديّ وس ّيد قطب.
السيايس أن تلقى هذا ال َّرواج لوال عوامل ثالثة تشابكت يف أرض ّية حاضنة :سياقات
وما كان لخطابات اإلسالم
ّ
تاريخ َّية واجتامع َّية امتدّت من املرحلة االستعامر ّية إىل مشاريع الدولة الوطن ّية رّ
أرثوذوكيس هائل من
ثم رصيد
وتعثهاّ ،
ّ
ثم نشوء مف ّكرين اسرتاتيج ّيني استثمروا ضغوطات البيئات
النّصوص واألدب ّيات التي مت ّثل العدّة االستدالل ّية والتربير ّيةّ ،
العربي ،الدار البيضاء-بيروت ،ط  ،2001 ،1ص -ص
الثقافي
السياسي ،المركز
 - 2عبد اإلله بلقزيز ،اإلسالم والسياسة دور الحركة اإلسالميّة في صوغ المجال
ّ
ّ
ّ
.10-9
3 - Linjakumbu, Aini, Political Islam in the Global World, ITHACA, U.K, 2008, p 9.
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السيايس .وبذلك فاملفاهيم اصطناعات إيديولوج ّية أنتجها فاعلون
الديني إىل املجال
املح ّل ّية والعامل ّية وأحسنوا استدعاء
ّ
ّ
ديني ويتبنّون مشاريع اجتامع ّية رغم ما تعلنه هذه املفاهيم من مزاعم االنتساب إىل املقدّس
محكومون بحقل
ّ
سيايس ّ
والوفاء للنصوصَّ .
السيايس
اص من التربيرات الدين ّية ،تكشف َّأن
ألن
السيايس ال ينتعش وال يستديم رشع ّيته إلاّ يف كون مرت ّ
ّ
ّ
ّ
ظل عىل الدوام منية الفاعلني السياس ّيني والحقيقة املغ ّيبة عن العموم ،فالسياسة «كامنة يف صميم اإلسالمو ّية التي لها
يف نهاية املطاف عالقة بالسلطة أكرث بكثري من الدّين .وبالنسبة إىل اإلسالمو ّيني فاإلسالم ّ
سيايس أكرث من اإلميان،
مخطط
ّ
السيايس
ديني» .4لذا فمفهوم التوحيد يف خطابات اإلسالم
والخطاب اإلسالمويّ هو إىل ح ّد كبري خطاب
ّ
ّ
سيايس يف لبوس ّ
قد ّ
انفك عن رحمه العقد ّية األوىل التي نشأ فيها وهي العقيدة واملساجالت الكالم ّية ليتح ّول إىل إيديولوجيا قامئة الذات
موصولة بثقافة التكفري واستهداف اآلخر املخالف والتربير لألعامل السياس ّية العنيفة ض ّد املخالفني يف الداخل والخارج أو
السيايس عرب الوطن ّية.5
مفهوم العد ّو القريب والعد ّو البعيد يف إطار حركات اإلسالم
ّ
ولكنَّ مفهوم التوحيد الذي وقع تأ ّوله يف سياقات سياس ّية واجتامع ّية مخصوصة مل يكن مقصوداً لذاته يف إطار تجديد
روابط املؤمنني مبعتقداتهم وتص ُّوراتهم ،ولكن كان مج ّرد أداة إيديولوج ّية وقع تفعيلها نظر ّياً وعمل ّياً يف تحشيد الجموع
السيايس واستنشاء أطروحات متط ّرفة وعنيفة .فالحاكم ّية والجاهل ّية والوالء والرباء والطاغوت
املؤمنة واخرتاق املجال
ّ
أدوات مفهوم ّية متضافرة ّ
السيايس بتن ّوع تنظيامته يف شتّى املواجهات الفكر ّية والسياس ّية والحضار ّية ما
سخرها اإلسالم
ّ
دامت القوى املهمومة بالسلطة تعي مركز ّية الدّين يف املجال العا ّم ،و«تصنع يف ّ
كل زمان ومكان أقنعة مش ّوهة له يك
السيايس
تظهرها كبدائل لتضفي رشع َّية عىل جربوتها ومتارس قمعها وإكراهها باسمه» .6فكيف ش ّغلت خطابات اإلسالم
ّ
السيايس
املقديس مفهوم التوحيد مم ّث ًال يف الحاكم ّية ويف الوالء والرباء لولوج الحقل
من أيب األعىل املودوديّ إىل أيب مح ّمد
ّ
ّ
وانتزاع مقام مكني ضمن الفاعلني االجتامع ّيني يف املجتمعات املسلمة املعارصة؟ أليست هذه املفاهيم الثواين ـ الحاكم ّية
يرشع لثقافة التكفري واستعداء اآلخر الداخ ّ
والوالء والرباء ـ منواالً سياس ّياً يف التفسري والتربير ّ
والخارجي؟
يل
ّ
 1ـ تأويل ّيات اإلسالم املعارص واصطناع املفاهيم
متى مل يكن اإلسالم سياس ّياً يف تاريخه السحيق واملتش ّعب؟ قد تحجب بداهة هذا السؤال حقيقة اإلسالم يف معيش
الجموع املؤمنة عىل تن ّوع مجاالتها الجغراف ّية ومحاضنها الثقاف َّية تلك الحقيقة التي تجعله متن ّوعاً ومتح ّوالً ومستجيباً
النتظارات كثري من القوى االجتامع ّية والطوائف والجامعات .بل يوهم السؤال َّأن اإلسالم ال يستقيم أوده إلاّ إذا تس ّلل
توجهاته وتفاصيله وكان فيص ًال يف الرشع ّية ونزعها يف آن واحد .وهذا هو األساس
إىل مسا ّم الحقل
السيايس وواكب ّ
ّ
السيايس أطروحاتها عندما تعترب اإلسالم اعتقاداً ونظاماً اجتامع ّياً يقتيض تصحيح املسار
الذي تقيم عليه حركات اإلسالم
ّ
االجتامعي
التاريخي استعادته يف ال ّراهن وتفعيله يف الحياة اليوم ّية للمؤمنني ،أي «استعادة سيادة اإلسالم يف النظام
ّ
ّ
4 . Denouex, Guilain, the Forgotten Swamp: Navigation Political Islam, in, Political Islam: a Critical Reader, Routledge, LondonNew York, 2011, p-p 61-62.
5 . Gerges, Fawaz, the Far Enemy: Why Jihad Went Global, CUP, UK-U.SA, 2008, p 31.
 6ـ محمّد شحرور ،الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكميّة ،دار الساقي ،بيروت ،ط ،2014 ،1ص .14
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الديني بنصوصه وقراءاته األرثوذوكس ّية
والسيايس» .7ولهذا تبني خطاباتها بتن ّوعها عىل تأويل ّيات مخصوصة تستدعي
ّ
ّ
ومناذجه ورسد ّياته ،فتنشئ متخ ّي ًال سياس ّياً يتامهى فيه املايض بذخريته الرمز ّية وال ّراهن باحتياجاته السياس ّية يف خطاب
يستثمر سحر الدين عىل العقول والقلوب« ،أل َّنه مصدر عواطف جديرة بالثقة العمياء ،فالدّين مورد متواتر لتأطري الحركة
االجتامع ّية ويو ّفر رموزاً وطقوساً وترابطات جاهزة ميكن النفاذ إليها وتخصيصها من قبل قادة الحركة».8
موجهة وتصطنع
السيايس لنفسها من ولوج املجال
وحتّى مت ّكن حركات اإلسالم
السيايس كان عليها أن تقيم تأويل ّيات ّ
ّ
ّ
الذهبي املزعوم والتع ّلق مبفهوم األ َّمة الجامعة ودولة الرشد والعدل،
متخ ّي ًال سياس ّياً يعيد اخرتاع املفاهيم وإحياء العرص
ّ
توحد شتات املسلمني وتخلق إحساساً بالجمع ّية واالشرتاك يف الذاكرة وال ّراهن
وهي رسد ّيات دين ّية وثقاف ّية ميكنها أن ّ
واألفق وتكون مدخ ًال مواتياً لالنخراط يف حرب الرشع ّيات واالستئثار بأدوات السلطة ،مبا َّأن الرسد ّيات هي «التفسري
الخاص للدين والتاريخ والسياسة» ،و«تجمع بني الواقع والخيال والعاطفة والدّين ّ
وتوظف السخط الناجم عن القضايا
ّ
السيايس يف تحويل الدّين إىل مجال للتأويالت السياس ّية يف
املح ّل ّية والدول ّية» .9وهذا ما ي ّربر إىل ح ّد كبري نجاعة اإلسالم
ّ
التوجهات العلامن ّية أو مقارعة القوى العامل ّية التي تناصب
سياق مواجهة االستعامر ،أو معارضة األنظمة الوطن ّية ذات ُّ
اإلسالم عداء مستحك ًام ،أو التبشري بدولة اإلميان التي تستعيد مفهوم الخالفة الراشدة .هي رسد ّيات تقود أطروحات
مجتمعي جديد /قديم عن طريق األسلمة  Islamizationوإعادة
السيايس وتنظيامته إىل العمل عىل ابتكار منوذج
اإلسالم
ّ
ّ
يتم فيها
توجهاً إلضفاء الطابع
األسلمة  Re-Islamizationو«تعني ّ
اإلسالمي عىل املجال العا ّم ،وهو يتض ّمن عمل ّية ّ
ّ
استثامر مختلف مجاالت الحياة االجتامع ّية مع عالمات ورموز مرتبطة بالتقاليد الثقاف ّية اإلسالم ّية» .10فكيف كان اإلسالم
برتاثه ونصوصه مجاالً خصباً للتأويل ّيات السياس ّية يف العرص الحديث؟
 1ـ 1ـ اإلسالم املعارص تأويال سياس ّياً
كان اإلسالم عىل الدّوام موضوع رصاع مادّي ورمزيّ لتم ّلك املعنى والسيادة مل ينقطع عن مواكبة تح ُّوالت الجموع
املؤمنة وما عايشته من مواجهات وسجاالت وال يتو ّقف عن تقديم املنافع واالستجابة الحتياجات الفاعلني االجتامع ّيني،
أل َّنه ّ
يتخطى أن يكون التزاماً عقد ّياً أو حالة روح ّية وإميان ّية ،فاإلسالم «ليس مج ّرد دين باملعنى املحدود واملعتاد للمصطلح.
إ َّنه حضارة ك ّل ّية شاملة ّ
لكل وجه من وجوه حياة الفرد بالقدر الذي يشمل حياة األ ّمة» ،مَّ
وكأنا «الدعوة اإلله ّية تنطبق
عىل ّ
كل ما يفعله املؤمن وال تعرتف بأ ّية حدود بني مختلف املجاالت» .11وقد سمحت هذه السمة الشمول ّية للنخب
كل القطاعات واستدعائه إىل املجال العا ّم ،مبا خلق تقليداً
الدين ّية منذ بواكري الجامعة املسلمة الناشئة بتفعيل اإلسالم يف ّ
7 . Mura, Andrea, the Symbolic Scenarios of Islamism, Ashgate, England-U.S.A, 2015, p 13.
8 . Vertigans, Steven, Militant Islam: a Sociology of Characteristics, Causes and Consequences, Routledge, U.S.A- Canada,
2009, p 43.
9 . Archetti, Cristina, Understanding Terrorism in the Age of Global Media, Palgrave Macmillan, U.S.A, 2013, p 7.
10 . Hirshkimd, Charles, What is Political Islam, in, Political Islam, p 18.
11 . Ben-Dor, Gabriel and Pedahzur, Ami, the Uniqueness of Islamic Fundamentalism, Franc Cass Publishers, London, 2004, p-p
77-78.
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يس للمجتمعات املسلمة .وهو ما تأ ّكد
السيايس
أرثوذوكس ّياً أسهم يف وصل املجال
بالديني ،وتح ّول إىل لبنة يف البناء ّ
ّ
املؤس ّ
ّ
السيايس التي تعاطت مع سياقاتها املجتمع ّية وش ّكلت مشاريعها اإليديولوج ّية
يف الطور الحديث بنشوء جامعات اإلسالم
ّ
الديني آلية تحشيد ورصاع .وقد تعزّزت هذه النزعة يف سياقات ثالثة متعاقبة
وخاضت رهاناتها مبرجع ّية إسالمو ّية تقحم
ّ
السيايس ،وهي سياقات جعلت من
ثم سياق عوملة اإلسالم
ثم سياق الدولة الوطن ّيةّ ،
ومرتاكبة :السياق االستعامريّ ّ ،
ّ
اإلسالم مرسحاً لتأ ّول ّيات سياس ّية محضة.
جمعي لدى املسلمني نخبة وجمهوراً ،يقوم عىل اللواذ بفكرة األ ّمة
لقد أسهمت املرحلة االستعامر ّية يف خلق شعور
ّ
اإلسالم ّية وإحياء أمجادها األثيلة بوصفها سبي ًال إىل مقارعة البؤس والعبود ّية ومفارقة التخ ّلف والهوان ،فكانت السلف ّية
املجتمعي بر ّمته معتربة إ ّياه انحرافاً عن األصول
الوهّ اب ّية لحظة فارقة يف إعادة تأويل اإلسالم سياس ّياً بأن واجهت النظام
ّ
الحقيقي ،وسعت إىل فرض منوال يف االعتقاد والتد ّين يشمل األفكار واملامرسات .فالسلف ّية
وتشويها لجوهر الدين
ّ
املجتمعي ،بل هي مرشوع إسالمويّ ا ّتخذ طابعاً سياس ّياً ثور ّياً،
الوهّ اب ّية ليست مج ّرد حركة تجديد أو تصحيح للسائد
ّ
إيديولوجي أساسه فكرة التوحيد بتج ّل ّياتها الروح ّية والعمل ّية ،فدعت
الشعبي واقرتاح منوذج
يتقصد تقويض اإلسالم
ّ
ّ
ّ
محمد وصحبه ،ورفضت أ ّية مامرسة (مثل
«املؤمنني إىل العودة إىل الشكل األصيل
والنقي واملحض لإلسالم املامرس من َّ
ّ
طقوس الصوف ّية) أو اعتقاد (مثل االعتقاد يف األولياء) أو سلوك (مثل تلك السلوكات ال ّراسخة يف القانون العر ّيف) غري
محمد وأقواله» .12فاإلحيائ ّية الوهاب ّية منوال يف تأويل
مدعومة مبارشة من قبل القرآن ،أو التي مل تكن لها سابقة يف أعامل َّ
مجتمعي محكوم بإيديولوجيا دين ّية متتلك مرجع ّيات وتص ّورات ومقاصد عمل ّية
سيايس لإلسالم يرمي إىل إقامة منوذج
ّ
ّ
يجسد فكرة الدولة اإلسالم ّية الحديثة التي تستم ّد رشع ّيتها من
تجسدت الحقاً يف إنشاء كيان
ّ
سيايس يف الجزيرة العرب ّية ّ
ّ
مؤسساتها وترشيعاتها وعالقاتها بالداخل السعوديّ
اإلسالم ذاته ،وتعمل ضمن تأويل ّية سياس ّية مخصوصة لهذا اإلسالم يف ّ
اإلسالمي عن طريق األعامل الخري ّية والدعو ّية ،فقد «كان املال السعوديّ ف ّعاالً يف بناء وتشغيل اآلالف من
والخارج
ّ
تم تقديم
املساجد واملراكز اإلسالم ّية واملدارس (املدارس الدين ّية) من الهور إىل لندن ومن املغرب إىل ماليزيا .هنالك ّ
ال ّرسالة الوهّ اب ّية إىل جمهور أكرث ا ّتساعاً من أيّ وقت مىض».13
قد يكون لنجاح السلف ّية الوهّ اب ّية أثره العميق يف التأكيد عىل أسلمة الدولة واملجتمع ،مبا يغري ّ
كل حركات اإلسالم
خاصة َّ
إسالمي
وأن هذه السلف ّية قد أثبتت قدرة هائلة عىل التج ّذر يف تراث
السيايس باقتفاء آثار هذا النموذج ومحاكاتهّ ،
ّ
ّ
ّبي وصحابته إىل أدب ّيات مح ّمد بن عبد الوهّ اب والشيوخ النجد ّيني ،مروراً بابن تيم ّية وابن ق ّيم
سحيق ميت ّد من تجربة الن ّ
الديني لإلسالم ،فالسلف ّية
الجوز ّية .وهذا أكسب التأويل ّية السلف ّية رشع ّية المتناهية وسحراً روح ّياً وفكر ّياً عزّز التوظيف
ّ
الوهّ اب ّية مل تكن مشغولة بتحديث اإلسالم أو القيام مبراجعة أصول ّية تعيد تنزيله يف السياقات الحديثة ،بل باستنشاء
إيديولوجي لإلسالم غايته إخراس منظورات مناوئة وإنطاق النصوص بتص ُّور أص ّ
يل وأصيل يقارع ّ
كل مخالف
منوذج
ّ
ويعمل عىل «إلغاء األفكار العلامن ّية الغرب ّية واستعادة نقاء اإلسالم املب ّكر» .14إلاّ َّأن مفاعيل هذه التأويل ّية السياس ّية
12 . Denoeux, p 58.
13 . Denouex, p 59.
14 . Aaron, David, Words, Voices of Jihad, Brand Corporation, U.S.A, 2008, p 53.
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للسلف ّية الوهّ اب ّية ستتّضح أكرث يف استرشاء ثقافة التكفري وتبديع املخالف واستثامر هذه اإليديولوجيا مبفاهيمها الف ّعالة
كالوالء والرباء وتوحيد األلوه ّية ونواقض اإلسالم ،يف تعزيز النزوع إىل الفكرة الجهاد ّية انطالقاً من مثانينات القرن املايض،
فكانت األدب ّيات الوهّ اب ّية عىل تراكمها وسريورتها حاضنة إيديولوج ّية لتسييس اإلسالم واالستدالل بها يف تربير العنف
اإلسالمي عىل تراميه ،فخالل «هذا التاريخ الطويل عبرّ الوهّ اب ّيون عن ال ّروح األكرث صالبة لألصول ّية
السيايس يف املجال
ّ
ّ
اإلسالمي».15
االسرتاتيج ّية سياس ّياً ،التي ألهمت العديد من الحركات املامثلة يف أجزاء أخرى من العامل
ّ
السيايس لإلسالم ،فهي النزعة اإلحيائ ّية أو اإلصالح ّية التي
عجلت بتعزيز الحضور
أ َّما الق ّوة الفكر ّية الثانية التي ّ
ّ
انطلقت يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش مع س ّيد أحمد خان وجامل الدين األفغاين ومح ّمد عبده ورشيد رضا ،فقد
إصالحي يراهن عىل صناعة
اإلسالمي تحت إكراهات التجربة االستعامر ّية وسعوا إىل تأسيس منظور
سعوا إىل قراءة الواقع
ّ
ّ
نهضة حضار ّية بإعادة اخرتاع مفاهيم األ ّمة والدولة اإلسالم ّية سبي ًال إىل التح ّرر والتقدّم .وهي املرحلة قبل األصول ّية التي
وخاصة حركة اإلخوان املسلمني التي وجدت يف فكر
م ّثلت مهاداً فكر ّياً وإيديولوج ّياً لكثري من تنظيامت اإلسالم
السيايسّ ،
ّ
السيايس ،فقد «خرجت الحركة األصول ّية لإلخوان
السلفي أرض ّية خصبة لبناء مرشوعها
وخاصة رشيد رضا
ر ّواد اإلصالح
ّ
ّ
ّ
املسلمني يف مرص من تحت عباءة الدعوة السلف ّية اإلصالح ّية التي م ّثلتها مدرسة املنار مع ّ
كل من مح ّمد عبده ورشيد رضا
إضافة إىل تأثري جامل الدين األفغا ّين ومج ّلة العروة الوثقى» .16ويبدو َّأن لنزعة رشيد رضا املتشدّدة دوراً تفعيل ّياً أساس ّياً
السيايس بانفتاحه عىل األدب ّيات الوهّ اب ّية وانزياحه عن منهاج أستاذه مح ّمد عبده األكرث فكر ّية
يف تنشيط حركات اإلسالم
ّ
الذهبي ورضورة االنشداد إىل السلف والعمل عىل بناء املرشوع
وانفتاحاً ومرونة ،فقد دافع برشاسة عن مفهوم العرص
ّ
سيايس أصيل قائم عىل منوذجه
الذهبي بطريقة حرف ّية ،ودافع عن خلق كيان
اإلسالمي ،ذلك أ َّنه «أ َّول العودة إىل العرص
ّ
ّ
ّ
النبي وصحابته املبارشين».17
املتخ ّيل للمجتمع
اإلسالمي يف زمن ّ
ّ
ورغم َّأن هذه الحركة اإلصالح ّية التي انبثقت يف بيئة استعامر ّية كثيفة يف إكراهاتها وتحدّياتها قد خلقت تراس ًال
بنيو ّياً بني اإلسالم وأسئلة النهضة اإلسالم ّية ،فإ َّنها ال تتامهى يف كثري من التص ُّورات عن أدوات هذه النهضة ومضامينها،
األرثوذوكيس وقيوده
فس ّيد أحمد خان أو مح ّمد إقبال تبنّيا نهجاً يعيدان فيه قراءة اإلسالم واستنطاقه خارج الرتاث
ّ
السيايس عىل فكر األفغا ّين وعبده ورضا بدرجات
بالرتكيز عىل القيم اإلنسان ّية واحتياجات الحداثة ،18بينام هيمن الهاجس
ّ
وخاصة ابن حنبل وابن تيم ّية يف «تحديد أسباب تف ّكك املجتمع
متفاوتة ،وهو ما دفعهم إىل إعادة قراءة الرتاث
السلفي ّ
ّ
ترسب األفكار واملامرسات األجنب ّية» 19واالستضاءة به يف بناء منوال املجتمع املنشودّ .
ولعل يف مفهوم الخالفة
املسلم يف ّ
اإلسالم ّية بوصفه واحداً من املعالجات السياس ّية األبرز يف فكر اإلصالح ّية السلف ّية ما يعزّز هذه التأويل ّية السياس ّية لإلسالم
15 . Bowering, Gerhard, Islamic Political Thought, P U P, U.S.A-U.K, 2015; p 20.
السياسي والحداثة ،أفريقيا للنشر ،الدار البيضاء  -بيروت ،2000 ،ص .39
 16ـ إبراهيم أعراب ،اإلسالم
ّ
17 . Ayoob, Mohamed, the Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World, University of Michigan
Press, U.S.A, 2011, p 7.
18 . Bowring, Gerhard, Ibid, p 33.
19 . Bowering, Gerhard, Islamic Political Thought, p 16.

12

السيايس اللاّ حقة سواء يف تنظيامته الحرك ّية أو الجهاد ّية ،فأدب ّيات حسن البنّا عن
وأثرها العميق يف تنظريات اإلسالم
ّ
«اإلسالم طريقة شاملة للحياة ومجموعة من األوامر الدين ّية السياس ّية التي ُش ّوهت» ،هو «امتداد لعمل هؤالء اإلصالح ّيني
ومحم ،د عبده» مَّ
السيايس الراهن «استمرار للفكر
وكأنا إيديولوجيا اإلسالم
كجامل الدين األفغا ّين ورفاعة رافع الطهطاويّ
ّ
ّ
اإلسالمي يف القرن التاسع عرش بدالً من كونها قطيعة جذر ّية عن االهتاممات واملعضالت التي م ّيزتها».20
السيايس
ّ
ّ
إذا كانت التأويل ّيات السياس ّية لإلسالم يف الحقبة االستعامر ّية قد اقرتنت بهاجس التح ُّرر من اآلخر الغر ّيب واستعادة
اإلسالمي ،فإ َّنها ستكون أكرث بروزاً يف طور الدولة الوطن ّية التي راهنت عىل تحديث املجتمعات
السيادة الذات ّية عىل املجال
ّ
السيايس نفسها يف مواجهة أنظمة تدّعي العلامن ّية
وبناء كيانات سياس ّية قو ّية وناجعة .فقد وجدت حركات اإلسالم
ّ
بش ّقيها الرأسام ّيل أو االشرتا ّيك ما دامت تتبنّى مشاريع هجينة وغريبة عن البيئة اإلسالم ّية وتستعيد أشباح املايض
السيايس يف الرشق
االستعامريّ وتجمعها روابط متينة باألعداء األبد ّيني أل َّمة املسلمني .فمنذ «األ ّيام األوىل إلحياء اإلسالم
ّ
األوسط وجنوب آسيا طرحت اإلسالمو ّية مشاريع اجتامع ّية وسياس ّية تقف يف معارضة صارخة آلراء النخب السياس ّية
يف ذلك الوقت» ،وتعترب مشاريعها «إجابات قابلة للتطبيق عىل التح ّد ّيات العسكر ّية واالجتامع ّية واالقتصاد ّية التي
السيايس يف مرص وإيران
واجهت البلدان ذات األغلب ّية املسلمة» .21ويف هذه األطر الوطن ّية يجب أن ُتفهم حركات اإلسالم
ّ
وباكستان وتونس واملغرب والجزائر وسورية ،التي قادتها نخب سياس ّية مدن ّية وعسكر ّية أخفقت يف حلم بناء دولة
الديني والسخط
السيايس للجمع بني السحر
الوطني ،وهي بيئة خصبة لحركات اإلسالم
ال ّرخاء واملواطنة واستقالل ّية القرار
ّ
ّ
ّ
السيايس وح ّولتها إىل ثقافة دعائ ّية الستدرار التعاطف وتحصيل التضامن،
وخاصة إذا استثمرت رسد ّيات القمع
االجتامعيّ ،
ّ
ّ
َّ
ألن «التاريخ الدمويّ للتعذيب واالضطهاد الرسميني يديم ثقافة الضح ّية والرغبة يف االنتقام ومي ّكن الحركات من تعبئة
عجل بظهور حركة ارتكاس ّية تكفر
املجنّدين الشباب وتجديد نفسها باستمرار» .22أليس انهيار حلم الدولة الوطن ّية قد ّ
السيايس؟
بالحداثة التي مل تنعم الجموع املؤمنة بثامرها وتعيد توطني اإلسالم يف مرسح الرصاع
ّ
السيايس ،فالحركات االجتامع ّية أ ّياً
لقد كان للسياقات املحل ّية اإلسالم ّية مفاعيلها البنيو ّية يف طفرة تنظيامت اإلسالم
ّ
تكن نزعتها وأيديولوج ّيتها ال تنتعش إلاّ يف سياقات سياس ّية خانقة وإخفاقات ذريعة تدفع فئات واسعة من املجتمع إىل
خاصة إذا ُفرضت عليها «القيود الهيكل ّية الضخمة»
البحث عن البدائل لتحصيل املعنى واالنتظام العمرا ّين يف آن واحدّ ،
التي «تؤدّي إىل استخدام موارد الفعل
الجمعي العنيف» .23ويعكس منوذج أيب األعىل املودوديّ وس ّيد قطب أثر البيئات
ّ
السيايس ومفاهيمها اإليديولوج ّية العنيفة؛ فحاكم ّية املودوديّ ليست إعادة تأويل
املح ّل ّية يف صناعة حركات اإلسالم
ّ
سيايس هنديّ  ،فقد «ناضل ض ّد دعاة القوم ّية الهند ّية الواحدة وض ّد مبادئ الدّولة
للتوحيد ،بل هي خطاب مضا ّد لواقع
ّ
الدميقراط ّية التي تحكمها األغلب ّية وتضط ّر فيها األق ّل ّية للخضوع ،وض ّد العلامن ّية التي تفصل الدّين عن الدولة وتعزّز ال ّروح
20 . Kadi, Wadad and Shahin, Aram, Calipfate, in, Islamic Political Thought, p 54.
21 . Volpi, p 3.
22 . Gerges, p 9.
23 . Vertigans, p 41.
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حي مع سريته الذات ّية وعالقته بالنظام
املا ّد ّية للحضارة الغرب ّية» .24أ َّما قطب نفسه ،فقد ش ّكل مفهوم الجاهل ّية يف تفاعل ّ
سيايس
والعاملي ،فقد تح ّول املفهوم من داللته عىل الجهالة األخالق ّية والسلوك ّية إىل معنى
اإلقليمي
النارصيّ واملشهد
ّ
ّ
ّ
مشحون بالتم ّرد العنيف والتكفري الجهاديّ بعد زيارته إىل أمريكا وإقامة دولة إرسائيل وتجربة االعتقال الثانية ،مبا دفع
املفهوم إىل أن يضحي منهاجاً انقالب ّياً عامل ّياً يرى َّ
«أن العامل يتح ّمل وزر هذه الجاهل ّية اليوم كام فعل أ ّيام الرببر ّية األوىل».25
إيديولوجي متامسك يف خطاباته ،مبا له من
لقد أسهم تراكم األدبيات السياس ّية اإلسالم ّية ونجاحها يف خلق منوذج
ّ
مرجع ّيات وأدوات ومقاصد كام م ّثلتها السلف ّية الوهّ اب ّية واملودودي وحسن البنّا وس ّيد قطب وحسن الرتا ّيب ويوسف
والخميني ،أسهم يف توفري حشد من املفاهيم الحرك ّية والتجارب التنظيم ّية التي م ّهدت
القرضاويّ وعمر عبد الرحمن
ّ
النبثاق الطور الثالث يف التأويل ّيات السياس ّية لإلسالم ،وهي األيديولوجيا الجهاد ّية انطالقاً من سبعينات القرن املايض
التي شهدت أزمات اجتامع ّية وطن ّية يف أغلب األقطار اإلسالم ّية العاجزة عن مواكبة التح ّوالت العميقة ملوجة العوملة
الجديدة التي ارتبطت بثورة وادي السيليكون وظهور الرأسامل ّية ما بعد الصناع ّية وبزوغ املجتمع الشب ّ
يك الذي بعرث
األمناط املجتمع ّية التقليد ّية .26وليست الحالتان املرص ّية واإليران ّية سوى تجسيد لهذه األزمة البنيو ّية ،فقد تنامت النزعات
العنيفة التي انبثقت من رحم اإلخوان املسلمني مثل تنظيم الجهاد الذي ّأسسه علوي مصطفى يف  1973وتنظيم الف ّن ّية
العسكر ّية بقيادة صالح رسية سنة  1973وتنظيم التكفري والهجرة الذي ك ّونه أحمد مصطفى يف  1977وجامعة الجهاد
اإلسالمي سنة  1979بزعامة مح ّمد عبد السالم فرج ،ون ّفذ عمل ّية اغتيال السادات يف  .198127أ ّما يف املرسح اإليرا ّين فقد
ّ
السيايس وقدرته عىل
الخميني إىل السلطة بعد إزاحة نظام الشاه انتصاراً رمز ّياً وعمل ّياً إليديولوجيا اإلسالم
م ّثل صعود
ّ
ّ
فالخميني الذي ّ
نظر ملفاهيم
العمومي واالستيالء عىل السلطة وإزاحة األنظمة العلامن ّية االستبداد ّية،
تحريك املجال
ّ
ّ
العاملي بني قوى
الخالفة والدولة اإلسالم ّية والشورى ووالية الفقيه ،قد «بشرّ بأ َّنه يجب عىل الجميع املشاركة يف الرصاع
ّ
اإلسالم وتلك املا ّد ّية الفاسدة ليس يف الغرب فقط بل يف العامل العر ّيب أيضاً».28
لكنَّ حشداً من الوقائع العامل ّية املتسارعة كالجهاد األفغا ّين وسقوط اال ّتحاد السوفيا ّيت ومتركز الق ّوات األمريك ّية يف
اقي وانتهاء بحالة الجهاد السوريّ  ،قد
الخليج وأحداث الجزائر وتفجريات كينيا وتنزانيا ّ
ثم تفجريات سبتمرب والجهاد العر ّ
جسدتها تنظيامت
كشفت عن تح ّول جديد يف حركات اإلسالم
ّ
السيايس مت ّثل يف بروز نزعتني متزامتني :نزعة عرب وطن ّية ّ
حرك ّية مثل اإلخوان املسلمني وحزب التحرير ،ونزعة جهاد ّية عرب وطن ّية مرفودة بإيديولوجيا تكفري ّية راديكال ّية م ّثلتها
واإلقليمي الذي تل ّقته حركات اإلسالم
العاملي
تنظيامت كالقاعدة وداعش .فاملرسح األفغا ّين كشف عن أه ّم َّية االحتضان
ّ
ّ
إسالمي استقطب جموع املقاتلني تحت مس ّميات الجهاد واأل ّمة
السيايس التي خاضت كفاحاً ض ّد العد ّو البعيد يف مجال
ّ
ّ
اتيجي عبد الله عزّام ،الذي نقل الجهاد املعارص من
ونرصة اإلسالم بقيادة األب
الروحي الرمزيّ
والروحي واملف ّكر االسرت ّ
ّ
ّ
 24ـ شحرور ،ال ّدين ،ص .42
25 . Khatab, Sayed, the Political Thought of Sayyid Qutb: the Theory of Jahiliyya, Routledge, U.S.A, 2006, p 150.
26 . Castells, Manuel, the Power of Identity, Wiley-Blackwell, U.S.A-U.K, 2010, p 1.
النبي المسلّح :الرافضون ،رياض الريّس للنشر والتوزيع ،لندن ،كانون الثاني ،1991 ،ص .20
 27ـ رفعت سيّد أحمد،
ّ
28 . Rubin, Barry, Chronologies of Modern Terrorism, M.E. Sharpe, New York-London, 2008, p-p 238-239.
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«حركات وطن ّية مح ّل ّية إىل حركات عامل ّية عرب وطن ّية ،وجعل أفغانستان «حاضنة دين ّية واجتامع ّية لإلسالم ال ّراديكا ّيل
العاملي ،حيث أنشأت ا ّتصاالت من مجموعة واسعة متن ّوعة من املتط ّرفني من الحركات اإلسالم ّية املناهضة للحكومات
ّ
السيايس ،فتنبني عىل تجاوز األدب ّيات
وحركات املقاومة ودمجتها معاً» .29أ َّما النزعة القتال ّية الجديدة التي ط ّورها اإلسالم
ّ
سيايس مستج ّد مبزج مفهومي العد ّو القريب والعد ّو البعيد وتفعيل رؤية
التقليد ّية وإعادة تأويل اإلسالم يف سياق
ّ
انتقائ ّية ومتط ّرفة يف استنطاق النصوص ،إذ «يدّعي ّ
املنظرون الجدد َّأن القواعد والضوابط القدمية ال تنطبق اآلنَّ ،
ألن
األرايض املسلمة محت ّلة سواء من قبل املرتدّين املح ّل ّيني أو سادتهم األمريك ّيني ،ويف ّ
ظل هذه الظروف يصبح الجهاد
إلزام ّياً عىل جميع املسلمني للدفاع عن دينهم ومقدّساتهم».30
السيايس واصطناع املفاهيم:
 1ـ  2ـ اإلسالم
ّ
ال ىّ
للديني أن يستديم وجوده يف التاريخ إلاّ إذا ش ّيد أصوالً ومراجع واستنشأ ذاكرة غن ّية باملعاين والرموز
يتأت
ّ
والنامذج ،لإليهام باملطابقة بني املايض والحارض بوصفها تواصل ّية موهومة تش ّغل «منعشات الذاكرة» لخلق «التفاكر
السيايس املعارص التي متتلك عدّة مفهوم ّية متكاملة تصطنع بها التربير
الديني» ،31وهو ما تنتهجه حركات اإلسالم
ّ
ّ
الديني كالنصوص التأسيس ّية أو النصوص الثواين أو الرسد ّيات التاريخ ّية
واملرشوع ّية استعارتها من مختلف قطاعات الحقل
ّ
بالديني ،هادفة «إىل إحياء اإلسالم ال يف الحياة الشخص َّية
السيايس
للمؤسسني واألسالف ،لتخلق اإلسالم األدا ّيت الذي يصل
ّ
ّ
ّ
للمؤمنني فحسب ،بل يف األبعاد االجتامع ّية والسياس ّية للمجتمع بشكل عا ّم أيضاً» ،حتّى «يصبح حجر األساس يف النظام
اإلسالمي باجتثاثها من سياقاتها التأويل ّية
واالجتامعي» .32وهو ما يقتيض استعارة حشود مفهوم ّية من التقليد
السيايس
ّ
ّ
ّ
والثقاف ّية ومعالجتها يف بيئة معارصة لها احتياجاتها وفاعلوها ومالبساتها ،مّ
وكأنا األمر اختالقات مفهوم ّية أو إعادة صياغة
السيايس بهذا املعنى «شكل من أشكال إضفاء الطابع األدايت عىل اإلسالم من قبل األفراد
األرثوذوكيس ،فاإلسالم
الرتاث
ّ
ّ
والجامعات والتنظيامت التي تصبو إىل تحقيق أهداف سياس ّية ،فهو يو ّفر استجابات سياس ّية للتحدّيات االجتامع ّية اليوم
اإلسالمي وإعادة اخرتاعها».33
من خالل تخييل املستقبل واألسس التي ترتكز عىل انتهاب املفاهيم املستعارة من التقليد
ّ
السيايس بشتّى تشكيالته إيديولوجيا اختالق املفاهيم وتفعيلها شأن الهو ّية والخالفة واأل ّمة والرشيعة
لهذا كان اإلسالم
ّ
والجهاد والطاغوت والكفر والبدعة وغريها.
التحصن مبفهوم األ ّمة
لقد تركت الحقبة االستعامر ّية آثاراً نفس ّية وسياس ّية عميقة يف جموع املسلمني دفعتهم إىل
ّ
وطني يستحقّ االنتامء إليه ورشطاً لإلميان وسبي ًال إىل املنعة واالستقالل ّية عن مفاسد اآلخر
اإلسالم ّية باعتبارها فضاء عرب
ّ
وسمومه .لكنَّ هذه األ ّمة املزعومة ال تعبأ بالخصوص ّيات واملوانع املجال ّية والعرق ّية واللغو ّية والثقاف ّية التي تجزّئ جموع
29 . Gerges, p 128.
30 . Ibid, p 3.
الجامعي ،تونس ،2003 ،ص .79
 31ـ بيتر برجر ،القرص المق ّدس ،تعريب :مجموعة من األساتذة ،مركز النشر
ّ
32 . Mura, Andrea, the Symbolic Scenarios of Islamism, p 13.
33 . Denoeux, p 60.
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املسلمني إىل كيانات مخصوصة ومستق ّلة ومنفردة بذات ّيات متاميزة ،مّ
وكأنا هذا يلغي حقائق الحدود والدولة والوطن
القامئة يف أرض الواقع ويستبدلها بالفضاء املتخ ّيل فضاء دار اإلسالم التي «تحكمها عقيدة ومنهاج حياة ورشيعة من
الله ،هذا هو الوطن الالئق باإلنسان ،والجنس ّية :عقيدة ومنهاج حياة ،وهذه هي اآلرصة الالئقة باآلدم ّيني» .34والحقيقة
واقعي معلوم املجال ،بل هي ال
تاريخي
املؤ ّكدة َّأن هذه األ ّمة اإلسالم ّية مل يسبق لها أن كانت كياناً سياس ّياً ذا وجود
ّ
ّ
تعدو أن تكون مرشوعاً أيديولوج ّياً تبنّته نزعات إمرباطور ّية أمو ّية وع ّباس ّية وعثامن ّية ،مبا يجعل مفهوم األ ّمة يوتوبيا
سياس ّية ّ
وخاصة منذ املودودي والسياق الهنديّ ألدب ّياته ،حينام أثار مسألة الهو ّية اإلسالم ّية
السيايس
نظر لها اإلسالم
ّ
ّ
يف مواجهة القوم ّية الهندوس ّية ،متجاه ًال الفوارق الجهو ّية والطبق ّية واللغو ّية والعرق ّية بني مسلمي الهند ،مبا يؤ ّكد َّ
«أن
السيايس من
املسلمني غري قادرين عىل تقاسم هو ّية مشرتكة» .35أليس مفهوم األ ّمة اإلسالم ّية الذي ط ّورته أدب ّيات اإلسالم
ّ
املودوديّ إىل أيب مصعب السوريّ اختالقاً سياس ّياً رصفاً يستثمر وهم الجمع ّية السائد بني جموع املؤمنني؟
السيايس تبني مفهوماً ملتبساً وهالم ّياً عن أ ّمة إسالم ّية ،فهي ليست أ ّمة مضبوطة املجال
َّإن خطابات اإلسالم
ّ
املوحد بقدر ما تتحدّث عن أ ّمة اإلميان واملؤمنني التي تتقاسم رصيداً رمز ّياً أصول ّياً وقع
والسامت املشرتكة واألفق ّ
محمد ،فاأل ّمة يف منظور اإلسالمو ّيني «جملة من الناس الذين ال تتقاطع
النبي َّ
اصطناعه يف مراحل بعد ّية من تجربة ّ
مساراتهم أبداً وال يتشاركون مع اآلخرين يف تجارب مبارشة قليلة .هي حياة معطاة فقط عرب إميان البرش ،هذا إن وجد.
لهذا فاأل ّمة هي من عمل املتخ َّيل
السيايس بقدر ما هي تص ّور أسطوريّ »َّ .36إن التأكيد عىل مفهوم األ ّمة اإلسالم ّية حيويّ
ّ
وخاصة الجهاد ّية منها ،أل ّنه يوهم بالتج ّذر يف املايض واالنشداد إىل روح ال ّرسالة
السيايس
اتيجي لحركات اإلسالم
ّ
ّ
واسرت ّ
املح ّمد ّية ،بالقدر الذي مي ّكنها من عوملة خطابها ونشاطها واستيعاب جمهور أوسع من املسلمني ،مّ
وكأنا «اخرتاع التقليد
يو ّفر لكثري من اإلسالمو ّيني أدوات نظر ّية ّ
لفك تاريخ ّية اإلسالم وفصله عن سياقاته املختلفة من حيث الزمان والفضاء»،
ثم
و«يسمح بإقصاء البيئات االجتامع ّية والسياس ّية التي يتح ّرك فيها املسلمون» .37وقد أثبتت تجربة الجهاد األفغا ّين ّ
يوحدهم غري وهم
ثم السوريّ املغانم السياس ّية ملفهوم األ ّمة يف اجتذاب جامعات وأفراد من مجاالت مختلفة ال ّ
اقي ّ
العر ّ
الجهاد من أجل األ ّمة ،مبا يف ذلك جهاديو الغرب املسلمني من الجيلني الثاين والثالث الذين انسلخوا عن محاضنهم الغرب ّية
سيايس هو محور هذه الحركات من اإلخوان املسلمني وحزب التحرير إىل
و ُز ّج بهم يف مسارح القتال دفاعاً عن متخ ّيل
ّ
السيايس وتوسيع قاعدتها
القاعدة وتنظيم داعش ،فمفهوم األ ّمة اإلسالم ّية املتخ ّيلة قد م ّكن من عوملة حركات اإلسالم
ّ
ومجال نشاطها ،بالقدر الذي و ّلد عنفاً متزايداً يف السياقات الغرب ّية عىل غرار جامعة هوفستاد الهولند ّية ذات األصول
املغرب ّية التي اغتالت املخرج فان غوخ.38

 34ـ سيّد قطب ،معالم في الطريق ،دار الشروق ،القاهرة ،ط  ،1969 ،6ص .145
35 . Jackson, Roy, Mawlana Mawdudi and Political Islam, Routledge, U.S.A, 2011, p 24.
36 . Frazer, Egerton, Jihad in the West, CUP, U.S.A-U.K, 2011, p 71.
37 . Ayoob, Faces of Political Islam, p 2.
38 . Frazer, Ibid, p-p 75-78.
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السيايس لتوفري عدّة إجرائ ّية مت ّكنها
لقد تح ّول اصطناع املفاهيم إىل أداة اسرتاتيج ّية نظر ّية وعمل ّية لحركات اإلسالم
ّ
من تقديم نفسها معبرّ ة عن قيم اإلسالم وتط ّلعاته ،تلك التي تسكن وجدان املؤمنني وخيالهم ،فاملفاهيم ال تنقطع عن
خاصاً عند جموع املؤمنني الذين ال يأبهون أو يفطنون إىل األبعاد الطارئة عىل
أصولها الدين ّية ولو شكل ّياً مبا يكسبها سحراً ّ
هذه املفاهيم وسياقاتها التداول ّية عىل غرار الدولة والرشيعة بوصفهام رهاناً أيديولوج ّياً ّ
لكل الحركات ،مبا فيها حركات
السيايس التي تطمح إىل اإلمساك بزمام الدولة عرب الطرق السلم ّية الدستور ّية أو االستيالء عليها بوسائل عنيفة.
اإلسالم
ّ
السيايس وهي إعادة اخرتاع املفاهيم للتك ّيف مع إكراهات السياقات
أهم مفارقات اإلسالم
وهذا يكشف عن واحدة من ّ
ّ
الديني ،فهذه املرونة
والنص
املح ّل ّية والعامل ّية ،إذ «أثبتت اإلسالمو ّية مرونة تقدّم ألتباعها الفرصة إلعادة تفسري التاريخ
ّ
ّ
هي أحد األصول الها ّمة التي تسمح بإعادة إحياء اإلسالمو ّية واالستجابة للتحدّيات الجديدة بسهولة نسب ّية» .39فاملودوديّ
الذي ّ
نظر بشكل مسهب ملفهوم الدولة اإلسالم ّية الحديثة نزّله يف إطار عقديّ خالص يوهم َّ
بأن نسقه الفكريّ تعبري
الحقيقي لإلنسان هو نفسه حاكم
رصيح عن إرادة إله ّية وتجسيد و ّيف للنّصوص واألوامر القرآن ّية ،فهو يق ّر َّأن «الحاكم
ّ
الكون .وحقّ الحاكم ّية يف األمور البرش ّية له وحده وليس أل ّية ق ّوة سواه ـبرش ّية أو غري برش ّية -أن تحكم بذاتها أو تقيض
ديني
بنفسها» .40فالحكومة والدولة والسيادة والقانون والدستور حزمة مفهوم ّية معارصة يقع تعوميها يف خطاب
ّ
سيايس ّ
بالديني استدالالً واصطالحاً.
يفقدها أصالتها الفكر ّية والنظر ّية ،ويس ّوقها يف غاللة تراث ّية مشبعة
ّ
َّإن مفهوم الدولة اإلسالم ّية ج ّد ف ّعال يف مواجهة الخصوم السياس ّيني العلامن ّيني من االشرتاك ّيني والقوم ّيني سواء
السيايس من تحشيد الساخطني من سياسات
كانوا من املاسكني بزمام السلطة أو املعارضني ،أل َّنه مي ّكن حركات اإلسالم
ّ
األنظمة واملقهورين اجتامع ّياً بسبب إخفاق املناويل التنمو ّية والعرثات االقتصاد ّية ومن تبعات العوملة االقتصاد ّية .وهذا
السيايس من جهة أخرى إىل مواجهة مقدّسة
السيايس بني األنظمة الحاكمة من جهة وحركات اإلسالم
يح ّول االحرتاب
ّ
ّ
بني دولة اإلسالم واإلميان ودولة الكفر والطغيان ،مبا تكون له جاذب ّية لدى جموع املؤمنني تو ّفر مغانم رمز ّية وعمل ّية
السيايس العنيفة تجعل مت ّردها رضباً من الجهاد غايته
يف الرشع ّية والتربير وكسب األنصار واملتعاطفني .فحركات اإلسالم
ّ
مقارعة دولة الكفر إلقامة دولة اإلسالم ،كام هو الحال يف رسالة اإلميان لصالح رسية قائد الف ّن ّية العسكر ّية التي انش ّقت
عن تنظيم اإلخوان املسلمني ،إذ يعترب َّأن «من ماتوا دفاعاً عن حكومات الكفر ض ّد من قاموا إلقامة الدولة اإلسالم ّية
ألن ّ
هم ك ّفار»َّ ،
«كل من كان والؤه لدولة الكفر وليس إلقامة الدولة اإلسالم ّية عومل معاملة الك ّفار» .41ويو ّفر مفهوم
الدولة اإلسالم ّية فض ًال عن مكاسبه االجتامع ّية والسياس ّية مدخ ًال فقه ّياً لرشعنة التكفري وتربير جهاد األنظمة الوطن ّية،
ألن «الحاكم وطائفته املبدّلني للرشيعة ك ّلهم ك ّفار مرتدّون والخروج عليهم بالسالح والق ّوة فرض عني عىل ّ
َّ
كل مسلم».42
ولكن أ ّية هو ّية وخصائص ومق ّومات لهذه الدولة اإلسالم ّية؟ إ َّنه مفهوم بال جوهر وبال حدود وبال ضوابط ال يتعدّى أن
النبي وخلفائه يف سياق معارص له حيث ّياته املخصوصة،
يكون متخ ّي ًال سياس ّياً يقوم عىل إعادة اخرتاع للعرص
الذهبي عرص ّ
ّ
39 . Akbarzadeh, Shahran, the Paradox of political Islam, in, Routledge of Political Islam, Routledge, U.S.A-Canada, 2012, p 1.
 40ـ أبو األعلى المودوديّ  ،الخالفة والملك ،تعريب :أحمد إدريس ،دار القلم ،الكويت ،ط  ،1978 ،1ص .13
النبي المسلّح ،ص .42
 41ـ رفعت أحمد،
ّ
الفلسطيني ،معالم الطائفة المنصورةwww.ilmway.com.
 42ـ أبو قتادة
ّ
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اإلسالمي هنا واآلنَّ ،
وأن الطاقات السياس ّية للمسلمني
فهؤالء «اإلسالمو ّيون يطرحون َّأن من املمكن إعادة خلق العرص
ّ
يجب أن يك ّرسوها يف ا ّتجاه تحقيق هذا الهدف بإعادة تشكيل وبناء الكيانات السياس ّية اإلسالم ّية عىل صورة الكيان
اإلسالمي األ ّول دولة املدينة».43
ّ
السيايس ،ملا له من مردود ّيات
و ُيع ّد مفهوم الهو ّية اإلسالم ّية أكرث املفاهيم تواتراً وتشغي ًال يف أدب ّيات اإلسالم
ّ
أيديولوج ّية ترتبط بشبكة مفهوم ّية كالرشيعة والدميقراط ّية والعلامن ّية عىل عالقة بالحاكم ّية أو الجاهل ّية أو الوالء والرباء،
فالهو ّية مفهوم فضفاض يجمع السلو ّ
واالجتامعي والثقا ّيف والرمزيّ ويفتقر إىل الوحدة واإلجامع بني جموع
والقيمي
يك
ّ
ّ
السيايس تجعل الهو ّية انتامء إىل اإلسالم مبعناه
املؤمنني عىل اختالف مجاالتهم ومنابتهم الثقاف ّية .لكنَّ حركات اإلسالم
ّ
الواسع والتزاماً برتتيباته التع ّبد ّية واالجتامع ّية التي تخيرّ تها األرثوذوكس ّية ملغية آثار البيئة واملجال ومفاعيل التن ّوع
السيايس الذي ال يقوم عىل أساس إسالمويّ خروجاً عن مقتىض الهو ّية
واالختالف ،فأبو قتادة يرى يف االنتامء الفكريّ أو
ّ
اإلسالم ّية يستوجب التكفري «أيّ طائفة من الناس اجتمعوا عىل مبدأ غري اإلسالم هم طائفة ردّة وكفر كاألحزاب القوم ّية
والوطن ّية والشيوع ّية والبعث ّية والعلامن ّية والدميقراط ّية» .44لذا يجب التمييز بني الهو ّية املسلمة التي ال تتعدّى االنتامء
مؤسسات
والطقويس إىل اإلسالم ،والهو ّية اإلسالمو ّية القامئة عىل وعي
وحي واإلميا ّين
سيايس عميق بأسلمة املجتمع ّ
ّ
ّ
ال ّر ّ
السيايس بتفعيل آل ّية االحتواء واإلقصاء :احتواء «الجامعة
ودولة وترشيعاً .45وتسمح هذه الهو ّية املختلقة لحركات اإلسالم
ّ
الفاضلة» و«الطائفة الظاهرة املنصورة» وإقصاء «أهل الباطل» و«أعداء الله» لتصبح الهو ّية اإلسالم ّية هي االنتامء إىل
السيايس من شحنه وتجهيزه عىل نحو
«م ّلة إبراهيم» .46لذا فمفهوم الهو ّية اإلسالم ّية بعموم ّيته والتباسه م ّكن اإلسالم
ّ
التاريخي والرمزيّ وجاذب ّيته االجتامع ّية بالقدر الذي تسمح مرونته بتوجيهه طبقاً لسياقات تداوله
يحافظ عىل رصيده
ّ
وتحميله مضامني سياس ّية ورهانات إيديولوج ّية ،إ َّنها الهو ّية املقاومة  Resistance Identityالتي تتبنّاها التج ّمعات
«تؤسس أشكاالً من املقاومة الجمع ّية يف مواجهة ظلم ال ُيحتمل».47
والطوائف التي ّ
السيايس بتحويل الرصاعات
لقد سمح مفهوم الهو ّية اإلسالم ّية الذي أضحى أداة عصيان وعالمة رفض لحركات اإلسالم
ّ
السياس ّية إىل رضب من الحرب الدين ّية املقدّسة ،وهو ما يقلب األنظمة الحاكمة والنخب السياس ّية والفكر ّية وما تتبنّاه
من أيديولوج ّيات كالحداثة أو العلامن ّية أو الدميقراط ّية أو االشرتاك ّية أو الرأسامل ّية خصوماً لإلسالم تستوجب مقارعتهم
ثم الجهاد .وبهذا فالهو ّية
أل َّنهم جاهل ّيات معارصة ووثن ّيات جديدة وطواغيت حديثة ينطبق عليها الرباء واملفاصلة ّ
السيايس هي الفضاء الجامع ّ
لكل املسلمنيَّ ،
رس من
اإلسالم ّية يف تنظريات اإلسالم
ألن «التج ّمع عىل أساس العقيدة ّ
ّ
اإلسالمي الذي يقوم عىل هذا األساس» يف مواجهة «أصنام الجنس ّيات والقوم ّيات
أرسار ق ّوة هذا الدين وق ّوة املجتمع
ّ

43 . Ayoob, p 3.
الفلسطيني ،نفسه.
 44ـ أبو قتادة
ّ
45 . Denoeux, p 56.
المقدسي ،ملّة إبراهيم ودعوة األنبياء المرسلين ،ص-ص .www.ilmway.com 50-55
 46ـ أبو محمّد
ّ
47 . Castells, p 8.
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واألوطان» .48فالهو ّية اإلسالم ّية عىل هذه الصورة مفهوم طارئ وقع ابتداعه يف سياقات معارصة لينهض برهانات شتّى
السيايس وتو ّفر تربيرات مغرية وفاعلة للتم ّرد واملواجهة وتوهم بالتج ّذر يف املايض األصيل ما دامت
تحشد الجمهور
ّ
مبني عىل املغالطة والتمويه واإلغراء يف اآلن نفسه .لذا فخطابات اإلسالم
ُتج ّهز باملعاين والنصوص الدين ّية ،وكأ ّنه مفهوم ّ
السيايس اختلقت مفهوم الهو ّية اإلسالم ّية استجابة لضغوطات السياقات املجتمع ّية املختلفة واإلكراهات السياس ّية
ّ
املتباينة كمسلمي الهند ودولة القوم ّية الهندوس ّية أو مسلمي الشتات يف الغرب واملجتمعات العلامن ّية التي عجزت عن
احتواء األق ّل ّيات ومسلمي نيجرييا أودولة األغلب ّية املسيح ّية أو مسلمي بورما ودولة العسكر البوذ ّية ،فهي «هو ّية جديدة
إلهي مشرتك حيث ميكن للجامهري
مل تكن قد تش ّكلت بالعودة إىل التقليد بل بالعمل عىل موا ّد تقليد ّية يف تشكيل عامل ّ
العاملي اإلقصا ّيئ».49
وامل ّثقفني املحرومني إعادة بناء املعنى يف بديل كليّ ّ من النظام
ّ
ىّ
السيايس يف خطاباتها وأنشطتها التنظيم ّية
تتوسل بها حركات اإلسالم
ّ
تتأت النجاعة اإليديولوج ّية لشبكة املفاهيم التي ّ
تاريخي وسحر رمزيّ يف نفوس الجموع املؤمنة،
من عاملني متضافرين :األ ّول يتّصل باملرجع ّية الدين ّية مبا لها من عمق
ّ
اإلسالمي بوصفها مالكة
االجتامعي
والثاين عىل عالقة بالصورة التمثيل ّية التي ترسمها هذه الحركات لنفسها يف املخيال
ّ
ّ
السيايس يصطنع مفاهيم حديثة بخلف ّيات راهنة ،لكنَّه يجعلها تتز ّيا بلبوس أصو ّيل
للحقيقة اإلله ّية واملقدّسة .فاإلسالم
ّ
ترا ّيث ،وكأ َّنه رضب من التعمية املقصودة ،فاإلسالمو ّيون ناشطون اجتامع ّيون وسياس ّيون لهم ن ّية بناء منط جديد من
املجتمع .هم تط ّلع ّيون يطمحون «إىل إعادة تشكيل حياة النّاس اليوم ّية وفقاً لرؤية سياس ّية وثقاف ّية محدّدة بشكل
السيايس يقدّم نفسه إىل الجمهور
أو بآخر تعود إىل املايض األسطوريّ املفتعل بصورة كبرية ج ّداً» .50إىل ذلك فاإلسالم
ّ
املسلم يف صورة منوذج ّية من التقوى وااللتزام والقدرة عىل متثيل املعرفة الدين ّية وعىل استكناه النصوص وتف ّهم الحكمة
السيايس من جهة واملقدّس من جهة أخرى مينح اإلسالمو ّيني رشع ّية
اإلله ّية يف الكون ،فهذا التامهي بني خطاب اإلسالم
ّ
مت ّلك الحقيقة ما داموا «يزعمون أ ّنهم عرثوا عىل الحقيقة املطلقة أو اكتشفوها ،وهو تفسري خالص وغري مح ّرف لإلسالم.
وفهمهم لإلسالم هو النسخة الوحيدة واألصل ّية ويرفضون وجهات النظر البديلة عىل أ َّنها غري صحيحة وغري رشع ّية».51
 2ـ يف أدلجة مفهوم التوحيد
رغم َّأن مفهوم التوحيد يكاد يكون سمة مشرتكة بني كثري من األديان ،وإن ا ّتخذ أشكاالً وتص ُّورات مختلفة ،52فإ َّنه
خاصة يف األدب ّيات اإلسالم ّية منذ نشأة املساجالت الكالم ّية بني الفرق اإلسالم ّية عن الكبرية واإلميان والكفر
ينفرد بحظوة َّ
والحديثي ،وإن تباين سياق
النصني القرآ ّين
والصفات اإلله ّية .هذه الحظوة العقد ّية سبقها تأكيد عىل محور ّية التوحيد يف ّ
ّ
ينصص عىل الوحدان ّية ومقارعة الوثن ّية القرش ّية ّ
بكل وجوهها ،إىل طور مد ّين خاطب أتباع الديانات
الخطاب من طور مكيّ ّ ّ
 48ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاهرة ،ط  ،1972 ،1ص .1891
49 . Castells, Ibid, p 22.
50 . Denouex, p 62.
51 . Akbarzadeh, p 3.
52 . Campo, Juan, Encyclopedia of Islam, Facts on File, New York, 2009, p 664.
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اهيمي.53
األخرى وساجلهم ومل ِ
ينف وجوه االئتالف يف وحدة االعتقاد بتوحيد الذات اإلله ّية واالشرتاك يف األصل اإلبر ّ
لكنَّ التوحيد الذي ال يتعدّى يف معناه البسيط اإلقرار بال ّربوب ّية والوحدان ّية ونفي الن ّد ّية للذات اإلله ّية54قد تح ّول إىل
سيايس وعقديّ انخرطت فيه فرق كالم ّية وا ّتجاهات دين ّية مختلفة كاملعتزلة والحنابلة واألشاعرة والصوف ّية
موضوع رصاع
ّ
واإلمام ّية االثني عرش ّية .55وقد كان للوهاب ّية إسهام كبري يف إعادة إحياء مفهوم التوحيد وفق منظور أصو ّيل وقراءة
الديني اعتقاداً ومامرسة .فالوهّ اب ّية
وخاصة ابن تيم ّية وإسهاماته يف مراجعة الواقع
متشدّدة للنصوص واألدب ّيات القدميةّ ،
ّ
قد «شدّدت عىل رضورة العودة إىل التوحيد الذي قدّمه اإلسالم يف ذلك املجتمع الصحراويّ » 56يف تراسل مع «العودة إىل
املعتقدات األصل ّية واملامرسات األصل ّية لألجيال الثالثة األوىل من املسلمني» .57وبهذا أعيد خلق مفهوم التوحيد ضمن
منوال تأوي ّ
يل يرفض التن ّوع ويدّعي مت ّلك الحقيقة ويف ّعل آلية التكفري باستدعاء حزم من املفاهيم ،كالحكم مبا أنزل الله
والوالء والرباء والبدعة والرشك ،فتح ّول التوحيد من كونه عقيدة إميان ّية وطقس ّية إىل أن يصبح نظاماً اجتامع ّياً وسياس ّياً
وفكر ّياً ،وصار «اإلسالم إيديولوجيا سياس ّية بدالً من كونه ديناً أو عقيدة».58
تقصدت استحداث تأويل ّية جديدة
وقد شهد القرنان التاسع عرش والعرشون ظهور نزعات إحيائ ّية وتجديد ّية ّ
ّ
القيمي وأفقه اإلنسا ّين مع س ّيد أحمد
النص ّية التقليد ّية وتطرح بدائل مناوئة عن جوهر اإلسالم وعمقه
تتخطى القراءة ّ
ّ
خان ومح ّمد إقبال ومح ّمد عبده ،مل تتق ّبلها البيئات اإلسالم ّية بسبب الوضع ّية االستعامر ّية التي خلقت بؤساً مجتمع ّياً
وعداوة فكر ّية حضار ّية .59ومي ّثل املودوديّ األساس األ َّول إلنعاش مفهوم التوحيد وتحويله إىل آلة إيديولوج ّية ج ّبارة
السيايس وشحنته بحمولة تكفري ّية بالتأكيد عىل الحاكم ّية أساساً شام ًال يف العقيدة والفكر والسياسة
ع ّمقت تداوله
ّ
ثم كانت تنظريات حسن البنّا وس ّيد قطب عن
واملجتمع ،معترباً َّأن «األلوه ّية تشتمل عىل معاين الحكم وامللك أيضاً»ّ .60
السيايس ض ّد الجاهل ّيات املعارصة الوطن ّية والعامل ّية ما دامت تأىب
الطليعة املؤمنة والجيل القرآ ّين الجديد وخوض الرصاع
ّ
بأن اإلسالم «جهاد ودعوة أو جيش وفكرة» 61يقتيض إعالن «الحرب عىل ّ
اإلذعان لحاكم ّية الله ،فالبنّا آمن َّ
كل زعيم أو
رئيس حزب أو هيئة ال تعمل عىل نرصة اإلسالم» .62أ َّما قطب ،فقد ّ
نظر ملنهج انقال ّيب يواجه الجاهل ّية املح ّل ّية والعامل ّية
السيايس العنيفة يف العقود
السيايس ،وهو ما ستستفيد منه حركات اإلسالم
متّخذاً مفهوم التوحيد إطاراً لرشعنة الرصاع
ّ
ّ
الالحقة التي كان نشطاؤها «جوعى إىل فكرة الراديكال ّية» بفضل «مفاهيمه يف الحاكم ّية والجاهل ّية التي استخدمتها
53 . Ibid.
الجرجاني ،معجم التعريفات ،دار الفضيلة ،القاهرة( ،د .ت) ،ص .62
علي
ّ
 54ـ ّ
55 . Campo, p 665.
56 . Denouex, Ibid, p 59.
 - 57بيرنارد هيكل ،عن طبيعة الفكر والعمل السلفيين ،السلفيّة العالميّة :الحركات السلفيَّة المعاصرة في عالم متغيّر ،الشبكة العربيَّة لألبحاث ،بيروت ،ط  ،2014 ،1ص .62
58 . Ayoob, p 2.
59 . Bowering, p 33.
 60ـ المودوديّ  ،المصطلحات األربعة في القرآن ،تعريب :محمّد سياق ،دار القلم ،الكويت ،ط  ،1971 ،5ص .32
 61ـ حسن البنّا ،الرسائل ،دار الدعوة ،القاهرة ،1990 ،ص .254
 62ـ نفسه ،ص .68
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والسيايس ض ّد الح ّكام املسلمني» .63لكنَّ التأصيالت الجهاد ّية ّ
املتأخرة ملفهوم التوحيد من
اإليديولوجي
ذخائر يف كفاحها
ّ
ّ
طرف مجموعة من ّ
الفلسطيني وأيب مصعب
واملقديس وأيب قتادة
املنظرين االسرتاتيج ّيني كعزّام وبن الدن والظواهريّ
ّ
ّ
السوريّ قد أثقلته باملضامني اإليديولوج ّية ،وجعلته نهباً تأويل ّياً ّ
البيولوجي
ضخم منسوب العنف وعزّز ثقافة اإلفناء
ّ
اصطالحي ف ّعال كالتكفري والجامعة والهجرة والوالء والجهاد.64
والحضاريّ بربوز حشد
ّ
 2ـ  1ـ الحاكم َّية أو إعادة أسلمة املجتمع والدولة
وأصله وج ّهزه بشحنة إيديولوج ّية ف ّعالة جعلته يرتحل
اقرتن مفهوم الحاكم ّية بالداعية املودوديّ الذي نحته ّ
السيايس ،فاملصطلح يعود إىل فكرة الحكم مبا أنزل الله ،وهي عبارة قرآن ّية وقع تداولها يف إطار
بنجاعة يف أدب ّيات اإلسالم
ّ
فلسفة التوحيد والتأكيد عىل وحدان ّية الذات اإلله ّية واالحتكام إىل الترشيعات اإلسالم ّية .وقد أسهمت البيئة الهند ّية
يف تشكيل املودوديّ لهذا املفهوم يف ارتباط بالقوم ّية الهندوس ّية املهيمنة والدميقراط ّية األغلب ّية التي ال تنصف األق ّل ّيات،
ّ
العرقي وال ّلغويّ واملجا ّيل وتأ ّثرهم بالواقع الثقا ّيف املتن ّوع ،لتكون بذلك فكرة الحاكم ّية رهاناً
وتشظيهم
وضعف املسلمني
ّ
مفهوم ّياً وإيديولوج ّياً لخوض املواجهة السياس ّية وتأسيس قوم ّية إسالم ّية ك ّل ّية تشمل شتّى مناحي الحياة ،أل َّنه كان يعترب
َّأن «اإلسالم
واالجتامعي ليست أنظمة منفصلة ،فهي قطاعات وأجزاء مختلفة من النظام نفسه».65
الديني واالقتصاديّ
ّ
ّ
السيايس ،فنظر ّية
ومفهوم الحاكم ّية هو سليل نظر ّية التوحيد التي ُنقلت من مجال الجدال العقديّ والفكريّ إىل املجال
ّ
مبني عىل أساس
التوحيد عند املودوديّ «ليست عقيدة دين ّية طقس ّية فقط ،بل هي عبارة عن نظام حياة اجتامع ّية ّ
اإللهي ،وهذا يقتيض منه «أن يكفر بالطواغيت واآللهة الكاذبة من دونه وهي
خضوع اإلنسان خضوعاً كام ًال لألمر
ّ
القوانني واألنظمة الوضع ّية والح ّكام البرش».66
مفهومي تناسلت منه حزمة مفهوم ّية تزايدت مفاعيلها اإليديولوج ّية كالجاهل ّية
لقد تح ّولت الحاكم ّية إىل إطار
ّ
والجهاد والعد ّو القريب والعد ّو البعيد والرشيعة والدولة اإلسالم ّية ،فمفهوم الحاكم ّية مرن ومتك ّيف يستجيب لطوارئ
الديني ويصون موقعها
السيايس ويبقيها عىل صلة باملرجع
السياقات املتح ّولة ويل ّبي احتياجات شتّى لحركات اإلسالم
ّ
ّ
االعتباريّ يف عيون الجمهور املسلم .و ّفرت النصوص التأسيس ّية أرض ّية تأويل ّية تنزّلت عليها النخب السياس ّية بأهوائها
الفقهي والعقديّ ما يؤازر منزعها ويو ّفر مادّة حجاج ّية للتربير
واستقرأتها ضمن إكراهات معارصة وجدت يف الرتاث
ّ
نصاً لغو ّياً وثقاف ّياً يتيح هوامش مرنة يف القراءة واالستنطاق يقع استثامرها يف استحداث
فالنص القرآ ّين بوصفه ّ
واملصادقةّ .
النص القرآين وردت عىل صيغ
تص ّورات تلغي إمكانات أخرى وتخرس دالالت وتقصيها إىل عوامل النسيان ،فعبارة الحكم يف ّ
نص ّية داخل ّية
اشتقاق ّية مختلفة (فعل ّية واسم ّية) ،ويف سياقات حجاج ّية متباينة (اإلرشاد والتقريع) ،وضمن انتظامات ّ
متفاوتة (استهالل ّية أو تفريع ّية أو تتويج ّية) ،ال تجعلها رهينة داللة أحاد ّية وال حكراً عىل معنى مخصوص .وبهذا فداللة
63 . Gerges, p 8.
 64ـ أعراب ،ص -ص .61-62
65 . Jackson, Mawdudi, p 128.
 66ـ شحرور ،ص .46
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الحكم يف القرآن تشمل التحليل والتحريم ،والقضاء والقدر ،والنب ّوة ،والفهم والعلم ،والفصل يف الخصومات ،واإلبانة
والوضوح ،67مَّ
النص القرآين يخرج العبارة من وحدان ّية وضيق حقلها إىل رحابة املعنى وتعدّد األفهام ،عىل خالف
وكأنا ّ
النص يف الثقافة اإلسالم ّية وفرضت فه ًام إيديولوج ّياً يريض تط ّلعات
القراءة األرثوذوكس ّية التي احتكرت موقع متثيل ّية ّ
القوى االجتامع ّية ومكاسبها املا ّد ّية والرمز ّية .ولكن كيف ىّ
تزج مبصطلح الحاكم ّية يف
تأت لحركات اإلسالم
السيايس أن ّ
ّ
السيايس التي تصطنع املفهوم
السيايس وتف ّعله أداة يف الرفض والتحشيد؟ ليس أبرع من إيديولوجيا اإلسالم
املجال
ّ
ّ
وتسخر املقدّس لخلق السيادةَّ ،
ّ
إسالمي« ،من خالل
املجتمعي وإرساء بديل
ألن هدفها إلغاء السائد
وتحتكر املعنى
ّ
ّ
االستيالء عىل الدولة أو أسلمة املجتمع إىل إحداث تح ّول جذريّ يف العالقات السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاد ّية داخل
املجتمع الحديث».68
ّأسس املودوديّ مفهوم الحاكم ّية عىل قاعدة التوحيد بأن اعتربها رشطاً يف اإلميان الفرديّ ونقاوته ،فالحاكم ّية هي
الوجه اآلخر للتوحيد وبها يكون تسليم البرش وانقيادهم إىل حقيقة االعتقاد الصائب ما دام «أصل األلوه ّية وجوهرها هو
السلطة سواء أكان يعتقدها الناس من حيث َّإن حكمها عىل هذا العامل حكم مهيمن عىل قوانني الطبيعة ،أو من حيث
َّإن اإلنسان يف حياته الدنيا مطيع ألمرها وتابع إلرشادها ،وأمرها يف ح ّد ذاته واجب الطاعة واإلذعان» .69فاملودوديّ أعاد
املجتمعي
واالجتامعي بتوسيع مجاله واستتباعاته يف السلوك والترشيع واالنتظام
بناء مفهوم التوحيد جامعاً بني العقديّ
ّ
ّ
جاع ًال الحاكم ّية عالمة عىل صواب االعتقاد به مبا يجعل التوحيد معياراً اجتامع ّياً وسياس ّياً يقتيض تحكيم الرشيعة يف
إيديولوجي ذ ّ
يك ّ
السيايس بأن ح ّول اإلميان باأللوه ّية واإلقرار
توخاه اإلسالم
والجمعي .وهذا مدخل
الشأنني الفرديّ
ّ
ّ
ّ
بالتوحيد إىل حقيقة عين ّية تتخ ّلل ّ
ويوجههم تحقيقاً لجوهر ال ّرسالة
كل مسا ّم الجسد
فيوحدهم ّ
االجتامعي للمسلمنيّ ،
ّ
وحقيقة الدين ،فهم «يعتقدون َّأن لإلسالم بوصفه كتلة إميان ّية شيئاً مهماّ ً ليقوله عن الكيف ّية التي يجب أن يكون عليها
تنظيم السياسة واملجتمع يف العامل املسلم املعارص وتنفيذها ببعض الطرق» .70فالحاكم ّية قد صارت رشطاً لإلسالم ومدخ ًال
وجوب ّياً الستحقاق االنتامء واملواطنة اإلسالم ّية ،ويستدعي إعادة تأويل املجتمع والدولة وفق هذا االعتبار ورسم الحدود
إسالمي
الرمز ّية والعمل ّية بني عبدة الله وعبدة الطواغيت أو «حزب الله» و«حزب الشيطان» من أجل «إحداث إنقالب
ّ
السيايس
عام» .71ولذا فاملفاهيم ،وإن كانت ذات منابع دين ّية ،فهي قد ارتحلت إىل مرسح املجتمع عندما ح ّولها اإلسالم
ّ
السيايس
الحقيقي أن ُتستخدم يف إطار الرصاع
«إىل مفاهيم شحنها مبدلوالت كان هدفها
الخاص».72
ّ
ّ
ّ
لكنَّ مفهوم الحاكم ّية كان يحتاج إىل إبدال جوهريّ وراديكا ّيل ،يصله عضو ّياً ونظر ّياً مبفهوم الجاهل ّية الذي كان قد
الذهبي ،فالحاكم ّية عند س ّيد قطب منهاج يف الوجود
برز يف إطار السلف ّية الوهاب ّية ونزعتها اإلحيائ ّية لألصول والعرص
ّ
اإلسالمي ،فيرجينيا ،1995 ،ص .57
العالمي للفكر
 67ـ هشام جعفر ،األبعاد السياسيّة لمفهوم الحاكميّة ،المعهد
ّ
ّ
68 . Denoeux, p 62.
 69ـ المودوديّ  ،المصطلحات ،ص .23
70 . Ayoob, p 2.
 71ـ المودوديّ  ،الجهاد في سبيل هللا ،ص-ص www.almaqdese.com ،13-11
 72ـ شحرور ،ص .52
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اإللهي يف االستخالف ليكون الطاقة الروح ّية والعمل ّية لتغيري العامل ّ
ودك
والعمران يقتضيه التوحيد ويستوجبه املرشوع
ّ
ألن «إعالن ربوب ّية الله وحده يف العاملني معناها :الثورة الشاملة عىل حاكم ّية البرش يف ّ
أسس الكفر والطغيانَّ ،
كل صورها
وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتم ّرد الكامل عىل ّ
كل وضع يف أرجاء األرض الحكم فيها للبرش بصورة من الصور» .73لقد
واجتامعي لالنخراط
روحي
أفلح قطب يف تحويل مفهوم التوحيد من خالل فكرة الحاكم ّية إىل ق ّوة نظر ّية وعمل ّية ،وحافز
ّ
ّ
ثم باملواجهة اقتداء بالتجربة النّبو ّية يف سياقها
يف مرشوع ثوريّ انقال ّيب يستهدف السائد
املجتمعي الراهن باملفاصلة ّ
ّ
الحجازيّ يف القرن السابع ميالد ّياً ،مّ
وكأنا األمر استعارة سياس ّية خطرة ملا تحمله من طاقة روح ّية مقدّسة ميكن تفعيلها يف
تنظيمي حر ّ
يك تحت قيادة جديدة غري قيادات الجاهل ّية ،وميالد
املجاالت الوطن ّية واإلقليم ّية والعامل ّية من أجل «تج ّمع
ّ
ّ
مستقل متم ّيز ال يعرتف ألحد من البرش بالحاكم ّيةَّ ،
ألن الحاكم ّية لله وحده» .74وقد تعزّزت الحاكم َّية
مجتمع مسلم
بفكرة رديفة هي الجاهل ّية ،هذا االصطالح القرآ ّين املوصول بحيث ّيات ومالبسات رافقت سياقاته الخطاب ّية فض ًال عن
تن ّوع االشتقاقات التي تزيده التباساً ،أل َّنه «منعوت مج َّرد يعبرّ عن معنى الفعل دون إشارة إىل موضوع أو ذات أو زمن
الفعل» ،فض ًال عن كونه «يستخدم أيضاً بال تغيري يف شكله عند اإلشارة إىل املفرد أو الجمع».75
السيايس بتعيني منظومة كاملة من املامرسات واألفكار واملفاهيم والنظم
ويسمح مفهوم الجاهل ّية لخطابات اإلسالم
ّ
الديني أداة يف استهداف األنظمة
اإليديولوجي الذي تتبنّاه ،وهو ما ييسرّ تفعيل
االجتامع ّية التي ال تتوافق واملنوال
ّ
ّ
السيايس بوصفهم أعوان هذه الجاهل ّية وأدواتها .فقد تض ّمنت رسالة اإلميان
والجامعات واألفراد من الفاعلني يف الحقل
ّ
لصالح رس ّية زعيم تنظيم الف ّن ّية العسكر ّية جرداً لهم يشمل «األحزاب والجمع ّيات واملبادئ العقد ّية» و«الدولة واألحزاب
الكافرة» و«القوانني» و«املعارضني ألحكام اإلسالم» والذين يعلنون «االعتزاز برتاث الكفر» و«حرص الدين بالعبادة»
الرسمي ،76وهو ما يظهر مرونة مفهوم الجاهل ّية يف استيعاب ّ
و«طقوس الرشك الجديدة» كتح ّية العلم والنشيد
كل
ّ
الفاعلني السياس ّيني وما يرتبط بهم من أفكار أو مناويل اجتامع ّية وسياس ّية مهام تغيرّ ت السياقات املح ّل ّية ومهام تكن
السيايس .وكثرياً ما تتح ّول الجاهل ّية إىل رديف للكفر ونظري ميكنها أن تستوعب املجتمع بر ّمته مثلام
خصوص ّية الرصاع
ّ
تستوعب العامل اإلنسا ّينَّ ،
اجتامعي ال يستند إىل الحاكم ّية خرق لإلميان وإعالن رصيح بالكفر أو
ألن االنخراط يف أيّ منط
ّ
السيايس كثرياً ما مت ّيز بني الجاهل ّية الوطن ّية والجاهل ّية العامل ّية يف ارتباط مبفهوم العد ّو القريب
الردّة .ولكنَّ أدب ّيات اإلسالم
ّ
والعد ّو البعيد بوصفه أساساً نظر ّياً أليديولوجيا الجهاد يقع تربيره حسب طبيعة الخصم واملجال والطور .فعبد السالم
يوجه الفعل الجهادي ملقارعة الجاهل ّية الوطن ّية «علينا أن نر ّكز
فرج ال يعترب إرسائيل عد ّواً اسرتاتيج ّياً ،وبدالً من ذلك ّ
قض ّيتنا اإلسالم ّية وهي إقامة رشع الله أ ّوالً يف بلدنا وجعل كلمة الله هي العليا»َّ ،
ألن «ميدان الجهاد األ ّول هو اقتالع
اإلسالمي الكامل ومن هنا تكون االنطالقة».77
تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام
ّ
 73ـ قطب ،معالم في الطريق ،ص .59
 74ـ نفسه ،ص .77
75 . Khatab, p 14.
 76ـ رفعت أحمد ،ص .46
 77ـ نفسه ،ص .136
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السيايس يف طور التأسيس يف تشكيل نظر ّية إيديولوج ّية كاملة مبن ّية عىل تنظريات التوحيد
لقد نجح خطاب اإلسالم
ّ
االجتامعي وتو ّفر حشوداً من االصطالحات والتربيرات تكفل نجاعاته وقدرته
السيايس
الجديدة تفي باحتياجات الرصاع
ّ
ّ
عىل استيعاب حيث ّيات الراهن ،فقد «تح ّول مفهوم الحاكم ّية اإلله ّية عىل يد س ّيد قطب إىل إيديولوجيا قاتلة تقوم بنحت
اصة
مصطلحات قدمية بدالالت حديثة معيدة ترتيبها وتصنيفها عىل نسق عقائديّ جديد وفق منظومة من املفاهيم مرت ّ
يف تسلسل محكم وقادرة بح ّد ذاتها عىل إنتاج وتوليد مفاهيم جديدة مستقاة من مصطلحات قدمية» .78فمفاهيم
كالحاكم ّية والجاهل ّية سيقع تحويلها إىل اصطالحات سياس ّية مغايرة ال تنقطع عن املضامني الجوهر ّية ،كام هو الحال
مؤسس تنظيم العدل واإلحسان الذي ابتدع مصطلح الفتنة بدي ًال من الجاهل ّية ،إذ يعترب مجتمع
مع عبد السالم ياسني ّ
الفتنة «هو املجتمع الغارق يف أوحال الفتنة أي الفوىض والتخ ّلف واألزمة واإللحاد» ،يستدعي «القومة» وهي نظري
اإلسالمي الشامل عند املودوديّ وقطب ،وغايتها «مقاومة الباطل وإحقاق الحقّ » بواسطة «تقويض
مصطلح االنقالب
ّ
مجتمع الفتنة» يقوم بها «القامئون» أي «املنابذون للحكم الجائر» ،79وهم يرادفون مفهوم أولياء حزب الله عند املودوديّ
والجيل القرآ ّين الجديد عند قطب .لذا فاإلبداالت االصطالح ّية قد توهم بنقلة مفهوم ّية وحرك ّية ،بيد َّأن هذا من مغالطات
املؤسسني لنظر ّية التوحيد الجديدة بوصفها النواة الفكر ّية
الخطاب وتلبيسات املفهوم مبا أ َّنها ظ ّلت وف ّية لروح اآلباء ّ
السيايس.
إليديولوجيا اإلسالم
ّ
والسيايس ال يكمن يف قدرته عىل استحداث مفاهيم
االجتامعي
لكنَّ األخطر يف تسييس التوحيد وتفعيله يف املجال
ّ
ّ
نظرية أو ثوانٍ فحسب ،بل يف تح ّوله إىل أداة عمل ّية لتربير العنف والقتل والعبث بانتظام املجتمع وفضاء العيش املشرتك
عىل هناته .فالجاهل ّيات املعارصة التي تأىب الحاكم ّية مَّإنا ترفض اإلقرار بالتوحيد والتزامه منطاً يف الحياة ،وهذا يتح ّول إىل
مدخل للتمييز بني «الطائفة املنصورة» أو «عصبة الحقّ » أو «الطليعة املؤمنة» أو «الجامعة املسلمة» من جهة و«ت ّيار
الردّة» و«طائفة الكفر» و«أتباع الطاغوت» و«طائفة املبدّلني للرشيعة» .80وبذلك يكون التوحيد مبا تو ّلدت عنه من
املجتمعي ،كام هو الحال يف أدب ّيات
مفاهيم م ّربراً سياس ّياً لتعميم العنف املس ّلح واسترشاء ثقافة التكفري وتقويض السلم
ّ
النص َّية وتراكمها يف تسويغ التقتيل ّ
بكل الوجوه والتنكيل بالسبي وانتهاب
الجامعات الجهاد ّية التي تستدعي القرائن ّ
املمتلكات بوصفه ح ّداً رشع ّياً مق ّرراً ينطبق عىل «الطائفة املمتنعة» أو «الطائفة املرتدّة» .81وقد نشأت تبعاً لذلك تأويل ّية
جهاد ّية للتفجريات االنتحار ّية وقتل املدن ّيني وعمل ّيات االختطاف تستند إىل تربيرات دين ّية واقتصاد ّية وتاريخ ّية وسياس ّية
مستقاة من مصادر مختلفة وأطوار متباينة ،مبا يجعل مفهوم التوحيد الراهن «منتوج العرص الحديث إىل ح ّد كبري تط ّور
التاريخي واملعارص والعلام ّين
يف خلف ّيات سوسيواقتصاد ّية متن ّوعة من خالل عمل ّيات التنشئة املختلفة بالتوليف بني
ّ
والديني والتأثريات والتجارب العامل ّية واملح ّل ّية».82
ّ
 78ـ شحرور ،ص .63
 79ـ أعراب ،ص -ص .86-84
الفلسطيني ،معالم.
 80ـ أبو قتادة
ّ
 81ـ أبو بكر ناجي ،الحرب المجلية أو السلم المخزيةwww.archive.org .
82 . Vertigans, p 53.
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منذ أن اكتملت نظر َّية الحاكم ّية ،وانحرف مفهوم التوحيد عن حقيقته االعتقاد ّية ببزوغ فكرة الجاهل ّية املعارصة مع
الوطني عىل غرار ما وقع
السيايس مساراً جهاد ّياً وعسكر ّياً تأرجح بني التم ّرد
ثم قطب ،انتهجت حركات اإلسالم
املودوديّ ّ
ّ
ّ
يف مرص يف السبعينات والثامنينات أو يف الجزائر يف التسعينات وبني املقاومة العامل ّية عرب الوطن ّية منذ التجربة األفغان ّية،
السيايس الجهاديّ عن
وحتّى ظهور تنظيم داعش ،مماّ أدّى إىل تطويرات نظر ّية عميقة انفصلت بها إيديولوجيا اإلسالم
ّ
وخاصة يف أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق وسورية ،و«مل تعد القواعد القدمية ُتط ّبق أو
أصولها التقليد ّية املرجع ّية ّ
تهم املجاهدين الجدد الذين اعتربوا أنفسهم طليعة األ ّمة وليسوا مج ّرد مواطنني من دول منفصلة» .83لذا فالنزوع املفرط
ّ
اإليديولوجي
إىل تعميم ثقافة التكفري واستهداف اآلخر وإعادة رسم حدود العامل وتصنيف البرش ،ما هي إلاّ مثار للتالعب
ّ
بنظر ّية التوحيد وتوريطها يف املجال العا ّم باستدرار مفاهيم هجينة كالحاكم ّية والجاهل ّية التي تراكمت تنظرياتها بسبب
النص والتاريخ معاً أشبه باالحتكار
تع ّهدها بالتحوير واإلغناء وإعادة التأ ّول ،فانبثقت تأويل ّيات سياس ّية مجحفة بحقّ ّ
التأوي ّ
يلُ ،
فأهل «التكفري املعارصون ال ينطلقون يف مواقفهم وفتاواهم من فراغ ،بل يجدون يف ذلك التاريخ ويف تراكم
أفكار التكفري فيه ما يز ّود فاعل ّيتهم الدعو ّية ض ّد خصومهم ـالفعل ّيني واملفرتضني ـ بالطاقة الالزمة لالشتغال والستئناف
الدارج من األفعال ،بل هم يجدون فيه وفيها ما يرشعن مواقفهم تلك ويضفي عليها حاجتها من القداسة».84
 2ـ  2ـ الوالء والرباء أو الصدام مع اآلخر
السيايس من التز ّود بعدّة
مفهوم التوحيد ،وما اشتقّ منه من مفاهيم كالحاكم ّية والجاهل ّية ،م ّكن خطابات اإلسالم
ّ
املجتمعي التشار ّيك القائم
التاريخي لتقويض املنوال
النص ّية والتربير
إيديولوج ّية مكينة لها رصيد هائل من الرشع ّية ّ
ّ
ّ
الذهبي ،وكأ َّنه رضب من
إسالمي يشاكل العرص
مجتمعي
والطعن يف أهل ّيته ،وهو ما يتيح لإلسالمو ّيني التبشري ببديل
ّ
ّ
ّ
سيايس طوباويّ يسعى إىل أ ّمة متخ َّيلة ال وجود لها إلاّ يف وجدان املسلمني« ،أل ّنه عىل الرغم من َّأن املجتمعات
متخ ّيل
ّ
واألهم من ذلك بالنسبة إىل املسلمني َّأن
الحقيقي فال يوجد أيّ يشء ُيس ّمى مجتمعاً إسالم ّياً.
اإلسالم ّية موجودة يف العامل
ّ
ّ
األ ّمة قابلة للتح ّقق وميكن اال ّتصال بها فعل ّياً» .85لكنَّ مفهوماً آخر أساس ّياً عىل صلة بالتوحيد قد استأثر باهتامم اإلسالم
السيايس يف ّ
كل تشكيالته السلف ّية والحرك ّية والجهاد ّية ،وهو الوالء والرباء ،الذي لقي حظوة اعتبار ّية يف تنظريات السلف ّية
ّ
الوهّ اب ّية التي جعلته من موجبات التوحيد ودعائم اإلميان الذي تتحدّد به األهل ّية الدين ّية وتنج ّر عن اإلخالل به استتباعات
اجتامع ّية عميقة ،كالردّة والرشك األصغر والرشك األكرب والتوارث والتناكح واملساكنة وغريها من وجوه الهيئة العمران ّية.86
مفهومي أكرب يستوعب الطاغوت والجاهل ّية والبدعة وأهل األهواء ونواقض اإلسالم.87
وهو إىل ذلك لبنة من رصح
ّ
السيايس مفهوم الوالء والرباء؟ وأ ّية مفاعيل تركها عىل رواج ثقافة التكفري واستعداء اآلخر؟
ولكن كيف اصطنع اإلسالم
ّ

83 . Gerges, p 63.
 84ـ بلقزيز ،ص .88
85 . Vertigans, p 64.
القحطاني ،الوالء والبراء في اإلسالم ،دار طيبة ،الرياض ،ط  ،1413 ،6ص ص .308-315
 86ـ محمّد بن سعيد
ّ
القحطاني ،الطاغوت ،مكتبة الملك فهد ،الرياض ،ط  ،2013 ،1ص ص .7-21
 87ـ سعيد بن علي
ّ
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يرتبط مفهوم الوالء والرباء بنظر ّية التوحيد ارتباطاً عضو ّياً لصيقاً ،ويكاد يكون الوجه اآلخر لهاَّ ،
ألن «كلمة التوحيد
والء لرشع الله وبراء من حكم الجاهل ّية» ،88فالتوحيد الذي يقتيض الطاعة والتسليم واالنتامء إىل جامعة املؤمنني
ّ
املوحدين ،يقتيض املفاصلة واملباينة مع املخالفني يف اإلميانَّ .
ويتخطى
وكأن التوحيد جوهر الكينونة االجتامع ّية للمسلم
ّ
السيايس عىل
والباطني إىل مقام الرابطة املجتمع ّية .وهذا مكمن التسييس الذي يسقطه اإلسالم
مقام االعتقاد الفرديّ
ّ
ّ
السيايس والفكريّ والثقا ّيف وترشيع العنف الرمزيّ واملادّي الذي يستدعيه
املفهوم مف ّع ًال إ ّياه يف مواجهة املخالف
ّ
املفهوم .فالوالء رضب من املبايعة السياس ّية عىل خالف الرباء بوصفه قطيعة ومواجهة مع اآلخر املخالف .وقد تعدّدت
النص القرآ ّين لتعدّد سياقات الخطاب والحيث ّيات الحا ّفة مبجتمع الوحي ،فالوالء هو املشاركة واال ّتباع
معاين الوالء والرباء يف ّ
املؤسسة الدين ّية مارست
واملنارصة والحكم ،أ َّما الرباء ،فهو الخلق عىل غري مثال والخل ّو من العيوب والرتك واإلنكار .89لكنَّ ّ
رضباً من االنتقائ ّية يخدم اسرتاتيج ّياتها املجتمع ّية ،فجنحت بالوالء والرباء إىل تأويل مغلق وصارم يع ّمق الصدام مع اآلخر
بالقدر الذي ين ّمط جامعة املؤمنني ويرسم حدودها بد ّقة .إىل ذلك فمفهوم الوالء والرباء ذو جذور تعود إىل ما قبل اإلسالم
يف إطار ثقافة البداوة والقبيلة ويرتبط مبفاهيم مامثلة كالحلف واملواالة يف مقابل الخلع والت ّربؤ ،90ومل تتح ّول دالالته إلاّ
يف املضمون الرمزيّ من معنى القبيلة والرابطة الدمو ّية إىل معنى األ ّمة والرابطة العقد ّية ،مّ
وكأنا لغة القرآن إعادة صوغ
إيديولوجي جديد هو األ ّمة إطاراً لالنتامء.
ملفاهيم ثقاف ّية ولكن بأفق
ّ
ويبدو َّأن ملفهوم الوالء والرباء جذوراً تعود إىل املامحكات السياس ّية التي طرأت يف اإلسالم املب ّكر مع الخوارج الذين
ف ّعلوا املصطلح وأكسبوه حمولة سياس ّية جعلته ينطبق «عىل األشياء واألفعال واملعتقدات إىل املدى الذي صار معه
ّ
والسيايس الذي أصاب
االجتامعي
كل مظهر إ ّما مستح ّقاً لوالء الخوارج أو ت ّربؤهم» .91وتعزّز املفهوم أكرث بتع ّمق الرشخ
ّ
ّ
الجامعة املسلمة الناشئة يف إطار حرب السلطة والرشع ّية ،وصار واحداً من املقوالت الشيع ّية الدارجة يف موقفهم من
الديني بتحويله
وأسسوا عليه مفهوم اإلمامة بأن جعلوها ركناً يف اإلميان ،فكان أن تش ّكل «املفهوم املؤدلج للوالء
الخلفاء ّ
ّ
سيايس سلطويّ ظاهر عند السنّة ،ولكنّه ظاهر بشكل أوضح عند الشيعة وبصورة ال تقبل النقد عندهم» .92ومن
إىل والء
ّ
املفارقات التي تكشف تق ّلبات هذا املفهوم وإبداالته اللاّ حقة مقارنة بالبدايات الكالم ّية التي خاضت فيه موقف ابن
حنبل الذي اعتربه رضباً من البدعة ال صلة له بأساس ّيات اإلسالم ،فقد قال« :الوالية بدعة والرباءة بدعة ،وهم يقولون
نت ّربأ من فالن ،وهذا القول بدعة فاحذروه» .93ولكنَّ القول باالبتداع واإلحداث يف املفهوم قد انقلب إىل إحياء له وإعادة
املجتمعي وما طرأ عليه من تغيرّ ات استدعت تفعيله للحفاظ عىل نقاء املسلمني
إخراج جديدة يف سياق نقده للنمط
ّ
سج ًال مشاك ًال له كاملواالة واملودّة يف مقابل
واكتفائهم بهو ّية ماميزة لآلخرين ،فابن تيم ّية أعاد ترتيب املفهوم واستدعى ّ
القحطاني ،نفسه ،ص .23
 88ـ محمّد بن سعيد
ّ
 89ـ شحرور ،ص .397
المقدسي ،السلفيّة العالميّة ،ص ص .123-122
راديكالي :الوالء والبراء في أيديولوجيا أبي محمّد
 - 90جاريس ريحميكرز ،تحوّل مفهوم
ّ
ّ
 91ـ نفسه ،ص .124
 92ـ شحرور ،ص .402
 93ـ جاريس ريحميكرز ،نفسه ،ص .126
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الت ّربؤ واملفاصلة ،وكأ َّنه «بتحويل املفهوم إىل أداة تحافظ عىل املسلمني بعيداً عن املامرسات غري اإلسالم ّية يط ّبق هذا
محمد بن عبد
املفهوم ض ّد البدع الدين ّية بدالً من رؤية املفهوم نفسه بوصفه بدعة» .94وهذا م ّهد للسلف ّية الوهّ اب ّية مع َّ
وتؤصله عىل نحو دقيق جعله أداة إيديولوج ّية
الوهاب وسليامن بن عبد الله آل الشيخ وحمد بن عتيق أن تط ّور املفهوم ّ
ناجعة يف التكفري بأن ا ّتخذ صورة راديكال ّية تستوجب الهجر واملقاطعة واملحاربة.95
نظر ّية التوحيد ّ
كل متكامل يشتغل مبفاهيمه واصطالحاته عىل أ َّنه عدّة سياس ّية تضمن بلوغ الرهانات التي تتبنّاها
السيايس ،فالوالء ال يكون إلاّ لحاكم ّية األلوه ّية عقيد ًة وترشيعاً وسلوكاً ومنطاً يف املعاش ،والرباء قطيعة مع
حركات اإلسالم
ّ
الجاهل ّية واستعداء ملا يس ّميه اإلسالم
السيايس الطواغيت .فاملفاهيم التي توحي باألصالة والتج ّذر يف املايض تقع استعارتها
ّ
محمل بأعباء السلطةَّ ،
ألن «هؤالء الفاعلني السياس ّيني ميكن أن يروا فوائد يف استخدام األدب ّيات
يف تداول
سيايس جديد َّ
ّ
اإلسالم ّية لتحدّي النظام
السيايس
السيايس أو رشعنته» .96لذا تكون أدلجة التوحيد واحدة من أخطار اسرتاتيج ّيات اإلسالم
ّ
ّ
السيايس املحليّ ّ
تنظري ّياً وتنظيم ّياً ،أل ّنها تسمح با ّتخاذ موقع مخصوص وموقف من بق ّية الفاعلني االجتامع ّيني يف الحقل
ّ
والعاملي ،فالوالء مرشوط باستحقاقات عىل صلة باالحتكام إىل مقتضيات الرشيعة بوصفها تجسيداً للربوب ّية يف املجتمع
ّ
وتعبرياً عن سلطته املطلقة ما دام «مالك األمر والنهي وصاحب السلطة العليا ومصدر اإلرشاد والهداية ومرجع القانون
والترشيع وحاكم الدولة واململكة وقطب االجتامع واملدن ّية» .97أ ّما الرباء ،فهو رفض ّ
لكل مخالف يف االعتقاد والفكر
االجتامعي ،أي «أ ّمة غري املسلمني من عبدة الطواغيت واألصنام يف شتّى الصور واألشكال عىل م ّر القرون»َّ .98إن
واالنتظام
ّ
ثم تقسيم
عقيدة الوالء والرباء بهذا التأويل
السيايس تقتيض تقسيم العامل إىل مجالني :دار إسالم وإميان ودار حرب وكفرّ ،
ّ
البرش واملجتمع إىل طائفتني :داخل الجامعة وخارجها ،مبا يخلق عوامل متصادمة ويخرق اللحمة املجتمع ّية ،وينسف
الهجومي بدي ًال عن الجهاد
أسس االجتامع البرشي ،ويفسح املجال لفلسفة اإلقصاء والعنف ،بالتأكيد عىل مفهوم الجهاد
ّ
صمم أساساً ملواجهة هؤالء الح ّكام غري الرشع ّيني واالستبداد ّيني ومؤ ّيديهم الذين يحولون
الدفاعي ،فالجهاد
الهجومي « ُم َّ
ّ
ّ
دون تحقيق وحدة العامل واملساواة».99
النص القرآ ّين موصوالً يف كثري من السياقات مبعنى التسليم بالذات اإلله ّية واالعتقاد فيها والدخول
إذا كان الوالء يف ّ
معي ومنارصة فئة
السيايس يأخذ معنى التحزّب لجامعة واالنخراط يف فعل
يف عهدها ،فإ َّنه يف خطاب اإلسالم
اجتامعي نّ
ّ
ّ
مجتمعي ،فالوالء عند املودوديّ يكون «لحزب
السيايس ،ويبشرّ ببديل
مخصوصة تتبنّى منظوراً إيديولوج ّياً رافضاً للسائد
ّ
ّ
تخص قطراً دون
عاملي مستند إىل فكرة انقالب ّية شاملة ال تف ّرق بني أ ّمة دون أ ّمة وال ّ
الله بلسان الوحي» ،وهو «حزب ّ

 94ـ نفسه ،ص .128
ّ
السنيّة في األجوبة النجديّة ،دار اليمامة ،الرياض ،ط  ،1996 ،6ج  ،3ص .305
 95ـ عبد الرحمن النجديّ  ،الدرر
96 . Volpi, p 3.
 97ـ المودوديّ  ،المصطلحات ،ص ص .87-88
 98ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .1892
99 . Cook, David, Understanding Jihad, UCP, England, 2005, p 100.
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اإلسالمي التي تواجه الجاهل ّية الشاملة يف
قطر» .100والوالء عند س ّيد قطب يكون ألنصار الحاكم ّية وهم «طالئع البعث
ّ
األرض ك ّلها والتي تعاين الغربة يف هذه الجاهل ّية والوحشة كام تعاين األذى واملطاردة والتعذيب والتنكيل» ،101وهو يف
يخص «الق ّلة املؤمنة والذين سيقيمون عىل أمر الله وسنّة رسول الله (ص)» .102أ َّما الوالء عند
تص ّور عبد السالم فرج ّ
املقديس ،فإ َّنه يرتبط مبواالة «دين الله وأوليائه ونرصتهم ومؤازرتهم والنصح لهم وإبداء ذلك وإظهاره حتّى تتآلف
ّ
الفلسطيني اصطفاف وراء الطائفة املنصورة و«هي طائفة علم وجهاد»
اص الصفوف» ،103وهو عند أيب قتادة
القلوب وترت ّ
ّ
و«قامئة عىل الحقّ » و«ترفض الدخيل» .104فصور الوالء التي ّ
ديني ،فهي ال
ينظر لها اإلسالم
ّ
السيايس وإن تز ّيت بلبوس ّ
السيايس املوصول بشبكة الفاعلني االجتامع ّيني ورصاعاتهم عىل املغانم املا ّد ّية والرمز ّية،
تعدو أن تكون رضباً من التصنيف
ّ
اجتامعي قائم
وإن تن ّوعت السياقات املجتمع ّية ،وهي إىل ذلك آل ّية اسرتاتيج ّية يف انتظام الجامعة ورسم معاملها يف مجال
ّ
عىل حدود مائزة ،فالوالء «إيديولوجيا تتح ّقق بها هو ّية تلك الجامعة وينتظم بها وعيها لتلك الهو ّية».105
لكنّ األخطر يف الوالء أن يتح ّول من عمقه اإلميا ّين إىل عقيدة الستباحة املخالف سياس ّياً يف الفكر واملامرسة واستنشاء
عداوة عمل ّية ومعنو ّية تجعله رضباً من الوالء االستئصا ّيل الذي يفرض املطابقة مع جملة من املعايري املصطنعة الستحقاق
املواطنة الدين ّية القوميةَّ ،
ألن تأكيد املطابقة الجمع ّية وصيانتها أو مقاومتها ك ّلها سياس ّية قطعاً .فالوالء يف منظور اإلسالم
السيايس منوال يف االجتامع العمرا ّين والتزام بإيديولوجيا طائف ّية وفئو ّية عىل صلة باإلميان عميقة ،تقتيض املخالفة البنيو ّية
ّ
مع اآلخر بوضع حدود مائزة تصون االنتظام الداخ ّ
يل وتقيم عالمات جوهر ّية لالختالف والتطابق معاً ،فمفهوم الوالء
وكل أ ّمة أو تج ّمع أو طائفة ترسم حدوداً
والرباء آل ّية إدماج وتجميع وتطابق بالقدر الذي هو أداة متايز واختالف ورصاعّ .
عمل ّية ورمز ّية تصون وحدتها وتح ّقق هو ّيتها ما دامت «األ ّمة أو الطائفة تعني بشكل متزامن التامثل واالختالف».106
اإلسالمي ،أل َّنه يغ ّذي
السيايس
وبهذا يكون لتسييس التوحيد من خالل مفهوم الوالء والرباء آثاره العميقة عىل املجال
ّ
ّ
ويوسع من فضاء اآلخر املادّي والرمزيّ ويشحن املواجهة ّ
بكل تج ّل ّيات العنف ،فالحركات الجهاد ّية تح ّولت
ثقافة التكفري ّ
إىل تنظيامت عرب وطن ّية باستثامر مفهوم الوالء والرباء بعوملة مجال العنف وتوسيع أهدافه بشكل يخرتق النصوص يف
والجامعي للتكفري من قبل الجهاد ّيني وغريهم من
ح ّد ذاتها ويتعدّى ثوابت الجهاد نفسه ،فاالستخدام «واسع النطاق
ّ
السلف ّيني أمر مثري للجدلَّ ،
ألن هذه املفاهيم جنباً إىل جنب تسمح بإراقة الدماء ض ّد أولئك الذين س ُيعتربون مسلمني،
والذين بخالف ذلك ال ميكن إراقة دمائهم وفقاً للقرآن» .107أليس الوالء والرباء بهذا التداول إيديولوجيا ثور ّية ورصيداً
السيايس؟
االجتامعي وتربير العنف
رمز ّياً وعدّة حجاج ّية للتموقع يف املجال
ّ
ّ
 100ـ المودوديّ  ،الجهاد ،ص .15
 101ـ قطب ،في ظالل القرآن ،ص .1892
 102ـ رفعت أحمد ،ص .134
المقدسي ،ص .17
 103ـ
ّ
الفلسطيني ،الطائفة.
 104ـ
ّ
 105ـ بلقزيز ،ص .110
106 . Cohen, Anthony, the Symbolic Construction of Community, Rouledge, U.SA, 2001, p 12.
107 . Aaron, Words, p 79.
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ملفهوم الوالء والرباء صالت عضو ّية بنظر ّية التوحيد تكسبه الوجاهة والرشع ّية ،وتجعله مؤهّ ًال للتداول عند الجمهور
ّ
السيايس معاً ،مّ
جمعي منغرز يف الذاكرة والوجدان مبا
وكأنا لغة الفاعلني اإلسالمو ّيني تنهل من رصيد
ومنظري اإلسالم
ّ
ّ
يجعل هذا املفهوم مؤهّ ًال الستيعاب ّ
وخاصة الحشود من األعداء الذين يرتاوحون
كل املحاميل اإليديولوج ّية بال استثناءّ ،
بني املحليّ ّ
السيايس يكون من «فكرة الدميقراط ّية
والعاملي ،ومي ّثلون قطاعات وقوى مختلفة .فالرباء يف خطاب اإلسالم
ّ
ّ
الغرب ّية التي تقوم عىل الحاكم ّية الشعب ّية» 108ومن ّ
«كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ال تعمل عىل نرصة اإلسالم»،109
ومن «املجتمع الجاه ّ
يل الذي ال ُيط ّبق فيه اإلسالم وال تحكمه عقيدته وتص ّوراته وقيمه وموازينه ونظامه ورشائعه وخلقه
وسلوكه» .110وهو يف منظور تنظيم الجهاد املرصيّ «العلامن ّية والوطن ّية والقوم ّية والحياة النياب ّية والحر ّية الشخص ّية
والت ّربج واالختالط» ،111وال يستثني «عساكر الرشك والقانون» و«الدعاة وح ّكامهم» و«وسائل اإلعالم» و«الجيش واملباحث»
و«ك ّل ّيات العلوم السياس ّية أو الحقوق» ،112بالقدر الذي يشمل «األحزاب القوم ّية والوطن ّية والشيوع ّية والبعث ّية والعلامن ّية
كالكواكبي وعبده وطه حسني واملسترشقني والقوم ّية
والدميقراط ّية» ،113ويحتوي مناهج التعليم واملف ّكرين املعارصين
ّ
واملاركس ّية والشيعة .114لذا فمرونة مفهوم الوالء والرباء وقدرته عىل التك ّيف واحتياجات مختلف السياقات ع ّمق نجاعته
السيايس شتّى الخيارات واالنتظارات التي عزّزت قدرته عىل اصطناع صورة ملتبسة لآلخر
السياس ّية ومنح فاعيل اإلسالم
ّ
الداخ ّ
ويرسخ ثقافة الكراهية .وهذا يثبت َّأن «التربيرات الدين ّية تنبع من
يل
يوسع وجوه الصدام ّ
والخارجي معاً مبا ّ
ّ
النشاط البرشيّ  ،ولكن ما إن تتبلور يف مر ّكبات داللة مندمجة يف سنّة دين ّية ،حتّى ميكنها اكتساب استقالل ّية مع ّينة إزاء
ذلك النشاط».115
اإليديولوجي ملفهوم التوحيد
 3ـ آثار التوظيف
ّ
ليست املفاهيم ،أ ّياً تكن ،مج ّرد أبنية نظر ّية أو اصطالحات تواضع ّية تواطأت عليها جامعة ما ،بل هي أدوات إجرائ ّية
املجتمعي ومعلومة بكيف ّية مشرتكة وإلزام ّية ،وعادة ما تكون ّ
محل رصاع وتنافس عىل مت ّلكها
يقع تداولها يف النسيج
ّ
السيايس يف متخ ّيله ورسد ّياته وفاعليه ومغامنه وترتيباته وتبادالته.
وضبط املداخل السلطو ّية إليها ،وبها يتحدّد الحقل
ّ
لذلك ّ
فكل أ ّمة أو جامعة ليست إلاّ بناء مفهوم ّياً مع ّم ًام ومتق ّمصاً يف األجساد والعقول ويف االعتقادات واملامرسات ،وهو
وتحي أدواتها ،مبا أ َّنه يو ّفر لأل ّمة أو الطائفة «بوصفها مش ّكلة رمز ّياً نظام قيم
ما يسمح للجامعة بأن تستديم وجودها نّ

 108ـ المودوديّ  ،الخالفة ،ص .21
 109ـ البنّا ،الرسائل ،ص .68
 110ـ قطب ،معالم ،ص .105
النبي ،ص .106
 111ـ أحمد،
ّ
المقدسي ،ملّة.
 112ـ
ّ
 113ـ أبو قتادة ،معالم.
القحطاني ،الوالء ،ص-ص .397-420
 114ـ
ّ
 115ـ برجر ،ص .87
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حس الهو ّية ضمن إطار كامل ومحدّد ألعضائه» .116لكنَّ أدلجة التوحيد بتفعيل مفهومي
ومعايري وشيفرات أخالق ّية تو ّفر ّ
املجتمعي،
العمومي ،خلق استتباعات تتهدّد معاً املرجع املقدَّس واملنوال
الحاكم ّية والوالء والرباء واستدعائهام إىل املجال
ّ
ّ
السيايس عىل تل ّونها وتش ّعب مساراتها تجد يف النصوص والتاريخ ما تقيم به رصوح تنظرياتها وتحشد
فخطابات اإلسالم
ّ
االجتامعي
طوائف ال حرص لها من التربيرات ،مماَّ يجعل العنف سلوكاً مقدَّساً ورشع ًّيا تجاه املخالف يف الفكر والنمط
ّ
العاملي .فكيف تأ ّول ّ
السيايس الذخرية الرمز ّية
منظرو اإلسالم
يف البيئة املح ّل ّية ،واملخالف الثقا ّيف والحضاريّ يف املرسح
ّ
ّ
لجموع املسلمني وأنطقوها برهاناتهم وك ّيفوها حتّى تستجيب إلكراهات سياق ّية متن ّوعة؟ أمل يتح ّول التوحيد من أساس
والرقي إىل أداة إيديولوج ّية ج ّبارة تو ّلد العنف وت ّربره وتجعله التزاماً مقدَّساً؟
إمياين يدفع اإلنسان ّية إىل أفق التعايش
ّ
 3ـ  1ـ ارتهان املقدَّس
للنصوص الدين ّية قدرة عجيبة عىل املناورة الدالل ّية وتلبية االحتياجات التي تراود املشتغلني بها أو املراهنني عىل
السلطة والرشع ّية ،فهي مشاريع قرائ ّية مفتوحة ال تص ّد من يعتورها مهام اختلف منظوره أو رهانه أو مأربه .وهذا
رس النصوص الدين ّية التي أظهرت طاقة عجيبة وخلاّ قة عىل التجدّد والتك ّيف مبا أهّ لها أن تكون ذخرية إيديولوج ّية ّ
لكل
ّ
الفاعلني السياس ّيني ،وهم يف حقيقتهم ق ّراء ينتهبون املعنى ويستد ّرونه لتنبثق وشائج تفاعل ّية ال تنقطع عراها ،مّ
وكأنا
الديني مستم ّر ال ينتهي وال يتو ّقف ،فمع ّ
النص
كل عمل ّية فهم جديدة هناك أفق دال ّيل جديد».117
«التواصل البرشيّ مع ّ
ّ
السيايس والنصوص الدين ّية مبعناها الواسع ،فاملرجع ّية الدين ّية عىل تن ّوع صورها
وهو عينه العالقة بني تأويل ّيات اإلسالم
ّ
وأشكالها من النصوص التأسيس ّية املقدّسة والنصوص الحا ّفة الثواين ،إىل السري والتجارب والنامذج التاريخ ّية تو ّفر ّ
ملنظري
املوجهة التي متارس اسرتاتيجيا تأويل ّية تعمل أيادي االنتقاء والتعميم
اإلسالم
السيايس هوامش مرنة وح ّرة من القراءات ّ
ّ
والتخصيص والتوجيه يف ركام هذه الرسد ّيات املقدَّسة ،وكأ َّنها متتلك جملة من اآلل ّيات التأويل ّية كاإلنطاق واإلسكات
واإلبراز والتعمية التي مت ّكنها من مت ّلك املقدَّس وحيازة ّ
الديني.
كل مداخل الخطاب
ّ
واالجتامعي برهانات سلطو ّية
السيايس
السيايس ُيطلق عىل الحركات التي تنخرط يف املجال
رغم َّأن اصطالح اإلسالم
ّ
ّ
ّ
وإيديولوجيا ذات مرجع ّية إسالم ّية ،فهذا ال يعني تطابق الخطابات ومتاهيها يف االسرتتيج ّيات والتكتيكات واألشكال،
وإن كانت تف ّعل املرجع ّية الدين ّية نفسها «مبا مي ّثل طرقاً مختلفة لالنخراط يف املخزونات الرمز ّية» .118وبذلك فخطابات
السيايس ال تنتعش خارج مدار املقدّس الذي ارتهنته إرادات سياس ّية منذ حادثة السقيفة وحتّى تفجريات سبتمرب،
اإلسالم
ّ
ووقع إنهاكه بالتأويالت املجحفة من أصول ّية
الشافعي وباطن ّية الصوف ّية وحتّى القراءات الراديكال ّية لقطب والظواهريّ
ّ
اإلسالمي بإعادة تفسري املعرفة الدين ّية وتحريرها من
السيايس إىل أدلجة املق َّدس
واملقديس .وأدّت تأويل ّيات اإلسالم
ّ
ّ
ّ
املؤسس ّية التقليد ّية وتشجيع القراءات الفرد ّية والراديكال ّية التي ال تراعي املراسم املألوفة والرتاث التأوي ّ
يل الذي
األطر ّ
نشأ حولها ،مّ
السيايس الطارئ للمق َّدس يف املجتمعات املسلمة املعارصة قد دفع بقراءات أرثوذوكس ّية
وكأنا هذا التموقع
ّ
116 . Cohen, p 9.
السياسي ،قضايا إسالميّة معاصرة ،سنة  ،19العدد  ،62-61شتاء وربيع  ،2015-1436ص .91
الديني ورهانات المعنى
النص
 117ـ وجيه قانصو،
ّ
ّ
ّ
118 . Mura, p 194.
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دجن» ،و«ميكن االستفادة من
جديدة إىل مرسح السلطة املجتمع ّية ،تكشف خطورة االستقواء باملق َّدس الذي «ميكن أن ُي َّ
السيايس يف أدلجة التوحيد عدّة مسالك يف ارتهان املق َّدس:
ق ّوته لالستجابة لرضورات الحياة اليوم ّية» .119لقد سلك اإلسالم
ّ
االجتثاث واإلسقاط والتعميم ،وهي آليات يف القراءة واسرتاتيج ّيات ف ّعالة يف اصطناع املفاهيم ورشعنتها.
تتأسس نظر ّية التوحيد لدى ّ
السيايس عىل تشكيل مفهوم مخصوص لأللوه ّية مي ّكنهم من االستدالل
منظري اإلسالم
ّ
ّ
عىل مذاهبهم والتربير لتص ّوراتهم ،فاأللوه ّية يف املنطوق القرآ ّين إقرار والتزام باإلميان بإله واحد والتسليم له يف عالقة
النص القرآ ّين من سياقيه
روح ّية وتع ّبد ّية ذات ّية اإلرادة والقرار .لكنّ خطاب اإلسالم
السيايس ُيعمل آل ّية االجتثاث بانتزاع ّ
ّ
النص الداخ ّ
يؤسس ملفهوم الحاكم ّية ينطلق من صفة امللك والتم ّلك املسندة
واالجتامعي
يل
يّ ّ
الخارجي ،فاملودوديّ وهو ّ
ّ
ّ
إىل الذات اإلله ّية ويجريها عىل تأويل أوسع من ذلك وأبعد ،معترباً اإلقرار بامللك مستوجباً لتحكيم الرشيعة يف املجال
العمومي ،متغاضياً عن جوهر الداللة القرآن ّية املوصول بالسيادة الكون ّية املطلقة للذات اإلله ّية .فهو يق ّر َّأن «األلوه ّية
ّ
ً 120
اّ
تشتمل عىل معاين امللك والحكم أيضا»
برب الناس• ملك الناس• إله الناس) الناس
مستدلً بسورة الناس ﴿قل أعوذ ّ
النص ويجت ّثه من مقامه مستثمراً ما فيه من التعميم ليح ّمله أوزار تأويل
 ،114/1-3وهو استدالل يجرتئ فيه عىل سياق ّ
السيايس ّ
تفك املادّة القرآن ّية
النص إلاّ يف اإلقرار باأللوه ّية عينها ال غري .وبهذا فتأويل ّيات اإلسالم
سيايس ال يتواءم ومداليل ّ
ّ
ّ
النص من انتظام ومحاورات داخل ّية ،مّ
وكأنا «استثامر
النص ّية وتطمس الحيث ّيات التاريخ ّية وتلغي ما يف ّ
عن مهاداتها ّ
السيايس كان ألداء «وظيفة تربير ّية تستخدم لتدعيم بنى فكر ّية
والديني عا ّمة» يف اسرتاتيج ّيات اإلسالم
املرجع القرآ ّين
ّ
ّ
فالنص
واجتامع ّية مع ّينة ،وذلك بحسب ما تقتضيه موازين القوى والعوامل االجتامع ّية والثقاف ّية الفاعلة فيها» .121وبذلك ّ
اإليديولوجي الستدرار الداللة وتحصيل الوجاهة الحجاج ّية
القرآ ّين مالذ رمزيّ مق َّدس ميكن تداوله مهام يكن السياق
ّ
وتقديم الرشع ّية املطلوبة.
النص الداخ ّ
الخارجي عىل غرار تربير الحاكم ّية يف
التاريخي
يل ومن السياق
وقد يكون االجتثاث مزدوجاً :من السياق يّ
ّ
ّ
مواجهة الجاهل ّيات املعارصة ،فاملودوديّ يرى يف تحكيم السلطة اإلله ّية فرضاً إميان ّياً يقتيض تعميمها يف ّ
كل وجوه املعيش
اليومي ،لئلاّ يكون ذلك عالمة عىل الكفر والجحود بقوله« :حكم كهذا هو حكم الجاهل ّية ال يؤمن اإلنسان ما مل يكفر
ّ
ّ
ويستدل بتذييل اآلية (ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) املائدة  ،5/44واآلية يف محاججة اليهود
به،122
والنصارى والر ّد عىل مزاعمهم يف مجتمع املدينة الذي شهد تو ّترات ومناكفات عىل السيادة الرمز ّية واملا ّد ّية .ويكاد األمر
ينطبق عىل ّ
لب التوحيد
كل سورة املائدة التي تواتر االستشهاد بها يف سياق التربير ملفهوم الحاكم ّية السياس ّية بوصفها ّ
وقرينته املائزة ،123فالدعوة إىل االحتكام إىل األلوه ّية وا ّتخاذها مرجعاً أساساً موصولة مبساجلة الجامعتني اليهود ّية
خاصاً للتوحيد ال يريض املرشوع النبويّ الجديد وال ب ّد من تقويضه إلقامة العامرة اإلميان ّية
واملسيح ّية اللتني متلكان منظوراً ّ
 119ـ برجر ،ص .56
 120ـ المودوديّ  ،المصطلحات ،ص .32
مسكلياني للنشر والتوزيع ،تونس ،ط  ،2008 ،1ص .247
البياني لفقه الشريعة ،دار
 121ـ محمّد طاع هللا ،التأصيل
ّ
ّ
 122ـ المودوديّ  ،الخالفة ،ص .17
القحطاني ،الوالء ،ص .23
 123ـ
ّ
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خاصة َّ
وأن السياق «من املنظور
النص القرآ ّين ويطمس حيث ّياته ويعزله عن سياقه املنتجّ ،
الجديدة .وهو ما يلغي تاريخ ّية ّ
يل مرتبتان :إحداهام جزئ ّية وتتم ّثل يف السياق الداخ ّ
التأوي ّ
يل للخطاب ،والثانية عا ّمة تقع خارج الخطاب وتتم ّثل يف اإلطار
النص القرآ ّين حياد ّيته وامتالكه لحشود مخصوصة من املعاين،
التاريخي ومالبسات القول» .124وآل ّية االجتثاث تنفي عن ّ
ّ
النص القرآ ّين «ال
بل هو إمكانات ال متناهية من الداللة يو ّلدها القارئ يف عمل ّية تفاعل ّية تنفي سكون املعاين وتثبت َّأن ّ
ميلك وحده حر ّية اإلدالء مبا يريد قوله وال إمالء ما يريد تعميمه أو إعالنه ،بل هو بحاجة إىل جهة خارج ّية تخرج هذا
املعنى منه وترسم وجهة داللة اآلية أو السور أو مقصد القرآن الكليّ ّ ».125
السيايس بالجمع بني سياقني متباينني :السياق
الفج الذي يتع ّمده اإلسالم
أ َّما اإلسقاط ،فهو رضب من القياس ّ
ّ
املعارص باحتياجاته وترتيباته ،والسياق الرتا ّيث بخصوص ّياته وإكراهاته ،فمفهوم الجاهل ّية الذي ش ّكله قطب ماهية وسامت
واستتباعات مستم ّد من التوصيفات القرآن ّية التي ُأطلقت عىل جملة من املامرسات التي دحضها القرآن وش ّهر بها يف
إطار بناء هو ّية متاميزة للجامعة املسلمة ّ
اجتامعي وثقا ّيف مستجدّّ .
وكل
بفك ارتباطها باملنوال القديم وإدماجها يف كون
ّ
من يتت ّبع كتابات قطب يف سريورتها التاريخ ّية يكتشف َّأن مفهوم الجاهل ّية نفسه مفهوم تط ّوري قام عىل تعديالت
وتحويرات وإعادة إنتاج متعاقبة غيرّ ت يف إحاالته ودالالته يف أطوار أربعة امتدّت من  1925إىل  1966وتفاعلت مع
النص القرآ ّين فحسب ،فقطب
حيث ّيات مح ّل ّية ومالبسات عامل ّية تؤ ّكد أ ّنه كان مفهوماً متح ّركاً يف فكر قطب نفسه ال يف ّ
إسالمي متاميز ظهر املزيد من األفكار يف سياق الجاهل ّية» ،وهذه
تع ّهد مفهوم الجاهل ّية باإلغناء و«ك ّلام ر ّكز عىل مجتمع
ّ
الظروف ستكون إسقاطات دفعته إىل «إعادة تشكيل الطابع التحفيزيّ للمفهوم الناضج أو املكتمل للجاهل ّية يف ّ
مخطط
يرمي إىل إقامة مجتمع
إسالمي» .126ويجد قطب يف القصص القرآ ّين رسد ّيات مفعمة بالتفاصيل تسمح له بوصل الحاكم ّية
ّ
بالرباء ومقاطعة الجاهل ّية املعارصة ،واستبدال الروابط االجتامع ّية والثقاف ّية والسياس ّية بالرابطة التنظيم ّية ،وتأسيس
السيايس البديل يف محاكاة لتجارب األنبياء كنوح وإبراهيم وشعيب وأهل الكهف ،لتربير االنقضاض عىل اآلخر
املجتمع
ّ
النص القرآ ّين،
املجتمعي .127لذا اختلق حشداً من التامثالت بني قصص األنبياء والراهن
السيايس إلجراء إسقاطات تنتهك ّ
ّ
ّ
ألن قصص األنبياء ال متلك ق ّوة ترشيع ّية وال إلزام ّية ،وال يعدو أن يكون االستشهاد بها تعبرياً
وتغ ّيب الحارض يف اآلن نفسهَّ ،
لرص
عن تنزّل الرسالة املح ّمد ّية يف هذا املسار التوحيديّ املتش ّعب أ ّوالً ،ولغاية تربو ّية وتعليم ّية تستهدف املؤمنني الجدد ّ
السيايس تتغاىض عن ذلك ومتعن يف اسرتاتيجيا اإلسقاط
صفوفهم وتعزيز حافز ّيتهم اإلميان ّية ثانياً .لكنَّ إيديولوجيا اإلسالم
ّ
نص الوحي للقراءة الترشيع ّية والتساهل يف
مدفوعة بهاجس الرشعنة ،فتقع يف مزالق «املبالغة غري املرشوعة يف إخضاع ّ
استدرار املادّة القانون ّية منها».128

 124ـ محمّد طاع هللا ،نفسه ،ص .41
 125ـ وجيه قانصو ،ص .90
126 . Khatab, p 171.
 127ـ قطب ،معالم ،ص-ص .142-140
 128ـ محمَّد طاع هللا ،ص .195
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وكثرياً ما يف ّعل ّ
الذهبي
السيايس اسرتاتيجيا اإلسقاط لخلق رضب من املطابقة بني الراهن والعرص
منظرو اإلسالم
ّ
ّ
السيايس إىل تشغيله
الجمعي ،تدفع خطاب اإلسالم
املتخ ّيل ،فللقياس مقام مكني يف األرثوذوكس ّية اإلسالم ّية ويف الوجدان
ّ
ّ
واإليهام باملطابقة وتجذير املعيش الراهن يف األصول الرمز ّية لأل ّمة وخلق وحدة روح ّية وعمل ّية مزعومة بني الطورين،
فبينام «تعتمد هذه الرؤية عىل املصطلحات والرموز واألحداث اإلسالم ّية ،فإ ّنها ّ
تضخ إليها معاين جديدة عادة ما تكون
غريبة عىل التجارب التاريخ ّية والحال ّية والفعل ّية للمسلمني» .129لذلك كانت التجربة النبو ّية ذخرية رمز ّية يقع استدعاؤها
السيايس للتوحيد وتربير ّ
باستمرار وكثافة ملؤازرة املفهوم
التمشيات العنيفة إزاء املخالفني يف العقيدة أو التص ّور الفكريّ
ّ
للتوحيد ،فكان اإلسقاط م ّربراً قو ّياً للمودودي ملقارعة ّ
النبي
كل مروق عن اإلسالم القويّ يف تطابق مزعوم مع سلوك ّ
النبي
مح ّمد مع الوثن ّية الحجاز ّية ،أل َّنه «بالنسبة إليه يجب عىل املسلمني الحقيق ّيني الكفاح ض ّد الجهل متاماً كام كافح ّ
وصحبه ض ّد وثن ّية قبيلة قريش املهيمنة يف م ّكة املك ّرمة» .130بل َّإن الرسد ّيات النبو ّية قد و ّفرت بوقائعها ومناذجها
السيايس أن يستعريها يف عمل ّية إسقاط ّية تلغي مفاعيل التاريخ وتتالعب بالهو ّية
ومالبساتها مورداً غن ّياً ميكن لإلسالم
ّ
السياق ّية لألحداث كتربير أشكال العنف املختلفة من الجامعات الجهاد ّية مبا فيها أسلحة الدمار الشامل قياساً عىل سلوك
النبي يف حصار الطائف أربعني يوماً وتحريق نخلها وقذف أسوارها وحصونها باملنجنيق .131أليست آل ّية اإلسقاط التي
ّ
السيايس يف أدلجته للتوحيد رضباً من املغالطة املنهج ّية واعتداء عىل تاريخ ّية التجربة املح ّمد ّية تزيد
ينتهجها اإلسالم
ّ
املسلمني اغرتاباً يف التاريخ وعن التاريخ معاً؟
السيايس بفضل قدرتها عىل إلغاء
و ُتعدُّ اسرتاتيجيا التعميم أكرث االسرتاتيج ّيات تواتراً ونجاعة يف خطاب اإلسالم
ّ
الفوارق والتاميزات بني الذخرية املق َّدسة من جهة والوقائع الراهنة من جهة أخرى ،فاستدعاء النصوص أو الوقائع أو
اإلسالمي ال يعبأ بأ َّنها منتوجات بيئة مجتمع ّية وتعبريات ثقاف ّية تفقد جدواها بعزلها عن
النامذج البرش ّية من الرتاث
ّ
السيايس ،وتبتدع لذلك مس ّوغات
سياقاتها فض ًال عن خصوص ّياتها وهو ّياتها الذات ّية ،وهو ما تتجاهله إيديولوجيا اإلسالم
ّ
الشافعي يف تأسيساته
متهافتة كعموم الحكم واللفظ املجمل واللفظ العام وغريها من االصطالحات التي كان قد ص ّكها
ّ
األصول ّية .فمح ّمد قطب يشري إىل أعداء اإلسالم ويعتربهم «املأل املستكربين يف ّ
كل جاهل ّية» قياساً عىل أهل نوح ورهط
شعيب وهود وقوم إبراهيم 132عىل غرار الصوف ّية والح ّكام املسلمني واملسترشقني واملف ّكرين الحداث ّيني واألكادمي ّيني والنخبة
يوسع مفهوم الكفر ويجعله قاب ًال للتوسعة والتداول الرباغام ّيت ويكون م ّربراً قو ّياً
اإلعالم ّية .وهذا رضب من التعميم ّ
الفج ّ
لتفعيل الجهاد يف سياقات سياس ّية تخالف األدب ّيات الفقه ّية املعلومة كمحاربة األنظمة الغرب ّية واإلسالم ّية العلامن ّية
واملسيح ّيني واليهود واملسلمني الذين ال يعلنون الوالء للطائفة املنصورة والرباء من الكفر وأعوانه ،فث ّمة «سيف املرشكني»
الخاص بهذه التسميات.
و«سيف أهل الكتاب» و«سيف البغاة» و«سيف املنافقني» 133استناداً إىل املنطوق القرآ ّين
ّ
129 . Denoeux, p 62.
130 . Wiktorowicz, Quintan, a Genealogy of Radical Islam, p 274.
131 . Ibid, p 272.
 132ـ محمّد قطب ،مفاهيم يجب أن تصحّ ح ،دار الشروق ،القاهرة ،ط  ،1994 ،8ص .25
 133ـ أبو قتادة ،معالم.
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السيايس من سحب االصطالحات التوحيد ّية كالكفر والفسق والنفاق والردّة
فالتعميم يخلق تطابقاً ك ّل ّياً ،ومي ّكن اإلسالم
ّ
النص ّية والعقد ّية والفقه ّية والتاريخ ّية وتحويلها إىل مفاهيم نظر ّية مج ّردة قابلة للتعميمَّ ،
وكأن «الضمري
من سياقاتها ّ
الديني».134
الديني قد غ ّيب العوامل التاريخ ّية البحتة ومل يحتفظ إلاّ بالعامل األ ّول
ّ
ّ
ومؤسسات،
السيايس تعلن رفضها للمنوال
مبا َّأن الكثري من حركات اإلسالم
املجتمعي السائد عقيد ًة وترشيعاً وسلوكاً ّ
ّ
ّ
بوصفها جاهل ّية تأىب الخضوع للحاكم ّية ،فهي تعترب نفسها طليعة مؤمنة تحمل شرِ عة الحقّ وتجاهد إلعالء لواء اإلسالم
ديني أنجع من استعارة التجربة املح ّمد ّية يف م ّكة واملدينة باعتبارها منوذجاً مثال ّياً
ض ّد قوى الطغيان .وليس من مس ّوغ ّ
ميكن تعميمه عىل ّ
كل السياقات املح ّل ّية والعامل ّية املعارصة يف رضب من املحاكاة الواهية .وهذا يذ ّلل ملصطلحات دين ّية
السيايس كالجامعة والهجرة والجهاد والتمكني والغلبة والدعوة لتفعيلها يف
وسياس ّية أخرى الربوز يف خطاب اإلسالم
ّ
السيايس ،ففي خطاب حركة العدل واإلحسان املغرب ّية يوصف أفراد التنظيم بأ َّنهم «املنابذون للحكم الجائر»
الرصاع
ّ
إسالمي
و«القامئون» و«الطليعة املجاهدة» و«جند الله» ،135وهم «حزب الله بلسان الوحي» املك ّلفني «بإحداث انقالب
ّ
اإلسالمي» .137ويع ّد قطب أكرث الذين يسرّ وا آلية التعميم عندما ّ
عا ّم» ،136وهم «طالئع البعث
فك االرتباط بني املسلمني
ّ
السيايس
واألدب ّيات الرتاث ّية وجعل النفاذ إىل النصوص مبارشاً دون وسائط ،وهو ما أتاح فوىض التأويل لحركات اإلسالم
ّ
وخاصة الجهاد ّيني الذين تخ ّلصوا من أعباء القيود الفقه ّية ومارسوا تعميامت مجحفة تلغي تاريخ ّية املايض
من بعده
ّ
وخصوص ّيات الراهن ،فأه ّم ّية «قطب تكمن بالنسبة إىل الجهاد ّيني يف تحييد الفقه وتوفري الوصول املبارش للجهاد ّيني إىل
النصوص األصل ّية التي استخدموها أسلحة مطلقة ض ّد األنظمة الفاسدة» .138أليست استعارة الرسد ّيات النبو ّية مورداً ح ّياً
الذهبي ،ويكفل السرتاتيجيا التعميم نجاعتها اإليديولوج ّية؟
يف القلوب والذاكرة يوهم بالتامهي مع العرص
ّ
 3ـ  2ـ استعداء اآلخر
سيايس
رغم َّأن الحركات االجتامع ّية الجديدة من التنظيامت اليسار ّية إىل الجامعات الجهاد ّية نشأت يف إطار حراك
ّ
يقوم عىل رفض السائد ومحاولة تل ّمس البدائل املجتمع ّية املالمئة ،فإ ّنها سلكت مسالك شتّى يف بلوغ مراميها والرتويج
إليديولوج ّياتها تجمع بني املقاومة السلم ّية والتم ّرد املس ّلح بسبب جملة من االعتبارات الثقاف ّية والعقد ّية واملحاضن
السيايس عن الجمع بني املنوالني:
االجتامع ّية والسياس ّية التي ش ّكلت صورتها الفكر ّية والحرك ّية .وال تنأى حركات اإلسالم
ّ
السلمي والنشاط القتا ّيل العنيف ،أو( :املعتدلون) الذين «يؤ ّيدون نهجاً قانون ّياً وتدريج ّياً
يس
النشاط
السيايس ّ
ّ
املؤس ّ
ّ
الشخيص والحلول التوفيق ّية وق ّوة املثال» ،و(الراديكال ّيون) الذين يؤمنون «مبرشوع ثوريّ يهدف
يعتمد عىل التح ّول
ّ

الشرفي ،حدود االجتهاد عند األصوليّين والفقهاء ،لبنات ،دار الجنوب للنشر ،تونس ،1994 ،ص .148
 134ـ عبد المجيد
ّ
 135ـ أعراب ،ص .82
 136ـ المودوديّ  ،الجهاد ،ص ص .11-13
 137ـ قطب ،في ظالل القرآن ،ص .1892
138 . Gerges, p 7.
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إسالمي جديد» .139لكنَّ هذا التمييز ال يطمس نزوعاً قو ّياً عند هذه
إىل االستيالء عىل السلطة من أجل إقامة نظام
ّ
املوجه
الحركات يف تبنّي العنف بش ّقيه الرمزيّ واملادّيّ  ،والخطا ّيب والحر ّيك يف التعاطي مع البيئة املحيطةّ ،
وخاصة العنف ّ
إىل اآلخر الداخ ّ
سيايس ،فينشأ جهل مقدّس وتنبثق ثقافة الكراهية التي
والخارجي عىل قاعدة التوحيد من منظور
يل
ّ
ّ
تستهدف اآلخر املخالف سياس ّياً وفكر ّياً ومتارس رضوب املركز ّية الثقاف ّية بوصفها «إيديولوجيا إقصائ ّية استبعاد ّية ض ّد
خاصة بالذات» .140وهذا اآلخر قد يكون منظومة مجتمع ّية أو نظاماً سياس ّياً أو فئة
اآلخر وإيديولوجيا طهران ّية مقدّسة ّ
فكر ّية تتبنّى إيديولوجيا مخالفة أو قوى سياس ّية وطن ّية وعامل ّية ُأطلقت عليها تسميات شتّى كالعد ّو القريب والعد ّو
البعيد واألنظمة الكافرة واملجتمعات الجاهل ّية وحزب الشيطان وأنظمة الفتنة وقوى االستكبار والطغيان تستدعي
مجابهتها بق ّوة الخطاب وخطاب الق ّوة.
َّإن ارتهان املقدَّس وتفعيله لبلوغ الرشع ّية يف الخطاب واملامرسة معاً ال يشتغل إلاّ يف تواصل مع اسرتاتيجيا تقوم
والديني ،فأدب ّيات
السيايس
اإليديولوجي الذي يسرت مفارقات الحجاج
عىل املغالطة بوصفها رضباً من اإليهام أو التلبيس
ّ
ّ
ّ
السيايس تجري مفهوم الكافر كام تش ّكل يف مجتمع الوحي وتجربة النب ّوة عىل الواقع املعارص متالعبة بكثري من
اإلسالم
ّ
السيايس بتامثل اإلحالة مبا يستوجب تطابق
املؤسسة الدين ّية نفسها موهمة الجمهور
ّ
الضوابط التي كانت قد وضعتها ّ
الفقهيَّ ،
السيايس
والطقيس ،بل باالنخراط يف املفهوم
الحكم
ألن مفهوم اإلميان وقرائنه ال يرتبطان بااللتزام العقديّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسات واألفكار والذوات واملامرسات التي ال تتناغم
الناشئ الستحقاق أهل ّية االنتامء إىل زمرة املؤمنني .فالتكفري يطال ّ
واشرتاطات الحاكم ّية141بالقدر الذي يحتوي طائفة من الفاعلني السياس ّيني املناوئني يف املرجع ّية واألدوات واملقاصد
كالعسكر ّيني ورجال الرشطة وأفراد املباحث« ،فالطوائف املمتنعة يف عرصنا من الرشطة والجيوش هي طوائف ردّة
باإلجامع» ،لكنّه إجامع ال وجود له إلاّ يف األدب ّيات الجهاد ّية .بل تشمل هذه املغالطة من يسقط قتي ًال من املدن ّيني
املسلمني يف عمل ّيات تفجري ّية لينقلب الفعل من عدوان ُتزهق فيه نفس برش ّية إىل رضب من الشهادة ينال هذا القتيل،
فمن «قتـل مـن هؤالء إلكراهه أو جهله وتأويله أو جهله بالتحذير ونحو ذلك ،فهو شهيد كام يقول شيخ اإلسالم».142
وهذه التسويغات مجتمعة تقوم عىل مغالطة تتم ّثل يف القول برشع ّيتها استناداً إىل تأويالت لفتاوى ابن تيم ّية يف سياق
خاصة لها حيث ّياتها ،وتض ّمنت أكرث من حكم
تاريخي مخالف ارتبط بهجوم التتار وتق ّلبات املجال
اإلسالمي وبنوازل ّ
ّ
ّ
اإليديولوجي الذي أقامت عليه حركات
وتعدّدت فيها األقوال بإقرار أيب بكر ناجي نفسه .فالترشيع للعنف هو األساس
ّ
رس جاذب ّيتها يف بيئة إسالم ّية تكابد
اإلسالم
السيايس فلسفتها الثور ّية الراديكال ّية ،بأن جعلت إقصاء اآلخر واستهدافه ّ
ّ
ّ
مشاق اجتامع ّية ج ّمة وتكنّ مشاعر السخط ألنظمتها والقوى العامل ّية.
السيايس يف ّ
فك مفاهيم التوحيد عن شبكتها النظر ّية وحشود الضوابط التي تقنّنها
لقد أفلحت خطابات اإلسالم
ّ
وترسم مسالكها وترتيباتها عىل غرار الكفر وما استوجبه من الفعل الجهاديّ  ،فالكفر الذي ُيعدُّ موقفاً عقد ّياً وطقس ّياً
139 . Denoeux, p 69.
 140ـ عبد هللا إبراهيم ،نقد التمركزات الثقافيّة في العالم المعاصر ،قضايا إسالميّة معاصرة ،العدد  ،23ربيع 2003ـ  ،1424ص .197
 141ـ محمّد قطب ،ص .116
 142ـ الحرب المجلية.
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سيايس ينطبق عىل نظام بأكمله من
محكوماً باعتبارات صارمة ودقيقة ويقرتن بفرد أو جامعة قد تح َّول إىل موقف
ّ
مؤسسات وسياسات وأعوان اعتامداً عىل مفهوم الحاكم ّية مبا يستدعي مامرسة الفعل الجهاديّ ضدّه .غري َّأن هذا ال
ّ
بأن محاربة األنظمة الدميقراط ّية الكافرة ّ
يتح ّقق إلاّ بعمل ّية إجرائ ّية تقوم عىل املغالطة واإليهام َّ
فقهي لدى
محل إجامع ّ
النخبة الدين ّية برسد مواقف مجتزأة من مقاماتها ،كام فعل القرضاويّ يف موقفه لتربير الخروج عىل األنظمة العلامن ّية
العرب ّية« ،وهناك جهاد آخر واجب يف هذا العرص ال يختلف فيه اثنان من أهل العلم وهو :جهاد التغيري لألنظمة الكافرة
كفراً بواحاً التي تحكم بعض بالد املسلمني» .143فالقول باإلجامع أو االستدالل ببعض األقوال الفقه ّية الرتاث ّية أو استدرار
الدليل من آثار ومرو ّيات ليس إلاّ حجاج مغالطة قامئاً عىل اإلنطاق واإلخراس :إنطاق املقدَّس بدالالت إيديولوج ّية عن
الديني ويطمس فيه آفاقاً دالل ّي ًة أخرى مناوئة،
التوحيد وإخراسه عن البوح بنقيضها ،وهو منوال يف التأويل يرتهن املعنى
ّ
فالجهاد ّيون يف كثري من األحيان «أعادوا تفسري النصوص وتحريف معناها األص ّ
يل ،فعىل سبيل املثال ُترجمت عبارتا
الوثن ّيني واملرشكني بوصفهام موضوع إشارات عدائ ّية بال اعتبار عىل أ َّنهام تعنيان اليهود واملسيح ّيني واألمريك ّيني والغرب ّيني
عموماً واملسلمني الذين يختلفون مع الجهاد ّيني».144
لقد أدّت أدلجة التوحيد إىل توسيع مفهوم العد ّو وإجراء جملة من الرتتيبات اإلجرائ ّية عليه ،فالعد ّو القريب يف
السيايس الحر ّيك والجهاديّ هو البيئة املجتمع ّية الجاهل ّية التي ُتعدُّ عنواناً للكفر وحاضن ًة ّ
لكل وجوه
منظور اإلسالم
ّ
املؤسس لحركة اإلخوان املسلمني يعترب العنف ،أي الجهاد باصطالحه
الفساد والنفاق والخطيئة ،فحسن البنّا األب ّ
السيايس ،التزاماً روح ّياً وعمل ّياً لتقويض السائد« ،نحن حرب عىل ّ
كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ال تعمل عىل نرصة
ّ
اإلسالم سنعلنها خصومة ال سلم فيها وال هوادة حتّى يفتح الله بيننا وبني قومنا بالحقّ وهو خري الفاتحني» .145وهو النهج
نفسه الذي ب ّررت به الحركات الجهاد ّية املعارصة مثل القاعدة معتربة النظم السياس ّية املح ّل ّية يف مقام الكفر مستثمرة
الجامعي ،فاألعداء هم «املتعاونون أو الحكومات والنخب اإلسالم ّية الفاسدة ،وم ّرة أخرى َّ
فإن لهذه
اإلسالمي
السخط
ّ
ّ
الجامعي للعامل
الرسالة صدى قو ّياً لدى الغالب ّية العظمى من الس ّكان املسلمني الذين يدركون بشكل قاطع الفشل
ّ
املسيحي أو حتّى فيام يتع ّلق بالقوى غري الغرب ّية اإلقليم ّية مثل إرسائيل
اإلسالمي يف التحديث سواء يف التنافس مع الغرب
ّ
ّ
ليتوسع معه مفهوم التكفري الذي انسلخ
توسع بفعل اإلكراهات اإليديولوج ّية ّ
وتركيا والهند» .146غري َّأن مفهوم اآلخر قد ّ
حتّى عن ضوابطه األرثوذوكس ّية ،وأصبح ّ
السيايس الجهاد ّية مرشوعها
كل املسلمني الذين ال يشاركون حركات اإلسالم
ّ
خارج مملكة التوحيد وموضوع تكفري ،فالجامعة املس ّلحة اإلسالم ّية بالجزائر أعادت تعريف الكافر وجعلت ّ
كل أفراد
املجتمع أعداء يستح ّقون القتل لريتفع عدد املدن ّيني القتىل من  % 10يف  1992إىل  % 84يف  1997بعد فتوى زعيمها

 143ـ يوسف القرضاويّ  ،فقه الجهاد ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط  ،2014 ،4ص .1329
144 . Aaron, p 37.
 145ـ البنّا ،الرسائل ،ص .68
146 . Cook, p 139.
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الزوايري .147وقد ترافق ذلك مع فتاوى ّ
ملنظرين جهاد ّيني أمثال ح ّمود العقلة ونصري الفهد وسليامن العلوان ّ
ترشع لقتل
بحجة «املسؤول ّية الشخص ّية والفرد ّية يف الدميقراط ّية».148
املدن ّيني ّ
إىل ذلك فثقافة العنف تحتاج إىل مرتكزات ثقاف ّية عميقة تغ ّذيها سياقات اجتامع ّية وسياس ّية راهنةَّ ،
ألن حركات
السيايس تجد يف املصادر الرتاث ّية ما به ت ّربر أنشطتها العنيفة ّ
وترشع لخطاب اإلقصاء واالستبعاد ،فمفاهيم الكافر
اإلسالم
ّ
واملرت ّد واملنافق والوالء والرباء والطاغوت والجهاد حزمة متضافرة تستند إىل نظر ّية التوحيد فتح ّولها إىل آلة سياس ّية ج ّبارة
يش ّغلها سحر املايض ووهم الحارض .وهو ما قد مي ّثل توليفة من العسري ّ
فك االرتباط بها ما دامت موصولة بذاكرة جمع ّية
متو ّقدة وتزدحم بالرسد ّيات والرمز ّيات وتلهم ّ
كل جموع املؤمنني وأطيافهم عىل الرغم من تباين بيئاتهم وسياقاتهم
السياس ّية .فثقافة العنف ليست حدثاً عابراً وال مزاجاً دين ّياً ميكن أن ّميحي بسهولةَّ ،
السيايس أل ّمة املؤمنني
ألن املتخ ّيل
ّ
ينتعش بالعنف املقدّس وتعتربه نواة التوحيد وجوهر الرسالة املح ّمد ّية وذا مرشوع ّية أبد ّية ال تزول إلاّ باستكامل مرشوع
االستخالف .لذلك «لن ميوت الجهاد املس ّلح متاماً ،أل َّنه ببساطة يستشهد باملصادر اإلسالم ّية العرب ّية ويش ّكل للمسلمني
أهم الرباهني عىل حقيقة اإلسالم».149
ـبسبب الفتوحات -واحداً من ّ
اإلسالمي يف مركز ّيته الثقاف ّية -شأن أديان
السيايس يف جزء كبري منها هي معضلة الفكر
قد تكون معضلة اإلسالم
ّ
ّ
وجامعات أخرى -التي ّ
ضخمت حدود األنا الجمع ّية فانحرست آفاق التعايش ومحاورة اآلخر ضمن أطر سياس ّية وفكر ّية
وتحصناً
ال تو ّلد العنف وال ّ
والبيولوجي ،مّ
ترشع لإلفناء الحضاريّ
فكأنا هذه املركز ّية الثقاف ّية قد صارت «اعتصاماً بالذات ّ
ّ
السيايس من تنظيامته الحرك ّية إىل جامعاته
وراء أسوارها املنيعة وإقصاء لآلخر وتشويه حالته اإلنسان ّية» .150فاإلسالم
ّ
الجهاد ّية قد شحن مفهوم الحاكم ّية بحمولة إيديولوج ّية تفيء بإكراهات سياس ّية ضخمة طمست ما فيه من مضمون
عقديّ وإميا ّين ودفعت به إىل مرسح الرشع ّية السياس ّية ،فمفهوم الحاكم ّية الذي ف ّعله املودوديّ ملواجهة الدميقراط ّية
الهند ّية ذات األغلب ّية الهندوس ّية هو نفسه الذي ش ّغله قطب ملحاربة جاهل ّية النظام النارصيّ ومجتمعه .ومفهوم الوالء
املقديس
الذهبي هو نفسه الذي أعاد
زجت به السلف ّية الوهّ اب ّية يف بناء مجتمع أصو ّيل عىل طراز العرص
والرباء الذي ّ
ّ
ّ
قراءته واخرتاعه جاع ًال إ ّياه آلة إيديولوج ّية الستدرار العنف وتعميمه .وبهذا تح ّول التوحيد إىل حقل خصب إلنتاج
السيايس ،أل َّنه يتم ّلك قاعدة رشع ّية وترشيع ّية تأترس العقول والقلوب وتعزّز إيديولوجيا
االجتامعي والعنف
اإلقصاء
ّ
ّ
السيايس ،إذ «يقع تكرار حوادثه يف سائر األمكنة واألزمنة ،أل َّنه متعالٍ عن أحكام التاريخ
التكفري وتنزّلها يف صميم املجال
ّ
أمني لألسس التي عليها قوامه» .151أليست مفاهيم التوحيد كالحاكم ّية والوالء والرباء «أجهزة رمز ّية» وقع ارتهانها يف
منظومات إيديولوج ّية هدفها «رمزنة حدود األ ّمة»152؟
147 . Wiktorowicz, p 284.
148 . Ibid, p 288.
149 . Cook, p 165.
 150ـ عبد هللا إبراهيم ،نقد التمركزات الثقافيّة في العالم المعاصر ،ص .203
 151ـ بلقزيز ،ص .96
152 . Cohen, p 40.
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خامتة
والديني منذ تآلفت مق ّومات شتّى يف شخص ّية مح ّمد
السيايس
كان تاريخ املسلمني عىل الدوام تاريخ االشتباك بني
ّ
ّ
والزمني ،وبني الرمزيّ والعم ّ
يل ،ومل تكن للنخب التي أعقبته خيارات غري تق ّمص هذا
الروحي
املؤسس تجمع بني
النبي ّ
ّ
ّ
ّ
الديني كان ماث ًال يف معاش الجموع
والديني ،وإن كان بصور شتّى وسياقات متباينة .بل َّإن
السيايس
النموذج والجمع بني
ّ
ّ
ّ
املؤمنة يتخ ّلل ّ
املوضوعي،
بالجمعي
الشخيص
كل املسا ّم املجتمع ّية ويسكن تفاصيل الكون الثقا ّيف ويتقاطع فيه الفرديّ
ّ
ّ
ّ
الديني بذلك إىل مرجع وكيف ّية يف االنتظام ورهان سلطويّ نشأت عىل أعتابه رصاعات تأرجحت بني املامحكات
وانقلب
ّ
الديني يف
الفكر ّية والعنف املق َّدس .لكنَّ تاريخ املجتمعات املسلمة املعارصة قد شهد تح ّوالت عميقة ك ّثفت حضور
ّ
السيايس بشكل جعله الزمة لإلسالم وقرينة عىل املآالت املر ّوعة التي انتهى إليها ،فال حركات التحرير التي أزاحت
املجال
ّ
الديني ول ّبت
االستعامر وال مشاريع التحديث التي راهنت عىل بناء أوطان منيعة ومتط ّورة قد أخمدت هذا النزوع
ّ
السيايس صورة لهذا الحصاد امل ّر وعالمة عىل تصدّعات بنيو ّية
االجتامعي .فكان اإلسالم
استحقاقات املواطنة والرخاء
ّ
ّ
التاريخي.
وجوهر ّية يف اإلسالم
ّ
السيايس عىل تنوعها ليست إلاّ حركات اجتامع ّية تحمل مشاريع إيديولوج ّية وتنخرط يف
ورغم َّأن حركات اإلسالم
ّ
الديني بتشكيالته
رهانات ورصاعات مع الفاعلني السياس ّيني ،فإ َّنها نهجت نهجاً اسرتاتيج ّياً مخصوصاً يستدعي املق َّدس
ّ
املتن ّوعة ،بأن يح ّول املفاهيم والنصوص والرموز والرسد ّيات إىل أدوات سياس ّية ف ّعالة مرفودة بتاريخ راسخ من املامرسة
واإلجالل والرشع ّيةَّ ،
الجامعي يف مصطلحات دين ّية قو ّية واإلذعان لسلطة عليا واالستفادة
ألن «تأطري االحتجاج والعمل
ّ
من األفكار ذات األه ّم ّية الكبرية ثقاف ّياً جزء ال يتجزّأ من الحرب املقدّسة حتّى ميكن إضفاء رشع ّية أقوى» .153فكان مفهوم
ويوحدهم يف معاش ومعاد مشرتكني
التوحيد باعتباره األساس العقديّ واإلميا ّين لجموع املسلمني مينحهم معنى االنتامء ّ
السيايس
ويدمجهم يف كيان أوسع هو أ ّمة املؤمنني .إلاّ َّأن التوحيد انسلخ عن كونه القديم بتوجيه من حركات اإلسالم
ّ
ثم تناسلت منه حزم مفهوم ّية ثوانٍ وجنس ّية كالحاكم ّية والجاهل ّية والوالء
ليقع تنزيله يف مشاريع سياس ّية محضة ،ومن ّ
اإلسالمي املقدّس ،ولكنّها ذات مفاعيل سياس ّية واجتامع ّية
والرباء .وبهذا تش ّكلت عدّة نظر ّية وإجرائ ّية مشحونة بالتقليد
ّ
تل ّبي انتظارات هذه الحركات بشكل سحريّ عجيبَّ ،
ألن «التربيرات الدين ّية تنبع من النشاط البرشيّ ولكن ما إن تتبلور
يف مر ّكبات داللة مندمجة يف سنّة دين ّية ،حتّى ميكنها اكتساب استقالل ّية مع ّينة إزاء ذلك النشاط».154
والتوجهات،
غني بالرؤى والتص ّورات ومتش ّعب يف النزعات
السيايس استثناء يف اللواذ برتاث
قد ال يكون اإلسالم
ّ
ّ
إسالمي ّ
ّ
اص مفاهيمها وتتشابك يف تفاعل مع بيئات مح ّل ّية
ولكنَّه حالة فريدة يف تحويل هذه التقاليد إىل مناويل إيديولوج ّية ترت ّ
وعامل ّية وتنطوي عىل مشاريع حرك ّية وتنظيم ّية ّ
مجتمعي تعتقد
السيايس ومسالكه لتشييد منوذج
تسخر أدوات الرصاع
ّ
ّ
السيايس ال يعدو أن يكون «إعادة اخرتاع
أ َّنه البديل املثا ّيل النحرافات تاريخ ّية تتخ ّبط فيها جموع املؤمنني .لذا فاإلسالم
ّ
للتاريخ وإعادة تخييل للمستقبل واالقرتاض بشكل انتقا ّيئ من تاريخ اإلسالم وإعادة تفسري املعاين لتربير الهدف النها ّيئ
153 . Vertigans, p 43.
 154ـ برجر ،ص .82
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وهو دولة إسالم ّية» .155وهو ما قد يكون تح ّقق يف بعض التجارب الجهاد ّية أو التجارب السياس ّية يف إيران وتركيا وماليزيا
الديني مج ّرد عدّة أدات ّية يف خوض الرصاع
وتونس ومرص ،ولكن مبفارقات جوهر ّية بني الخطاب واملامرسة تثبت َّأن
ّ
الذهبي وتوحيد املؤمنني
وتحشيد الجمهور بالقدر الذي ينكشف فيه تهافت اإليديولوجيا الطوباو ّية يف استعادة العرص
ّ
عىل صعيد واحد ويف هو ّية جمع ّية يف ّ
ظل ما تفرضه العوملة من إكراهات عنيفة عىل البرش فض ًال عن إكراهات التاريخ
الثقا ّيف والجغرافيا السياس ّية عىل الكيانات املسلمة.

155 . Akbarzadeh, p 1.
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دوائر ال ّتوحيد عند س ّيد قطب

الصوفي إلى االنفعال ال ّثوري
من اإليمان ّ
رضا حمدي

ّ
ملخص
أنشأ س ّيد قطب يف تفسريه للقرآن املوسوم بـ«يف ظالل القرآن» شبكة من املفاهيم الدين ّية املتعالقة عىل نحو وثيق.
وتدور هذه املفاهيم عىل أكرث املعاين متييزاً لالعتقاد اإلسالمي ،ونعني بذلك معنى توحيد الله .وبعيداً عن مذاهب
املتك ّلمني القدامى املوغلة يف التجريد ،اختار قطب أن يقرن معرفة الذات اإلله ّية معرفة صحيحة مبت ّمامتها يف سلوك
األفراد وأنظمة املجتمعات املعارصة ،وبالغة هذا الربط فيام يوحي به من تأكيد ملتانة الصلة بني الدين والدنيا ،وتقرير
ألح قطب عىل توضيح معنى «األلوه ّية» وما يفرتق
أولو ّية الديني عىل الدنيوي يف املنظور اإلسالمي .ويف هذا السياق ّ
به عن معنى «الربوب ّية» ،عىل الرغم من اشرتاكهام يف تعيني الدالالت املرتبطة مبعرفة الذات اإلله ّية .وهذا التمييز الذي
متحض
استمدّه قطب من آراء أيب األعىل املودودي ،كان مبثابة املدخل لتقرير طبيعة الصلة القامئة بني الله والعباد .وقد ّ
عنده مفهوم «الدينونة» لبيان صفة هذه الصلة القامئة عىل الخضوع التام والطاعة املطلقة لله وألحكامه ،بصفته صاحب
السيادة األوحد مثلام أشارت إىل ذلك عبارة «ال َّر ّب».
الخاص ملعنى التوحيد ال ميت ّد أثره إىل األفراد يف عالقتهم بر ّبهم فقط ،بل يشمل كذلك املجتمعات
ولكنّ هذا البيان
ّ
الخاصة والعا ّمة النافذة بني الناس هي التي وضعها الله
بأرسها .وهذا الشمول يقتيض أن تكون القوانني وقواعد السلوك
ّ
مبقتىض ربوب ّيته .وهذا يعني ر ّد «الحاكم ّية» إىل الله وحده ،وعدم االعتداد بالقوانني الوضع ّية التي يق ّررها الح ّكام من بني
البرش .ولذا فالعالمة عىل اإلسالم ـ عند قطب -تظهر بقيام الحاكم ّية ،وغري ذلك «جاهل ّية» خالصة .ويف تشخيص األوضاع
الراهنة ،أ ّكد قطب َّأن املجتمعات املعارصة تشهد جاهل ّية أكرث ضالالً مماّ كان يف الجاهل ّية األوىل .ومن سامت ّ
كل جاهل ّية
أن يحكمها «الطاغوت» ،فيمنع التحاكم إىل قوانني الله ،ويغتصب الحقّ اإللهي يف السيادة والحكم.
ولتصحيح هذا الوضع الفاسد ،ال يرى قطب من سبيل غري العودة إىل التوحيد الستمداد املعنى الحقيقي للدين،
الخاص بجامعات «اإلسالم الحريك».
وتوظيف ق ّوته الروح ّية الدافعة يف املعارك السياس ّية الراهنة ،انتصاراً لهذا التأويل
ّ
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مقدّمة
ش ّكلت عقيدة التّوحيد املقالة األساس ّية للدّيانة اإلسالم ّية .ولنئ كان القول بالتّوحيد مشرتكاً بني عدّة أديان ،ال س ّيام
السامو ّيةَّ ،
فإن اإلسالم يفاخر بانفراده بالتّعبري عن املعنى الحقيقي لهذه املقالة ،ويطعن يف نقاوة التّوحيد عند
األديان ّ
سائر املعتقدات املخالفة .وتظهر أه ّم َّية التّوحيد يف إحالله املرتبة األوىل ضمن قامئة أركان اإلسالم الخمسة ،كام يظهر يف
نص ّ
الشهادتني .وقد حملت ال ّثقافة اإلسالم ّية عالمات بارزة عىل محور ّية هذا االعتقاد ،سواء يف علم الكالم أو الفلسفة
ّ
أو التص ّوف أو عند أهل الحديث .وبلغ التع ّلق بهذه املقالة أن جعلتها بعض الفرق عالمة مم ّيزة لها ،عىل غرار املعتزلة
الذين س ّموا أنفسهم «أهل العدل والتّوحيد» .وا ّتسعت دائرة املجادالت بني أرباب الفرق واملذاهب املختلفة حول تحديد
حقيقة املعنى القرآين للتّوحيد .وكثرياً ما تجاوزت تلك املساجالت العقد ّية طابعها الفكري املج ّرد ،ليصبح املوقف من
التّوحيد واجهة لرصاعات دين ّية واجتامع ّية عنيفة بني طوائف ذات مواقع ومصالح متناقضة داخل املجتمع اإلسالمي.
وقد شهد التّاريخ الحديث واملعارص عودة االهتامم مبسألة التّوحيد يف سياقات فكر ّية واجتامع ّية مختلفة .واستعاد
السلف ،واجرتح بعضهم معاين جديدة من وحي اإلكراهات املعارصة .ويف تفسري «يف ظالل
الخلف جانباً من مجادالت ّ
والتوسع يف اإلحاطة بداللتها املتعدّدة ،واستئناف العناية
القرآن» لس ّيد قطب ما يشهد عىل عودة االهتامم مبسألة التّوحيد،
ّ
معي مبعطيات
املؤسسة ،فإ َّنه كان يحمل عالمات انفعال نّ
بهذا املعنى ،إذ يوحي بظهور الحاجة إىل إحياء املقاالت الدين ّية ّ
الواقع اإلسالمي املعارص .وقد سعى هذا املفسرّ إىل بلورة انشغاله بهذا الهاجس املزدوج عرب نسج شبكة واسعة من
املصطلحات املتعالقة ،استناداً إىل مفهوم التّوحيد .والنّاظر يف نصوص تفسري «يف ظالل القرآن» يالحظ َّأن معنى التّوحيد
للصياغة اإليجاب ّية التي تظهر تج ّليات معنى التّوحيد ،وذلك عرب مصطلحات:
قد تش ّكلت معانيه يف قالبني اثنني :قالب ّ
السلب ّية عبرّ ت عنه مصطلحات أخرى تنقض مبدأ التّوحيد،
األلوه ّية والربوب ّية والدّينونة والحاكم ّية .وقالب آخر ّ
للصياغة ّ
عىل غرار الجاهل ّية ّ
ّوسع يف توزيع معاين التّوحيد عىل دوائر متعدّدة عىل مواجهة سؤالني اثنني:
والطاغوت .ويحمل الت ّ
 إىل أيّ ح ّد تو ّفق س ّيد قطب يف تأليف نسق فكري منسجم مداره عىل معاين التّوحيد؟الصياغة املعارصة ملقالة التّوحيد؟
 ما الغايات الكامنة وراء هذه ّ -1التّوحيد :التّعريف اإليجايب
أهم كتب التّفسري املعارصة إىل جانب «تفسري املنار» ملح ّمد رشيد رضا ،و«التّحرير
ُيعدُّ تفسري س ّيد قطب من ّ
والتّنوير» ملح ّمد الطاهر ابن عاشور .1وقد انفرد تفسري «يف ظالل القرآن» باكتسابه شهرة واسعة منذ تأليفه أواسط القرن
املايض .وكان رواجه أكرب بني صفوف ّ
الشباب من جامعة اإلخوان املسلمني ،وكذا يف دروس عدد من الجامعات العرب ّية

 1ـ ذهبت بعض ال ّدراسات إلى َّ
أن تفسير «في ظالل القرآن» «ليس تفسيراً للقرآن إذا ما قورن بتفسير المنار» ذي النّـزعة العقالنيّة والتحرّ رية .انظر:
O. Carré, Eléments de la `aqida de Sayyid Qutb dans Fizilal al-qur´an, Studia islamica 2000, p 165.
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وغري العرب ّية 2.ومل يكن قطب ينسب نفسه إىل أيّ اتجاه من ا ّتجاهات التّفسري املعروفة .وقد أعلن أ َّنه ّ
يفضل فهم القرآن
بالقرآن ،معترباً َّأن ّ
«الطريق األمثل يف فهم القرآن  ...أن ينفض اإلنسان من ذهنه ّ
ثم ال يحاكم
كل تص ّور سابق .ومن َّ
القرآن والحديث لغري القرآن» .3وال ّ
شك َّأن أكرث ما يلفت االنتباه يف هذا التّفسري شدّة انفعال صاحبه مبعاين اإلميان والورع
ّوسع يف توليد املعاين وتشقيقها من ألفاظ
والتّقوى ،حتى غدا قريباً من دوائر التّص ّوف .وقد ساعدته براعته األدب ّية يف الت ّ
توسع
القرآن وتراكيبه عىل نحو ال يخلو أحياناً من ال ّرونق والجامل الفنّي .4وكان موضوع التّوحيد من أبرز القضايا التي ّ
فيها قطب ،باعتباره العالمة العقد ّية املم ّيزة لإلسالم ،يف مقابل خلط النّصارى بني ذات الله وذات املسيح ،وخالفاً ال ّتخاذ
اليهود أحبارهم ورهبانهم أرباباً .5ومن أجل اإلحاطة بهذه املقالة املركز ّية ،ذهب هذا املفسرّ إىل القول بوجود أصناف
متعدّدة للتّوحيد.
والتّمييز بني أصناف التّوحيد يرجع إىل ابن تيم ّية ،يف قوله بوجود ثالثة أصناف من التّوحيد :توحيد األلوه ّية،
والصفات .ووفق هذا املذهب َّ
فإن أنواع التّوحيد ال ّثالثة اجتمعت يف اآلية ﴿ َر ُّب
وتوحيد ال ّربوب ّية ،وتوحيد األسامء ّ
اص َطبرِ ْ لِ ِع َبا َد ِت ِه هَ ْل َت ْع َل ُم لَ ُه َس ِم ًّيا﴾ مريم .656/ويف تأويل ابن تيم ّية َّأن ربوب ّية الله
السماَ َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َو َما َب ْي َن ُهماَ َفا ْع ُب ْد ُه َو ْ
َّ
الساموات واألرض ،وعىل ّ
كل ما فيهام من موجودات قامئة عىل ّ
أدق نظام وأحسن تدبري .وأ َّما توحيد
تعني سلطانه عىل ّ
األلوه ّيةّ ،
ويختص معنى توحيد األسامء
الصرب عليها.
ّ
فيتلخص يف عبادة الله ،واإلخالص يف أدائها عىل أفضل الوجوه ،مع ّ
والصفات بذكر الله مبا س ّمى به نفسه مماّ ينفرد به دون العاملني .7ويبدو َّأن ابن تيم ّية قد وضع هذا التّأويل يف مقابل
ّ
التّأويل األشعري ملعنى التّوحيد .ومعلوم َّأن األشاعرة كانوا يقولون بوجود ثالثة أنواع للتّوحيد :توحيد ال ّذات ،ومعناه
الصفات ،أي أ َّنه ال يوجد لغري الله صفات مثل صفاته التي
َّأن الله ال ذات مثله ،وهذا ما ينفي وجود رشيك له ،وتوحيد ّ
استحقّ من أجلها العبادة ،وتوحيد األفعال الذي ّ
يدل عىل َّأن الله هو املتف ّرد بالخلق وإيجاد األشياء .والحقيقة َّأن الخالف
يف تعريف معنى التّوحيد قد ا ّتسع مجاله بني طوائف كثرية من الفرق ،وكان موضوع مجادالت واسعة بني علامئها ،إىل
السادس للهجرة.8
حدود القرن ّ

2 . O. Carré, Mystique et politique, lecture révolutionnaire du Coran par Sayyed Qutb, Frère musulman radical, éditions les
Cerfs, 1984, p 27.
 3ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،دار ّ
الشروق ،ط 1423 ،32هـ2003 /م ،ج  ،30ص .26
 4ـ انظر ً
الصور والمشاعر واإليقاعات واإلشراقات والتي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم» ،نفسه،
مثال صدى انفعاله بسورة الرّ عد في قوله« :فإذا هي في مهرجان من ّ
ج  ،13ص .2039
 5ـ نفسه ،ج  ،3ص .380
ات َو َ
اص َطبرْ لِ ِعبَا ِد ِت ِه﴾ ّ
األرْ ض َو َما َب ْي َن ُه َما﴾ ّ
تدل على توحيد الرّ بوبيّة .وعبارة َ
 6ـ قال أصحاب هذا التّأويلَّ :
تدل على توحيد األلوهيّة .وعبارة
إن عبارة َ
﴿ر ُّب السَّ َما َو ِ
﴿فاعْ بُ ْد ُه َو ْ ِ
ِ
﴿هَ ْل َتعْلَ ُم لَ ُه َس ِميًّا﴾ ّ
والصفات.
تدل على توحيد األسماء
ّ
 7ـ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ،المختصر المفيد في بيان دالئل أقسام ال ّتوحيد ،مكتبة ابن القيم للنّشر والتّوزيع ،ط 1430 ،1ھ2009 /م ،ص ص .7 ،6
ّ
 8ـ «أعلى األسماء تحت األلوهيّة األحديّة ،والواحديّة أوّل ّ
الحق من األحديّة ،فأعلى المراتب التي شملتها الواحديّة المرتبة الرحمانيّة ،وأعلى مظاهر الرحمانيّة
تنزالت
في الرّ بوبيّة وأعلى مراتب الربوبيّة في اسمه الملك ،فالمالئكة تحت الربوبيّة والربوبيّة تحت الرحمانيّة والرحمانيّة تحت الواحديّة والواحديّة تحت األحديّة واألحديّة تحت
األلوهيّة» ،محمَّد علي التّهانويّ ،
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقديم وإشراف ومراجعة رفيق العجم ،تحقيق علي دحروج ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،ط  ،1996 ،1ج
 ،1ص .257
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ويف الفرتة املعارصة أخذ الوهاب ّيون مبذهب ابن تيم ّية يف تقسيمه الثاليث ملعنى التّوحيد .وسار عىل إثرهم آخرون،
السلفي .وكان س ّيد قطب واحداً من أولئك الذين كانت لهم عناية
وإن أدخل بعضهم تعديالت متفاوتة عىل هذا التّأويل ّ
متمحضاً لبيان قض ّية التّوحيد ،عىل اعتبار أ َّنها حجر
ّ
خاصة مبوضوع التّوحيد .واعترب هذا املفسرّ َّأن القرآن املكيّ يكاد يكون ّ
الزّاوية يف الدّيانة اإلسالم ّية ،والعالمة املم ّيزة التي افرتقت بها عن سائر الدّيانات األخرى .وذهب هذا املفسرّ إىل التّمييز
بني ثالثة أنواع من التّوحيد :توحيد األلوه ّية ،وتوحيد ال ّربوب ّية ،وتوحيد الحاكم ّية .وتظهر أولو ّية هذه املسائل يف مثل
الصفحات األوىل من تفسريه« :ملن األلوه ّية يف هذه األرض؟ وملن ال ّربوب ّية
السؤال املر ّكب الذي ألقاه الكاتب يف ّ
هذا ّ
السؤال يف صيغتيه هاتني،
السؤال بالقول« :عىل اإلجابة عن هذا ّ
عىل هؤالء النّاس؟» واسرتسل من ّبهاً عىل خطورة هذا ّ
كل يشء يف أمر هذا الدّينّ .
يرت ّتب ّ
وكل يشء يف أمر النّاس أجمعني! ملن األلوه ّية؟ وملن ال ّربوب ّية؟».9
 -1-1توحيد األلوه ّية
يتوجه بها العبد إىل خالقه .وقد جاء عند
يف أقوال املفسرّ ين القدامى ارتبطت عبارة األلوه ّية مبعنى العبادة التي ّ
ّ
كل يشء ،ويعبده ّ
الطربي َّأن الله «هو الذي يألهه ّ
كل خلق» .ونقل عن ابن ع ّباس قوله« :الله ذو األلوه ّية واملعبود ّية عىل
تخص
خلقه أجمعني» .10أ َّما س ّيد قطب ،فقد اختار أن يقرن األلوه ّية مبضمون شهادة «ال إله إلاّ الله» .ورأى أ َّنها شهادة ّ
الله وحده باأللوه ّية وتنفيها عن أ َّية جهة أخرى .وحرص األلوه ّية يف ذات الله يوافق يف القرآن إفراده بامللك والهيمنة
ثم تتجلىّ األلوه ّية يف وصف الله ذاته يف كثري من اآليات بـ«كونه ال ّرازق الذي ُيط ِعم وال ُيط َعم،
والسلطان والقهر .ومن ّ
ّ
ثم الويل الذي ال ويل غريه ،الذي يجب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده .وهو الذي يع ّذب العصاة يف اآلخرة،
فهو من ّ
الرض والخري» .11ولذا اعترب قطب َّأن التّوحيد اإلسالمي ليس مج َّرد توحيد ذات ال ّله ،مَّ
وهو الذي ميلك ّ
وإنا هو توحيد
السلطان والهيمنة أيضاً .12وإذن فالخاص ّية األوىل لأللوه ّية هي
إيجايب يتم ّثل يف توحيد الفاعل ّية والتّأثري يف الكون ،وتوحيد ّ
الخلق واإلنشاء واإلحداث للكون ولسائر املوجودات التي تع ّمره .وتعود عناية اإلسالم بتوحيد األلوه ّية وتنقيتها من ّ
كل
شبهة رشك إىل تقديره َّأن الفساد ال ينشأ إلاّ من تعدّد اآللهة يف األرض ،وادّعاء بعض النّاس األلوه ّية.
وإذ يراجع قطب تاريخ البرش ّية يالحظ َّأن اإلميان بالله عىل الوجه الذي يس ّلم له بالهيمنة عىل الكون وسائر
املوجودات مل ينقطع يف نفوس النّاس منذ أقدم العصور .13ون ّبه إىل َّأن فرعون مث ًال ،رغم ا ّتصافه بالكفر الصرّ يح ،فإ َّنه مل
يكن ينكر ألوه ّية الله ،بل كان وقومه يرشكون مع الله غريه من اآللهة املتعدّدة .ويف غمرة الحامس ملبدأ التّوحيد ،أ ّكد
قطب َّأن فطرة اإلميان بالله مل تش ّوه عىل امتداد التّاريخ اإلنساين إلاّ يف العرص الحديث ،وذلك عند ظهور موجة اإللحاد
الشيوع ّية .وال ّ
املعارص لدى فئة محدودة ،ويعني تحديداً أتباع ّ
شك َّأن االنفعال بالوقائع ال ّراهنة كان وراء املسارعة با ّتهام
 9ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،4ص .595
الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر ّ
 10ـ ّ
للطباعة والنّشر والتّوزيع1426 -1425 ،ھ2005 /م ،م  ،1ص .76
 11ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،7ص .1023
 12ـ نفسه ،ج  ،5ص .764
«إن فرعون لم يكن ي ّدعي األلوهيّة بمعنى أنّه خالق هذا الكون ومدبّره ،أو ّ
 13ـ انظر حديث قطب عن فرعون في تفسير سورة األعراف ،وتحديداً قولهّ :
أن له سلطاناً في
عالم األسباب الكونيّة» ،نفسه ،ج  ،9ص .1353
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الخصوم املعارصين من ّ
الشيوعيني ،وإغفال مذاهب القدامى من الدّهريني الذين سبقوا إىل إنكار أكرث املقاالت الدّين ّية.
أ َّما القول َّإن األلوه ّية مل تكن ّ
محل إنكار عند الجاهليني ،فيش ّكك فيه هشام جع ّيط يف حديثه عن مبدأ التّعدّد األصيل
لآللهة يف معتقد هؤالء ،بدليل اآلية (أَ َج َع َل اآللِ َه َة إِلَ ًها َو ِاحدًا إِ َّن هَ َذا لَ يَ ْ
اب) ص.1314 /
ش ٌء عُ َج ٌ
ولكنَّ لفظ األلوه ّية ،عىل أه ّميته ،ال ّ
يدل إلاّ عىل جانب نَّ
معي من املعاين الواسعة ملفهوم التّوحيد .وهكذا ذهب
قطب إىل استنطاق معاين مصطلح ثانٍ  ،يشري إىل دائرة أخرى من معاين التّوحيد ،ونعني بذلك :ال ّربوب ّية.
 -2-1توحيد ال ّربوب ّية:
جعل ّ
«رب» دالالت كثرية ،اخترصها يف ثالثة أوجه رئيسة :الس ّيد املطاع ،وال ّرجل املصلح يّ
للشء،
الطربي ملعنى كلمة ّ
واملالك يّ
للشء .15واختار قطب بدوره االستناد إىل الدّاللة ال ّلغو ّية يف تعريف معنى ال ّربوب ّية ،فأشار إىل َّأن ال ّر ّب يف لسان
توسع فيه
العرب يطلق عىل الس ّيد ،وعىل
ّ
املترصف لإلصالح والترّ بية .16ويبدو أ َّنه كان أميل يف اختياره إىل التّضييق فيام ّ
أهم خصائص
القدامى بخصوص هذا املعنى ،إذ ذهب إىل الترّ كيز عىل معنى ال ّر ّب املالك .وقد تجلىّ ذلك يف اعتباره َّأن ّ
يختص بحقّ إقامة النّظم واملناهج
والسلطان الذي يخضع النّاس ،ويجتمعون تحت إمرته .وال ّر ّب
ّ
ال ّربوب ّية القوامة ّ
والشرّ ائع والقوانني والقيم واملوازين .17ولالستدراك عىل ما يف معنى امللك من سطوة توحي بالشدّة والقسوة ،أشار قطب
رب املسلمني رؤوف رحيم ،وصفاته
الرب عند املسلمني تشدّه إىل مربوبيه صلة ال ّرحمة وال ّرعاية .وهذا يعني َّأن ّ
إىل َّأن ّ
هذه تخالف صفات ال ّر ّب ّ
الرشير الذي يرت ّبص بعباده إللحاق األذى بهم ،كام هو شائع يف ال ّثقافة اليونان ّية مث ًال.18
يلح عليه قطب َّأن معنى ال ّربوب ّية يرتبط بالهيئة البرش ّية التي تتش ّكل عىل األرض ليكون الله /ال ّر ّب هو حاكمها
والذي ّ
واملترصف يف أحوالها ومصائرها .وقد اعترب َّأن رشك العرب يف الجاهل ّية كان يف هذا النّوع من التّوحيد ،أي توحيد ال ّربوب ّية،
ّ
السليم لتمييز
حيث عبدوا أرباباً متعدّدة وتق ّربوا إليها ّ
وتوجهوا لها بالعبادة .وال ّربوب ّية مت ّثل ـوفق هذا التّص ُّو ِرـ املقياس ّ
الصحيح .والحظ قطب بكثري من االستغراب َّأن أناساً كثريين يعرتفون بالله خالقاً أوحد لهذا الكون ،غري أ َّنهم
التّوحيد ّ
يعتقدون يف تعدّد األرباب .وهكذا يخلص صاحب تفسري «يف ظالل القرآن» إىل َّأن «ال ّربوب ّية املطلقة هي مفرق ّ
الطريق
بني وضوح التّوحيد ّ
الشامل الكامل ،والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها الواضحة .وهي مفرق
19
ّ
الطريق بني النّظام والفوىض يف العقيدة».

 14ـ «وجهة نظر العرب هي أنّهم يقولون ّ
السيرة النبويّة  ،-2-تاريخيّة
بكل اآللهة ،فالمسألة مسألة تع ّدد أصلي وليست مسألة إشراك آلهة مع إله واحد» ،هشام جعيّط ،في ّ
الطليعة ّ
ال ّدعوة المحمّديّة في م ّكة ،دار ّ
ّ
للطباعة والنّشر ،بيروت ،لبنان ،ط  ،1كانون الثاني (يناير)  ،2007ص .92
 15ـ ّ
الطبري ،جامع البيان ،م  ،1ص .87
 16ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،1ص .22
 17ـ نفسه ،ج .406 ،3
 18ـ نفسه ،ج  ،1ص  .23وينسى قطب هنا َّ
تترصده
أن الوعي ال ّديني عند القدامى يعتقد في وجود نوعين من اآللهة :اآللهة التي تؤازر اإلنسان وتساعده ،واآللهة التي
ّ
وتعاديه.
 19ـ نفسه ،ج  ،1ص ص .23 ،22
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الصنفني من أصناف التّوحيد ،كان قد استمدّه من
وال ب ّد من اإلشارة إىل َّأن التّمييز الذي أقامه قطب بني هذين ّ
التّعريفات التي وضعها أبو األعىل املودودي يف كتابه «املصطلحات األربعة يف القرآن» .ويظهر هذا اال ّتباع حتى يف األمثلة
املستخدمة لبيان الفارق بني توحيد األلوه ّية وتوحيد ال ّربوب ّية .ومن ذلك ما جاء يف تفسري «يف ظالل القرآن» من استدالل
بسرية فرعون الذي مل يكن يدّعي أ َّنه خالق هذا الوجود ،بل كان يزعم أ َّنه صاحب الحقّ يف حكم سائر املخلوقات .وهذا
السنن
الدّليل يوافق ما سبق إليه املودودي يف قوله« :ومل تكن دعوى فرعون األصل ّية باأللوه ّية الغالبة
ّ
املترصفة يف نظام ّ
ّ
بالسلطان عىل النّاس والتّرشيع لهم،
السياس ّية الحقّ يف االنفراد ّ
السياس ّية» .20واملقصود باأللوه ّية ّ
الطبيع ّية ،بل باأللوه ّية ّ
أي ال ّربوب ّية عليهم.
السلفي املأخوذ بدوره عن ابن
وهذا التّأويل الذي ا ّتبع فيه قطب قول املودودي ،منقول عن مذهب علامء الت ّيار ّ
والصفات ،فإ ّنهام قد
السلفي عن توحيد األسامء ّ
تيم ّية كام أسلفنا .وإذ أغفل قطب وشيخه املودودي ما جاء يف التّصنيف ّ
عدّال كذلك يف معاين ّ
كل من األلوه ّية وال ّربوب ّية .وكان تعديلهام يقيض مبعاكسة ما جاء يف تعريفات ابن تيم ّية وأتباعه،
فأسندت لأللوه ّية معاين ال ّربوب ّية ،أي الخلق والتّدبري وامللك واإلحياء واإلماتة وغريه .واكتسبت ال ّربوب ّية معاين الحكم
السلفي ال يرى للتّوحيد داللة
والسلطان والتّرشيع .واملالحظ يف حركة املعاين املتبادلة بني هذين الفريقنيَّ ،أن التّأويل ّ
ّ
السيايس هو «مفرق الطريق» بني اإلميان
عىل الحكم والسلطة والتّرشيع ،خالفاً ملذهب قطب الذي اعترب َّأن هذا املعنى ّ
والكفر .وبرصف النّظر عن اختالفات الفريقني يف هذه املسألة ،فالغالب عىل الظنّ َّأن قولهام بالتّمييز بني األلوه ّية
النص القرآين ،باعتبار ما جاء فيه من استخدام لهاتني العبارتني عىل وجه يؤ ّكد
وال ّربوب ّية ال يستند إىل دليل ثابت من ّ
ترادفهام ،ال انفراد ّ
خاصة .21وإىل ذلك َّ
فإن الحجج املستخدمة يف إثبات هذا الوجه التّأوييل ال تؤ ّيد
كل منهام بداللة ّ
املذاهب املزعومة ألصحابها.22
(رب ،وإله) لتقرير الفارق بينهام ،غري أ َّنه مل ينته إىل نتيجة
وقد حاول املودودي استثامر الدّاللة ال ّلغو ّية للفظي ّ
والطاعة ،وجعل لل ّربوب ّية معنى الخوف وال ّرجاء مبا يستوجب ّ
حاسمة ،إذ قرن األلوه ّية بالعبادة ّ
الطاعة أيضاً .23أ َّما خلف ّية
السيايس من جهة ،واملحافظني
ال ّنزاع يف تأويل معنى هذين ال ّلفظني ،فعائد إىل تباين ال ّرؤى بني أنصار اإلسالم الحريك ّ
السيايس تحت عنوان إسناد الحكم لله
السلفيني من جهة أخرى؛ فالفريق األ ّول يريد االستفادة من القرآن لتأييد مذهبه ّ
ّ
يهتم الفريق اآلخر برتسيخ معنى التّوحيد وصونه من ّ
كل ما يتو ّقعه من أشكال الشرّ ك .ولتسويغ التّوظيف
وحده ،يف حني ّ
السيايس ملعاين التّوحيد ذهب قطب إىل استخدام مصطلحات أخرى ليث ّبت بها تأويله ملعنى التّوحيد ،وكان ذلك عرب
ّ
حديثه عن لفظي الدّينونة والحاكم ّية.
 20ـ أبو األعلى المودودي ،المصطلحات األربعة في القرآن ،تعريب محمّد كاظم سباق ،دار القلم ،ط 1391 ،5ھ1971 /م ،ص .71
و«رب» ،دون أن يعني ذلك اختصاص أيّ منها بالمعاني المذكورة في هذه التّأويالت .انظر ً
مثال اآليتينَ :
ّ
الح ُّق
 21ـ في آيات كثيرة اجتمعت عبارتا «هللا»
﴿ف َت َعالَى هللاُ ال َملِ ُك َ
ال إلَ َه َّ
إآل ُه َو َر ُّب ال َعرْ ش َ
آخ َر َ
َ
الك ِريمَ .و َم ْن َي ْد ُع َم َع هللاِ إِلَهًا َ
ال بُرْ هَ انَ لَ ُه ِب ِه َفإِنَّ َما ِح َسابُ ُه ِع ْن َد َربِّ ِه﴾ المؤمنون.117 ،116 /
ِ
ِ
 22ـ انظر قول أتباع ابن تيمية في تحديد معنى األلوهيّة﴿ :إنَّ ُه ْم َكانُوا إ َذا ِق َ
الصافات .35/وكذا قولهم في إثبات معنى الربوبيّة ﴿ َولَ ِئ ْن َسأَ ْل َت ُه ْم
يل لَ ُه ْم ال إِلَ َه إِال للاهَّ ُ يَسْ َت ْك ِبرُ ونَ ﴾ ّ
ِ
ِ
ات َو َ
األرْ َ
ض لَي َُقولُ َّن للاهَّ ُ﴾ األنبياء.25/
َم ْن َخلَ َق السَّ َما َو ِ
 23ـ أبو األعلى المودودي ،نظريّة اإلسالم السياسيّة ،ال ّدار السعوديّة للنّشر والتّوزيع ،ط  1405 ،1هـ 1985 /م ،ص ص .16 ،15
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 -1-3الدّينونة
خاص قصد متييز العقيدة عن الشرّ يعة ،فإ َّنه سار عىل النّهج
مثلام تأ ّول قطب لفظي األلوه ّية وال ّربوب ّية عىل نحو ّ
ذاته يف تقديم رؤيته ملعنى الدّين ،والستتباعات هذا املعنى عىل املخاطبني بالقرآن من املسلمني .وحرص عىل تكثيف
هذا املعنى يف :الدّينونة .ولفظ الدّينونة متواتر يف الكتاب املق َّدس ،بش ّقيه «العهد القديم» و«العهد الجديد» .وكان له
معنيان اثنان :معنى اإلدانة التي يوجبها الخطأ ،ومعنى يوم الدّين ،أي يوم الحساب يف العامل اآلخر .24ويف املقابل ّ
يقل
استخدام هذه العبارة يف الترّ اث الدّيني اإلسالمي ،وإن استعملت ،ففي سياق الحديث عن املسيح ّية ،مثلام يتّضح ذلك
عند القرطبي .25ويف املقابل تواترت يف تفسري «يف ظالل القرآن» عبارة الدّينونة بكرثة ،وأصبحت مصطلحاً ذا حمولة دالل ّية
خاصة ضمن املنظومة الفكر ّية لصاحب هذا التّفسري .وكانت هذه العبارة تحمل الدّاللة ذاتها يف ّ
السياقات ،وهي
ّ
كل ّ
الدّين الواجب يف حقّ العباد ،والذي يفرض عليهم العبود ّية لر ّبهم بتوجيه العبادة إليه وبطاعته .ولذا أ ّكد قطب َّأن
«املعنى األ ّول للدّين هو الدّينونة ،أي الخضوع واالستسالم واال ّتباع» .26وتكاد الدّينونة تكون مرادفاً ملعنى العبود ّية.
السليمة ّ
لكل إنسانَّ ،
ألن التّسليم واالنقياد إىل الله مينح العبد
والدّينونة ،وفق هذا املذهب ،مطبوعة يف الفطرة ّ
الظفر به من غري طريق التّوحيد .وهذا التّسليم ّ
الطأمنينة وال ّثقة ما ال ميكن له ّ
من ّ
الطوعي يجعل اإلنسان منسج ًام مع
الكون من حوله ،فال يشعر فيه بالغربة أو الوحشة .وال يخفي قطب ـفي غمرة انفعاالته الصوف ّية -أ َّنه يستطيب «مذاق
العبود ّية ال ّراضية» التي متنحها إ ّياه هذه املعاين ال ّروح ّية .27واعتباراً لخطورة معنى الدّينونة يف الوجود اإلنساين ،فإ َّنه ال
يصح اإلميان بدونه .وذهب
ينبغي أن تبقى مرتوكة الختيار العباد ،لذا رفعها قطب إىل مرتبة األصل العقائدي الذي ال ّ
إىل مدى أبعد يف تقدير مكانة الدّينونة ،إذ جعلها أشمل من العقيدة ذاتها ،فهي الدّين الذي مي ّثل «املنهج والنّظام الذي
يحكم الحياة»ّ .28
وكل من خالف هذا املنهج كان خارج دائرة الدّين الحقّ .
والدّينونة مت ّثل موقف العباد تجاه الله ،حيث متتزج ّ
الطأمنينة إىل الله باإلقرار بالفضل ،مع ال ّرجاء والخوف .وال
يكتمل هذا املوقف إلاّ إذا شمل مختلف مناحي الوجود البرشي ،فالعبد ملزم يف ّ
كل ما يأتيه من فعل ،أو ما يخطر بباله
من فكر بتم ّثل حالة دينونته لخالقه .وقد تواتر اإللحاح عىل فكرة شمول ّية الدّينونة ملختلف نواحي الوجود البرشي يف
كل تفصيل ّ
مثل هذا القول« :والدّينونة ل ّله وحده يف ّ
وكل جزئ ّية من جزئ ّيات الحياة اليوم ّية وتفصيالتها -فض ًال عىل
أصولها وكل ّياتها -هي دين ال ّله ،وهي اإلسالم الذي ال يقبل ال ّله من أحد ديناً سواه» .29وإذ يقرتب هذا التّوصيف من
 24ـ من معنى اإلدانة ما جاء في مواعظ المسيح قوله( :ال تدينوا لئال تدانوا ،فإنّكم بال ّدينونة التي بها تدينون تدانون) ،اإلنجيل كما دوّنه متى .7/وفي العهد القديم وردت عبارة
ال ّدينونة في مواطن مختلفة .انظر ً
مثال :هوشع ،12 /ويوئيل.3 /
يسى اب ُْن َمرْ َي َم﴾ بقوله« :وكفر النّصارى في داللة هذا الكالم إنّما كان بقولهمّ :
إن هللا
 25ـ فسّ ر القرطبي اآلية  17من سورة المائدة ﴿لَ َق ْد َك َف َر ال ِذينَ َقالُوا إِ َّن هللاَ ُه َو ال َم ِسيحُ ِع َ
ّ
ّ
هو المسيح عيسى ابن مريم على جهة ال ّدينونة به» ،القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،تصحيح هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب للطباعة والنّشر والتوزيع ،الرياض ،د.
ت ،ج  ،6ص .119
 26ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،10ص .1643
 27ـ نفسه ،ج  ،8ص .1296
 28ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،9ص .1435
 29ـ نفسه ،ج  ،13ص .2116
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الصويف ،فإ َّنه ال يذهل عن املشاغل الدنيو ّية من خالل اإلشارة إىل استيعاب الدّينونة للشرّ يعة والعقيدة
عمق التد ّين ّ
بالشعائر فحسب ،ولكنَّها أيضاً امتثال ألحكام الله يف ما عظ ،ويف ما ّ
معاً ،فالدّينونة ليست تسلي ًام بالقلب وتع ّبداً ّ
دق
من جزئ ّيات األمور .وللدّينونة وجهان اثنان :وجه قهري وآخر طوعي؛ فاأل ّول يتجلىّ يف القدر اإللهي القاهر واملهيمن عىل
الوجود البرشي ،أ َّما الثاين ،أي الدّينونة اإلراد ّية ،فهي ما يصدر عن اإلنسان من قبول إرادي لرشائع الله .30وبهذه املقالة
التي تجعل القبول بالشرّ يعة رشطاً مت ّم ًام ملعنى اإلميان يتقاطع مفهوم الدّينونة مبفهوم الربوب ّية ،مبا هي خضوع ألحكام
الله والتزام برشيعته يف ّ
كل يشء.
ّ
استدل قطب باملأثور عن النّبي يف تفسري «العبادة» بـ«االتباع» ،ال بإقامة ّ
الشعائر
وتأكيداً لل ُبعد الدّنيوي للدّينونة،
الدّين ّية .31ويستند هذا الفهم إىل ذ ّم الله أهل الكتاب لكونهم ا ّتخذوا رهبانهم أرباباً من دون الله ،مبعنى أ َّنهم «أح ّلوا
لهم الحرام وح َّرموا عليهم الحالل ،فا ّتبعوهم ،فذلك عبادتهم إ ّياهم» .32ومراد املفسرّ أن يقرن معنى العبادة بالتبع ّية
للحاكم ،معتمداً عىل مذهب أيب األعىل املودودي يف تعيينه لداللة مصطلح العبادة يف القرآن .والستبعاد املعنى ّ
الطقويس
ّ
استدل قطب بجانب من مالبسات تاريخ ّية التّنـزيل القرآين ،فذكر َّأن املرحلة املك ّية مل تشهد فرض ّ
الشعائر،
يف العبادة،
ولكنّها كانت تأمر بالعبادة ،أي الدّينونة لله والخضوع ألحكامه وأوامر نب ّيه .والخالصة التي ترتدّد يف كالمه عن الدّينونة
َّأن اإلميان بها هو املعادل الدّقيق ملعنى اإلسالم ،لذا يتواتر يف تفسريه مثل هذا القولَّ :
«إن الدينونة ل ّله وحده هي مناط
اإلسالم .فال قيمة إلسالم يدين أصحابه لغري ال ّله يف حكم من األحكام» .33والذي يتأ ّيد به مذهبه يف تحرير معنى الدّينونة
هو كشف قيمتها عرب استعراض دورها يف املايض ويف الحارض.
وحني يتأ ّمل قطب يف تاريخ الدّينونة يالحظ أ َّنها كانت دامئاَ القض ّية الحاسمة التي يستبني بها سبيل النّظام عن
سبيل الفوىض ،فك ّلام عرضت عىل العباد دعوة ال ّرسل إىل الدّينونة ،انقسم النّاس إىل فريقني اثنني :فريق املكابرين وفريق
املؤمنني .واعترب َّأن دولة ال ّرسول قد أرست أسس مجتمع الدّينونة لله يف األرض ،بعدما مت ّكن املؤمنون من التخ ّلص من
ومتسكوا بقاعدة االمتثال الكليّ ألحكام الشرّ يعة .ويف منافسة رصيحة لإليديولوج ّية النّارص ّية القامئة
العبود ّية لغري اللهّ ،
عىل دعم حركة التح ّرر العريب أعلن قطب َّأن« :رساالت التّوحيد هي حركات التّحرير الحقيق ّية للبرش يف ّ
كل طور ،ويف
السلطان ّ
ّ
الظامل ال يكون إلاّ بانتزاع
كل أرض» .34ومبثل هذا التّشخيص ،يخلص إىل َّأن رشط تحرير اإلنسان من سطوة هذا ّ
السلطة من هذه القوى وإسنادها إىل الله وحده ،أي بكسب رهان الحاكم ّية.
ّ
 30ـ َّ
«إن ال ّدين ال يستقيم إال أن تكون ال ّدينونة اإلراديّة هلل في الحكم كال ّدينونة القهريّة له سبحانه في القدر ،فكالهما من العقيدة» ،نفسه ،ج .1968 ،12
الشاملة» للهّ وحده .في ّ
 31ـ «ولقد كنّا دائماً نفسّ ر «العبادة» للهّ وحده بأنَّها «ال ّدينونة ّ
كل شأن من شؤون ال ّدنيا واآلخرة» ،نفسه ،ج  ،12ص .1902
َ
ون هللاِ﴾ التّوبة.31 :
 32ـ واألمر هنا يتعلّق بالتّفسير المنسوب إلى النّبي لآلية﴿ :اتَّ َخ ُذوا أَحْ ب َ
َار ُه ْم َورُ ْهبَا َن ُه ْم أرْ بَابًا ِم ْن ُد ِ
«إن «عبد» معناها :دان وخضع وذلل .وطريق معبد طريق مذلّل ممهّد .وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذلّ ً
َّ
ال ...ولم يكن العربي الذي خوطب بهذا القرآن أوّل مرَّ ة يحصر
الشعائر التّعبديّة .بل إنَّه يوم خوطب به أوّل مرَّ ة في ّ
مدلول هذا اللّفظ وهو يؤمر به في مجرَّ د أداء ّ
ّ
مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبّديّة! إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب
أن المطلوب منه هو ال ّدينونة للهّ وحده في أمره كلّه وخلع الدينونة لغير للاهّ من عنقه في ّ
به َّ
نصاً بأنّها هي
كل أمره ...ولقد فسّ ر رسول للاهّ  -صلّى للاهّ عليه وسلم « -العبادة» ّ
«االتّباع»» وليست هي ّ
الشعائر التّعبديّة» ،نفسه ،ج  ،12ص .1902
 33ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،14ص .2145
 34ـ نفسه ،ج  ،12ص .1872
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 -4-1الحاكم ّية
السلطة
يعود وضع هذا املصطلح يف العرص الحديث إىل املف ّكر الباكستاين أيب األعىل املودودي .وكان يشري به إىل ّ
السلطة ال
السيادة املطلقة التي تصدر عنها سائر القوانني والتّرشيعات يف املجتمع اإلسالمي .ومثل هذه ّ
العليا ،صاحبة ّ
تكون إلاّ إىل الله وحده ،فـ«ليس لفرد أو أرسة أو طبقة أو لسائر القاطنني يف الدّولة نصيب من الحاكم ّيةَّ ،
فإن الحاكم
والسلطة الحقيق ّية
السلطات العليا يف
ّ
الحقيقي هو اللهّ .
مختصة بذاته تعاىل وحده» .35والحاكم ّية مبا هي مصدر ّ
السيايس الحديث .والحقيقة َّأن حداثة مصطلح «الحاكم ّية»
السيادة  La souverainetéيف الفكر ّ
املجتمع توافق معنى ّ
يقابله قدم مدلوله ،فأكرث ما شغل املسلمني األوائل كان يتع ّلق مبسألة الحكم.36
ويرجع أشهر خالف يف موضوع استحقاق الحكم إىل نزاع الخوارج مع اإلمام عيل بعد حادثة التّحكيم ،فقد نادى
هؤالء ببطالن تحكيم العباد ،وأ َّنه «ال حكم إلاّ لله» .وكان ر ّد عيل َّ
بأن مقالتهم هي «كلمة حقّ يراد بها باطل» .وكشف
عن مقصدهم الحقيقي بقوله« :نعم إ َّنه ال حكم إلاّ لله ،ولكنَّ هؤالء يقولون ال إمرة إلاّ لله ،وأ َّنه ال ب ّد للنّاس من أمري ب ّر
السيايس الذي يكون بأيدي
أو فاجر» .وهكذا م ّيز اإلمام عيل بني الحكم مبعناه الدّيني الذي ال يكون لغري الله ،والحكم ّ
برش ّية بالضرّ ورة .وقد تبنّى الفكر اإلسالمي مبدأ تفويض إمام من املسلمني يخلف مقام النب ّوة فيهم ،عىل أن تجتمع يف
السلطات يف شؤون الدّين والدّنيا.37
يده جميع ّ
خاصة يف مستوى
وجاء العرص الحديث ليقحم املسلمني يف واقع جديد ،تراجع فيه االهتامم بالجوانب الدين ّيةّ ،
أنظمة الحكم والشرّ ائع املسيرّ ة لها .وقد أوجد هذا الوضع الجديد شعوراً حا ّداً بالحاجة إىل املق ّوم الدّيني .وكانت الدّعوة
إىل الحاكم ّية مظهراً جل ّياً لتلك الحاجة .ومل تكن دعوة املودودي إىل الحاكم ّية سوى ر ّد فعل عىل ما كانت تعاين منه
وتعسف وإهدار لخصوص ّيتها الدّين ّية وال ّثقاف ّية .وقد صاغ املودودي معامل
األقل ّية املسلمة يف شبه القا ّرة الهند ّية من ضيم ّ
خاصة باملسلمني تكون الشرّ يعة اإلسالم ّية دستورها .ويف مرص
خضم الصرّ اع من أجل إقامة دولة ّ
نظر ّيته عن الحاكم ّية يف ّ
مؤسس حركة اإلخوان املسلمني تستعيد جانباً من دعوة املودودي ،فقد أخرج مسألة الحكم من
كانت دعوة حسن البنّا ّ
السياسة بالعقيدة
دائرة الفروع لريفعها إىل مرتبة األصول الدّين ّية التي ال يستقيم أمر الدّين بدونها .38وهكذا ّ
تم ربط ّ
رأساً .وظ ّلت حركة اإلخوان املسلمني عىل امتداد عقود متتالية ترفع شعار« :اإلسالم هو ّ
الحل» .وعىل رأس ذلك إخضاع
الصياغة األبرز لهذا التص ّور من إنجاز س ّيد قطب يف وضعه لنظر ّية الحكم
نظام الحكم لقواعد الشرّ يعة اإلسالم ّية .وكانت ّ
السيايس القائم عىل مبدأ الحاكم ّية ،وما يتّصل بها من مفاهيم مساندة لها.
ّ

السياسيّة ،ص .28
 35ـ أبو األعلى المودودي ،نظريّة اإلسالم ّ
سل على اإلمامة في ّ
سل سيف في اإلسالم على قاعدة دينيّة مثل ما ّ
 36ـ «أعظم خالف بين األمّة خالف اإلمامة ،إذ ما ّ
كل زمان»ّ ،
الشهرستاني ،الملل ّ
والنحل ،ج  ،1دار
الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان ،ط  1413 ،2ھ 1992 /م ،ص .13
 37ـ ابن خلدون ،المق ّدمة ،ص  ،159المطبعة األزهريّة 1348 ،ھ 1930 /م.
 38ـ حسن البنّا ،رسائل اإلمام حسن ّ
البنا ،المكتبة التّوفيقية بمصر ،د.ت ،ص ص .320 ،301

51

تم فيها تفسري اآليات التي
وقد تواتر ذكر الحاكم ّية يف تفسري «يف ظالل القرآن» ،وتر ّكز ّ
خاصة يف املواضع التي ّ
تض ّمنت عبارات« :حكم» أو «قىض» أو «أمر» أو «ملك» أو «رشع» .ومن مجموع ما جاء يف هذه املواضع ميكن للباحث
يتبي معامل نظر ّية عا ّمة حول الحكم يف النّظام اإلسالمي كام يفهمه س ّيد قطب .ومدار هذه النّظر ّية عىل مبدأ
أن نّ
الحاكم ّية الذي يتح ّكم يف كامل النّسق الفكري .39وينهض أساس هذه الحاكم ّية عىل قاعدة عقيدة التّوحيدّ .
وتدل عبارة
السياق جرى تأويل عبارة ّ
الشهادتني عىل نحو
«توحيد الحاكم ّية» عنده عىل هذا االرتباط الوثيق بني املعنيني .ويف هذا ّ
يلزم بالتّصديق بالحاكم ّية ،فاملدلول الحقيقي لشهادة «ال إله إ ّال ال ّله» «هو ر ّد الحاكمية ل ّله يف أمرهم ك ّله ،وطرد املعتدين
عىل سلطان ال ّله بادعاء هذا الحقّ ألنفسهم» .40والحقيقة َّأن مثل هذه التّعريفات ّ
تظل خاضعة النطباعات املفسرّ أكرث
من ارتباطها بدالالت موضوع ّية صارمة ،بدليل ما تقدّم من إشارة إىل استنتاج معنى األلوه ّية من ّ
الشهادتني كذلك.
والحاكم ّية عند قطب نوعان :كون ّية وترشيع ّية .أ َّما الحاكم ّية الكون ّية ،فتعني املشيئة اإلله ّية املحيطة بجميع
الكائنات ،وهي ال خالف فيها بني الجميع .ولكنَّ ال ّنزاع يف ال ّثانية ،وهي الحاكم ّية التّرشيع ّية التي تشري إىل األحكام التي
أنزلها الله وأوجبها عىل عباده .ومن الواضح َّأن هذا القول بانقسام الحاكم ّية إىل فرعني يناسب التّمييز بني األلوه ّية
وال ّربوب ّية .وهذا ما يتّضح يف قوله« :وشهادة أن ال إله إلاّ ال ّله ليس لها مدلول إلاّ أن تكون الحاكم ّية العليا ل ّله يف حياة
البرش ،كام َّأن له الحاكم ّية العليا يف نظام الكون سواء ،فهو املتح ّكم يف الكون والعباد بقضائه وقدره ،وهو املتح ّكم يف
حياة العباد مبنهجه ورشيعته» .41أ َّما محتوى هذه الحاكم ّية ومادّتها التّرشيع ّية فمق ّرر بكتاب الله وبسنّة رسوله .والذي
ال ميتثل لهذه الحاكم ّية ينكر األلوه ّية التي من خصائصها الحاكم ّية التّرشيع ّية .وال يرتدّد قطب يف اعتبار َّأن الشرّ يعة
هي العقيدة يف اإلسالم .واإلعالء من شأن الحاكم ّية يجد تربيره يف كون الله هو ال ّرازق لعباده ،وهذا يستوجب أن يف َرد
والسلطان عىل عباده .والحاكم ّية بهذا املعنى تصبح نوعاً من اإلقرار بالفضل لصاحبه42.ويف نغمة تبشري ّية
بالحاكم ّية ّ
استعرض قطب جانباً من وعود الحاكم ّية وإمكان ّيات الخالص التي متنحها للعباد ،فهي املدخل الوحيد إىل تح ّرر اإلنسان
من ّ
كل القيود التي تك ّبله .وبذلك تغدو أمل املقهورين واملضطهدين من بني اإلنسان ،بل َّإن رسالة اإلسالم إىل العاملني ال
قيمة لها ما مل تحمل إليهم بشائر التّح ّرر املطلق والنّهايئ باعتناق هذه الحاكم ّية.
والذي يظهر يف تعريف الحاكم ّية أ ّنها تك ّثف ،إىل جانب األلوه ّية وال ّربوب ّية والدّينونة ،املعنى الواسع والعميق
للتّوحيد اإلسالمي ،كام استوعبه س ّيد قطب .ويف هذا النسق الفكري احت ّلت الحاكم ّية املنزلة األوىل ،بصفتها املظهر األبرز
لتجسيد معنى التّوحيد يف واقع املجتمعات اإلسالم ّية املعارصة ،غري َّأن التّأسيس النّظري لهذه الحاكم ّية ما كان ليستقيم
لوال االستناد عىل دعامة متينة تتم ّثل يف تلك املصطلحات /ال ّروافد التي تش ّكل منها معنى التوحيد .ويالحظ يف هذه
الدّوائر الدّالل ّية أ َّنها تتقاطع باستمرار عىل ال ّرغم مماّ بينها من تباينات دقيقة .ولكنّ قطب ال يكتفي بهذا التّعريف
 39ـ راجعO. Carré, Mystique et politique, p 191 :
 40ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،7ص .1011
 41ـ نفسه ،ج  ،8ص ص .1256 ،1255
يختص للاهّ بمنحه للنّاس ،ليتّخذ منها برهاناً على ضرورة إفراد للاهّ سبحانه بالحاكميّة في حياة النّاسَّ .
 42ـ َّ
فإن الخالق
«إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرّ زق الذي
ّ
الرّ ازق الكافل وحده هو الحقيق بأن تكون له الرّ بوبيّة والحاكميّة والسّ لطان وحده  ..بال جدال» ،نفسه ،ج  ،8ص .1223
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متجسداً يف مصطلحني اثنني
اإليجايب للتّوحيد ،إذ عرض الوجه اآلخر للمسألة ،أي نقائض معنى التوحيد .وقد رأى ذلك
ّ
هام :الجاهل ّية والطاغوت.
السلبي
 -2التّوحيد :التّعريف ّ
 -1-2الجاهل ّية
يف القرآن تواتر ذكر عبارة الجاهل ّية يف أربع مناسبات هي( :آل عمران  ،154املائدة  ،50األحزاب  ،33الفتح .)26
ّ
بالكف عن ا ّتباع أحكام الجاهل ّية .ويف ح ّد عبارة الجاهل ّية جاء يف لسان العرب:
وقد جاءت ك ّلها يف سياق الذ ّم واألمر
«الجاهل ّية :زمن ال َفرتة وال إسالم» .واملقصود بهذا التّعريف َّأن الجاهل ّية هي املرحلة الزّمن ّية الفاصلة بني رسالتي عيىس
واملهم يف ّ
كل هذا
ومح ّمد .وذهبت أقوال أخرى إىل َّأن الجاهل ّية متت ّد من عهد النّبي إبراهيم إىل زمن البعثة اإلسالم ّية.
ّ
السابقة مبارشة للعهد اإلسالمي .وقد ذهب عدد من الكتّاب اإلسالميني إىل ربط
َّأن الجاهل ّية تشري إىل املرحلة التّاريخ ّية ّ
والتوحش بدليل ما ساد يف فرتة ما قبل اإلسالم من ظلم واقتتال بني القبائل العرب ّية .ويف هذا القول
الجاهل ّية بالجهل
ّ
السائدة يف تلك املرحلة .ومع ذلك َّ
ّمسك باملق ّوم اإلمياين
فإن الت ّ
مجافاة ملا تشهد به اآلثار األدب ّية الكثرية عن منظومة القيم ّ
يف النّظر إىل هذه املرحلة يفيض غالباً إىل إدانة الجاهل ّية إدانة مطلقة لغلبة عقيدة الشرّ ك فيها .وقد كان هذا شأن س ّيد
قطب يف حديثه عن الجاهل ّية .والذي س ّوغ له هذا الحكم هو ما كان يراه من تناقض صارخ بني اإلسالم والجاهل ّية.
فإن «الجاهل ّية هي ّ
وإذا كان األصل األ ّول لإلسالم هو توحيد األلوه ّيةَّ ،
كل وضع ال يستم ّد وجوده من ذلك األصل
الصحيح» .43واملضادّة ال تقترص عىل املعنى الدّيني فحسب ،بل تتعدّاه لتشمل ّ
كل متع ّلقات هذين النّموذجني
الوحيد ّ
املتعارضنيّ ،
فكل معنى أو مظهر نبيل يف اإلسالم كانت الجاهل ّية عىل الض ّد منه .وتتجلىّ مظاهر التّضا ّد بني الجاهل ّية
واإلسالم عند قطب يف طبيعة الحياة الجاهل ّية ّ
بكل أبعادها األخالق ّية وال ّثقاف ّية واالجتامع ّية والتّرشيع ّية.
ويف تفصيل هذه املضادّة تردّدت يف تفسري «يف ظالل القرآن» نعوت عديدة تك ّثف معنى الوضاعة واالنحطاط يف
الجاهل ّية ،فهي «سفح» تردّت فيه البرش ّية ،وقد جاء اإلسالم لريتقي بها من هذه املرتبة الدّنيا .ولهذا الرتدّي صور متعدّدة
السليمة التي تشمئ ّز من
منها االنحراف الخلقي الذي يطلق الغريزة من عقالها ويعمل عىل «ترذيل املشاعر الفطر ّية ّ
الشهوات العارية» .44ومن فساد فطرة الجاهليني أ َّنهم د ّنسوا ّ
ّ
كل مظاهر حياتهم مبا يف ذلك طقوسهم الدّين ّية ،فقد كانوا
حجهم عراة .45وحمل قطب بشدّة عىل ال ّثقافة الجاهل ّية التي تص ّورها أشعارهم ،إذ هي ال تختلف يف
يؤدّون مناسك ّ
قيمها عماَّ هو متداول يف سائر ال ّثقافات الوثن ّية األخرى التي تتغنّى باملجون وتشيد بالق ّوة ّ
والظلم .ولكنَّ التجليّ األبرز
ملعنى الجاهل ّية ،مَّإنا يظهر بوضوح يف الجانب التّرشيعي ،فأساسها الذي تنهض عليه هو االحتكام إىل رشيعة مناقضة

 43ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،5ص .623
 44ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،4ص .601

 45ـ «فانظر كيف تصنع الجاهليّة بأهلها! ناس يطوفون ببيت للاهّ عرايا فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السّ ليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم
وحوّاء في الجنّة» ،ج  ،8نفسه ،ص .1283
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ألحكام اإلسالم .وبؤس الجاهل ّية -وفقا لهذا املذهب -يف كونها تستبدل الوالء لله بالخضوع ألهواء العباد ،فهي« :يف
صميمها ال ّرجوع بالحكم والتّرشيع إىل أهواء البرش ،ال إىل منهج ال ّله ورشيعته للحياة».46
وقد تك ّررت اإلشارة يف ثنايا هذا التّفسري إىل َّأن االنحراف األسايس الذي كان يف الجاهل ّية ،ليس إنكار وجود الله ،مَّإنا هو
تل ّقي الشرّ ائع يف شؤون الحياة من غري ال ّله والخضوع ألحكام البرش ،أي الكفر بال ّربوب ّية وما تقتضيه من تسليم بحاكم ّيته،
ثم كان اإللحاح عىل تأكيد القطيعة التّرشيع ّية التي أحدثها اإلسالم مع ما كان قامئاً من أحكام
وتوجيهها إىل غري الله .ومن َّ
الجاهل ّية مخالفاً بذلك إقرار بعض الفقهاء بوجود تواصل ترشيعي بني الجاهل ّية واإلسالم يف بعض املسائل .وخلص قطب
إىل َّأن هذه املفاسد األخالق ّية وال ّثقاف ّية والتّرشيع ّية التي اجتمعت يف النّظام الجاهيل ،لها نظائر يف ّ
كل املجتمعات التي
يخضع فيها البرش لحكم البرش ،وهي بالتّايل غري مقصورة عىل الجاهل ّية العرب ّية التي واجهها اإلسالم عند بدء دعوته.
وعىل هذا األساس ّ
الخاصة بها ،فقد كانت لليونان جاهل ّيتها ،وكذا وجدت جاهل ّية فارس ّية وأخرى
فلكل حضارة جاهل ّيتها
ّ
السليمة ـ عند قطب ـ هي الجاهل ّية املعارصة.
رومان ّية...إلخ .ولكنَّ أش ّد الجاهل ّيات ظل ًام لإلنسان و ُبعداً عن فطرته ّ
خاصة لتفسري التّاريخ البرشي اعترب مبوجبها َّأن
بهذا املسار التّحلييل لفكرة الجاهل ّية ،انقاد الكاتب إىل بناء مقاربة ّ
تاريخ البرش ّية هو تاريخ الصرّ اع بني الجاهل ّيات واإلميان بالتّوحيد .وعىل هذا األساس فـ«الجاهل ّية ليست فرتة ماضية من
فرتات التّاريخ ،مَّإنا الجاهل ّية ّ
كل منهج تتم ّثل فيه عبود ّية البرش للبرش» ،47وباعتامد هذا املقياس الحظ قطب َّأن البرش ّية
مل تشهد سطوة لدورة الجاهل ّية مثلام هو حاصل يف هذه الفرتة املعارصة .وتبدي املقارنة بني الجاهل ّية القدمية والجاهل ّية
املعارصة لعيني قطب َّأن األوىل كانت ـ عىل انحطاط درجتهاـ أرقى مماَّ هو مشاهد اليوم .ويف املستوى العقدي كانت
الجاهل ّية القدمية أكرث أدباً مع الله ،فهي ،وإن أرشكت به غريه ،فإ َّنها كانت تق ّر له بالعل ّو .أ َّما الجاهل ّية الحديثة ،فإ َّنها تأمتر
بتعاليم أصنامها املعارصة وتقدّس ما يصدر عنها وتنبذ كل ّياً ما أمر به الله .ومن خصائص هذه الجاهل ّية املعارصة أ َّنها
تعتمد الخداع والتّضليل ،فهي غالباً ما تقوم عىل وضع عناوين إسالم ّية ّ
تغطي بها عىل أهدافها لتجد رواجاً بني املسلمني.
وهذا شأن الذين يقرنون بني اإلسالم والدميقراط ّية ،أو االشرتاك ّية ،أو غريها من ّ
الشعارات واملبادئ الحديثة.
السلوك الدّنيوي التّافه الذي ال يرتفع عن جنون مباريات الكرة
والجاهل ّية املعارصة تتجلىّ كذلك يف أمناط من ّ
ومجون األفالم وال ّرقص وأصناف املالهي .وهي ت ّربر ّ
كل ذلك بشعارات ال ّثقافة والحضارة والتقدّم .ومن الدّعاوى الباطلة
للجاهل ّية االستمساك بالعلم مقابل الغيب ،والتّعويل عىل «حتم ّية القوانني العلم ّية» بدل االطمئنان إىل «قدر الله».48
والجاهل ّية املعارصة تستبدل رابطة العقيدة بروابط الوطن ّية والقوم ّية وغريها ،وتستم ّد منها رؤيتها للكون واملجتمع.
ثم اعترب قطب َّأن أش ّد
والتمسك بهذه ال ّروابط الوثن ّية هو املقدّمة الضرّ ور ّية للتخليّ عن أوامر الله وأحكامه .49ومن َّ
ّ
 46ـ نفسه ،ج  ،6ص .891
 47ـ نفسه ،ج  ،4ص .557
 48ـ «وقد ظلت الجاهليّة «العلميّة!» الحديثة تلج فيما تسمّيه «حتميّة القوانين الطبيعيّة» .ذلك لتنفي «قدر للاهّ » وتنفي «غيب للاهّ » .حتى وقفت في النّهاية عن طريق وسائلها
وتجاربها ذاتها ،أمام غيب للاهّ وقدر للاهّ وقفة العاجز عن التّنبؤ الحتمي! ولجأت إلى نظريّة «االحتماالت» في عالم الما ّدة» ،سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،9ص .1476
 49ـ نفسه ،ج  ،9ص .1413
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أس الدّين
الدّعاوى إفساداً لواقع املسلمني اليوم هي التي تنادي بعزل الشرّ يعة عن واقع املسلمني ّ
بحجة مم ّوهة ترى َّأن ّ
يقوم عىل العقيدة وحدها .50وبهذا التّمويه يفتح الباب أمام اغتصاب الحقّ اإللهي يف التّرشيع يك يسند إىل العباد ،وتعود
ثم عبود ّية البرش للبرش ،وهذا هو جوهر الجاهل ّية.
من َّ
كل أرجاء األرض ،ويف ّ
بكل أىس َّأن «الجاهل ّية اليوم ضاربة أطنابها يف ّ
ويالحظ قطبّ ،
كل شيع املعتقدات واملذاهب
واألنظمة واألوضاع» .51ولكنَّ هذا االمتداد الواسع للجاهل ّية ينبغي ألاَّ يحمل املسلمني املعارصين عىل التّنازل لها بأيّ وجه
كان ،فالجاهل ّية فساد ك ّلها وال ميكن ترقيع أوضاعها ،ولذا َّ
فإن مقاومتها تصبح يف حكم الواجب عىل األ َّمة اإلسالم ّية املدع ّوة
الصافية.
إىل قيادة البرش ّية إىل التح ّرر من عبود ّية البرش ،ور ّد الحاكم ّية إىل الله وحده ،تجسيداً لعقيدة التّوحيد ّ
ويف هذا الهجاء املط ّول للاميض والحارض ،كان قطب يستم ّد هذه ال ّرؤية التي وسمها بعضهم باملانو ّية ـأي التي
ترى َّأن ما ليس من مجتمع اإلسالم هو جاهل ّية52ـ من أستاذه املودودي ،فقد كتب هذا األخري عن «اإلسالم والجاهل ّية».
وكان يؤ ّكد باستمرار َّأن الجرثومة التي يعاين منها جسد األ ّمة اإلسالم ّية يف ّ
كل األزمان هي الجاهل ّية .53وقد حملت مثل
هذا املقاربة لألوضاع املعارصة أنصار قطب ،عىل االنزواء والبعد عن مخالطة ما يظنّونه كفراً .ويف املقابل ذهبت فئة
منهم إىل تكفري سائر املجتمع والدّعوة إىل محاربته من أجل دولة اإلسالم التي تر ّد فيها الحاكم ّية إىل الله .وقد أ ّكد قطب
َّأن املعركة ض ّد الجاهل ّية تقتيض مواجهة سلطة ّ
الطاغوت التي تغتصب حاكم ّية الله.
ّ -2-2
الطاغوت
السيايس اإلسالمي كامل مرشوع ّيته ،عند س ّيد قطب يف جوهر العقائد
يجد التّأسيس ملبدأ سيادة الحاكم ّية يف النّظام ّ
اإلسالم ّية ،وعىل رأسها عقيدة التّوحيد التي تقرن اإلميان بالله باالمتثال ألحكامه .وقد كان عمل الجاهل ّية ،عىل امتداد
السيطرة ّ
التّاريخ يتّجه إىل إبطال هذا املسعى نحو سيادة الحاكم ّية .وكان ّ
الظاملة.
الطاغوت هو أداة هذه ّ
ورد لفظ ّ
الطاغوت يف مثانية مواضع من القرآن 54.وجاءت ك ّلها يف سياق الذ ّم القرتان ّ
الطاغوت بالكفر ومخالفة سبيل
الطربي يف اعتباره َّأن ّ
الله .وقد تبع أكرث املفسرّ ين مذهب ّ
الطاغوت هو ّ
كل من عبد غري الله سواء بقهر أو مبطاوعة،
وسواء أكان املعبود إنساً أو شيطاناً أو وثناً أو صن ًام أو غريه.

 50ـ «أهل هذه الجاهليّة يقولونَّ :
إن اإلسالم عقيدة وال عالقة له بالنّظام العام الواقعي للحياة!» ،نفسه ،ج  ،7ص .1083
 51ـ نفسه ،ج  ،8ص .1256
52 . O. Carré, Mystique et politique, p 73.
 53ـ انظر :خالد النجّ ار ،أبو األعلى المودودي ،شبكة األلوكة ،ص ص .38 ،37
 54ـ اآليات هي :البقرة ،257-256 /النّساء ،76-60-51 /المائدة ،60/النّحلّ ،36/
الزمر.17/
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ثم اعترب
ويف تفسري قطب ،يبدو هذا ال ّلفظ واقعاً عىل مس ّميات متعدّدة تشرتك ك ّلها يف صفة مجاوزة الحدّ .ومن َّ
الشهوة إذا اشتدّت واستبدّت بصاحبها تكون طاغوتاً .55ولكنَّ الكاتب مييل غالباً
ّ
كل ّ
رش يف عنفوانه وجربوته طاغوتاً ،وكذا ّ
يف تفسريه إىل ربط معنى ّ
الطاغوت بداللة مزدوجة تشري إىل الحاكم حيناً ،وإىل األحكام حيناً آخر ،أي إىل الشرّ يعة التي
يضعها الحاكم ويقوم عىل تنفيذها يف النّاس بدالً من رشيعة الله .ويف هذا املعنى صارت أعراف الجاهل ّية عنده طاغوتاً
لكونها تأمر بغري رشيعة الله .ورأى قطب َّأن تاريخ األمم الغابرة قد شهد تعاقب طواغيت استعبدوا النّاس وحكموهم
التوسع يف بيان صلة ّ
الطاغوت بالقض ّية
برشائع ابتدعوها ،ومن أمثال هؤالء فرعون .ومبثل هذا الفهم انقاد قطب إىل ّ
املركز ّية عنده ،أي توحيد الحاكم ّية ،وذلك بتأكيد معارضته ملبدأ الشرّ يعة وإمكان ّية إقامتها يف الواقع املعارص.
ّ
«كل سلطان ال يستم ّد من سلطان ال ّلهّ ،
والطاغوت يف معناه الواسع عند س ّيد قطب هو ّ
وكل حكم ال يقوم عىل
رشيعة ال ّله» .56ويحمل هذا التّعريف معنى املخالفة لعقيدة التّوحيد القامئة عىل اإلقرار بألوه ّية الله يف الكون ،والخضوع
لربوب ّيته يف حياة العباد .ولكنَّ تقدير قطب لحقيقة ّ
الطاغوت يتجاوز مستوى مخالفة العقيدة ليصل إىل درجة املناقضة
التا ّمة ،ذلك َّأن ّ
أخص خصائص األلوه ّية .ويف ضوء
الطاغوت ينهض عىل انتزاع سلطان التّرشيع والحكم ال ّلذين هام ّ
فإن ّ
هذا التّقدير َّ
الطواغيت الذين عاندوا ال ّرسل وكفروا بالله ،مَّإنا فعلوا ذلك لتعبيد النّاس مبعنى إخضاعهم لسلطانهم
ولألحكام التي وضعوها لهم .والذين ا ّتبعوا هذا ّ
يتوجهوا إليه بطقوس العبادة من ركوع وسجود
الطاغوت من النّاس مل ّ
يلح عليه قطب هو النّهي عن التّحاكم إىل ّ
الطاغوت ،وهو ال
وغريه ،بل قبلوا أحكامه وأطاعوا سلطانه .وأكرث ما كان ّ
يخفي عجبه م ّمن يدّعي اإلسالم ،ويقبل التّحاكم إىل ّ
الطواغيت ،معترباً ذلك مبثابة العودة عن اإلميان .ولهذا يعلن رصاحة:
«إن هذا ّ
وحجته َّأن الله قد لعن اليهود ملا انرصفوا عن رشيعته وعبدوا ّ
َّ
الطاغوت ورضوا
الطاغوت مح ّرم التّحاكم إليه»ّ .57
بأحكامه فيهم.
ويف سياق االحتجاج عىل بطالن ا ّتباع ّ
الطاغوت ،حرص قطب عىل بيان املفاسد التي يجنيها املرء من استبدال رشع
ظل حكم ّ
الطاغوت ،فعبادة ّ
الله برشيعة ّ
الطاغوت ذات تكاليف باهظة عىل األفراد ،ذلك أ َّنه ال ميكن ألحد ،يف ّ
الطاغوت،
أن يأمن عىل حياته أو ماله أو عرضه .ومثل هذا ّ
الظلم يستوجب مقاومة تؤدّي إىل التح ّرر من هذا القيد .وإن آثرت
الجامعة املؤمنة ألاّ تخوض املعركة ض ّد ّ
فإن هذا األخري يفرض املواجهة مع ّ
الطاغوتَّ ،
كل من ال يرىض بسلطانه ،مثلام
فإن املعركة مع ّ
حارب فرعون موىس .58ووفقاً لهذا التّشخيص الذي يقدّمه قطبَّ ،
الطاغوت تصبح أمراً ال مناص منه.
السبيل إىل ذلك يقتيض إبطال سلطان ّ
الطاغوت.
ومن البديه ّيات عند قطب َّأن اإلسالم جاء ليغيرّ وجه العامل ،غري َّأن ّ
واملعركة الكربى التي خاضها جميع ال ّرسل كانت مع ّ
الطواغيت التي تعتدي عىل ألوه ّية الله وتنكر التّوحيد .واليوم،
ظل الجاهل ّية املعارصة تشت ّد املعركة بني الجامعة املؤمنة وبني ّ
ويف ّ
الطاغوت بلبوسه الجديد متخ ّفياً وراء أصنام الوطن
 55ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،4ص .448
 56ـ سيّد قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،6ص .926

 57ـ نفسه ،ج  ،5ص .694
«إن ّ
 58ـ ّ
الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ،حتى لو آثرت هي ألاّ تخوض معه المعركة» ،نفسه ،ج  ،8ص .1318
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تتمسك الجامعة املؤمنة بالعقيدة بوصفها نفياً ّ
لكل دينونة ،عدا تلك املتّجهة للهَّ ،
ّ
فإن
والشعب والح ّرية وغريها .وإذ ّ
ّ
الطاغوت يف صيغته املعارصة ال يدّخر جهداً يف الترّ ويع والترّ هيب .وأ ّول من يستهدفه هذا التّخويف هو الدّاعية املعادي
الخاصة
ثم ميت ّد القمع ليطال األتباع واألنصار .59ومن الواضح َّأن قطب يل ّمح يف هذا املقام إىل تجربته ّ
للسلطة ـمن أمثاله ـ َّ
ّ
ضمن حركة اإلخوان املسلمني يف مقارعة النّظام النّارصي .ويف إطار هذه التّلميحات ،ال ميلك الكاتب إخفاء انفعاالته
الخاصة فيعمد إىل إصدار ما يشبه الفتوى بتكفري الحاكم ،بل ويصل به الغل ّو ح ّد تكفري من ريض بحكمه ،لتقديره أ ّنه
ّ
ظهري له يف املأساة التي يعيشها الدّاعية .60وينسجم هذا املوقف مع اال ّتجاه العا ّم لفكر صاحب تفسري «يف ظالل القرآن»،
فهو يصوغ تعريفاً لإلميان يخالف التّقليد السنّي ،إذ يرى َّأن ّ
كل جريرة مهام كانت تدخل يف باب «الجاهلية الجديدة»،
السياسة املوروثة عن ابن تيمية وتالميذه .وقد ذهب
أو اإللحاد .وهذه ال ّرؤية تعود إىل أقوال «الحنبل ّية الجديدة» يف ّ
السياس ّية قناعاً عقد ّياً ،عندما زعم َّأن كفر ّ
الطواغيت بحاكم ّية األلوه ّية يخرجهم من امل ّلة.
قطب إىل إلباس هذه الفتوى ّ
وما دام قد استبان له أ َّنه يعيش يف ّ
ظل مجتمع جاهيل يحكمه طاغوت ،فإ َّنه يرسم لنفسه وألتباعه سبيل التّعامل مع
هذا الواقع الشا ّذ .وهكذا يضع ال ّلبنة األخرية يف مرشوع املواجهة التي اقتحمها صحبة رفاقه يف جامعة اإلخوان املسلمني
السليم ملعنى التّوحيد.
ملحاولة إسقاط نظام الحكم القائم وبناء الدّولة اإلسالم ّية ،عىل قاعدة الفهم ّ
ويظهر مماّ تقدّم َّأن الجاهل ّية ّ
والطاغوت متالزمان ،إذ كان أحدهام يقتيض اآلخر .وهام يف تالزمهام يسعيان إىل
توسع قطب يف الحديث عن
غاية واحدة هي تجسيد الكفر بالتّوحيد ،ونقض استتباعاته يف حياة األفراد والجامعات .وإذ ّ
نقائض التّوحيدَّ ،
فإن مراده التّنبيه عىل املخاطر العظيمة النّاشئة من غيبة هذا املبدأ .ومن الواضح َّأن هذا التّعريف
السلبي للتّوحيد عرب مصطلحي الجاهل ّية ّ
والطاغوت ،مَّإنا هو وسيلة الستنهاض مشاعر املؤمنني يك يه ّبوا للدّفاع عن املبادئ
ّ
ال ّروح ّية العظيمة التي أبرزها التّعريف اإليجايب للتّوحيد ،كام عبرّ ت عنه معاين األلوه ّية وال ّربوب ّية والدّينونة والحاكم ّية.
السيايس املتم ّرد.61
وهكذا يظهر جل َّياً ذلك االزدواج الصرّ يح يف تفكري قطب بني طأمنينة املؤمن الورع ،وتو ّتر ّ
الخامتة
ش ّكل الحديث عن التّوحيد محوراً مركز ّياً يف تفسري س ّيد قطب «يف ظالل القرآن» .وإزاء كرثة املعنى يف هذا
املؤسس ،اختار املفسرّ انتهاج ّ
خطة محكمة تو ّزعت مبوجها معاين التّوحيد عىل عدد من الدّوائر الدّالل ّية.
املبدأ الدّيني ّ
وانقسمت هذه الدّوائر بدورها إىل صنفني :ما يع ّرف التّوحيد من جهة معانيه اإليجاب ّية ،وما يع ّرفه سلب ّياً بإظهار العنارص
املناقضة له .واملقصد من الطريقتني واحد ،وهو التّعريف بالتّوحيد من ّ
كل جوانبه ،وإعادة إحياء جذوته يف الوجدان
«إن ّ
الطواغيت يتوجّ هون أ ّو ً
ّ
 59ـ ّ
ليكف عن ال ّدعوة .فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربّه ،واستمسك بأمانة التّبليغ وتبعته ،ولم يرهبه
ال إلى ال ّداعية
ّ
ّ
ّ
التّخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل  ...تح ّولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد ،ث َّم بالبطش والعذاب» ،سيّد قطب،
في ظالل القرآن ،ج  ،8ص .1322
«إن الذي يحول دون تح ّول هذه المجتمعات الجاهليّة إلى النّظام اإلسالمي هو وجود ّ
 60ـ َّ
الطواغيت التي تأبى أن تكون الحاكميّة للهّ  ،فتأبى
ً
ً
أن تكون الربوبيّة في حياة البشر واأللوهيّة في األرض للهّ وحده .وتخرج بذلك من اإلسالم خروجا كامال ...ث َّم هو بعد ذلك وجود جماهير من
البشر تعبد أولئك ّ
الطواغيت من دون للاهّ -أي تدين لها وتخضع وتتبع -فتجعلها بذلك أرباباً متفرّ قة معبودة مطاعة .وتخرج هذه الجماهير بهذه
ّ
العبادة من التّوحيد إلى الشرك» ،نفسه ،ج  ،13ص .2012
 61ـ كانت هذه الفكرة أساس أطروحة الكاتب الفرنسي أولفييه كاريه  Carré Olivierفي كتابه المشار إليه أعاله.
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اإلسالمي املعارص ،عىل نحو مي ّكن من استئناف مسرية األسالف ،والخروج من مأزق ّ
التأخر ال ّراهن .ولكنَّ اللاّ فت يف أثناء
الصياغة املعارصة ملعنى التّوحيدَّ ،أن هذه املقاربة كانت تنحو منحى القراءة اإليديولوج ّية املحكومة
تشكيل هذه ّ
باملواقف املتشنّجة إزاء بؤس الواقع القائم .وقد أفىض هذا الغل ّو إىل إنتاج رؤية طوباو ّية حاملة ،تحتكر الكالم باسم الدّين،
وتعلن عداءها ّ
لكل من خالفها ومل يقبل برؤيتها.
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املصادر:
ـ قطب ،س ّيد ،يف ظالل القرآن ،دار الشرّ وق ،ط 1423 ،32هـ2003 /م (ثالثون جزءاً).

املراجع:
ـ البنّا ،حسن ،رسائل اإلمام حسن البنّا ،املكتبة التوفيق ّية مبرص ،د .ت.
محمد عيلّ ،
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقديم وإرشاف ومراجعة رفيق العجم ،تحقيق عيل دحروج ،مكتبة لبنان،
ـ التّهانويَّ ،
نارشون ،ط .1996 ،1
ـ ابن عبد املحسن البدر ،عبد الرزاق ،املخترص املفيد يف بيان دالئل أقسام التّوحيد ،مكتبة ابن الق ّيم للنّرش والتّوزيع ،ط 1430 ،1ھ/
2009م.
الطربي ،ابن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر ّ
ـ ّ
للطباعة والنّرش والتّوزيع1426 -1425 ،ھ2005 /م.
الطليعة ّ
السرية النبو ّية  ،-2-تاريخ ّية الدّعوة املح ّمد ّية يف م ّكة ،دار ّ
للطباعة والنّرش ،بريوت ،لبنان ،ط  ،1كانون ال ّثاين
ـ جع ّيط ،هشام ،يف ّ
(يناير) .2007
ـ ابن خلدون ،عبد ال ّرحمن ،املقدّمة ،ص  ،159املطبعة األزهر ّية 1348 ،هـ  1930 -م.
ـ ّ
الشهرستاين ،أبو الفتح ،امللل والنّحل ،ج  ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ط 1413 ،2هـ1992 /م
ـ القرطبي ،أبو عبد الله ،الجامع ألحكام القرآن ،تصحيح هشام سمري البخاري ،دار عامل الكتب ّ
للطباعة والنّرش والتّوزيع ،ال ّرياض ،د .ت.
ـ املودودي ،أبو األعىل ،املصطلحات األربعة يف القرآن ،تعريب مح ّمد كاظم سباق ،دار القلم ،ط 1391 ،5ھ1971 /م.
ـ نفسه ،نظر ّية اإلسالم السياس ّية ،الدّار السعود ّية للنّرش والتّوزيع ،ط  1405 ،1هـ1985 /م.
النجار ،خالد ،أبو األعىل املودودي ،شبكة األلوكة.
ـ ّ
- Carré, OLivier, Mystique et politique, lecture révolutionnaire du Coran par Sayyed Qutb, Frère musulman radical, éditions les Cerfs, 1984.
- Id, Eléments de la `aqida de Sayyid Qutb dans Fizilal al-qur´an, Studia islamica, 2000.
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العنف باسم َّ
التوحيد
قراءة في تج ّليات عالقة العنف بالتوحيد في ال ّنصوص
الكتابية
المقدسة لألديان
َّ
ّ
محـمد يوسف إدريس

َّ

«… la confiance et la foi du cœur font et le Dieu et l’idole. […] Ce à quoi, tu attaches ton cœur,
est, proprement, ton dieu» martin luther le grand catéchisme.

ّ
امللخص
نع ّرج يف هذا البحث عىل عالقة العنف باملقدَّس انطالقاً من األديان التوحيد ّية ،وذلك بالبحث يف طبيعة تلك العالقة
وتج ّلياتها وتحديد الدواعي الحقيق ّية وراء متجيد العنف واعتباره مق ّوماً من مق ّومات الدين.
َّإن العنف ال ُيع ّد -يف تقديرنا -من ثوابت نصوص األديان التوحيد َّية ،إذ ال توجود عالقة عضو ّية بني التوحيد والعنف.
خاصة ،وهو ما
متجد العنف وتباركه باسم الله هي من نسج املتخ ّيل الديني أو نتيجة ظروف ّ
فالقصص واألحداث التي ّ
يستدعي من الباحث يف أبعاد العنف يف النصوص املق َّدسة تناول األحداث ضمن سياقاتها النّصية والتّاريخية التي ح ّفت
بتأليف الكتاب املق َّدس واألناجيل والقرآن الكريم.
مل يستطع أتباع األديان الكتابية واملتكلمون باسمها والقامئون عىل أمرها تجاوز املوروث الثقايف والتاريخي الذي مل
يكتف باعتبار املغاير دين ّياً ومذهب ّياً كافراً ،مَّ
وإنا حرص عىل جعله الحامي للرش والخراب الذي نشأ يوم مت ّرد الشيطان عىل
ِ
الله وصدح بالعصيان.
َّإن تفكيك الخطاب الديني يف ما يتع ّلق بهذه املسألة ينتهي بنا إىل اإلقرار بوجود مسافات فاصلة بني النّصوص
نصبوا أنفسهم أوصياء عىل الله ،ومبقتىض تلك
املقدَّسة والتّجارب التّاريخ ّية التي ّأسس لها الفقهاء والكهنة واآلباء الذين ّ
الوصاية ج ّروا املؤمنني إىل حروب س ّموها مق َّدسة ،أزهقت فيها آالف األرواح يك يزداد أصحاب السلطان نفوذاً وماالً.
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مقدّمة:
تؤ ّكد الدراسات املعارصة َّأن نزوع أتباع األديان الكتابية إىل العنف وا ّتخاذهم مواقف متشدّدة من املختلف عنهم
دين ّياً ومذهب ّياً يعود إىل عوامل عديدة ،منها َّأن مفهوم التّسامح ينطوي عىل تعارض واضح مع مبدأ رئيس نادت به
الفلسفي
األديان ،وهو التّعصب للعقيدة .1ذلك َّأن «مفهوم التّسامح هو عبارة عن مكسب جديد ال ميكن فصله عن النّقد
ّ
للحقيقة [ ]...فاملسلمون كاملسيح ّيني ،قد ّ
رشعوا وسنّوا القوانني باسم مزعم امتالك حقيقة الوحي الفريدة واملطلقة».2
فإن االعرتاف باآلخر ُيع ّد شك ًال من أشكال التشكيك يف معتقدات الذات ،وال سبيل إىل تجاوز ذلك إلاّ
وبهذا املعنى َّ
بإلغاء اآلخر ومحوه.
ونحن إذا ما تأ ّملنا تاريخ العالقات التي نشأت بني أتباع األديان الكتابية ،ألفيناه يقوم عىل املراوحة بني التعايش
واالضطهاد ،بني االعرتاف واإللغاء ،وهو ما يدفع إىل التساؤل عن أسباب تلك املراوحة ،ودور الدين فيها؟ وإذا ما كان
هذا الوضع مقترصاً عىل األديان التوحيد ّية دون غريها من األديان؟ وهل يرتبط العنف بالدين ارتباطاً وثيقاً؟ وأيّ دور
نهض به العنف يف التّأسيس للوجود اإلنسا ّين وفق النّصوص الدين ّية؟ وكيف يتقدَّس العنف؟ وهل َّمثة عالقة عضو ّية بني
فكرة التوحيد والعنف؟ وهل األديان التوحيد ّية أكرث تحريضاً عىل مامرسة العنف ـ عىل النحو الذي ذهب إليه “يان
أسامن”3ومن ا ّتبعه من الدارسني -من غريها من األديان؟
أسئلة نتّخذها منطلقاً لنا يف مساءلة تج ّليات العنف ودالالته يف النصوص املق َّدسة لألديان الكتابية ،وذلك يف مبحثني:
يدور األ َّول يف فلك مفاهيم ثالثة ،وهي :العنف واملق َّدس والتوحيد .أ َّما يف الثاين ،فنقف فيه عىل بعض مظاهر العنف
وتجلياته وما علق به من دالالت يف النصوص املق َّدسة لألديان الكتاب ّية (اليهود ّية ،املسيح ّية ،اإلسالم) ،ويف ثنايا املبحثني
نضع عىل ّ
املحك جملة من النظر ّيات التي قاربت العنف يف األديان الكتاب ّية.
ويهدف عملنا أساساً إىل إعادة النظر يف ثنائ ّية “العنف واملقدَّس” يف األديان الكتاب ّية /التوحيد ّية ،وذلك برفع
االلتباس أو الخلط الذي وقعت فيه أغلب الدراسات املعارصة التي ذهبت إىل القولَّ :إن األديان التوحيد ّية أكرث اعتامداً
للعنف من غريها من األديان التّعدد ّية وغري التّوحيد ّية (مثل البوذ ّية).
1ـ يف دائرة العنف واملقدّس
لقد ا ّتخذت الدراسات املعارصة من ثنائية “العنف واملقدّس” موضوعاً رئيساً لها .ونحن إذا ما د ّققنا النّظر يف تج ّل ّيات
العالقة الجدل ّية القامئة بني العنف واملقدَّس يف متون النصوص املق َّدسة لألديان الكتابية ،ألفيناها تدور يف فلك الثالوث
1ـ ّ
ص والقراءة في الثّقافة العربيّة
الطاهر المناعي ،قيم التّراث /قيم الحداثة بين المطابقة والتّعارض ،روح التّحرّ ر في القرآن نموذجاً ،ضمن كتاب النّ ّ
ّ
اإلسالميّة ،مركز ال ّدراسات اإلسالميّة بالقيروان ،جامعة الزيتونة ،تونس ،1999 ،ص .218
 2ـ محمّد أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،تعريب هاشم صالح ،دار السّ اقي ،ط ،1لندن ،إنجلترا ، 1990،ص .115
3 . Jan Assmann, the Price of Monotheism, Translated by Robert Savage, Harvard University Press, 1998.
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اآليت :العنف ،املقدّس ،التّوحيد (اإلله /الله) .عىل َّأن تحديد دالالت املفاهيم الثالثة ّ
يظل مسألة عص ّية عىل التح ّقق ،وآية
ذلك َّأن مختلف املقاربات والنظريات التي عُ نيت باملبحث تناولت العالقة القامئة بني “العنف” و”املقدَّس” انطالقاً من
تج ّلياتهام ومظاهر وجودهام يف النصوص املقدَّسة ّ
والظواهر الدين ّية دون الوقوف عىل حدّيهام.
أ .العنف ورضورة الوجود:
تذهب أغلب الدراسات املعارصة إىل اعتبار العنف ظاهرة اجتامع ّية تنمو وترتعرع ك ّلام تداخلت مستويات العالقات
االجتامع ّية وتش ّعبت ،أو ك ّلام تضاربت املصالح وتباعدت الغايات واملرامي ،4عىل َّأن العنف يف تقديرنا ليس بالظاهرة
االجتامعية فحسب ،مَّ
وإنا هو أيضاً ظاهرة وجود ّية ،ذلك َّأن اللجوء إليه كان رضورة اقتضاها احتكاك اإلنسان بالعامل .فلنئ
كانت “فكرة الحرب هي مقياس فكرة االجتامع”َّ ،5
فإن العنف هو أ ّول أشكال تفاعل اإلنسان مع العامل.
وال يفوتنا يف هذا السياق اإلشارة إىل َّأن “رونيه جريار” ( 1923م 2015 -م)  René Girardيف كتابه «العنف
واملقدّس» 6قد نّبي َّأن العنف الذي تحفل به األساطري والنصوص املقدّسة هو تعبري عن رغبة التّم ّلك لدى اإلنسان ،ذلك
َّأن هذه الرغبة يف تقديره أصل العنف ومنشؤه من جهة ،ومن جهة أخرى ذهب إىل القولَّ :إن «رغبة العنف» 7تقوم عىل
ثالثة أضالع ( ،)un triangle du désirوهي :الراغب ( ،)Sujet du désirوموضوع الرغبة ( ،)Objet du désirوالغريم
الذي ينهض بدور املنافس ( )Rivalمن جهة ،ومن جهة أخرى الحظ َّأن رغبة التم ّلك ترضب بعمق يف ّ
كل نفس برش ّية،
وهي رغبة محاكية ( ،)Le désir mimétiqueمبعنى َّأن املرء ال يرغب يف يشء من األشياء إلاّ َّ
ألن غرينا يرغب فيه.8
ال مرية يف َّأن رغبة التّم ّلك مت ّثل سبباً للعنف يف بعض األحيان مثل رصاع قابيل وهابيل ،9ولكنَّها رغم ذلك ال ُتخفي
أهم دواعي االحتكام إىل العنف يف النصوص املقدّسة،
َّأن ملسألة ُ
العنف أبعاداً أخرى؛ منها رغبة البقاء التي ُتع ّد يف تقديرنا ّ
وخاصة العنف الذي يتّخذ من الدفاع عن اإلله/
ال س َّيام العنف الذي متارسه الجامعة الدين ّية عىل غريها من الجامعات َّ
حجة ودعامة.
الله أو االمتثال ألوامره ّ
َّإن النظر يف تج ّليات العنف يف حياة اإلنسان عىل النحو الذي تب ّينه النصوص املقدَّسة يجعلنا أمام ُمفارقة مخصوصة
تتم ّثل يف جعل العنف رضورة ،ذلك َّأن إثبات الذات وتأكيد وجودها يقتيض بالرضورة مامرسة العنف عىل اآلخر
(الطبيعة ،اإلنسان ،)... ،وهو تعبري عن العالقة التي يرغب اإلنسان يف إقامتها مع مختلف املوجودات التي تحيط به،
وذلك ما دفع باإلنسان -يف تقديرنا -إىل جعل مامرسة الق ّوة  La Forceمن أجل فرض موقف أو رأي أو تربير مامرسة
4 . Marguerite -Marie Thiollier, Dictionnaire des religions, La rousse, Paris 1966.
 5ـ مارسيل غوشيه وبيار كالستر :في أصل العنف والدولة ،تعريب علي حرب ،دار الحداثة ،ط  ،1بيروت لبنان ،1985 ،ص .80
6 . René Girard, La violence et le sacré, Hachette, collection Pluriel, 1987.
7 . Ibid, ch VI.
8 . Ibid, Ch VI, Ch VII.
9 . Marguerite -Marie Thiollier, Dictionnaire des religions, (op cit), article «Abel».
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مرشوعة .10عىل َّأن الرشع َّية يف هذا السياق ال ىّ
تتأت من املرجع ّيات التي يستند إليها اإلنسان (دين ّية ،سياس ّية ،اجتامع ّية،
 )...بقدر ما هي رشع ّية وجود ّية.
وبناء عىل ذلك يغدو العنف فع ًال 11مرشوعاً ،سواء استم ّد تلك الرشع ّية من الرغبة أو من املق َّدس (الجهاد يف سبيل
يغض النّظر عن األبعاد املذمومة يف العنف الذي ّ
اآللهة) 12أو من غريهام ،وبهذه الطريقة ُّ
يظل شئنا أم أبينا مامرسة تروم
إكراه اإلنسان عىل تبنّي مواقف ومامرسات ال تتامىش بالرضورة مع قناعاته ورغباته.
ب .عنف املقدّس أم تقديس العنف
تبي دالالت عالقة اإلنسان بالعنف يف النصوص الدين َّية مسألة ليست من اليرس مبكان ما مل نبحث يف أمرين،
َّإن نّ
وهام :عالقة اإلنسان باألرض ومنزلتها عنده من ناحية ،وكيف وقع ا ّتخاذ العنف املس ّلط عىل اآلخر -أ ّياً كان (إنسان/
حيوان) -شك ًال من أشكال التعبري عن تلك العالقة من ناحية أخرى.
يبدو َّأن اعتامد العنف أسلوباً للتعبري عن املواقف املختلفة يف عالقة الذات باآلخر هو الدرجة األوىل التي يح ّقق
بها اإلنسان وجوده األريض ،فمنذ رصاع ابني آدم كان العنف مامرسة شديدة االلتصاق باإلنسان معبرّ ة بامتياز عن
«إنسان ّيته» .وهو ما ن َّبه إليه ّ
كل من أمارتيا كومار سن ( 1933م Amartya Kumar Sen).. -وهانس ياوس ( 1949م)...-
 Hans Joasإذ عمال عىل إثبات العالقة الوطيدة التي تجمع العنف بالهو ّية من مستويات عديدة .فـ “كومار سن” ربط
وبي وهم هو ّية متف ّردة تعتقد خطأ َّأن اآلخر مبختلف
بني وحش ّية اإلنسان ورصاعاته الدامئة ودمو ّيته اللاّ محدودة ،نّ
ويؤسس لزوالها .13أ َّما “ياوس” ،فقد أشار إىل رضورة الوعي َّ
بأن الدّين ُيع ّد شك ًال من أشكال التّعبري عن
رضوبه يهدّد األنا ّ
رغبة اإلنسان يف مامرسة العنف ،14وذلك الرتباط العنف يف األديان بالتق ّرب من الله أو نرصته.
فال ّلجوء إىل العنف دفاعاً عن الله أواملوت تنفيذاً ألوامره وامتثاالً ملا أراد هو صياغة جديدة ألسس العنف .ذلك َّأن
توحيد الله والتق ّرب منه بالعنف يرمز يف تقدير هانس ياوس إىل “الحقيقة” التي نؤمن بها و ُندافع عنها ونسعى إىل ْأن
صحتها من ناحية ،ومن ناحية أخرى نّبي “ياوس” أ َّننا عندما نح ّمل اإلميان
ُنقدّم أنفسنا -واآلخرين -قرباناً يف سبيل إثبات ّ

 10ـ راجع مقال أندري الالند «تحديد المفهوم» ضمن كتاب العنف ،ترجمة محمّد الهاللي وعزيز لزرق ،سلسلة دفاتر فلسفية ،دار توبقال للنشر ،ط ،1
الدار البيضاء ،المغرب ،2009 ،ص .11 -10
 11ـ راجع بيتر برجر ،القرص المقدس عناصر نظريّة سوسيولوجيّة في الدين ،عرَّ به عبد المجيد الشرفي وآخرون ،مركز النشر الجامعي ،ط  ،1تونس،
 ،2003ص .73
12 . RenéGirard é & Jean-Michel Oughourlian, &Guy Lefort,Des choses cachées depuis la fondation du monde , Biblio

Essais, Paris ,1983,PP 35- 45.

13 . Amartya Sen, Identité et violence, Ed Odile Jacob, Paris 2015, Ch I «La violence de L’illusion», Ch VIII
«Multiculturalisme et liberté».
14 . Faith as an option: possible futures for Christianity, Series Cultural Memory in the Present. Translated by Alex Skinner. Stanford
University Press, Stanford, California, USA, 2014, p 102-115ch VIII: Religion and violence.
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مسؤول ّية العنف الدّيني نخطئ كثرياًَّ ،
ألن األصل يف األشياء البحث يف مدى قدرة الدين عىل إنتاج السالم وأسس التعايش
بني املختلفني يف ح ّيز ثقايف أو اجتامعي واحد.
وال غرابة يف ذلك ،فاألديان لها القدرة عىل تحقيق ذلك متى استطاعت مقاومة ّ
كل املحاوالت التي تروم
استغاللها سياسياً.
2ـ التّوحيد والعنف:
بالطقس التّعبديّ  ،ومبجموعة من ّ
يظل العنف يف النّصوص الدّين ّية موصوالً ّ
ّ
الظواهر ال ّثقاف ّية (الدّفن ،نشأة العمران
واالجتامع البرشي) .ويف شأن هذه املسألة ال ب ّد من اإلشارة إىل ا ّتفاق النصوص الدين َّية يف جعل العنف موصوالً باآلخر
(الحيوان ،اإلنسان )... ،من جهة ،ومن جهة أخرى فإ َّنها جعلت من طلب رضا الله سبباً يف اشتعال نار العنف .عىل ّأن
ا ّتفاق النّصوص املقدّسة يف هذا الجانب ال يخفي اختالفها يف تناول عالقة العنف باملقدَّس.
ويف ما يتع ّلق بهذه املسألة نتساءل عن األسباب التي دعت إىل االختالف ،وما تر ّتب عىل االختالف من رضورة الوعي
َّ
نص إىل آخر ،ومن سياق إىل آخر يف ّ
النص الواحد.
مظان ّ
بأن العنف له دالالت ُمتح ّولة من ّ
ولكن قبل التط ّرق إىل هذه املسألة نشري إىل َّأن األديان الثالثة التي نقارن بينها (اليهود َّية ،املسيح َّية ،اإلسالم) قد
الساموية ،ونحسب َّأن
ا ّتخذت تسميات عديدة منها :األديان الكتاب ّية واألديان التوحيد ّية واألديان اإلبراهيم ّية واألديان ّ
تعدّد التسميات املعتمدة يف اإلحالة عىل تلك األديان يعبرّ عن الصعوبة التي يجدها الباحث املقارن يف إيجاد الجوامع
بينها ،فنعتها بـ«األديان التوحيد ّية» يخفي جزءاً مهماَّ ً من االختالف القائم بينها ،ذلك َّأن التوحيد فيها مل يتخذ شك ًال
واحداً ،بل َّإن النصوص املق َّدسة لألديان الثالثة مل تعبرّ عن رؤية توحيد ّية واحدة.
لقد أثبتت الدراسات املقارنة َّأن اليهودية جمعت بني الوثن ّية والتوحيد ،فبالرغم من اعتناق اليهود للتوحيد فإ ّنهم
ظ ّلوا إىل زمن عزرا ونحميا - 15أي ما بعد السبي البابيل -مشدودين إىل اآللهة املتعدّدة .16ونقدّر َّأن ذلك مل يكن وضعاً
خاصاً ببني إرسائيل ،فاألديان ذات املنزع التوحيدي مثل الزرادشتية واألخناتونية التي أ ّثرت يف اليهود ّية مل تستطع بدورها
ّ
الحس ويعتقد فيها ،ومتد ّين لها» .18ولكنَّ
تحقيق رؤية توحيدية واضحة ،17فالله عند املرص ّيني كان «ق ّوة كربى غائبة عن ّ
هذا االعتقاد مل مينع من االعتقاد يف وجود أكرث من إله.

15 . Andre Marie Gerard Assisté deAndrée Nordon Gerard, Dictionnaire de la Bible, Robert Laffont, Paris1989.
 16ـ سهيل ديب ،التوراة بين الوثنية والتوحيد ،دار النفائس ،ط  ،2بيروت ،لبنان ،1985 ،ص .43
17 . Jan Assmann, Moses the Egyptian the Memory of Egypt in Western Monotheism, Harvard University Press 2009.
 18ـ يوسف الصديق ،اآلخر واآلخرون في القرآن ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط  ،1بيروت ،لبنان  ،2015ص  31-30وص .102
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ويعبرّ ذلك عن صعوبة استقرار مبدأ التوحيد يف اليهود ّية ،وكذا الشأن بالنسبة إىل املسيح ّية التي حرصت عىل اإلقرار:
«باألب ّوة وتأكيد ا ّتصال عيىس املسيح بالذات اإللهية» ،19وهي أركان سارع اإلسالم إىل رفضها واعتبارها شك ًال من أشكال
املتجسد وتيسء ملبدأ التّوحيد.
الرشك بالله ،أل َّنها تق ّوض صورة اإلله املتعايل غري
ّ
وقد تر ّتب عىل هذا االختالف جدل بني أتباع األديان ،فمثلام رفض اإلسالم عقيدة التّثليث (يسوع اإلله) رفض التّص ّور
اليهوديّ لأللوه ّية ،ويعود ذلك إىل ما ينطوي عليه التّص ُّوران (اليهودي ،املسيحي) من نفي ملبدأ التّوحيد عىل النّحو الذي
يعتقد فيه املسلمونّ .
بالصفات واألفعال املنسوبة إىل الله يف «التّوراة» ،ويف
ولعل ذلك ما دعا املسلمني إىل التّعريض ّ
«األناجيل» (التّشبيه ،التّجسيم.20)... ،
َّإن العالقة بني أتباع األديان التوحيد َّية قامت عىل االقتتال أكرث من التواصل البنّاء ،وذلك انطالقاً من اعتقاد ّ
كل
جامعة دين ّية َّأن يف عقائد اآلخر انحرافاً عن الرصاط املستقيم .وقد أسهم الفاعلون االجتامع ّيون واملتك ّلمون باسم الله يف
تأجيج تلك املواقف العدائ ّية ومامرسة العنف املتبادل (الحرب .)... ،عىل الرغم من َّأن مامرسة العنف ض ّد اآلخر مل تكن
من قواعد التعامل معه يف النص املق َّدس اإلسالمي .فاملتأ ّمل يف القرآن يعي جيداً َّأن مواقف اآلخرين من املؤمنني هي
املقياس املحدّد لنوع العالقة وأساليب التواصل معهم .و َما مامرسة العنف عليهم سوى نتيجة وقائع تاريخ ّية ُز ّج فيها
بالدين لكسب املؤ ّيدين واألنصار.
ويف هذا السياق نتساءل :هل العنف جزء ال يتجزّأ من بنية الديانات التوحيد َّية؟ وهل العنف املتجليّ يف العهد
متأصل فيها ،وثابت من ثوابتها؟
القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم ّ
وضح ّ
لقد ّ
كل من «هانس كونغ» ( 1928م Hans Kung)... -و«يان أسامن» ( 1938م Jan Assmann)... -و”جون
فلوري»َّ 21 Jean Fleuryأن الدّعوة إىل مامرسة العنف عىل املختلف دين ّياً ال ترقى إىل مرتبة العقيدة ،ذلك َّأن الدّعوة إىل
العنف مسألة تتجاوز الدين .فقد ّ
وضح األ ّول َّأن تاريخ البرش ّية ميلء بالعنف قبل ظهور التوحيد ،مؤ ّكداً َّأن ا ّتهام األديان
الثالثة -أل َّنها توحيد ّية -بأ َّنها أكرث جنوحاً إىل استخدام العنف من األديان التّعدد ّية وغري التّوحيد ّية (مثل البوذ ّية) مسألة
السامت املميزة لألديان التوحيدية؟ وهل ُتع ّد األديان
عارية من ّ
الصحة ،متسائ ًال« :هل االستعداد الستخدام الق ّوة من ّ
التوحيد ّية األديان الوحيدة غري املتسامحة وغري السلم ّية واملستعدّة الستعامل العنف»22؟
سؤاالن يحتويان يف ثناياهام عىل نفي قاطع لوجود عالقة عضو ّية بني التوحيد والعنف ،وليك يؤ ّكد ذلك ذهب
«هانس كونغ» إىل القولَّ :إن النظر يف تاريخ األديان التوحيد ّية يثبت َّأن استخدامها للعنف كان متع ّلقاً مبجموعة عوامل
 19ـ الحبيب عيّاد ،التوحيد في األديان الكتابية ،المركز القومي البيداغوجي ،جامعة الزيتونة ،وزارة التعليم العالي ،تونس ،ط  .1998 ،1ص .21
 20ـ نشير إلى َّ
أن سعد بن كمّونة عمد في «تنقيح األبحاث في الملل الثّالث :اليهوديّة والمسيحيّة واإلسالم ،دار األنصار ،ط  ،2دون مكان( ،د .ت) .في الفصل
إن اإلسالم لم يخل من الم َُشبِّهة ،مبيّناً ّ
الرّ ابع إلى الر ّد على المسلمين بالقولّ :
القرآني آيات عديدة فيها تجسيم هلل .راجع ص  67وما بعدها.
ص
أن في النّ ّ
ّ
21 . Jean Floir, Guerre sainte, jihad, croisade Violence et religion dans le christianisme et l’islam, collection Points Histoire, Seuil,
Paris, 2002.
22 . Hans Küng, Religion, violence and holy wars , International Review of the Red Cross,N0 858, Volume 87, 2005, P 254.
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وظروف كانت تشعر فيها الجامعة املؤمنة بأ َّنها مهدّدة يف وجودها .أ ّما الثاين ،فقد م ّيز يف كتابيه «موىس املرصي»
و«التمييز املوسوي» بني الدعوة إىل العنف واعتامد العنفَّ .
ألن النّصوص املقدّسة لألديان الكتابية ال ترفض العنف وال
تدين -يف أغلب األحايني -مامرسته عىل املك ّذبني وأعداء الله .فهيْ ،
وإن ح ّرمت طقوس التضحية بالبرش (اليونان والرومان
والفرس) ،فإ َّنها دعت إىل سفك دماء الخصوم باسم اإلله.24

23

عنف يستمد رشعيته من االعتقاد يف رضورة وجود حقيقة واحدة ،وهو ما جعل «يان أسامن» يرى َّأن املشكلة
الرئيسة بالنسبة إىل األديان الكتابية ليست يف االعتقاد بإله واحد ،ولكن يف االعتقاد بوجود حقيقة واحدة ومتعالية عىل
التاريخ والواقع البرشي .أ َّما بالنسبة إىل «جون فلوري» ،فاملسألة ال تتعلق مببادئ التوحيد بقدر ما تتصل بواقع ّ
كل دين
وبنيته ،ففي تقديره يعود تفاوت درجات العنف يف األديان الكتاب ّية  -وهو يرى َّأن اإلسالم أكرث األديان الكتاب ّية عنفاً يف
حني َّأن املسيح ّية أق ّلها تحريضاً عىل اعتامده -إىل قيامها عىل أسس مختلفة باختالف الظروف الحا ّفة بنشأة ّ
كل دين،
وهو ما يعني َّأن الدعوة إىل مامرسة العنف باسم اإلله الواحد مل تتّخذ شك ًال واحداً يف ّ
مظان النصوص املق َّدسة .ويرت ّتب
عن ذلك اختالف مواقف أتباع ّ
كل دين من العنف من ناحية ،ومن ناحية أخرى نجد «جون فلوري» ينفي وجود عالقة
املؤسسة -ال س َّيام السياس ّية-
تالزم ّية بني الدين والعنف ،فهو ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الدين سبب العنف ،ذلك َّأن ّ
ا ّتخذت الدين مط ّية إلعطاء العنف رشع ّية الوجود.
1ـ مظاهر العنف املس ّلط عىل أتباع األديان املختلفة :بني النصوص املقدّسة واملامرسات التاريخ ّية
أ .العنف يف العهد القديم:
تكرث يف “العهد القديم” اآليات التي تأمر بني إرسائيل بعدم التواصل أو التعامل مع الغرباء الذين ُوسموا بنعوت
عديدة أه ّمها أ َّنهم عابدو األوثان .25ففي أغلب أسفار العهد القديم -ال س ّيام األسفار التاريخ ّية وأسفار األنبياء -ال ُيقصد
وإنا يقصد بالغريب العابد ّ
بالغريب الزائر أو القادم من البالد البعيدة ،مَّ
وإن كان من ّ
لكل آلهة غري يهوهْ ،
الشعوب
املجاورة لبني إرسائيل.26
وما يلفت االنتباه َّأن مواقف بني إرسائيل من الغريب مل تتّخذ ُبعداً واحداً ،ففي مواضع عديدة غفر ال ّر ّب اإلله
ألعداء شعبه (أهل نينوى) وللغرباء ا ُملقيمني وسط إرسائيل .27وذلك يف فرتات االستقرار والسلم ،ففي تلك الفرتات ا ّتخذ
23 . Jan Assmann, Moses the Egyptian the Memory of Egypt in Western Monotheism, (op cit).
 24ـ للتوسع في هذه المسألة اُنظر أيضاُ كتابه:
University of Wisconsin Press, 1ed, 2008.Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism, God and Gods.

 25ـ راجع العهد القديم ،سفر عزرا  ،3 -1/10سفر ملوك األوّل .13 -9/11
 26ـ ي ّ
ُوزع الغريب في «العهد القديم» على ثالثة أصناف :فهو ابن األمم األخرى المجاورة إلسرائيل (الكنعانيون والحثيون ،)...وهو عابر السّ بيل ،وهو
أيضاً اليهودي من غير أصل عبراني ،وهو المقصود في أغلب المواضع.
 27ـ العهد القديم ،سفر يونان ،10/3سفر العدد.26/15
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الرب اإلله تو ّعد امللك
بنو إرسائيل مواقف إيجاب ّية من اآلخر ،فاالعتداء عليه عُ ّد من الذنوب التي ال ُتغفر ،من ذلك َّأن ّ
داود بالعقاب الشديد بسبب دفعه بأوريا الح ّثي إىل املوت قصد الزّواج بامرأته .28وال غرابة يف ذلك ،فال ّر ّب اإلله بارك
اآلخر مثلام بارك بني إرسائيل.29
ويف املقابل َّ
فإن آيات عديدة من «العهد القديم» جعلت من العنف واإلقصاء عامد العالقة القامئة بني بني إرسائيل
واملغاير دينياً وثقافياً .30وخري مثال عىل ذلك ما رواه مد ّون «سفر التكوين» من إقدام شكيم  Shechemبن َح ُمور
الح ِّويَّ  Hamoraعىل اغتصاب دينة  Dinahبنت يعقوب من لَ ْي َئ َة .Leah
ِ
وقد روى «العهد القديم» كيف سعى األب وأبنا ُؤه إىل قتل ا ُملعتدي عىل رشفهم ،وبالرغم من َّأن شكيم قام بخطبة
دينة من أبيها يعقوبَّ ،
فإن األب وأبناءه عمدوا إىل الحيلة ،فد ّبروا ملقتل أهل شكيم ،وذلك ْ
بأن اشرتطوا للموافقة عىل
زواج «شكيم» بـ «دينة» خنت ّ
كل َمن يف املدينة من ذكور ،وملَّا كان اليوم ال ّثالث من الختان ،وبينام كان أهل شكيم
وب ِش ْم ُع َ
ون َوالَ ِويَ أَ َخ َوا ِدي َن َة َوأَ َخ َذ ُك ُّل َو ِاح ٍد َس ْي َف ُه َوأَ َت َيا إىل ا ْل َم ِدي َن ِة ِبأَ ْم ٍن َو َق َت َال ُك َّل َذ َك ٍرَ .و َق َت َال
يتوجعون قام ابنا « َي ْع ُق َ
ّ
وب َعلىَ ا ْل َق ْتلىَ َو َن َه ُبوا ا ْل َم ِدي َن َة ،ألَ َّن ُه ْم
يم َو َخ َر َجاُ .ث َّم أَ ىَت َبنُو َي ْع ُق َ
الس ْي ِف َوأَ َخ َذا ِدي َن َة ِمنْ َب ْي ِت َش ِك َ
َح ُمو َر َو َش ِك َ
يم ا ْب َن ُه ِب َح ِّد َّ
َن َّج ُسوا ُأ ْخ َت ُه ْمَ ،غ َن َم ُه ْم َو َب َق َرهُ ْم َو َح ِم َريهُ ْم َو ُك ّل َما فيِ ا ْل َم ِدي َن ِة َو َما فيِ ا ْل َح ْق ِل أَ َخ ُذوهُ َ .و َس ُبوا َو َن َه ُبوا ُك َّل َث ْر َو ِت ِه ْم َو ُك َّل أَ ْط َفالِ ِه ْم
وت».31
َو ِن َسا َءهُ ْم َو ُك َّل َما فيِ ا ْل ُب ُي ِ
عبرَّ الضمري الديني من خالل هذا الحدث ا ُملتخ ّيل عن الخصوص ّية الفكر ّية والدّين ّية التي بنت عليها الجامعة
اإلرسائيل ّية وعيها بذاتها وصلتها باآلخر ،ذلك َّأن يعقوب أقام بني أهل شكيم /نابلس العابدين «لآللهة الغريبة» .32وذلك
السالم التي قدّمها شكيم وأبوه يوم قاال ليعقوب وأهله« :لِن َِص َري َش ْعباً َو ِاحداً».33
ما دفع به إىل رفض دعوة ّ
وقد نرى يف نهب املدن وتخريبها فساداً وعدواناً ،بينام يرى فيه يعقوب ثأراً لرشف ابنته دينة ،وتحقيقاً إلرادة ال ّله
السيف ،ذلك َّأن ال ّله قد أعطى يعقوب العهد
الذي وعده بأرض كنعان -مبا يف ذلك مدينة شكيم -وال يكون ذلك إلاّ بح ّد ّ
يوم صارعه واخترب بأسه وشدّته وقسوته.
والحاصل َّأن العنف واالنتقام من اآلخر والرغبة يف محوه هي من أشكال التّعويض النّفيس .وقد نهضت األحداث
مهم يف إعطاء الجامعة اليهود ّية خصوص ّية ودوراً يف التّاريخ السيايس للمنطقة ،34فجامعة
ا ُملتخ ّيلة يف هذا املجال بدور ّ
 28ـ انظر العهد القديم ،سفر صموئيل الثاني .19 -10/12
 29ـ انظر العهد القديم ،سفر ّ
الالويين 34/19و 2/20و ،16/24سفر العدد  ،14/9سفر التّثنية 17-16 /1و.19-18/10
 30ـ انظر العهد القديم ،سفر زكريا .15-12/14
 31ـ انظر العهد القديم ،سفر التّكوين .29-25/34
 32ـ انظر العهد القديم ،سفر التّكوين .4/35
 33ـ انظر العهد القديم ،سفر التّكوين .22/34
 34ـ انظر العهد القديم ،سفر يشوع .20-27 /9
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والسياس ّية للمنطقة ،إذ ظ ّلت الجامعة قبائل رعو ّية ،ال أرض لها
إرسائيل مل تستطع االنغامس يف الحياة ال ّثقاف ّية والدّين ّية ّ
وال تاريخ ،وال وزن لها يف املنطقة ،بل يكاد أهل تلك املنطقة من ح ّثيني وأ ُموريني وكنعانيني ...وغريهم ال يشعرون بوجود
هؤالء البدو.
يخص مظاهر العنف وتجلياته يف «العهد القديم» ،فقد ن َّبه «هانس كونغ» إىل َّأن الروايات التورات ّية
أ َّما يف ما ّ
املمجدة للعنف ال تعدو ْأن تكون شك ًال من أشكال التعويض النفيس عماَّ القاه بنو إرسائيل يف كنعان ويف بالد السبي
ّ
(بابل) من عنف جعلهم يشعرون باالضطهاد والقمع.
أهم
وال يخرج عن هذا األفق ما ُنسب إىل ال ّر ّب اإلله من صفات حرب ّية ،ومن استعامل العنف .فالق ّوة هي من ّ
سامت ال ّر ّب اإلله ومالئكته ،وال يسعنا يف هذا املجال إلاّ اإلشارة إىل َّأن امتالك الق ّوة عُ ّد معياراً من معايري اصطفاء ال ّر ّب
اإلله لبعض األنبياء /األجداد ومباركته لهم ،مثلام هو الشأن بالنسبة إىل يعقوب الذي ذكر «سفر التّكوين» أ َّنه لقي ال ّر ّب
اإلله يف الحلم ،ويف اليقظة عدّة م ّرات .وقد كانت تلك اللقاءات تعبرياً صادقاً عن وقوف ال ّر ّب إىل جانبه ،إذ ك ّرر ال ّر ّب اإلله
يف ّ
وبُ :ق ِم
كل لقاء ُوعوده التي سبق ْأن أعطاها ليعقوب ،ففي اآلية األوىل من األصحاح الخامس وال ّثالثني « َق َال الل ُه لِ َي ْع ُق َ
يسو أَ ِخ َ
اصن َْع هُ ن َ
يت إِيل َوأَ ِق ْم هُ ن َ
َاك َم ْذ َبحاً لِ َّل ِه ا َّل ِذي َظ َه َر لَ َك ِح َ
يك».
اِ ْص َع ْد إِلىَ َب ِ
َاك َو ْ
ني هَ َر ْب َت ِمنْ َو ْج ِه ِع ُ
حدّد ا ُملتخ ّيل ليعقوب مكان إقامته ورسم له ما يجب ْأن يقوم به ،فال ّر ّب اإلله هو منْ كان يحمي يعقوب ويتولىّ
إرشاده ملا فيه الخري له ،عىل َّأن أطرف ما يف هذه اللقاءات ذلك العراك الذي دار بني يعقوب والغريب .وقد بدا هذا
السفر حملنا إىل وجهة أخرى ،فرنى يف ذلك ا ُملصارع
العراك أمراً مألوفاً يقوم بني عابر سبيل وقاطع طريق ،إلاّ َّأن ُمد ّون ّ
ليعقوب « َفن ئيل» ْأي «وجه ال ّله» ،لندرك َّأن ال ّر ّب اإلله صارع يعقوب يك يخترب ق ّوته ،فلماّ ظهر له من ق ّوة يعقوب
وشدّة شكيمته ما أرضاه ،سماّ ه «إرس -ئيل» ْأي «املجاهد مع الله».35
أعطت األحداث ا ُملتخ ّيلة يعقوب رشع ّية إله ّية ت ّربر أفعاله من جهة ،ومن جهة أخرى أخربت عن رشط من رشوط
فمباركة يعقوب ّمتت بعد انتصاره عىل الغريب ،إذ رفض يعقوب إطالق الغريب قبل ْأن يباركه قائ ًال« :الَ ُأ ْط ِل ُق َك
النب ّوةُ ،
َحتَّى ُت َبا ِر َك ِني».36
النبي إيلياهو أثناء
ّبي إيليا  Elijahهي امتداد لهذا التص ُّور ،ففي «سفر ملوك الثاين» عمد ّ
ونحسب َّأن أفعال الن ّ
وحد لهذه ّ
الطائفة بشق ْيها،
اثنتي عرشة حجرة رمزاً ألسباط اليهود ،فهو يعلن بذلك أ َّنه ا ُمل ّ
ذبحه ألنبياء بعل إىل استخدام ْ
ّيني لتشمل جوانب اجتامع ّية وسياس ّية.
ّبي إيلياهو تتجاوز بهذا املعنى ال ُبعد الد ّ
فرسالة الن ّ
ونحن إذا ما تأ ّملنا تلك العالقة ألفيناها ال تخرج عن السائد بني األمم يف تلك العصور من حروب ومواجهات مستم ّرة
من أجل إثبات الذات ،وآية ذلك َّأن ارتباط حرب يهوه املقدّسة يف «العهد القديم» بانتشار تعدّد اآللهة يف إرسائيل مل
35 . Léon-Dufour Xavier [et al.]: Vocabulaire De Théologique Biblique, Les éditions du cerf, Paris, 1981, Article «Dieu».

 36ـ انظر العهد القديم ،سفر التكوين . 26 /32
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يظهر إلاّ زمن امللوك ،باعتبار َّأن التوحيد الخالص الذي يقوم عىل إنكار وجود آلهة أخرى مل يظهر إال بعد العودة من
السبي البابيل.37
ب .اآلخر يف العهد الجديد :من اإللغاء إىل االعرتاف
تؤ ّكد املباحث املعارصة َّأن املجامع املسكون ّية وما تر ّتب عليها من قرارات كانت تعبرياً عن رغبة أطراف سياس ّية
يف استعامل الدين لخدمة مصالحها بدءاً من مجمع نيق ّية األ ّول  325 Nicéeم ،ففي هذا املجمع عمل اإلمرباطور
قسطنطني األ ّول  Constantin Iعىل جعل املجمع يتّخذ جملة من القرارات التي من شأنها ْأن تساعده عىل توحيد
املسيح ّيني تحت سلطانه.
بالسيايس ،ومن آيات ذلك َّأن نظر ّية
وقد أسهمت النظر ّيات الدين ّية املسيح ّية املتشدّدة يف تداخل الديني
ّ
«أوغستني» Augustine38التي تعترب أكرث النظر ّيات انتشاراً يف الفكر اللاّ هويت املسيحي القديم قد ّ
رشعت للعنف باسم
«الحرب العادلة» من أجل تحقيق أهداف روح ّية ،39ويف ذلك خرق واضح ملا نادت به الكنيسة األوىل .فأوغستني ما ّ
انفك
يدعو باسم املسيح إىل الخروج عن تعاليمه ووصاياه التي ّ
حب اآلخرين والتسامح مع املخطئني.
تحث عىل ّ
م ّيز املسيح يف أكرث من موضع اإلميان من الشرّ يعة ،فاإلميان مسألة تتّصل بالجوهر ال ّ
بالظاهر ،وهي مسألة تتع ّلق
مببدأي املح ّبة والتّآخي باعتبارهام من املق ّومات ال ّرئيسة لإلميان .وقد حدّدت رسائل
بالقلوب ،40وذلك ما دفعه إىل اإلقرار
ْ
أهم تج ّل ّياتها.42
ال ّرسل أبعاد املح ّبة ومظاهرها41وذلك بجعل بذل الحياة من أجل اآلخرين ّ
وال غرابة يف ذلك ،فاملح ّبة يف التّص ّور اإلنجي ّ
يل ماهية الله وجوهره ،43وهو ما جعل اإلميان محاولة لال ّتصاف بصفات
الله .وقد س ّمى التّالميذ هذا األمر «الوالدة ال ّثانية» أو «الوالدة من الله» و«الوالدة من الكلمة» .44وهو ما عبرّ عنه مؤ ّلف
أعامل الرسل يف  18/26بقوله« :لِ َت ْفت ََح عُ ُيو َن ُهم كيَ ْ َي ْر ِج ُعوا ِمنَ َّ
الظ َال ِم إِلىَ النُّو ِرَ ،و ِمنْ َس ْي َط َر ِة َّ
الش ْي َطانِ إِلىَ ال َّل ِه َف َينَا ُلوا ُغ ْف َر َان
37 253. Anton van der Lingen, La guerre et la violence dans la Bible Ed Cerf, collection Lire la Bible, Paris, 2016.
Jean- Marie Marconot, Bernard Tabuce, La Bible et la guerre, la non-violence, PULM, Collection Histoire et sociétés, 2011.

 38ـ أوغسطين اإلفريقي (حوالي  354م 430 -م) صاحب كتاب «االعترافات» الالهوتي والفيلسوف المسيحي الذي ألّف كتابات عديدة اهتم فيها بإشكاليات
متنوّعة أهمها الرد على الطوائف المسيحية (البالجيون ،األريوسيون)...،
39 . Floir, Jean: Guerre sainte, jihad, croisade Violence et religion dans le christianisme et l’islam, (op cit), « La guerre justifiable,
Guerre et christianisme dans l’Empire chrétien ».

 40ـ العهد الجديد :أعمال الرسل  15/9ورسالة إلى العبرانيين  3/12و 10/22والرسالة األولى إلى ثيموثاوس  3/9والرسالة الثانية إلى ثيموثاوس 4/12
ورسالة إلى مؤمني أفسس .3/17
 41ـ العهد الجديد :الرّ سالة األولى إلى ثيموثاوس 1/5-14و 2/15و 6/12والرسالة الثانية إلى ثيموثاوس  1/13و 2/22و 4/12والرّ سالة األولى إلى مؤمني
كورنثوس  13/2و 16/13ورسالة بطرس األولى  1/21-23والرسالة األولى إلى مؤمني تسالونيكي  1/3و 3/6و 5/8والرّ سالة الثّانية إلى تسالونيكي 1/3
ورسالة إلى مؤمني أفسس  6/23ورسالة إلى تيطس .2/2
 42ـ العهد الجديد ،الرّ سالة األولى إلى يوحنّا  3/14-24و.5/2-5
 43ـ العهد الجديد ،الرّ سالة األولى إلى يوحنا .4/7-11
 44ـ العهد الجديد ،الرّ سالة األولى إلى بطرس  1/21-23ورسالة يوحنا األولى 5/1
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ا ْل َخ َطا َيا َو َن ِصي ًبا َب نْ َ
ي ا َّل ِذ ْينَ َت َقد َُّسوا ِب إْالِ مْيَانِ بيِ ْ» .وبذلك م ّيزت النصوص اإلنجيل ّية ورسائل التالميذ بني اإلميان والرشيعة،45
أهم املعاين املتّصلة باإلميان التّح ّرر من ال ّرياء ،ففي
وهو ما يعني َّأن ماه ّية اإلميان ال تكمن يف األعامل 46 ،ذلك َّأن من ّ
يتبي
ال ّرسالة األوىل إىل تيموثاوس  5/1نقرأ« :ا ْل َم َح َّب ُة النَّا ِب َع ُة ِمنْ َق ْل ٍب َط ِاه ٍر َو َض ِم ِري َخالٍ ِمنَ ال ِّر َيا ِء» ،ويف هذا املستوى نّ
يل ملا أق ّرته النّصوص التّورات ّية من رضورة اعتبار ّ
لنا أحد مظاهر تجاوز الخطاب اإلنجي ّ
الصالة،
الطقوس التّعبد ّية (القرابنيّ ،
أهم مظاهر تجاوز العهد الجديد للعهد القديم تتم ّثل يف انفتاح اإلميان عىل غري
 )...مق ّومات رئيسة لإلميان .عىل َّأن ّ
رحب يف أكرث من موضع بإميان
اليهود ،إذ تعدّدت املواضع التي فيها دعوة إىل عدم التّمييز بني اليهوديّ وغريه ،فيسوع ّ
أبناء األمم األخرى به .فاإلميان جعل الكنعان ّية أكرث قرباً للمسيح من بني شيعته.47
أظهر يسوع يف مواضع عديدة من «العهد الجديد» تسامحاً مع أبناء األمم األخرى ،48عىل َّأن ذلك ال يعني بأيّ
حال من األحوال َّأن املسيح قد اعترب األمم املجاورة لبني إرسائيل جزءاً من العهد الذي نادى به ،عىل َّأن مسألة االنفتاح
تظل مسألة غامضة ،ذلك َّأن املسيح ما ّ
عىل اآلخر يف أقوال املسيح ّ
يرصح بأ َّنه جاء ليكمل رشيعة موىس ،49وبأ َّنه
انفك ّ
جاء ليهدي الخراف ّ
الضالة دون غريها من الخراف .50ويف املقابل بنى التّالميذ رؤية واضحة تساوى فيها اليهود بغريهم
51
يع َر ٌّب َو ِاحدٌ » ،52فباإلميان تساوى أهل الختان
(الكنعانيني ،اليونانيني ،)... ،فال فضل ألهل الختان عىل غريهم ،فـ«لِ ْل َج ِم ِ
(اليهود) وغريهم.53
ّ
ولعل هذه املراوحة بني االنغالق واالنفتاح ،بني التسامح والتشدّد ،هي التي دفعت التالميذ إىل التخاصم يف شأن
طرق نرش دعوة املسيح من بعده ،إذ انقسم التالميذ بسبب هذه الدعوة إىل قسمني :قسم أق ّر برضورة االنفتاح عىل
األمم األخرى ،وقسم آخر عمد إىل االنغالق.

 45ـ العهد الجديد ،الرّ سالة األولى إلى مؤمني روما 3/27-30
 46ـ العهد الجديد ،رسالة إلى العبرانيين .6/1
 47ـ العهد الجديد ،إنجيل متّى .15/21-28
 48ـ العهد الجديد ،إنجيل يوحنّا.24-21/ 4
 49ـ العهد الجديد ،إنجيل متّى .5/18
 50ـ العهد الجديد ،إنجيل متّى .15/24
 51ـ العهد الجديد ،الرّ سالة إلى مؤمني غالطية .5/6
 52ـ العهد الجديد ،الرّ سالة إلى مؤمني روما  10/6-13والرّ سالة إلى مؤمني أفسس .4/5
 53ـ العهد الجديد ،أعمال الرّ سل  14/27و 20/21والرّ سالة إلى مؤمني روما  3/31و ،11/25-36وللمساواة بين اليهود وغيرهم أسباب عديدة ،أهمّها َّ
أن
التّالميذ في سياق بحثهم عن مجال جديد لل ّدعوة باسم المسيح سعوا إلى االنفتاح على غير اليهود الذين واجهوا التّالميذ واضطهدوهم.
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وقد عبرّ ت عن ذلك الخصومات التي قامت بني برنابا وبولس من جهة ،وبني بطرس وأغلب ال ّرسل من جهة أخرى،54
ذلك َّأن االنفتاح عىل األمم املجاورة فيه مخالفة ملامرسات املسيح الذي اعترب نفسه مخ ّلصاً لليهود دون غريهم .فهو «مل
سا ِئ َ
يل َّ
الضا َّل ِة».55
اف َب ِ
[ ُيـ] ْر َس ْل إِلاّ إِلىَ ِخ َر ِ
يت إِ رْ َ
ونحن نرى َّأن االنفتاح عىل اآلخر يكشف عن بعض الوسائل التي اعتمدها ال ّرسل ملواصلة نرش كلمة املسيح ورسالته
وكسب أنصار ومؤ ّيدين لها .وذلك ما يجعل ما أقدم عليه التالميذ يعترب تجاوزاً للتص ّور الديني الذي وضعه املسيح ،وذلك
بتأثري من الظروف التاريخ ّية.56
انطالقاً من تلك األحداث نقولَّ :إن «أعامل الرسل» م ّثلت حركة اجتامع ّية ودين ّية إصالح ّية أثارت اضطرابات سياس ّية
هدّدت مصالح رشائح عديدة من املجتمع اليهوديّ وغري اليهوديّ  .57وهو ما دفعها إىل اضطهاد التالميذ والتضييق عليهم.
وقد تر ّتب عىل ذلك حرص الرسل عىل نرش تعاليمهم بني األمم املجاورة بدالً من نرشها بني اليهود .58عىل َّأن ذلك ال يعني
التقليل من شأن اليهود ودورهم يف نرش كلمة املسيح ،59إذ اقترص العمل التّبشرييّ عىل اليهود دون غريهم من جهة،60
أهم الطقوس الدّالة عىل االنخراط يف الجامعة املؤمنة بيسوع رغم سعي بطرس إىل
ومن جهة أخرى بقي طقس الختان ّ
إلغاء ذلك الطقس.
يتّضح من خالل ما تقدّم البحث فيه َّأن اختالف املواقف من اآلخر وتعدّد آراء املسيح من العنف هي التي أدّت إىل
خرق مبادئ املسيح ،فباسمه ُصنّف املسيح ّيون إىل مخلصني أوفياء وهراطقة ،وباسمه قامت الحروب الصليب ّية ،فلحامية
الصليب ر ّوجت الكنيسة أخباراً زائفة إلقناع العا ّمة باملشاركة يف تلك الحروب ،وذلك بجعل املسلمني ك ّفاراً ومرشكني
يتق ّربون من األصنام ويتل ّذذون بآالم املسيحيني األبرياء األتقياء.61
بشرّ البابا أوربان الثاين مد ّبر الحرب الصليب ّية األوىل الف ّالحني والفقراء املعدومني مبلكوت الله ،وبغفران ذنوبهم ْإن
وحجاج بيت املقدس.62
هم ه ّبوا لنجدة املسيح ،وسارعوا إىل إنقاذ إخوانهم مسيح ّيي الرشق ّ
 54ـ العهد الجديد ،أعمال الرسل .40-39/15
 55ـ العهد الجديد ،إنجيل متّى ،24/15إنجيل مرقس .30-24/ 7
 56ـ العهد الجديد ،أعمال الرسل  45-44/10و.47-46/13
 57ـ العهد الجديد ،أعمال الرّ سل .41-21/19
58 . Jean Floir, Guerre sainte, jihad, croisade Violence et religion dans le christianisme et l’islam, (op cit), « La guerre justifiable,
Guerre et christianisme dans l’Empire chrétien».

 59ـ العهد الجديد ،أعمال الرسل .6/18
 60ـ العهد الجديد ،أعمال الرسل .3/16
61 . Holy War the Crusades and Their Impact on Today’s World, EdAnchor Books; 2nd, U K, 2002, PP 3-4.
Jean Floir, Guerre sainte, jihad, croisade Violence et religion dans le christianisme et l’islam, (op cit), «L’arme idéologie, l’image
de l’islam dans la chrétienté».
62 . Jean Floir, Guerre sainte, jihad, croisade Violence et religion dans le christianisme et l’islam, (op cit).
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املختصة يف تاريخ الرصاعات الدين ّية بني أتباع األديان التوحيد ّية «كارين آرمسرتونغ»
وقد ب ّينت الباحثة الربيطان ّية
ّ
(1944م  Karen Armstrong ).. -يف كتب ثالثة ،وهي« :الحرب املقدّسة» 63و«القتال ألجل الله» 64و«حقول الدّم :الدّين
وتاريخ العنف»َّ 65أن الحروب الصليب ّية ساهمت يف إعادة تشكيل املجتمع األورويب ،وأعادت للواجهة الكنيسة بعد أن
مؤسسة الكنيسة بتسمية
أدرك اآلباء َّأن الكنيسة ال ميكن أن ُتحافظ عىل وجودها دون ملك قويّ  ،وألجل ذلك قامت ّ
شارملان  Charlemagneإمرباطوراً رومان ّياً مقدَّساً ،وذلك بعد ْأن استطاع هذا اإلمرباطور تحقيق مكاسب عسكر ّية
يفس تق ّرب السلطة الدين ّية منه ،ومحاولة اإلفادة من ق ّوته لدعم نفوذها ببناء نظام رهبنة
واقتصاد ّية مه ّمة .وذلك ما رّ
ّ
يتدخل يف مختلف مجاالت الحياة ،وهو ما تجلىّ يف مرحلة ما بعد الحروب الصليب ّية التي عرفت وجود فئة الفرسان
املقاتلني الذين حاربوا باسم الكنيسة وتحت راية الصليب يف الرشق ليعودوا إىل الغرب ويعمدوا إىل االستيالء عىل
مؤسسني ملجتمع جديد هو مجتمع النظام
اإلقطاعي.66
ممتلكات الغريّ .
ّ
ضوابط العنف وقواعد مامرسته يف القرآن الكريم
النص القرآين اإلنسان حقّ تقرير مصريه وا ّتباع العقيدة التي يراها تعبرّ عن وجدانه وشخص ّيته ،وذلك بقوله:
أعطى ّ
ِّين َقد َّت َب نَّ َ
ي ال ُّر ْشدُ ِمنَ ا ْل َغ ِّي».67
«الَ إِ ْك َراهَ فيِ الد ِ
وبناء عىل ذلك َّ
فإن اإلميان أو الكفر مسألة تتّصل بالفرد باألساس ،وال معنى أليّ عمل يروم إكراه اإلنسان عىل
نتبي َّأن أحوال اإلنسان يف القرآن الكريم شديدة االختالف ،وذلك
اعتناق مذهب أو عقيدة ال يقتنع بها .ويف هذا املستوى نّ
بالنظر إىل اختالف مواقف اإلنسان من التوحيد ،فاإلنسان هو املسلم ،وهو الكافر واملرشك ،هو املؤمن مبا جاء به مح ّمد،
وهو امل ّكذب به العابد لألصنام واألوثان.
ح ّدد النص القرآين يف آيات عديدة العالقات التي قامت بني الجامعات الدين ّية ،فهي املتحاربة حيناً ،واملتعايشة يف
فضاء واحد يف طأمنينة وسالم حيناً آخر .ففي ما يتّصل مبحاربة املك ّذبني واملرشكني نشري إىل َّأن الدعوة إىل قتلهم وإباحة
دمهم كانت قصاصاً ور ّد فعل عىل العنف املامرس ض ّد الجامعة املسلمة ،وهو ما يتجلىّ يف قوله تعاىل« :ا ْق ُت ُلوهُ ْم َح ْي ُث
َث ِق ْفت ُُموهُ ْم َوأَ ْخ ِر ُجوهُ م ِّمنْ َح ْي ُث أَ ْخ َر ُجو ُك ْم [َ ]...والَ ُت َقا ِت ُلوهُ ْم [َ ]...حتَّى ُي َقا ِت ُلو ُك ْم ِفي ِه َفإِ ْن َقا َت ُلو ُك ْم َفا ْق ُت ُلوهُ ْم [َ ]...فإِنِ
ان َت َهواْ َف َال عُ ْد َو َان إِ َّال َعلىَ َّ
ني [َ ]...وا ْل ُح ُر َم ُ
الظالِ ِم َ
اص َف َم ِن ا ْع َتدَى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ واْ َع َل ْي ِه بمِ ِ ْث ِل َما ا ْع َتدَى َع َل ْي ُك ْم».68
ات ِق َص ٌ
«La croisade, La reconquête chrétienne en Orient».
63 . Holy War the Crusades and Their Impact on Today’s World, (op cit), ch 2.
64 . Le combat pour Dieu Une histoire du fondamentalisme juif, chrétien et musulman (1492-2001), Seuil, 2005.
65 . Fields of blood religion and history of violence, Anchor, U K, 2015.
66 . O p, cit, ch 1Fields of blood religion and history of violence.

 67ـ سورة البقرة.256 /2
 68ـ سورة البقرة.2/191-194
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وقد الحظ بعض الباحثني املعارصين َّأن مفهوم الجهاد باعتباره املفهوم الرئيس الذي يدور عليه العنف يف النص
السور املك َّية عىل الحرب العسكر ّية بقدر ما ّ
دل عىل بذل الجهد( .مجاهدة النّفس .)... ،أ ّما داللة
القرآين ال يحيل يف ّ
الجهاد عىل الحرب ،فقد ظهرت يف الفرتة املدن ّية (املدينة /يرثب) .وقد تع ّلق األمر باألساس بالدّفاع عن النفس ،ال س َّيام
إذا ا ّتصل األمر مبرشيك م ّكة الذين ما انف ّكوا ميثلون تهديداً حقيق ّياً عىل الكيان السيايس واالجتامعي الجديد.69
ويف هذا السياق ننزّل قراءة عبد الوهاب بوحديبة الذي ذهب إىل القولَّ :إن «العنف إزاء الغري [...مأتاه] عنف الغري
النص القرآين ح ّرم دم
إزاءنا [فـ]املبادرة بنفي الغري مستبعدة ،بل يويص القرآن بنفي هذا النفي» .70والدليل عىل ذلك َّأن ّ
اآلخر غري املسلم ،مثلام هو ح ّرم عىل ا ُملسلم دم املسلم.
وال يعزب عنّا َّأن البحث يف دالالت العنف يف الثقافة العرب ّية اإلسالم ّية يفرض علينا الوعي برضورة التمييز بني أرضب
النص القرآين ال يجب اتخاذه «أوامر إله ّية ال را ّد لها» .71مَّ
وإنا هو عنف
عديدة من العنف؛ فالعنف الذي يتح َّدث عنه ّ
ّ
مؤطر ومؤ ّقت .وهو ما عمدت إىل تجاوزه نظر ّيات الجهاد التي ظهرت أثناء الفتوحات اإلسالم ّية ،والتي جعلت من
الجهاد الركن السادس لإلسالم لينحرف الجهاد ألسباب سياس ّية من الداللة عىل رضورة محاربة املخالفني دين ّياً إىل محاربة
الخصوم السياسيني وأتباع املذاهب الدين ّية املغايرة ،ففي أغلب األحيان «غاب جهاد الك ّفار[ ]...وحرض جهاد البغي وأهل
السيايس (الدّولة) عىل منطق الدّيني (الدّعوة)».73
البدع» ،72وذلك بسبب «غلبة منطق ّ
*****
ال اختالف يف َّأن العنف ظاهرة معقدّة مر ّكبة لها أبعاد متداخلة منها ما يتّصل بال ُبعد النفيس واالجتامعي واالقتصادي
والسيايس والدينيَّ ،
وبأن له تجليات عديدة؛ منها ما يتصل بـ«عنف ال ّلغة» ،74وبالعنف املادي ،وبالعنف ال ّرمزي.

69 . Dans les sourates de la Mecque, le djihad n’était pas compris au sens premier de «guerre» mais comme un «effort» lors de la
mise en avantd’arguments, et un combat armé – de toute manière perdu d’avance –, n’étaitpas autorisé. Plus tard, dans les sourates
de Médine, Muhammad a reçu lespremières «révélations» l’autorisant à combattre avec des armes contre lesMecquois idolâtres, et
le djihad est alors devenu l’obligation de se défendre.Dans d’autres révélations, le djihad a même pris de plus en plus clairement
lesens de «combat armé des fidèles contre les non- croyants» .Cet argument apologétique souvent avancé par les musulmans pour
expliquer que le djihad armé a trait aux seules guerres défensives est sans poids. Mahfoudi, la maison de la guerre, ABC, Genève,
2015, PP123-124.Sumaya.

 70ـ عبد الوهاب بوحديبه ،القصد في الغيرية ،الوسيطي للنشر ،صفاقس ،تونس ،2003 ،ص .50
 71ـ جورا فسكي أليكسي ،اإلسالم والمسيحية ،تعريب خلف محمّد الجرّ اد ،مراجعة وتقديم محمود حمدي زقزوق ،المجلس الوطني للثّقافة والفنون واآلداب
الكويت ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد  ،215نوفمبر  ،1996ص .37
الطليعة ّ
 72ـ محمّد الرّ حموني ،الجهاد من الهجرة إلى ال ّدعوة إلى ال ّدولة بحث في مواقف العلماء المسلمين في القرنين الرّ ابع والخامس للهجرة ،دار ّ
للطباعة،
ط ،1بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .108
 73ـ المرجع نفسه ،ص .109
………….. 74
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عىل َّأن عالقة العنف باملقدَّس ،ال س َّيام يف األديان التوحيدية ،كانت وما تزال املوضوع األثري الذي ّ
تنشد إليه األذهان،
َّ
وكأن العنف ال وجود له خارج دائرة الدين ،ونقدّر َّأن اإلملام بأبعاد تلك العالقة يقتيض االنفتاح عىل آفاق جديدة؛ منها
األنرتبولوجي والفلسفي واالجتامعي وعلم األديان املقارن الذي ع ّولنا عىل بعض آل ّياته يف هذه الدراسة.
ّ
أهم ما انتهينا إليه يف هذه الدراسة َّأن العنف ال ُيعدُّ من ثوابت نصوص األديان التوحيد َّية ،وقد ذهبنا يف
ولعل من ّ
متجد
ذلك مذهباً مخصوصاً سعينا من خالله إىل نفي وجود عالقة عضو ّية بني التوحيد والعنف .فالقصص واألحداث التي ّ
خاصة ،وهو ما يستدعي من
العنف وتباركه باسم الله هي من نسج املتخ ّيل الديني (النبي إيليا) ،أو هي متعلقة بظروف ّ
الباحث يف تلك العالقة تناول األحداث ضمن سياقاتها النّص َّية والتّاريخ َّية التي ح ّفت بتأليف الكتاب املقدَّس واألناجيل
والقرآن الكريم ،فلنئ كان العنف موضع متجيد مع النبي إيلياَّ ،
فإن مهلك أغلب أنبياء بني إرسائيل عىل أيدي أتباع األديان
األخرى من شأنه ْأن يؤ ّكد َّأن الدّعوة إىل العنف واستئصال اآلخر هي استثناء .ذلك َّأن الرشيعة التي منعت عبادة األوثان
والتّجديف عىل الله ح َّرمت أيضاً قتل النفس البرش َّية.
َّإن أتباع األديان الكتاب ّية واملتك ّلمني باسمها والقامئني عىل أمرها مل يستطيعوا تجاوز املوروث الثقايف والتاريخي الذي
وإنا حرص عىل جعله الحامي ّ
يكتف باعتبار املغاير دين ّياً ومذهب ّياً كافراً ،75مَّ
للرش والخراب الذي نشأ يوم مت ّرد الشيطان
مل ِ
عىل الله وصدح بالعصيان.
وقد انتهى بنا تفكيك الخطاب الديني إىل اإلقرار بوجود مسافات فاصلة بني النّصوص املقدّسة والتّجارب التّاريخ ّية
التي ّأسس لها الفقهاء والكهنة واآلباء ،والتي تبنّتها الحركات الدّين ّية املتشدّدة التي تزعم أ َّنها الوص ّية عىل الدين القويم
والناطقة بلسان الله.
فاملسيح ّيون ما يزالون يعتربون الحمالت الصليب َّية حمالت مق َّدسة قادها أبطال مك َّرمون (ريتشارد قلب األسد،
تجار
لويس التاسع .)... ،ويتجاهل الضمري اإلمياين املسيحي َّأن تلك الحروب هي حروب استعامر َّية قادها جامعة من ّ
الدين الذين استغلوا إميان البسطاء لجني الرثوات .وكذا األمر بالنسبة إىل املسلمني واليهودّ ،
فكل واحد يرى َّأن معنى
الحياة يف ال َوحدة ال يف التعدّد واالختالف.
نع األرضار التي ترت ّتب عىل ذلك االعتقاد ،فإ َّننا ّ
نظل ندور يف حلقة مفرغة ،ونف ّوت عىل أنفسنا لحظة مه ّمة،
وما مل ِ
هي لحظة علامن َّية تجعل من االعتقاد يف اإلله الواحد مصدر حر َّية ال حدود لها ،تسمو باليهود واملسيحيني واملسلمني
لكل الناسّ ،
عىل جميع القيود ال ّروح َّية ،فالله هو إله واحد ّ
ولكل واحد ْأن يتص ّوره كام شاء.

75 . Andrew Wheatcroft, Infidels: A History of the Conflict Between Christendom and Islam, Random House Trade Paper backs,
2005, Ch 10.
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اإلسالمي
مفهوم التوحيد في المتخ ّيل
ّ
عفاف مطيراوي

ّ
امللخص:
اإلسالمي” أن ندرس هذه املسألة دراسة علم ّية
أردنا يف بحثنا هذا الذي وسمناه بـ”مفهوم التوحيد يف املتخ ّيل
ّ
تفهم ّية تقطع مع الدراسة اإلميان ّية التمجيد ّية ،لذلك حاولنا مستأنسني باملقاربات األنرثوبولوج ّية أن نبحث يف املرجع ّيات
فقسمنا عملنا وفق هذا املنهج إىل أربعة أقسام كربى :درسنا يف القسم األ ّول منه مرجع ّيات
واآلل ّيات والوظائف والرمز ّياتّ .
ثم بحثنا يف القسم الثاين يف آل ّيات إنتاج مفهوم التّوحيد .وأ ّما يف القسم الثالث ،فقد تناولنا بالدرس وظائف
فكرة التوحيدّ .
إنتاج فكرة التوحيد .لنبحث يف قسم رابع وأخري يف رمز ّيات إنتاج فكرة التوحيد ،فض ًال عن مقدّمة وخامتة.
مقدّمة:
اإلسالمي .ولذلك اخرتنا البحث يف
الدراسات العلم ّية للمقدّس ،وللظواهر الدّين ّية عا ّمة ،تكاد تغيب يف الفكر العر ّيب
ّ
اإلسالمي” ،ونزعم َّأن خطابنا حول فكرة التوحيد ينتمي إىل ميدان العلم وليس إىل ميدان
مسألة “التوحيد يف املتخ ّيل
ّ
ّيني من أجدى األسلحة ملواجهة التّط ّرف الفكريّ .
اإلميان .ويف اعتقادنا َّأن الدراسة العلم ّية للترّ اث الد ّ
ويف هذا السياق ميكننا الركون إىل قول فرويد :إ َّننا “أقمنا بحثنا دامئاً عىل فرض ّية َّأن النّفس الجامهري ّية تجري األحداث
فيها كام يف النّفس الفرد ّية” ،1مستنريين بفرض َّيات فرويد حول الدّين ،وحول علم نفس الفرد وعلم نفس الشعوب.
النفيس الفرويديّ قولهَّ :
الوسوايس العا ّم،
“إن الدّين هو عصاب البرش ّية
ومن األقوال التي نراها أثرية يف علم التحليل
ّ
ّ
الطفل ،عن عقدة أوديب وعن عالقات ّ
وإ َّنه ينبثق ،مثله مثل عصاب ّ
الطفل باألب”.2
وسنحاول يف هذا املبحث املتع ّلق مبفهوم التوحيد اختبار مدى وجاهة الفرض ّية الفرويد ّية .وسنبدأ يف ما ييل بالبحث
يف املرجع ّيات.
 .1مرجع ّيات فكرة التوحيد:
ال نستطيع ولوج التّاريخ والعامل القديم واألصول واملرجع ّيات إلاّ عرب األساطري التي أنتجها اإلنسان .ذلك َّأن األساطري
الجمعي وتع ّريه .ولذلك فمن األهم َّية مبكان البحث يف رموزها ودالالتها.
هي أحالم الشعوب ،تكشف ال وعيها
ّ
 1ـ فرويد ،الطوطم والتابو ،ص .184
 2ـ فرويد ،مستقبل وهم ،ص .60
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أ) املرجع األخناتو ّين /ديانة آتون:
يرى فراس س ّواح َّأن ديانة آتون هي «أ ّول ديانة توحيد ّية معروفة تاريخ ّياً» .3و«أخناتون صاحب أ ّول رسالة توحيد ّية
يف تاريخ الدّيانة املرص ّية» .4ومماّ ترويه لنا األخبار واألساطري َّأن أمنحوتب ال ّرابع قد بنى أ ّول معبد إللهه آتون يف العاصمة
طيبة ،وغيرّ اسم املدينة من طيبة إىل «ألق آتون»« ،وأتبع ذلك بإعالن إلهه آتون إلهاً أوحد ملرص بكاملها ،كام غيرّ اسمه
ثم قام بعدد من اإلجراءات الجذر ّية الهادفة إىل محو ذكرى العبادات القدمية من
إىل «أخن -آتون» أي فرح آتونّ ،
رسح كهنته من الخدمة ،كام أغلق معابد بق ّية اآللهة ّ
وحطم متاثيلها ومحا
النّفوس ،فأغلق معابد اإلله األعىل آمون -رع ،و ّ
أسامءها وصورها ىّأن وجدت» .5ومماّ تؤ ّكده األخبار قيام «معتقد أخناتون عىل اإلميان بإله واحد للبرش ّية جمعاء ،هو
طاقة صافية ال تتّخذ شك ًال ما ،ولكنّها تتبدّى يف عامل ّ
الظواهر بقرص ّ
الشمس الذي يعطي الحياة والحركة للجميع ،من
هناَّ ،
فإن ّ
مؤسس للديانة التّوحيد ّية،
الشعوب واألمم جميعاً تتساوى أمام آتون» .6وبذلك يكون هذا الفرعون هو أ ّول ّ
لرب مج ّرد متام التّجريد هي الخطوة التي ح ّققها أخناتون فيلسوف الفراعنة
فـ«كانت أ ّول خطوة نحو توحيد
حقيقي ّ
ّ
الشمس ّية مق ّرراً َّأن ّ
الشمس عن أجداده ،وما لبث أن ثار عىل تلك العبادة ّ
بحقّ  .وقد ورث أخناتون عبادة ّ
الشمس ما
هي إال مخلوقة هي األخرىَّ ،
وأن الخالق الجدير بالعبادة هو الق ّوة التي أبدعتها ... ،وجعل من قرص ّ
الشمس مج َّرد رمز
لتلك الق ّوة الواحدة املسترتة آتون الواحد القادر عىل ّ
كل يشء» .7ويف هذا السياق نفسه «يقول هريودوت َّإن املرص ّيني
املوحدين يف العاملَّ ،
وإن بق ّية العامل أخذت الدّين عنهم ،فأخذت الهند شعائرها واليونان عقائدها من مرص،
كانوا أ ّول ّ
وكانت بداية التوحيد يف عرص أمنحوتب الثالث يف تلك الترّ نيمة 8املحفورة عىل لوحة باملتحف الربيطا ّين ،وهي يف صورة
ابتهال ومناجاة لإلله» .9ويشري أكرث من باحث إىل َّ
«أن ما نادى به أخناتون يف مرص الفرعون ّية هو يف نظر جمهرة العلامء
أ ّول نداء بالوحدان ّية».10

 3ـ فراس السّ واح ،مغامرة العقل األولى ،ص .131
 4ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .360
 5ـ فراس السّ وّاح ،دين اإلنسان ،ص .94
 6ـ فراس السّ وّاح ،المرجع السابق ،ص .94-95
 7ـ مصطفى محمود ،هللا ،ص.51
 8ـ تقول هذه التّرنيمة:
الصانع الذي صوّرت نفسك بنفسك وصنعت أعضاءك بيديك
أيّها ّ
أيّها الخالق الذي لم يخلقك أحد
الوحيد المنقطع القرين في صفاتك
والرّ اعي ذو القوّة والبأس
والصانع الخالد في آثاره الذي ال يحيط بها حصر( .مصطفى محمود ،هللا ،ص ).52
ّ
 9ـ مصطفى محمود ،هللا ،ص .52
 10ـ عبد الحميد زايد ،الشرق الخالد ،ص .410
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وبناء عىل ما سبق ميكن القولَّ :إن «التوحيد مل يكن مجهوالً قبل أ ّيام إبراهيم ( ،)...فقد عبد املرص ّيون القدماء
وإنا ّ
إلهاً واحداً ( ،)...مَّ
كل ذلك مل يكن دعوة نب ّوة ورسالة من الله ،بل كان دعوة ك ّهان أو ملوك ،تخفي وراءها أشياء
كثرية .فأخناتون حينام نادى بالوحدان ّية أصدر يف ذلك مراسيم وترشيعات حكوم ّية ،وهذه قد محيت بعد أن دالت
وممن خلفوه ،وليس من ّ
شك يف َّأن عقيدة التّوحيد قد انتقلت من مرص إىل الرشق».11
أ ّيامه من قرص فرعون نفسه َّ
ومماَّ تذكره كتب األخبار َّأن «الفرعون أمنحوتب ال ّرابع (أخناتون) حكم بني عامي  1369و 1353ق .م .انشغل الفرعون
الشامل وديانته التوحيد ّية املتمركزة حول اإلله «آتون» الق ّوة اإلله ّية الوحيدة املتم ّثلة يف قرص ّ
ّيني ّ
الشمس
بإصالحه الد ّ
امللتهب» .12وأ َّما املرجع اآلخر للتوحيد فهو :املرجع الكنعا ّين اإلي ّ
اهيمي.
يل اإلبر ّ
ب) املرجع الكنعا ّين اإلي ّ
اهيمي:
يل اإلبر ّ
ّبي إبراهيم ،ومل يحفظ لنا التّاريخ شيئاً من
ما يجدر التنبيه إليه منذ البداية أ َّننا «ال نعرف زمناً محدّداً لظهور الن ّ
انيي ،وأ َّنه نبذ عبادة ّ
الشمس
املوحدين بني العرب نّ
صحف إبراهيم التي ذكرها القرآن ،وما بقي لنا من تعاليمه أ َّنه كان إمام ّ
والقمر ،ونبذ األصنام ّ
الشمس والقمر وخالق ّ
وحطمها ودعا إىل إله واحد هو خالق ّ
كل يشء واملنفرد بالفعل والتّقدير
الذي يبعث بعد موت ويعاقب عىل الخطايا ويثيب عىل الحسنات» .13ومماَّ يذكر يف هذا السياق أيضاً َّأن «(إيل) إله
كنعا ّين قديم يف البالد ،له بيته ومدينته املقدّسة» .14ومماّ ميكن التنويه به ،يف هذا الشأن ،ما قدّمته لإلنسان ّية من خدمات
جليلة «املكتشفات األثر ّية يف ّ
تل شمرا (مدينة أوغاريت الكنعان ّية القدمية) ،فقد كشفت لنا يف مالحمها املتعدّدة عن
عبادة اإلله (إيل) كس ّيد لآللهة ،وخالق للبرش ،وأ َّنه كان معروفاً عىل نطاق واسع يف هذه املنطقة ،وتصفه ملحمة (البعل)
ثم «بدأ التّوحيد بالتوضيح تدريج ّياً داخل الدّيانة الكنعان ّية ،حيث رفع أصحاب اال ّتجاه البطرير ّيك
بأ َّنه خالق الكائنات»َّ .15
السامء ،إلهاً أسمى وجعلوا بق َّية اآللهة يف مقام أدىن هو أقرب إىل مقام املالئكة واألبالسة.
اإلله إيلّ ،
رب األرباب وإله ّ
تعصبه الشديد ورفضه أل َّية مصالحة أو تسوية عىل املدى البعيد
وقد كان العامل الحاسم يف انتصار هذا اال ّتجاه أخرياًّ ،
األمومي».16
مع اال ّتجاه
ّ
وميكن القول حول الديانة اإلبراهيم ّيةَّ :إن «الدّالئل تشري إىل وجودها الفع ّ
يل وإىل تط ّورها داخل الدّيانة الكنعان ّية
عرب اال ّتجاه اإلي ّ
يل» .17بيد َّأن ما ميكن اإلشارة إليه هو َّأن «التّوحيد الذي قصده إبراهيم كان منزَّهاً عن ّ
كل يشء ،فقد
عرف الله خالقاً للكون وللنّاس وحاك ًام لهم ،وهو صاحب األمر ك ّله يأمر وينهى ،وهو خالد ال يعرف الفناءّ ،
كل ذلك
 11ـ عبد الحميد زايد ،المرجع السابق ،ص .414
 12ـ فراس السواح ،الحدث ال ّتوراتي ،ص .56
 13ـ مصطفى محمود ،هللا ،ص .59
القمني ،األسطورة وال ّتراث ،ص .224
 14ـ سيّد
ّ
القمني ،المرجع السابق ،ص .226
 15ـ سيّد
ّ
 16ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .374
 17ـ فراس السواح ،المرجع السابق ،ص .374
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اهيمي اإلي ّ
يل قد خطا خطوة واسعة عن
بشرّ به إبراهيم» .18وما ُنقل من أخبار إبراهيم واإلبراهيم ّية َّأن «التوحيد اإلبر ّ
أصوله األوىل نحو صورة أوضح لل ّذات اإلله ّية الواحدة» .19وقد «انترشت اإليل ّية اإلبراهيم ّية يف مناطق واسعة ( )...إلاّ أ َّنها
مل تتم ّكن من السيادة التّامة يف أيّ من هذه املناطق ،بل بقيت يف رصاع مع اال ّتجاه البع ّ
يل ،شأنها يف ذلك شأن اإليل ّية
األوغاريت ّية».20
وما يرويه لنا أهل األخبار َّ
«أن العرب كانوا عىل دين واحد ،هو دين إبراهيم ،دين الحنيف ّية ودين التّوحيد ،الدّين
فتجسد ومت ّثل يف اإلسالم ،وكان العرب ،مثل غريهم ،قد ض ّلوا ّ
الطريق وعموا عن الحقّ ،
الذي بعث بأمر الله من جديدّ ،
ادشتي.
وغووا بعبادتهم األصنام» .21وعالوة عىل ما سبق نجد املرجع الزر ّ
ت) املرجع الزرادشتي:
ُيروى َّأن زرادشت ظهر يف فارس ( 660سنة قبل امليالد)« ،ليجد الديانة الفارس ّية مو ّزعة بني عبادة «هرمز» إله
رب واحد ونزل بإله ّ
الخري و«أهرمن» إله ّ
الرش إىل
ّيني ،وقرص العبادة عىل ّ
الرش ،فأدخل التّوحيد أل ّول م َّرة يف الفكر الد ّ
مرتبة املخلوق الضعيف الذي ينازع الله سلطانه ،دون أن تكون له غلبة أو شأن» .22ويعقد بعضهم مقارنة بني زرادشت
نبي الفرس بحقّ  ،كام كان أخناتون هو فيلسوف الفراعنة ،وكان ّ
محطم
وبني أخناتون ،فيقول« :وقد كان زرادشت هو ّ
األصنام واألوثان بالنّسبة إىل الدّيانة الفارس ّية ورافع راية التّوحيد بني ربوعها» .23ويف هذا السياق ميكن القولَّ :إن
«تعاليم زرادشت األصل ّية التي نجدها يف الكتاب الوحيد املعزو إليه وهو الـ» »Gathasأي األناشيد ،هي تعاليم توحيد ّية
مستقيمة ،وزرادشت يعترب نفسه نب ّياً تل ّقى الوحي عن اإلله الواحد الخالق املدع ّو (أهورا مزدا)»ّ .24
ولكل ذلك ميكن أن
أهم الشخص ّيات الدّين ّية التي أ ّثرت عىل مجرى الحياة ال ّروح ّية عرب تاريخ الحضارة .وال تكمن
«يعترب زرادشت واحداً من ّ
األخالقي الكبري يف مدى االنتشار الجغرا ّيف والزّما ّين للديانة ال ّزرادشت ّية التي قامت عىل وحيه
النبي واملع ّلم
ّ
أهم ّية هذا ّ
ادشتي يف
وتعاليمه ،بقدر ما تكمن يف مدى تأثري أفكاره عىل الديانات العامل ّية الالحقة» .25ويتم ّثل قانون العقيدة الزر ّ
«يتوجب عىل املؤمن فهمه وإعالنه لدى دخوله يف الدّين الجديد ،ويف مقدّمته الشهادة التي تقول« :أشهد أنيّ
ما ييل:
ّ
عابد لإلله أهورا مزدا ،مؤمن بزرادشت ،كافر ّ
أمجد اإلميشا سبينتا الستّة ،وأعزو
بالشيطان ،معتنق للعقيدة ال ّزرادشت ّيةّ ،
ألهورا مزدا ّ
كل ما هو خري» ،لدى نطقه بهذه الشهادة يكون الفرد قد انسلخ عن الدّين القديم وصار عضواً يف جامعة
 18ـ عبد الحميد زايد ،الشرق الخالد ،ص .415
 19ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .374
 20ـ فراس السواح ،المرجع السابق ،ص .374
المفصل ،ج ،6ص .34
 21ـ جواد علي،
ّ
 22ـ مصطفى محمود ،هللا ،ص .55-56
 23ـ مصطفى محمود ،المرجع السابق ،ص .56
 24ـ فراس السّ وّاح ،دين اإلنسان ،ص .103
ّ
والشيطان ،ص .78-79
 25ـ فراس السوّاح ،الرّحمن
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املؤمنني» .26غري َّأن ما يجدر اإلشارة إليه يف هذا الشأن ،هو مت ّيز «املعتقد الزرادشتي بابتكاره ملفهوم الوحدان ّية ال ّثنو ّية.
وصفة ال ّثنو ّية هنا ال تلغي صفة الوحدان ّية».27
السابقة عىل
ما ميكن تسجيله يف هذا السياق من البحث أ َّنه «رغم وجود ا ّتجاهات توحيد ّية واضحة يف الدّيانات ّ
ال ّزرادشت ّية ،سواء يف مرص أو سور ّية أو بالد ال ّرافدين ،إلاّ َّأن زرادشت كان أ ّول من قدَّم مفهوماً صافياً عن التّوحيد ،وصاغه
يف إيديولوج ّية متامسكة ومتكاملة» .28ويف ما ييل ننظر يف املرجع اليهوديّ .
ث) املرجع اليهوديّ :
القمني يف هذا السياق« :نجد (نيلسون) يدفعنا إىل تقرير قمر ّية إله اليهوديّ املوسويّ الجديد (يهوه) كام
يقول س ّيد
ّ
كان (إيل) من قبل إلهاً للقمر» .29وقد أدّى ظهور (يهوه) إىل انتهاء (إل) متاماً» .30ومماّ يالحظ أيضاً أ َّنه «يف أسفار التّوراة
رب األرباب عند الكنعانيني واآلراميني وإله السامء» .31وبذلك
األوىل نجد َّأن اليهود ينادون إلههم باسم «إيل» ،وهو ّ
ّ
النبي موىس» .32إلاّ أ َّنه بعد موت إبراهيم «انتكس حال
«ظل (إيل) هو املعبود للشعب العربيّ منذ إبراهيم حتّى ظهور ّ
العربان ّيني إىل وثن ّية بدائ ّية ،وجاء موىس إىل بني إرسائيل ليجدهم عاكفني عىل األصنام والطواطم وعبادة الحيوان واألشجار
ترتسخ تلك
كغريهم من األمم ،فدعاهم إىل عبادة اإلله الواحد الذي سماَّ ه «يهوه» .33وبقي الحال عىل هذا الشكل «ومل ّ
الوحدان ّية إلاّ بعد تبشري عرشات األنبياء الذين لقوا حتفهم ذبحاً وتقتي ًال واضطهاداً بعد موىس».34
غري َّأن بعضهم يرى َّأن «املعتقد التورا ّيت كان معتقد وحدان ّية عبادة ال معتقد توحيد باملعنى الدّقيق للمصطلح».35
بل من اآلراء الطريفة يف هذا الشأن تلك التي تقولَّ :
«إن أفضل ما نصف به اإليديولوجيا الدّين ّية التّورات ّية هو أ َّنها
العاملي للمعتقد ال ّزرادشتي قد صار إلهاً واحداً لبني إرسائيل».36
زرادشت ّية مقلوبة عىل رأسها ،فاإلله الواحد الشمو ّيل
ّ
بل هناك من يجزم قائ ًالَّ :إن «الرشيعة ال ّزرادشت ّية بجميع بنودها التّحرمي ّية قد صارت رشيعة موىس» .37ومبرور الزمن
 26ـ فراس السوّاح ،المرجع السابق ،ص .82
 27ـ فراس السوّاح ،المرجع نفسه ،ص .82
 28ـ فراس السوّاح ،المرجع نفسه ،ص .99
القمني ،األسطورة وال ّتراث ،ص .178
 29ـ سيّد
ّ
القمني ،المرجع السابق ،ص .226
 30ـ سيّد
ّ
 31ـ فراس السوّاح ،مغامرة العقل األولى ،ص .136
رب ال ّزمان ،ص .241
 32ـ سيّد القمنيّ ،
 33ـ مصطفى محمود ،هللا ،ص .59
 34ـ مصطفى محمود ،المرجع السابق ،ص .60
ّ
والشيطان ،ص .104
 35ـ فراس السوّاح ،الرّحمن
 36ـ فراس السوّاح ،المرجع السابق ،ص .153
 37ـ فراس السوّاح ،المرجع نفسه ،ص .153
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الصايف الذي بشرّ ت به أسفار األنبياء إىل صيغته التّا ّمة ،وأخذ اإلله التّورا ّيت يكتسب
«سار الفكر املنحول مبفهوم التّوحيد ّ
الخاصة ببني
ورب للبرش ّية جمعاء بكا ّفة أجناسها وأعراقها ،رغم عنايته
مالمح وخصائص «الله» ،فهو إله كو ّين وشمو ّيل ّ
ّ
إرسائيل» .38ويرى بعضهم وجود «أوجه التّشابه بني الدّيانتني اآلتون ّية واملوسو ّية ،وذلك رغم ما خضعت له األخرية بعد
أعم وأشمل ،أل َّنه يرى آتون
موىس ،فأ َّوالً ّ
ترص الدّيانتان ،وأل ّول م ّرة يف التّاريخ ،عىل وحدان ّية اإلله .إلاّ َّأن وحدان ّية أخناتون ّ
إلهاً لألمم ك ّلها ،بينام بقيت اليهود َّية فرتة طويلة من تاريخها عىل االعتقاد بيهوه إلهاً ّ
للشعب اليهوديّ » .39قد يكون من
املحتمل االطمئنان إىل القولَّ :
منطقي وممكن ،برصف النّظر عن حكاية
«إن تأ ّثر الدّيانة اليهود ّية بالديانة اآلتون ّية هو أمر
ّ
موىس املرصيّ  ،40فالدّيانة اليهود ّية نشأت يف زمن ال يبعد كثرياً عن زمن ازدهار اآلتون ّية .ونستطيع بسهولة أن نفرتض َّأن
الديانة اآلتون ّية بعد انهيارها ،قد تح ّولت إىل ديانة رس ّية انترشت بني املضطهدين الغرباء وخضعت لتح ّوالت أساس ّية عرب
الوقت ،إىل أن ا ّتخذت شكلها الجديد عىل يد موىس .وقد استم َّرت بعض الصلوات اآلتون ّية ح ّية يف كتاب التّوراة» .41وبناء
عىل ما سبق ميكن االعتقاد بأ َّنه «ومع هذا التّط ّور البطيء تط ّورت فكرة اليهود عن اإلله وكان عىل إلههم يهوه أن ينتظر
خاص بشعب إرسائيل ،يصارع ويقارع آلهة ّ
الشعوب األخرى للحفاظ عىل وحدان ّيته
طوي ًال قبل أن ينتقل من مج ّرد إله ّ
لدى شعبه املختار ،إىل إله مطلق للعامل».42
ّ
ولكل ذلك ميكن لنا أن نفرتض أ َّنه «ليس العربانيون هم أ َّول من نادى بالوحدان ّيةَّ ،
ألن الوحدان ّية التي نادى بها
أخناتون يف مرص هي وحدان ّية صحيحة إىل ح ّد كبري ،وصاحبها كان يبغي لها أن تنترش يف جميع أنحاء العامل ،ولكن مل
يتم ّكن من نرشها ،أل َّنها واجهت مقاومة شديدة من جانب األحزاب املعارضة ( ،)...ومل يتزحزح عن عقيدته وإميانه بآتون
نبي من أنبياء الوحدان ّية» .43فال مناص من
اإلله الواحد حتّى غادر الدّنيا وهو مؤمن بفكرته ،وبذلك يع ّد أخناتون أ ّول ّ
القولًّ :إن «خمرية الفكر التّوحيديّ كانت موجودة لدى العربانيني باعتبارهم فرعاً من فروع اإليل ّية اإلبراهيم ّية ،وموىس
ّيني الجديد داخل الدّيانة الكنعان ّية -العرب ّية» .44بل من املحتمل
مل يكن بحاجة إىل الدّيانة األخناتون ّية ليبدأ إصالحه الد ّ
ّيني املوسويّ ورغبة
َّأن «يهوه العربا ّين ليس إلاّ إيل الكنعا ّين ،يف ح ّلة جديدة وتحت اسم جديد فرضته طبيعة اإلصالح الد ّ
العربانيني فيام بعد بالتّم ّيز عن جريانهم الكنعانيني» .45ولذلك أيضاً «مل تكن الحركة املوسو ّية إلاّ إصالحاً دين ّياً داخل
املؤسسة الدّين ّية الكنعان ّية ( ،)...ومل يكن إله موىس التّورا ّيت سوى إيل كنعان وإيل إبراهيم» .46بيد أ َّنه وبعد ما عرفته
ّ

 38ـ فراس السوّاح ،المرجع نفسه ،ص .156
 39ـ فراس السوّاح ،مغامرة العقل األولى ،ص .132
 40ـ طرح فرويد هذه الفرضيّة في كتابه «موسى والتوحيد».
 41ـ فراس السوّاح ،مغامرة العقل األولى ،ص .133
 42ـ فراس السوّاح ،المرجع السابق ص .136
 43ـ عبد الحميد زايد ،الشرق الخالد ،ص .410
 44ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .360
 45ـ فراس السواح ،المرجع السابق ،ص .362
 46ـ فراس السواح ،المرجع نفسه ،ص .375
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فكرة التوحيد من تط ّور ،وبعد أن «أصبح اإلله اآلن واحداً أحداً ،فقد بات يف اإلمكان أن تتل ّبس عالقات اإلنسان به
صميم ّية عالقات االبن باألب وق ّوتها».47
وميكن الجزم َّأن «من بذل يف سبيل األب بقدر ما بذل ،ال ب َّد أن تساوره ال ّرغبة يف أن يلقى عىل ذلك ثواباً ،كأن
يكون عىل األقل االبن الوحيد األثري لدى األب ،أي الشعب املختار» .48وال غرابة والحال أ َّنهم «كانوا قد تخ ّلصوا من األب
بالعنف ،وكر ّد فعل منهم عىل فعلتهم املجرمة ق َّرروا أن يحرتموا مذ ذاك فصاعداً إرادته وأن يج ّلوا مشيئته» .49وبعد النظر
املسيحي؟
يف املرجع اليهوديّ  ،ماذا بشأن املرجع
ّ
املسيحي:
ج) املرجع
ّ
املؤسسة الدّين ّية اليهود ّية ،من أجل تحرير
يرى فراس سواح أ َّنه «كان ال ب ّد من حدوث االنقالب
املسيحي داخل ّ
ّ
القمني يف داللة اسم املسيح فيقول« :ميكن القول
فكرة اإلله الواحد الشامل ونرشها» .50ويف هذا الشأن يبحث سيد
ّ
املشع ،وهو تركيب بالغ الدّاللة عىل الدّور الذي أخذه إله القمر االبن
املشع) أو اإلله ّ
عن اسم املسيح (يشوع) إ َّنه (ياه ّ
عن األب» .51وما تجدر اإلشارة إليه يف الديانة املسيح ّية« :يقول ّ
الكل بوحدان ّية الله برغم قولهم بثالوث األقانيم األب
ّ
فالكل يقول باإلله الواحد ويدّعي التوحيد حتّى أهل التّثليث
واالبن والروح القدس ،فهم يعتربونهم ثالثة يف واحد».52
املسيحي يف الفكر التّوحيديّ  ،فيمكن الجزم بأ َّنه «مل يكن
استعانوا بالجدل ليقولوا َّإن ال ّثالثة واحد» .53ورغم أهم ّية املرجع
ّ
املسيحي الجذريّ هو الذي حمل إىل العامل منفرداً فكرة اإلله الكو ّين الواحد ،ففي الجزيرة العرب ّية التي بقيت
االنقالب
ّ
طيلة التّاريخ القديم يف منأى عن أحداث العامل ورصاعاته ،والتي احتضنت ألجيال الديانة اإلبراهيم ّية بفرعها اإلسامعي ّ
يل،
محمد».54
بقي اإلله الكو ّين الواحد ح ّياً يف قلوب الجامعات الحنيف ّية املتف ّرقة ،حتّى أرسل الله وحيه إىل َّ
ح) املرجع املا ّين:
رشقي،
ّاريخي «قبل نهاية حكم األرسة السور ّية يف رومة ،بزغ يف بابل نجم عبقريّ
ّ
مماّ يشار إليه يف هذا السياق الت ّ
الصني والحدود الغرب ّية لإلمرباطور ّية
قيض ألفكاره ال ّدين ّية أن تلعب دوراً كبرياً يف العامل لع ّدة قرون قادمة ،فيام بني ّ

 47ـ فرويد ،مستقبل وهم ،ص .27-28
 48ـ فرويد ،المرجع السابق ،ص .28
 49ـ فرويد ،المرجع نفسه ،ص .59
 50ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .378
القمني ،األسطورة وال ّتراث ،ص .180
 51ـ سيّد
ّ
 52ـ مصطفى محمود ،هللا ،ص .64
 53ـ مصطفى محمود ،المرجع السابق ،ص .65
 54ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .378
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نبي املانو ّية ،الذي أعلن وهو يف سنّ الرابعة والعرشين« :إنيّ أنا ال ّرسول ّ
الشكور املبعوث من
ال ّرومان ّية ،إ َّنه «ماين» ّ
أرض بابل».55
وما يحسن التنويه به ،هو ما قيل عن هذا ال ّرجل حيث «اعرتف ماين بقيمة الدّيانات السابقة عليه ،ولكنَّه اعتربها
مؤ ّقتة وغري كاملة ،ولذلك أعطى نفسه لقب «خاتم األنبياء» ،وكان مرشوعه الكبري يقوم عىل صياغة ديانة شمول ّية
موحدة ،فقد تأ ّثر
تحتوي عىل األفكار الدّين ّية القدمية وتتجاوزها يف تركيب جديد قادر عىل اكتساب الجميع إىل عقيدة ّ
بشكل رئيس باألفكار الثنو ّية اإليران ّية ،ولكنّه أخذ العديد من األفكار امله ّمة عن املسيح ّية واملرثو ّية والهندوس ّية وال ّرافد ّية
القدمية إضافة إىل خلف ّية الشخص ّية الغنوص ّية ،فجاءت ديانته بحقّ مذهباً توفيق ّياً من الطراز األ ّول ،يهدف يف ذلك العرص
القلق إىل توحيد العامل بكامله تحت راية دين ّية واحدة» .56وفض ًال عماّ سبق فقد «ا ّتخذ ماين الثنو ّية اإليران ّية منطلقاً له،
وهذه الثنو ّية تنتمي إىل زرادشت الذي عاش وبشرّ بديانته زمناً ما ،فيام بني عامي  650و 550ق.م ،أي خالل الفرتة التي
شهدت ظهور الفلسفة اإلغريق ّية يف الغرب ،وبوذا والوتيس وكونفوشيوس يف الرشق».57
الوثني:
خ) املرجع العر ّيب
ّ
يقول صاحب كتاب« :األنثى املق َّدسة ورصاع الحضارات ،املرأة والتّاريخ منذ البدايات»« :نكاد نجزم َّ
بأن الوثن ّية
 باختالف أشكالها وطقوسها وأماكن عبادتها ورموزها املاد ّية واملعنو ّية  -ليست سوى دين واحد ،تتف ّرع منه مذاهبفقه َّية ع ّدة ،وطرق طقوس ّية مختلفة ،تؤدّي جميعها يف نهاية املطاف لعبادة وثن واحد ال رشيك له ،هو «األنثى»
مبعناها التّجريديّ » .58وبذلك «فالوثن ّية  -بهذا املعنى  -دين توحيديّ يرمي لعبادة إله واحد ،يرمز له  -غالباً  -بقرص
الشمسِ ،ب َعدِّه أبرز رموز القدرة األنثو ّية العظمى ،وما بق ّية الكواكب سوى شفعاء» .59غري َّأن ما يجدر التنبيه إليه َّ
ّ
«أن
القمر بال ّذات كتبت له السيادة بسيادة الذكور املطلقةّ ،
فظل هو األب ال ّذكر دامئاً ،وأخطر ضلع يف الثواليث اإلله ّية
السامويّ  :القمر كإله ذكر
املختلفة ،الذي ربمّ ا كان أه ّمها لبحثنا اآلن ثالوث الجنوب العر ّيب
اليمني ،الذي ق ّدس ال ّثال ّيث ّ
ّ
أخذ دور األب ،والشمس كآلهة أنثى أخذت دور األ ّم ،و(عثرت) أو الزّهرة كإله ذكر أخذ دور االبن ،لكنَّ القمر كان هو
وعم القبيلة أبوها وس ّيدها ،وقد عبده الحضارمة باالسم
اإلله املق ّدم ،فعبده القتبانيون والحمرييون باالسم (عم)ّ ،
(سني) ،وعبده املعينيون باالسم (ود) ،وعبده السبئيون ،فيام يقول الباحثون ،باالسم (املقة)» .60ترى ثر ّيا منقوش َّأن
اإللهي «خطط أص ًال لعبادة
اإلسالمي» ،61وتالحظ َّأن البيت
«أهل اليمن هم أهل التوحيد الذي جاء بعد ذلك يف الدين
ّ
ّ
 55ـ فراس السّ وّاح ،دين اإلنسان ،ص .101-102
 56ـ فراس السّ وّاح ،المرجع السابق ،ص .103
 57ـ فراس السّ وّاح ،المرجع نفسه ،ص .103
 58ـ محمد إبراهيم سرتي ،األنثى المق ّدسة ،ص .11
 59ـ محمد إبراهيم سرتي ،األنثى المق ّدسة ،ص .11
القمني ،األسطورة وال ّتراث ،ص .147
 60ـ سيّد
ّ
القمني ،المرجع السابق ،ص .158
 61ـ سيّد
ّ
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الرب (إل)
وغني عن الذكر َّأن أبرز الكواكب املؤ ّلهة هي القمر األب والشمس األ ّم والزّهرة االبن ،أو ّ
الكواكب الس ّيارةّ ،
واأل ّم (إالت) واالبن (عثرت).62
بخاف َّأن الله هي من (إل) و(إله ن) ،بعد أن ح ّلت
ويف هذا السياق من البحث يقول س ّيد
القمني« :ولع ّله ليس ٍ
ّ
أداة التعريف يف العرب ّية العدنان ّية (األلف والالم) يف أ ّول الكلمة ّ
محل أداة التّعريف يف العرب ّية القحطان ّية واليمن ّية
القمني يف املسألة نفسها من البحث« :وكان (إل) كام
(ن) إضافة إىل (إالت) اآللهة املق ّدسة والزّوجة األ ّم» .63ويضيف
ّ
ّ
و«ظل للقمر دوره واحرتامه يف اإلسالم ،بعد أن تح ّول من (إل) أو الله إىل آية من آيات الله،
علمنا هو إله القمر».64
والحج قمر ّياً ،والصيام قمر ّياً ( ،)...بل ظنّ أكرث النّاس
فوضع فوق املآذن مع النّجمة رمزاً للزّهرة ،وظ ّلت الشهور قمر ّية،
ّ
َّأن الع ّلة يف صيام األ ّيام البيض َّ
ألن لياليها مقمرة ،لوال َّأن الفقهاء الحظوا ذلك ،فقالواَّ :إن الع ّلة الحقيق ّية هي َّأن آدم
السامء أن يصوم ثالثة أ ّيام هي ال ّثالث عرش وال ّرابع عرش والخامس
هبط إىل األرض مسو ّداً من ال ّذنب ،فناداه منا ٍد من ّ
عرش من ّ
الشهر القمريّ (وهي الل ّيايل املقمرة متاماً) فعاد أبيض» .65ومبرور الزّمن «أخذت اآللهة املتع ّددة القدمية
اإللهي
جم غفري من املالئكة ،نتيجة ال ّتجاه العقل نحو التوحيد ،إلاّ َّأن املالئكة ظ ّلت تحمل الطابع
تتح ّول تدريج ّياً إىل ّ
ّ
يف أسامئها مثل (جربائيل ،ميكائيل ،إرسافيل ،عزرائيل)» .66وبناء عىل ما سبق «كان لإلميان بالله الواحد األحد بعض
السطوة يف بالد العرب قبل اإلسالم ،وتح ّدثنا الرواية أ َّنه قبيل دعوة مح ّمد كان هناك قليلون يؤمنون بالتّوحيد ،فم ّهدت
دعوتهم الطريق لل ّدين الجديد الذي كان يف طريقه إىل الظهور» .67من ذلك عىل سبيل املثال ما يروى عن «عبادة
(الرحمن) (رحمنن) ،فهي عبادة توحيد ظهرت يف جزيرة العرب فيام بعد امليالد» .68ذلك َّ
«أن قوماً من الجاهل ّيني كانوا
يدينون بعبادة (الرحمن)» .69وال نظنّنا نأيت بدعاً حني القولَّ :إن «العرب األوىل كانت عىل م ّلة إبراهيم من اإلميان بإله
وحجت إىل بيتهّ ،
ثم سلخ بهم إىل أن
وعظمت حرمه وحرمة األشهر الحرم ،بقيت عىل ذلك َّ
واحد أحد اعتقدت بهّ ،
عبدوا ما استح ّبوا ونسوا ما كانوا عليه ،واستبدلوا بدين إبراهيم وإسامعيل غريه ،فعبدوا األوثان ،وابتعدوا عن دين
آبائهم وأجدادهم حتّى أعادهم اإلسالم إليه».70

القمني ،المرجع نفسه ،ص .158
 62ـ سيّد
ّ
القمني ،المرجع نفسه ،ص .160
 63ـ سيّد
ّ
القمني ،المرجع نفسه ،ص .163
 64ـ سيّد
ّ
القمني ،األسطورة وال ّتراث ،ص .166
 65ـ سيّد
ّ
القمني ،المرجع السابق ص .172
 66ـ سيّد
ّ
الساميّة القديمة ،ص .208
 67ـ سبتينوموسكاتي ،الحضارات ّ
المفصل ،ج ،6ص .37
 68ـ جواد علي،
ّ
 69ـ جواد علي ،المرجع السابق ص .39
 70ـ جواد علي ،المرجع نفسه ،ص .36
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اإلسالمي:
د) املرجع
ّ
مماَّ يالحظ بجالء َّأن «الدّين التّوحيديّ األخري قد دخل منذ ظهوره يف رصاع مع األديان التي سبقته ،وهو ما جعل
مؤسسه تتمحور يف البداية حول إرث اإلميان األ ّول ،إميان إبراهيم ،فاإلسالم ال يعدو أن يكون اسرتداداً لهذا اإلميان،
دعوة ّ
بعد أن ح ّرفته ونسيته ال ّيهود ّية واملسيح ّية»ّ .71
ولكل ذلك «كانت العودة إىل إبراهيم شعار إعادة التّأسيس املح ّمدي،
وهي عودة تقدّم نفسها عىل أ َّنها نهاية التّوحيد وخامتته التي تلحق أ ّوله بآخره» .72غري َّأن ما ميكن تسجيله يف هذا
السياق َّأن «اإلسالم منذ بدايته وخالفاً لليهود ّية واملسيح ّية يجعل الله مبعزل عن منطق األب ّوة» .73ويتجلىّ ذلك يف آيات
خاصاً عىل إبعاد تص ّور الله عن اإلحالة إىل األب ،ولو من النّاحية ال ّرمز ّية».74
عدّة« .فالقرآن يبدي حرصاً ّ
ولكل ذلك نفهم أن «يقوم اإلعالن عن وحدان ّية الله عىل إبطال صارم ّ
ّ
لكل والدة أو أب ّوة» (سورة اإلخالص) تأكيد
الطبيعة اإلله ّية بهذه التعابري الصارمة« :قل هو الله أحد .75»...وتوضيحاً لهذه الرؤية يقول فتحي بن سالمة« :الكشف عن
اإلسالمي ،وقد قام عىل أخذ املوا ّد املتو ّفرة يف األديان
وضع ّية األب يف اإلسالم سيجعلنا ملزمني بتوضيح التّكرار التّوحيديّ
ّ
السابقة ،مع إنتاجه لالختالف ،ع ّرف مح ّمد اإلسالم باعتباره خامتة التّوحيد ،وباعتباره عودة إىل «م ّلة أبيكم إبراهيم»
ّ
(الحج  ،)22/78ولهذا ميكن أن نقول َّإن اإلسالم يح ّدد نفسه منذ البدايات عىل أ َّنه دين العودة إىل أب -التكوين».76
ّ
 .2آليات إنتاج مفهوم التوحيد:
أ) آل ّية الرتديد والتجميع:
نكاد نجزم أ َّنه ال يخلو كتاب من كتب من احتكروا مفهوم التوحيد وكتبوا يف هذه املسألة من تجميع اآليات
واألحاديث التي تدعو إىل تكفري املرشكني وقتلهم .من ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص قول الله« :إ ّنا براء منكم ومماّ
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً» (املمتحنة  ،)60/4وقوله« :فاقتلوا املرشكني
حيث وجدمتوهم»(التوبة ،)9/5و«قاتلوهم حتّى ال تكون فتنة» (األنفال  .77)8/39هذا فض ًال عن األحاديث النبو َّية ،ومنها
قوله« :من قال ال إله إلاّ الله وكفر مبا يعبد من دون الله ح ّرم ماله ودمه وحسابه عىل الله».78

 71ـ فتحي بن سالمة ،اإلسالم والتحليل ّ
فسي ،ص .100
الن ّ
 72ـ فتحي بن سالمة ،المرجع السابق ،ص .100
 73ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .103-102
 74ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .103
 75ـ فتحي بن سالمة ،اإلسالم والتحليل ّ
فسي ،ص .103
الن ّ
 76ـ فتحي بن سالمة ،المرجع السابق ،ص .104
ّ
يستدل بها أحمد بن تيميّة في مجموعة التوحيد ،ص .37
 77ـ
 78ـ أحمد بن تيميّة في مجموعة التوحيد ،ص .37
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القص والحيك:
ب) آل ّية ّ
القص والحيك عن أشخاص قتلوا بسبب آرائهم يف مسألة التوحيد ،ومن ذلك ما روي عن
نقصد بهذه اآلل َّية اعتامد ّ
الجعد بن درهم .فقد «أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن ،فتطلبه بنو أم ّية فهرب منهم فسكن الكوفة ( ،)...ثم
َّإن خالد بن عبد الله القرسي قتل الجعد يوم عيد األضحى بالكوفة ،وذلك َّأن خالداً خطب الناس فقال يف خطبته تلك:
ضحوا يقبل الله ضحاياكم ،فإنيّ
مضح بالجعد بن درهم ،إ َّنه زعم َّأن الله مل يتخذ إبراهيم خلي ًال ،ومل يك ّلم
ٍّ
أ ُّيها الناس! ّ
ثم نزل فذبحه يف أصل املنرب».79
موىس تكلي ًام ،تعاىل الله عماّ يقول الجعد عل ّواً كبرياًَّ .
ت) آل ّية التأويل:
نقصد بهذه اآلل َّية احتكار مفهوم التوحيد وتأويله .من ذلك عىل سبيل املثال قول ابن تيم ّية مع ّرفاً التوحيد:
موحداً .ومن توحيد
“فالتوحيد ض ّد الشرّ ك ،فإذا قام العبد بالتّوحيد الذي هو حقّ الله ،فعبده ال يرشك به شيئاً كان ّ
الله وعبادته :التّو ّكل عليه وال ّرجاء له ،والخوف منه ،فهذا يخلص به العبد من الرشك” .80ويقول أيضاً يف هذا السياق
رسه أن يكون أقوى النّاس فليتو ّكل عىل الله واالستغفار يغفر له ويدفع
نفسه“ :فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني ،ومن ّ
عنه عذابه (وما كان الله مع ّذبهم وهم يستغفرون) ،فال يزول فقر العبد وفاقته إلاّ بالتوحيد ،فإ َّنه ال ب َّد له منه ،وإذا مل
يحصل له مل يزل فقرياً محتاجاً مع ّذباً يف طلب ما مل يحصل له .والله تعاىل( :ال يغفر أن نرشك به) ،وإذا حصل مع التّوحيد
االستغفار ،حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يع ّذبه” .81وما ميكن مالحظته بجالء مماَّ تقدّم فض ًال عن احتكار تأويل
ّيني.
مفهوم التأويل نالحظ تفعي ًال
آلليتي الرتغيب والرتهيب .وهام آليتان عادة ما يقع تفعيلهام من قبل الخطاب الد ّ
ْ
ث) آل ّية الرتهيب والوعيد:
ُينقل عن الرسول أخباره مع املرشكني والك ّفار قصد ترهيب املتق ّبل ،وجعله يستبطن الوعيد الذي قد يلقاه ،إن أىت
من الفعل ما أتاه أصحاب الوعيد املتحدّث عنهم ،يقول شيخ اإلسالمَّ :
«إن الك ّفار الذين قاتلهم رسول الله وقتلهم ،ونهب
ّ
ميس وال يد ّبر
أموالهم،
واستحل نساءهم ،كانوا مق ّرين لله بتوحيد ال ّربوب ّية ،وهو أ ّنه ال يخلق ،وال يرزق ،وال يحيي ،وال ّ
األمور إال الله وحده ( ،)...وهذه مسألة عظيمة مه ّمة ،وهي أن تعرف ّأن الك ّفار شاهدون بهذا ك ّله ومق ّرون به ،ومع
ويحجون ويعتمرون ويتع ّبدون
هذا مل يدخلهم ذلك يف اإلسالم ،ومل يح ّرم دماءهم وال أموالهم ،وكانوا أيضاً يتصدّقون
ّ
ويرتكون أشياء من املح ّرمات خوفاً من الله ،ولكنَّ األمر ال ّثاين :هو الذي ك َّفرهمّ ،
وأحل دماءهم وأموالهم ،وهو أ َّنهم مل
يشهدوا لله بتوحيد األلوه ّية ،وهو أ َّنه ال ُيدعى وال ُيرجى إال الله وحده ال رشيك له ،وال يستغاث بغريه ،وال يذبح لغريه،

 79ـ ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج  ،9ص .350
 80ـ مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميّة ،ج  :1توحيد األلوهيّة ،ص .52-53
 81ـ مجموع فتاوى ابن تيميّة ،ج  ،1ص .55-56
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لنبي مرسل ،فمن استغاث بغريه ،فقد كفر ،ومن ذبح لغريه ،فقد كفر ،ومن نذر لغريه،
وال ينذر لغريه ،ال مللك مق ّرب ،وال ّ
فقد كفر».82
ج) آل ّية الرتغيب والوعد بالتعويض:
الوعد بالحور العني وبالولدان املخ ّلدين وبجنّات عدن وبأنهار من الخمور والعسل تعويضاً عن الحرمان الدنيويّ .
ومماَّ قيل يف هذا املجال« :من كان آخر كالمه ال إله إلاّ الله دخل الجنّة» (حديث).83
ومماَّ يروى أيضاً عن أنس قال :سمعت رسـول الله يقول« :قال الله تعاىل :يا بن آدم لو أتيتني بقراب األرض خطايا
ثم لقيتني ال ترشك يب شـيئاً ألتيتك بقرابها مغفرة» .رواه الرتمذي وأحمد.
ّ
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله :من شهد ّأن ال إله إلاّ الله وحده ال رشيك لهَّ ،
وأن محمداً عبده
ورسولهَّ ،
وأن عيىس عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه ،والجنة حق ،والنار حق؛ أدخله الله الجنة عىل ما
كان من العمل» (أخرجهالبخاري: كتاب أحاديث األنبياء /باب قوله تعاىل:»يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم» ،ومسلم:
 كتاب اإلميان /باب الدليل عىل َّأن من مات عىل التوحيد دخل الجنة]. وهذا غيض من فيض أحاديث عدّة ّ
تحث عىل
التوحيد ترغيباً ،إلاّ َّأن املالحظ َّأن آل ّية الرتهيب هي التي ُف ِّعلت أكرث يف هذا السياق.
 .3وظائف إنتاج فكرة التوحيد:
أ) الوظيفة االجتامع ّية :تكريس املجتمع األبويّ الذكوريّ بعد الثورة عىل النّظام
األمومي:
ّ
تقول ميادة كيايل وهي تدرس األساطري القدمية« :اإلله ال ّذكر الذي قرأ محاولة اإلله األب األ ّول القضاء عىل األبناء
بأ َّنها ّ
رش ال ميكن أن يسمح له أن يستم ّر ،مل يتح ّقق له ذلك بالقضاء عىل تيامت وحسب ،بل باالستحواذ عىل السلطة
املطلقة وإلغاء وجود الرشيك يف الحكم واأللوه ّية الفاعلة ،إ َّنه انقالب عىل األنثى التي كانت تستمع وتستشري وتحمل
ال ّرحمة يف أحشائها .لقد ق ّرر مواجهتها متس ّلحاً ليس فقط بق ّوته بل بتأييد الهو ّيت واسع لريهب بعدها الجميع ويه ّيئ
الطريق للتّف ّرد والتّمركز يف إدارة الكون الذي سيش ّكله من أشالء اآللهة األ ّم ،ولكن بعد أن احتقنت ّ
بالرش تجاهه وامتأل
جوفها حقداً عليه».84

 82ـ أحمد بن تيميّة ومحمّد بن عبد الوهاب ،مجموعة التوحيد ،ص .106
 83ـ أحمد بن تيميّة ،مجموع الفتاوي ،الجزء الثاني :توحيد الرّبوبيّة ،ص.351
ّ
 - 84ميادة كيالي ،مقال :انزياح مكانة اآللهة األ ّم من خالل األساطير
والطقوس في بالد الرّافدين ،موقع مؤمنون بال حدود ( ،)www.mominoun.comقسم الدراسات
ال ّدينيّة.
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األمومي (نسبة األبناء إىل األ ّم) ،وعىل نظام القرابة
من أخطر الثورات التي عرفها التّاريخ البرشيّ  ،الثورة عىل النظام
ّ
فيه القائم عىل الجنس املقدّس من أجل التأسيس لنظام أبويّ يقوم نظام القرابة فيه عىل القرابة الدمو ّية (نسبة األبناء
إىل األب).
ويوحد ،واملبدأ األبويّ يف ّرق ويضع الحواجز
وما يجدر التنويه به يف هذا السياق هو َّأن «املبدأ
األمومي يجمع ّ
ّ
توحد مع الطبيعة وخضوع
والحدود ،املبدأ
األمومي مشاعة وعدالة ومساواة ،واملبدأ األبويّ مت ّلك وتس ّلط ومتييز .األموم ّية ّ
ّ
لقوانينها ،واألبو ّية خروج عن مسارها وخضوع لقوانني مصنوعة» .85ولذلك ميكن القول َّإن بداية التس ّلط والظلم واالستبداد
األمومي .وذلك يعود أساساً إىل «ابتعاد سيكولوج ّية املرأة عن ّ
كل ميل نحو التّس ّلط
بدأ بانتصار النظام األبويّ عىل النظام
ّ
واالستبداد ،هو الذي أعطى هواء الحر ّية الذي تتن ّفسه الجامعات األموم ّية طيلة عهدها» )...( .86مناخ أقرب إىل مناخ
فردوس فقده اإلنسان بحلول مجتمع ال ّذكر الذي ض ّيع السالم والدعة ،ربمّ ا إىل األبد» .87ويشري فراس الس ّواح إىل مرور
األمومي ،عرب تاريخه الطويل مبراحل متعدّدة انتهت باالنقالب الكبري الذي قام به ال ّرجل مستل ًام د ّفة القيادة
«املجتمع
ّ
ومؤسساً للمجتمع ال ّذكري البطريريك» .88ولنئ كانت األساطري الكربى قد حفظت لنا أساطري اآللهة األنثى ،كام
من املرأة ّ
حافظت لنا عىل أساطري األ ّم الكربى األوىلَّ ،
فإن العقل األبويّ ال ّذكوريّ سعى عىل الدّوام إىل اجتثاث هذه األساطري ومحو
«أن الدّيانات ال ّذكر ّية املتط ّرفة قد حاولت أن ّ
هذه الصور ،من ذلك َّ
تجتث متاماً صورة األ ّم الكربى من نظامها األسطوريّ ،
كام هو الحال يف ديانة العربانيني بشكلها التورايت ّ
باق يف
املتأخر ،فهنا ال نكاد نجد ما يذ ّكر باأل ّم الكربى سوى أثر باهت ٍ
شخص ّية حواء التي ح ّولتها األسطورة التّورات ّية من مبدأ للكون إىل مج ّرد أ ّم للجنس البرشيّ » .89واألسوأ من ذلك أ َّنه «حتّى
أمومتها هذه ليست أمومة أصل ّية ،أل َّنها هي نفسها مولودة من ال ّذكر آدم مأخوذة من ضلعه ،وبذلك يبلغ تحوير أسطورة
األ ّم الكربى أبعد غاياته بتجريدها حتّى من أمومة البرش ،وإعطاء آدم فضل األب ّوة واألمومة ،األب ّوة إلنجابه الجنس البرشيّ
بواسطة حواء ،واألمومة إلنجابه حواء نفسها» .90إلاّ َّأن الديانات ما ّ
تنفك تتأرجح بني الظلم واإلنصاف للمرأة .ومن ذلك
أساساً ما يالحظ من َّأن «التّقاليد املسيح ّية ما تلبث أن تعيد لأل ّم الكربى سابق مجدها وسلطانها ،وتبدأ مريم العذراء
رحلتها من أ ّم يهود ّية تق ّية كام تبدو يف األناجيل إىل أ ّم كون ّية ووالدة لإلله الذي اقرتب من البرش بدخوله يف تاريخهم
وتجسده يف عاملهم ،ومروره عرب جسد األ ّم الكربى طف ًال لها».91
ّ

 85ـ فراس السواح ،لغز عشتار ،ص .32
 86ـ فراس السواح ،المرجع السابق ،ص .33
 87ـ فراس السواح ،المرجع نفسه ،ص ص .33-34
 88ـ فراس السواح ،المرجع نفسه ،ص .34
 89ـ فراس السواح ،المرجع نفسه ،ص .59
 90ـ فراس السواح ،المرجع نفسه ،ص .59
 91ـ فراس السواح ،المرجع نفسه ،ص .59
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وعادة ما يقع القرن بني املرأة وبني القمر ،وبني اآللهة األنثى وبني اآللهة القمر ،حيث «كان القمر بحقّ  ،أنثى كون ّية
عظمى ،وكان هو ذاته األ ّم الكربى والدة الكون واألرض الخصبة ،وقد ظهرت يف تج ّليها الجديد :القمر» .92ومماَّ تحدّثنا به
األساطري أ َّنه «منذ أن رأى اإلنسان يف القمر تجسيداً لعشتار ربط يف ذهنه رمز ّياً بني قرون البقر وقرين الهالل ،وص َّور يف
خياله األ ّم الكربى عىل هيئة بقرة سامو ّية يرسم قرناها هالالً يف السامء» .93إلاّ َّأن العقل ال ّذكوريّ يقف باملرصاد لآللهة
األنثى عىل الدوام ،وبذلك «تح ّول القمر إىل إله مذ ّكر يف بالد ال ّرافدين تحت اسم «سني» « .94ولذلك ميكن تفسري اإلبقاء
ّ
تم
عىل التقويم القمريّ يف الدّيانة اإلسالم ّية األبو ّية،
فـ«كل شعوب الحضارات القدمية بقيت عىل تقوميها القمريّ إىل أن ّ
ميس ،فتح ّول البعض إليه وحافظ البعض اآلخر عىل التّقويم القمريّ حتّى العرص الحديثّ ،
اكتشاف التّقويم ّ
كالشعوب
الش ّ
اإلسالم ّية التي ارتبطت الشهور القمر ّية عندها بالعبادات واملناسبات الدّين ّية» .95ويف إطار تفكيك صورة األنثى اآللهة
لتكريس صورة اإلله الذكر الواحد األحد وقع تشويه صورة هذه اآللهة ،ولذلك «بعد تف ّكك األسطورة العشتار ّية مل َ
يبق
السالب املعتّم الذي ما فتئت األسطورة ال ّذكر ّية تك ّرسه وتفرزه عن بق ّية الوجوه العشتار ّية،
من األ ّم الكربى سوى جانبها ّ
حتّى مل َ
يبق من عشتار سوى جن ّية الظالم ،والغولة ،والنّهاّلة ،والساحرة العجوز» .96وإمعاناً من الثقافة األبو ّية ال ّذكور ّية
يف اإلقصاء والتس ّلط «ت ّوجت ال ّثقافة ال ّذكر ّية انتصارها بإجالء عشتار عن القمر وإعطائها كوكب الزُّهرة ،ثالث األجرام
املنرية يف السامء ،وصار القمر تجسيداً إلله مذ ّكر هو اإلله «سن» يف بالد ال ّرافدين وأشباهه يف ال ّثقافات األخرى» .97ويف
هذا اإلطار ميكن أن نشري إىل َّأن البابليني أطلقوا «اسم (عشتار) عىل كوكب الزّهرة ( ،)...والكنعانيون أطلقوا عليه اسم
(عستارت) ،واليونان (أفروديت) ،والرومان (فينوس)» .98وأ َّما «عند العرب ،فقد ارتبط كوكب الزُّهرة باأل ّم العرب ّية الكربى،
وكانوا يعبدونه لدى ظهوره ويسمونه (العزّى)».99
ّيني ال ّذكريّ  ،الذي ح ّقق انتصاره عند أعتاب التّاريخ
وما يجدر اإلشارة إليه بغري لبس أ َّنه «مل يحصل االنقالب الد ّ
املكتوب بالوسائل السلم ّية ،بل جاء نتيجة رصاعات دامية فرض خاللها اال ّتجاه ال ّذكريّ وجوده بح ّد السيف» .100ومن
املفيد اإلشارة إىل أ َّنه «جاء التّوحيد الذي تعرفه الدّيانات الكربى القامئة اليوم نتيجة للجدل بني الدّيانة األموم ّية والدّيانة
البطريرك ّية ،وكانت أرض كنعان يف سورية املرسح الذي شهد فصول الصرّ اع الختام ّية حيث تج ّلت القدرة اإلله ّية أخرياً يف
شكلها ال ّذكريّ الواحد املقابل لشكلها األنثويّ الواحد يف فجر اإلنسان ّية» .101إذن ال جدال يف َّأن «الله إله ذكر ،وكيف ال
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يتص ّور اإلنسان إلهه ذكراً ،وال ّذكر هو قويّ مقتدر بخالف األنثى ،وحيث َّإن الله هو قويّ ومصدر الق ّوة والخلق ،فال ب َّد
أن يكون ذكراً يف عقل ّية تلك األ ّيام ،وال ب ّد من التّعبري عنه بصيغ التّذكري».102
ب) الوظيفة الدّين ّية:
 وظيفة الرتهيب /العنف ال ّرمزيّ :كل حمل لآلخر عىل أن يعتقد يف ما تعتقد هو عنف رمزيّ ّ .
ّ
وكل إكراه عىل التد ّين من خالل تجنيد اللّسان والقلم
هو عنف رمزيّ ّ .
وكل النّصوص التي يرين عليها التكفري واإلقصاء لآلخر والدعوة إىل الجهاد والقتل هي نصوص عنيفة
ّ
الفيزيقي .فال مناص من مالحظة َّ
«أن العنف ال ّرمزيّ الذي متارسه األصول ّية ض ّد الفكر العقال ّين يجد
ترشع للعنف املاديّ
ّ
املوجه ض ّد أبرياء ،وض ّد مث ّقفني ،يف العامل العر ّيب
امتداداً طبيع ّياً يف اإلرهاب
واإلسالمي» .103وال نظنّنا نخالف
الفيزيقي ّ
ّ
ّ
الصواب يف اعتقادنا َّأن العنف الرمزيّ الداعي إىل التّف ّرد يف احتكار فهم التوحيد ،يؤدّي بالرضورة إىل اإلرهاب الدمويّ
وإىل االستبداد بالرأي.
 وظيفة التكفري والترشيع للقتل والدعوة للجهاد:ينسب للرسول قوله«ُ :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن ال إله إلاّ اللهَّ ،
وأن مح ّمداً رسول الله ،فإذا فعلوا ذلك،
عصموا منّي دماءهم وأموالهم إال بح ّقها».104
ومن الفتاوى الداعية إىل التكفري ما ينسب إىل ابن تيم ّية قوله متحدّثاً عن الح ّالج« :من اعتقد ما يعتقده الحلاّ ج من
املقاالت التي قتل الح ّالج عليها ،فهو كافر مرت ّد با ّتفاق املسلمنيَّ ،
فإن املسلمني مَّإنا قتلوه عىل الحلول واال ّتحاد ونحو ذلك
من مقاالت أهل الزندقة واإللحاد» .105ويرى ابن تيم ّية َّ
«أن وجوب قتله (الح ّالج) عىل ما أظهره من اإللحاد واجب با ّتفاق
املسلمني»ّ .106
ماض إىل يوم القيامة».107
فكل مخالف ألوصياء األ ّمة يك ّفر ويقتل مادام الجهاد باقياً ما بقوا ،فـ«الجهاد ٍ
هذا ما يعتقده ابن تيم ّية وورثته.
بـ«أن هناك حزباً واحداً لله ال يتعدّد ،وأحزاباً أخرى ك ّلها للشيطان ّ
كام يعتقدون َّ
وللطاغوت« :الذين آمنوا يقاتلون
يف سبيل الله ،والذين كفروا يقاتلون يف سبيل ّ
الطاغوت ،فقاتلوا أولياء الشيطان َّإن كيد ّ
الشيطان كان ضعيفاً»(النّساء/4
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 .108»)76ويعتقد أصحاب التوحيد والتكفري ،كام ميكن تسميتهمَّ ،
بأن «اإلسالم ليس مج َّرد عقيدة حتّى يقنع بإبالغ عقيدته
تنظيمي حر ّيك يزحف لتحرير ّ
كل النّاس».109
للنّاس بوسيلة البيان ،مَّإنا هو منهج يتم ّثل يف تج ّمع
ّ
السيايس ملفهوم التوحيد:
ت) الوظيفة السياس ّية :التوظيف
ّ
 الحاكم ّية:يعتقد س ّيد قطب َّ
«أن العامل يعيش ك ّله يف جاهل ّية ( ،)...هذه الجاهل ّية تقوم عىل أساس االعتداء عىل سلطان الله
أخص خصائصه األلوه ّية ،وهي الحاكم ّية ،إ َّنها تسند الحاكم ّية إىل البرش ،فتجعل بعضهم لبعض أرباباً».110
يف األرض وعىل ّ
اإلسالمي وحده يتح ّرر النّاس جميعاً من عبادة
ولذلك يدعو إىل تكريس الحاكم ّية اإلله ّية ،ذلك أ َّنه ،حسب رأيه «يف املنهج
ّ
بعضهم لبعض ،بعبادة الله وحده ،والتّل ّقي من الله وحده والخضوع لله وحده» .111ومماّ يؤكد عليه يف هذا الشأن َّ
«أن
األلوه ّية تعني الحاكم ّية العليا» .112وتعني يف ما تعنيه أساساً «توحيد األلوه ّية وإفراد الله بها معناه نزع السلطان الذي
يزاوله الك ّهان ومشيخة القبائل واألمراء والح ّكام وردّه ك ّله إىل الله» .113فـ«ال حاكم َّية إلاّ لله ،وال رشيعة إلاّ من الله ،وال
ألن السلطان ك ّله للهَّ ،
سلطان ألحد عىل أحدَّ ،
وألن «الجنس ّية» التي يريدها اإلسالم للنّاس هي جنس ّية العقيدة» .114وال
ّ
ينفك أرباب هذه النظر َّية يردّدون َّأن «القاعدة النّظر ّية التي يقوم عليها اإلسالم ،عىل مدار التّاريخ البرشيّ  ،هي قاعدة:
«شهادة أن ال إله إلاّ الله» ،أي إفراد الله باأللوه ّية وال ّربوب ّية والقوامة والسلطان والحاكم ّية» .115فال مكان لإلنسان يف
ملك اإلله غري التجنّد للعبود َّية.
ـ الرباء والعداء:
ال يرتدّد س ّيد قطب يف اإلعالن بوضوح« :ليست مه ّمتنا أن نصطلح مع واقع هذا املجتمع الجاه ّ
يل ،وال أن ندين
الصفة ،صفة الجاهل ّية ،غري قابل ألن نصطلح معه « .116والخطري يف املسألة أ َّنهم يحتكرون تأويل
بالوالء له ،فهو بهذه ّ
مفهوم التوحيد ،ويعتقدون َّ
بأن «هذا هو التوحيد الذي دعا إليه ال ّرسل ،وهو معنى ال إله إلاّ الله ،إخالص وتوحيد وإفراد
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لله يف العبادة والوالء لدينه وألوليائه ،وكفر وبراءة من ّ
كل معبود سواه ومعاداة أعدائه» .117وميضون شأواً بعيداً يف هذا
الرأي ،معتقدين َّأن «قض ّية مواالة دين الله وأهله ومعاداة الباطل وأهله فرضت عىل املسلمني يف فجر دعوتهم قبل
والحج» .118بل يف اعتقادهم« ،قد ك ّلف الله ّ
كل مسلم ببغض الك ّفار ،وافرتض عليه عداوتهم
فرض الصالة والزّكاة والصوم
ّ
وتكفريهم والرباءة منهم ،ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم».119
ـ دار اإلسالم ودار الحرب:
ّ
موحدين ومرشكني ،والعامل إىل دار إسالم ودار حرب .ويف ذلك يقول س ّيد
ترشع عقيدة التوحيد لتقسيم البرش إىل ّ
قطبَّ :
«إن هناك داراً واحدة هي دار اإلسالم ،تلك التي تقوم فيها الدّولة املسلمة فتهيمن عليها رشيعة الله ،وتقام فيها
حدوده ،ويتولىّ املسلمون فيها بعضهم بعضاً ،وما عداها فهو دار حرب ،عالقة املسلم بها إ َّما القتال ،وإ َّما املهادنة عىل
عهد أمان .ولكنَّها ليست دار إسالم ،وال والء بني أهلها وبني املسلمني» .120فـ«األرض التي ال يهيمن فيها اإلسالم ،وال تحكم
فيها رشيعته هي «دار الحرب» بالقياس إىل املسلم ،وإىل الذ ّمي املعاهد كذلك ،يحاربها املسلم ولو كان فيها مولده ،وفيها
قرابته من النّسب وصهره ،وفيها أمواله ومنافعه».121
ـ االستبداد بالحكم:
يعتقد فرويد َّ
ّوسع ،فالله مل يكن سوى انعكاس
بأن التوحيد «مل يكن سوى انعكاس ثانويّ لنزعة الدولة إىل الت ّ
للفرعون الذي ميارس سلطاناً مطلقاً ،بال إكراه عىل إمرباطور ّية شاسعة».122
ومماّ يوحي مبا يلعبه التوحيد من تكريس لالستبداد ،القرن بني طاعة أويل األمر بطاعة الله .فال مواربة يف َّأن التوحيد
نوعي الجنس البرشيّ (ال ّذكر واألنثى) .ويعارض الدّميقراط ّية والتّعدّد.
ينتج االستبداد ،ويعارض الثنائ ّية والتّشارك ّية بني ْ
ولذلك ميكن تفسري شيطنة املرأة وتحميلها لدالالت الفتنة والغواية والح ّية ،أل َّنها مت ّردت عىل اإلله بتحريض من إبليس.
اعي .واإلله ال ّذكر األوحد يعني االنفراد
ويف املقابل نجد َّأن اآللهة األنثى تعني التعدّد والنظام
األمومي واملجتمع الزر ّ
ّ
والتّف ّرد بالحكم .يعني النّظام ال ّذكوريّ البطريريك واملجتمع الرعويّ .
املجتمع األبويّ ال ّذكوريّ هو الذي أنتج فكرة التوحيد من أجل تكريس املجتمع األبويّ الذكوريّ  .و«قد يكون
مذهب تعدّد اآللهة ،بوسيلة انفتاحه ،أكرث «تسامحاً» ّ
وأقل مي ًال إىل العنف من مذهب التّوحيد الذي يؤ ّكد كأمر مطلق
المقدسي ،ملّة إبراهيم ،ص .14
 117ـ أبو محمّد
ّ
المقدسي ،المرجع السابق ،ص .15
 118ـ أبو محمّد
ّ
المقدسي ،المرجع نفسه ،ص .30
 119ـ أبو محمّد
ّ
 120ـ سيّد قطب ،معالم في ّ
الطريق ،ص .137
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و«حقيقة» وحيدة ،وجود إله واحد أوحدَّ .
وإن املؤمنني بالوحدان ّية ،برفضهم اآللهة املتعدّدة ،قد ينزعون عىل نحو
طبيعي ج ّداً إىل اللاّ تسامح إىل شيطنة الكافرين» ،وإىل رشعنة العنف حيالهم ،إذن إىل الحرب املقدّسة ،وقد تكون هذه
ّ
ثم قد يكون هذا املذهب أوفر
الحرب مالزمة ملذهب التوحيد ،لكنَّها حرب غري واردة يف إطار مذهب تعدّد اآللهة ،ومن َّ
احرتاماً للقيم التي ُتع ّد حال َّياً قي ًام عامل ّية ،أعني بذلك «حقوق اإلنسان».123
ث) الوظيفة النّفس ّية العالج ّية:
ال ميكن نكران الوظيفة العالج ّية للرموز الدّين ّية ،وال نعدم الوظيفة التّنفيس ّية النّفس ّية للدّين .وقد ّ
«وضح التحليل
ّفيس َّأن عجز اإلنسان أمام الخالق ما هو إلاّ استمرار ال شعوريّ لعجز الطفل أمام األبَّ ،
وأن حاجة اإلنسان إىل الله هي
الن ّ
استمرار لحاجة ّ
النفيس
الطفل لألب (السلطة /املعرفة)» .124فال ميكن أن ننكر َّأن فكرة التوحيد تح ّقق للفرد االستقرار
ّ
والشعور باألمان تحت ّ
ظل إله واحد قويّ يحميه وينرصه ويستجيب لدعواته ويعده بخريات ال تحىص وال ُتعدّ ،إن هو
أجزل له العبادة والطاعة.
 .4رمز ّيات إنتاج فكرة التوحيد:
ـ رمز ّية رقم واحد:125
يرمز الرقم واحد إىل اإلله الواحد كام يرمز إىل الزعيم وإىل األفضل ،وبالتأكيد هو رقم ذكوريّ  126بامتياز .ولذلك فمن
سيايس واحد ،خليفة أو
ديني/
ّ
دالالته الرمز إىل التف ّرد واالستبداد والهيمنة الذكور ّية .فهذا الرقم يرمز إىل صناعة زعيم ّ
ملك .أي التأسيس لالستبداد وللهيمنة األبو ّية ال ّذكور ّية.
ـ رمز ّية الهالل والنجمة:
الهالل والنجمة مماّ يعلو املآذن اإلسالم ّية التوحيد ّية ،لذلك أردنا البحث يف دالالتها .ومماّ يالحظ أ َّنه «يف الهالل أيضاً
تجسد للدائريّ  ،ويف تتويج الهالل للكثري من القباب واملآذن دليل آخر عىل تجاوز املبدأ ال ّذكوريّ » .127ذلك َّأن الدائرة رمز
ّ
أنثويّ  .وما الهالل إلاّ قمر غري مكتمل ،غري أ َّنه يد ّلل عىل الشكل الدائريّ  .ومن طرائف ال ّرموز َّ
«أن العالمات املعامر ّية
ال ّرامزة إىل املطلق هي نفسها العالمات الرامزة إىل األنوثة» .128وفع ًال يشري «قاموس ال ّرموز» إىل َّأن الهالل أحد األشكال
الصليبيّة ،العنف وال ّدين في المسيحيّة واإلسالم ،ص .227
 123ـ جان فلوري ،الحرب المق ّدسة ـالجهاد -الحرب ّ
 124ـ عبد الصمد الديالمي ،المدينة اإلسالميّة واألصوليّة واإلرهاب ،مقاربة جنسيّة ،ص .161
 125ـ يمكن العودة إلى:
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Editions R.Laffont et Jupiter, Paris 1982.

 126ـ يمكن العودة إلى الموقع اإللكترونيwww.mysticalnumbers.com :
 127ـ عبد الصمد الديالمي ،المدينة اإلسالميّة ص .61
 128ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .63
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املم ّيزة لحركة القمر .ذلك أ َّنه يرمز إىل ال ّتغيرّ وإىل عودة األشكال الدور ّية .وهي الحركة نفسها التي يعرفها الجسد األنثويّ .
يكفي تدلي ًال عىل ذلك العود الدوريّ للعادة الشهر ّية للمرأة« .وهو العود الذي يحدّد زمن ّية األنوثة بشكل عام :حيض ـ
حمل  -وضع  -حيض  -إ َّنها دائرة يصعب تحديد بدايتها .لكنَّ رمز ّية الهالل توحي بزمن البداية يف لحظة ،وقمر مكتمل يف
جامله الدائريّ لحظة أخرى ،والتّجاوز دائم نحو املقامات نفسها ،مروراً باستدارة أخرى أساس ّية ،استدارة ال ّرحم ،وانتفاخه
ثم ،يبدو كيف تلتصق األشكال الدائر ّية والكرو ّية باألمومة ،أي بفعل الخلق
ليلعب دور الق ّبة بالنسبة إىل الجنني .ومن َّ
الصعيد البرشيّ  .فكام لو َّأن ال ّرحم يش ّكل املركز الذي تدور حوله نقط الدائرة ،وهو دوران يتحايل عليه العقل
عىل ّ
القضيبي باستمرار ،حني بدأ يذكر شيئاً فشيئاً ّ
تجسدات فكرة األلوه ّيةَّ .إن اآللهة األوىل إناث .وهي املقولة التي قضت
كل ّ
ّ
عليها بشكل كامل ّ
كل الدّيانات التّوحيد ّية».129
الساميني ،ومنه انبثقت عقيدة التّوحيد فيام
السامويّ  ،هو نواة األلوه ّية عند جميع ّ
والقمر هو عنرص من «الثالوث ّ
بعد» .130ومماَّ ميكن لدارس األساطري القدمية أن يالحظه هو أن «يجد اإلله (القمر) يلعب دوراً كبرياً يف األساطري الدّين ّية
والرب والس ّيد وصاحب الكلمة
عند الجاهل ّيني ،دوراً يتناسب مع مقامه باعتباره رج ًال بع ًال أي زوجاً ،والزوج هو (البعل) ّ
عىل زوجه وأهله عند العرب ،وهو القويّ ذو الحقّ  ،وعىل الزّوجة حقّ ّ
الطاعة والخضوع له ( ،)...ومن هذا اإلله القويّ
الج ّبار جاء (الله) بعد أن تح ّول ال ّثالوث عند بعض الجاهل ّيني إىل (واحد) واستخلصوا منه عبارة (الله)» .131ومن املالحظ
أيضاً َّأن القمرعرف «بـ (ال ّثور)ّ ،
ولعل ذلك بسبب قرنيه ال ّلذين يذ ّكران بالهالل»« .132وقد رمز إىل اإلله القمر بـ (ثور) عند
شعوب سام ّية قدمية أخرى» .133وملَّا كان «القمر هو اإلله ال ّذكر ،صار مبنزلة األب ،فدعي بـ (أبم) أي (أب).134
ـ رمز ّية املنارة:
ننطلق يف هذا السياق من قول لعبد الصمد الدياملي يقول فيه« :يظهر َّأن ارتباط املنارة باألذان يف تاريخ اإلسالم
توصل إليها الدياملي قوله« :منارة
يش ّكل امتداداً لغائ ّية دين ّية قبل ـ إسالم ّية» .135ومن أطرف الدالالت وأعمقها التي ّ
تؤ ّذن»« ،وهي قضيب ّ
ينظم إيقاع الزَّمن املقدَّس ،فيفرض سريورة روح ّية معراج ّية عىل جسد املدينة بأكملها ،وعىل
قضيب الجسد» .136وبناء عليه َّ
فـ«إن الترّ كيز عىل عمود ّية املنارة  -والعمود ّية محمول جوهريّ يف موضوع املنارة ُ -يفيض
إىل إهامل خصائص معامر َّية أخرى ال تخلو من أهم ّية ،وهي خصائص متكن من التّمييز بني الحضارات ،ومتكن كذلك
 129ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .63
المفصل ،ج ،6ص .166
 130ـ جواد علي،
ّ
المفصل ،ج ،6ص .174
 131ـ جواد علي،
ّ
المفصل ،ج ،6ص .174
 132ـ جواد علي،
ّ
المفصل ،ج ،6ص .174
 133ـ جواد علي،
ّ
المفصل ،ج ،6ص .175
 134ـ جواد علي،
ّ
 135ـ عبد الصمد الديالمي ،المدينة اإلسالميّة ،ص .53
 136ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع السابق ،ص .56
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من إدخال األنوثة يف جسد العمود ّية نفسها» .137ال يرتدّد الدياملي يف «اعتبار جسد املنارة قضيباً رامزاً إىل الكامل ،داعياً
اجي نحو الحقّ » .138غري َّأن الدالالت تتداخل وتتشابك بني دالالت مختلفة ،بل متناقضة ،وذلك
اإلنسان إىل فعل معر ّ
كل الدالالت وسبب ثرائها ،فـ«كيف ميكن الخروج ،عىل مستوى املنارة ،من ازدواج رمز ّية الدائريّ ؟ هل ّ
ميسم ّ
يدل وجود
الدائريّ يف جسد املنارة عىل استمرار ال شعوريّ ملعتقدات ما قبل توحيد ّية؟ هل يعني ذلك َّأن املعامر رضب من الكتابة
ّ
عي بالخصوص» .139ويفسرّ الدياملي تساؤالته َّ
بأن ما يدفعه إىل ذلك هو «وجود
أقل خضوعاً لل ّرقابة؟ لرقابة الخطاب الشرّ ّ
يسجل نفسه يف دائر ّية العمود ّية نفسها.
منارات دائر ّية ،ال تعلوها قباب أو كرات ،كام لو َّأن مبدأ األنوثة وال ّروحان ّية ّ
وبالفعل نجد َّأن بعض املآذن اإلسالم ّية لها شكل أسطوا ّين أو حلزو ّين مثل مئذنة سامراء يف العراق ومئذنة ابن طولون
األهم مماّ سبق يف نظر الدياملي هو الترّ اتب
يف القاهرة ،واملآذن اإليران ّية ،واملنارة الع ّباس ّية يف 184هـ800 /م» .140لكنَّ
ّ
يتم احرتامه
بني املر ّبع والدائرة عىل مستوى املنارة الواحدة .فالكثري من املآذن ذو طوابق متعدّدة« .لكنَّ هناك قانوناً ّ
يف ّ
كل الحاالت يكمن يف اعتالء الطوابق الدّائر ّية للطوابق املر ّبعة ( )...ترميزاً العتالء ال ّروحا ّين للامديّ وألفضل ّية املؤ ّنث
الفقهي ،مماّ يحتّم عدم اختزال صورة املرأة يف اإلسالم يف صورة املرأة يف
عىل املذ ّكر ،إ َّنها أفضل ّية تتناقض مع الخطاب
ّ
الفقه» .141ال ننكر طرافة خطاب الدياملي وعمق مقاربته ،فمماَّ يبدو َّ
«أن مقاربة املدينة من خالل تجل ّيات القضيب
املعامر ّية (السور ،املنارة) يجعل منها مجاالً معامر ّياً مذ ّكراً ،منتصباً وغازياً لبادية جاهل ّية ،يف مرحلة ما قبل تعمري ّية.
اجي نحو الله ،وبالتّايل يش ّكالن آليات معامر ّية لتجسيد العقيدة
فالسور واملنارة ،بانتصابهام يدعوان اإلنسان إىل فعل معر ّ
اإلسالم ّية وللدّفاع .عنها».142
ـ رمز ّية املر ّبع:
من الواضح َّأن املر ّبع يكتسب قيمة كربى يف الثقافة العرب ّية اإلسالم ّية ،يشري يف ما يشري إىل الكعبة املر ّبعة املعبودة،
بيت الله ،إلاّ َّأن ما ميكن اإلشارة إليه هو َّأن هناك «قيمة رمز ّية قبل إسالم ّية للمر ّبع ،وهي قيمة تبنّاها اإلسالم بدورهَّ .إن
تر ّبع املنارة يسمح للمؤ ّذن أن يلتفت بالتّتابع نحو الجهات األربع للعامل ،معلناً َّأن الله أكرب ،وأن ال إله إلاّ الله» .143كام
َّ
«أن املر ّبع يرمز إىل املادّة وإىل انتظامها ،فهي دامئاً أربعة (من حيث العنارص ،ومن حيث الجهات) .فالعدد أربعة يرمز
إىل االستقرار ،وهو االستقرار الذي يتص ّلب ويتق ّوى يف نظام الحتم ّية القاهرة» .144غري َّأن الطريف يف املقاربة ويف الداللة
َّأن «يف الرتبيع ترجمة معامر ّية (إضاف ّية) لسيادة القضيب وسلطانه ،أو عىل ّ
األقل ،تعبرياً معامر ّياً عن مبدأ املذ ّكر .فمن
 137ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .57
 138ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .62
 139ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .63
 140ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص ص .63-64
 141ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .64
 142ـ عبد الصمد الديالمي ،المدينة اإلسالميّة ،ص .65
 143ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع السابق ،ص .59
 144ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .59

98

املصادفات ،اللاّ غريبة يف منطق الترّ اث ال ّرمزيّ املتعدّد ،أن نجد الكلمة نفسها ّ
تدل عىل املذ ّكر واملر ّبع يف آن واحد ،والكلمة
هي يانغ الصين ّية (ّ .)yang
فكل األشياء تتو ّزع بني مبدأين مجنسنني ،اليانغ املذ ّكر واليني ( )yinاملؤ ّنث .لكن «تلك الكلمة
(اليانغ) تعني املر ّبع كذلك»ّ .145
ولكل ذلك نعتقد يف أهم ّية البحث يف ال ّرموز للكشف عن ال وعي الشعوب ،فمن الواضح
الجمعي ،الحارض كالوعي يف ّ
َّ
كل فعل معامريّ ينفي
«أن ال ّربط بني املر ّبع واملذ ّكر ميتلك إذن أساساً أسطور ّياً يف اللاّ وعي
ّ
وامليتا-مؤسسات ّية .ومن هنا ميكن القول
ليؤسس نظاماً يعجز الخطاب عن احتواء نسقيته الكاملة ،امليثا-رشع ّية،
َّ
املصادفة ّ
بتكامل بني العمود ّية والترّ بيع يف ترسيخ ذكورة املنارة ،وهي ذكورة بسيادة نظام الشرّ ع».146
ـ رمز ّية طقس «األضحية»:
ال مناص من القول َّإن «تحليل األحالم هو أمر رضوريّ  ،أل َّنه يرفع الستار عن ظواهر داخل َّية للنفس ّية بقيت
مجهولة» .147ولذلك يرى فرويد َّأن تحليل األحالم ميكن أن يش ّكل عام ًال رئيس َّياً لفهم العامل األسطوريّ للشعوب .ويف
اعتقادناَّ ،
اهيمي يذ ّكر بالوليمة الطوطم ّية .فطقس األضحية هو احتفال دوريّ بقتل األب-اإلله ،واالحتفال
فإن القربان اإلبر ّ
ّيني ،ومنها أساساً
ّاريخي عليه ،والتّش ّبه به .ومن الواضح ما يلعبه اإليروس من دور يف تشكيل الشعور الد ّ
باالنتصار الت ّ
الرغبة يف القتل ،أو شبق القتل .ومن الفرض ّيات امله ّمة التي كشف عنها فرويد هي «الطوطم ّية كصيغة أوىل للدّين يف
تاريخ البرش ّية» .148تقول األسطورة الطوطم ّيةَّ :إن األب كان يتّصف بالقسوة ويقتل أبناءه أو يقوم بخصيهم إن هم
تج ّرؤوا عىل نسائه وحرميه .إلاّ َّأن هذا األب ،بعد أن استعاد عرشه يف الديانة التوحيد ّية وانفرد باأللوه ّية ،ك ّرس النظام
يصح االفرتاض َّأن عقدة أوديب أنتجت فكرة
األبويّ الذكوريّ مبا فيه من تعدّد للزوجات وتأسيس لنظام الحريم .ولذلك ّ
النفيس بإدراك العالقات املتينة املوجودة بني عقدة أوديب واإلميان بالله .فقد علمنا
الله .يقول فرويد« :سمح لنا التحليل
ّ
يتبي لنا ّ
كل يوم كيف يفقد الكثري من الش ّبان
َّأن اإلله
الشخيص من وجهة نظر نفس ّية ليس سوى صورة ألب مهيب ،فهو نّ
ّ
إميانهم مبج ّرد اندحار السلطة األبو ّية ،إ َّننا نكتشف يف عقدة أوديب أصل ّ
كل حاجة دين ّية» .149ولذلك كانت الوليمة
يصح االعتقاد َّ
بأن األضحية هي احتفال دوريّ بقتل األب-اإلله ،تقديم قربان
الطوطم ّية لقتل األب-اإلله .ولذلك أيضاً قد ّ
لإلله خوفاً وا ّتقاء ،قتل رمزيّ دوريّ لإلله .ومز ّية فرويد تكمن يف أ َّنه «األ ّول الذي وعى َّأن ّ
اإللهي
كل عالقة لإلنسان مع
ّ
ترسخت
مت ّر حت ًام عرب وساطة األب» .150كام يكشف يونغ َّأن اللاّ وعي
الجامعي مسكون بذكريات متوارثة وتص ُّورات ّ
ّ
عرب العصور يف األساطري .وبذلك تعاضد فلسفته فرض ّيات فرويد« ،فاألضحية الحيوان ّية األ ّول ّية كانت بدي ًال عن األضحية
البرش ّية ،عن القتل االحتفا ّيل لألب ،وعندما استعاد بديل األب هيئته البرش ّية ،أمكن لألضحية الحيوان ّية أن تتح ّول ثانية

145 . Dictionnaire des symboles.
 146ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .60
 147ـ ميشال مسالن ،علم األديان مساهمة في التأسيس ،ص .160
 148ـ فرويد ،موسى والتوحيد ،ص .115
 149ـ ميشال مسالن ،علم األديان مساهمة في التأسيس ،ص ص .143-142
 150ـ ميشال مسالن ،المرجع السابق ص .150
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ترسب يف ذاكرته الجمع ّية من أساطري ك ّونت ال
ينس ما ّ
إىل أضحية برش ّية» .151ورغم ما عرفه اإلنسان من تط ّور إلاّ أ َّنه مل َ
الجمعي« .هكذا أثبتت ذكرى تلك التّضحية العظيمة األوىل أ َّنها ال متحى ،رغم جميع الجهود لنسيانها ،وبالتّحديد
وعيه
ّ
عندما أراد املرء أن يبتعد ّ
كل البعد عن دواعيها تحتّم أن تتك ّرر فتظهر دون تحريف يف شكل تضحية اإلله» .152ويتك ّرر
الرصاع األبديّ بني األب واالبن «بوضوح متعاظم عىل الدّوام يربز مسعى االبن إىل الحلول ّ
محل األب ،ومع إدخال ال ّزراعة
تعلو أهم ّية االبن يف األرسة البطريرك ّية ،فيتج ّرأ هذا عىل تعبريات جديدة عن شبقه السفاح -قربوي ،حيث يجد إرضاءه
ال ّرمزي يف اعتامل األ ّم األرض»َّ .153
وألن ذلك االبن القاتل ألبيه يف األسطورة الطوطم ّية يشعر بالذنب نجده يبحث عىل
الدوام عن تكفري لذنبه« .وقد كان هناك طريق أخرى لتهدئة ّ
ضحى
الشعور بال ّذنب ،واملسيح هو أ ّول من خطاها ،لقد ّ
بحياته وخ ّلص بذلك زمرة األخوة من الخطيئة األصل ّية» .154ومن الوضوح مبكان َّ
«أن الخطيئة األصل ّية لإلنسان يف األسطورة
املسيح ّية هي بال ّ
يضحي
ثم إذا كان املسيح يخ ّلص البرش من عبء الخطيئة األصل ّية بأن ّ
شك خطيئة تجاه األب اإللهَّ ،
الخاصة ،فإ َّنه يرغمنا عىل االستنتاج َّ
بأن هذه الخطيئة كانت جرمية قتل ،وتبعاً لقانون «العني بالعني» املتج ّذر
بحياته
ّ
يتم التّكفري عن جرمية قتل إلاّ بتضحية حياة أخرى ،والتّضحية بالنّفس ّ
عميقاً يف ّ
تدل عىل خطيئة
الشعور اإلنسا ّين ،ال ّ
الشخص ّية تستجلب رضا اإلله األبَّ ،
دمو ّية ،وإذا كانت التّضحية بالحياة ّ
فإن الجرمية املك ّفر عنها ال ميكن أن تكون سوى
قتل األب»ّ .155
بصحة فرض ّيته فيقول« :هكذا تق ّر البرش ّية يف التّعاليم املسيح ّية بشكل سافر
ولكل ذلك يعتقد فرويد ّ
بفعلتها اآلمثة يف الزّمن األ ّويل ،ذلك أل َّنها قد وجدت اآلن يف املوت التّضحويّ ألحد األبناء أكرم ك ّفارة عن هذه الفعلة،
ومماّ يزيد املصالحة مع األب متانة أن يرتافق مع هذه التّضحية التّنازل التّام عن املرأة التي من أجلها حصل التّم ّرد عىل
يضحي دون مثن يرفعه إىل مصاف اآللهة ،فـ«القدر النّفسا ّين لالزدواج ّية يطالب
األب» .156غري َّأن االبن يف نظر فرويد ال ّ
يتوصل إىل هدف رغباته ض ّد األب
اآلن هو اآلخر بحقوقه ،فبالصنيع نفسه الذي يقدّم فيه االبن لألب أكرب كفارة ممكنةّ ،
تحل ديانة االبن ّ
يصري االبن نفسه إلهاً ،إىل جانب األب ،بل يف الحقيقة بدالً منه ،بذلك ّ
وحجة فرويد
محل ديانة األب»ّ .157
صحة افرتاضاته و«تدلي ًال عىل هذا اإلبدال يجري إحياء الوليمة الطوطم ّية ثانية بصورة تناول القربان ،حيث تتناول
عىل ّ
اآلن زمرة األخوة لحم ودم االبن ،ال األب ،تتقدّس بهذا التّناول وتتامثل مع االبن».158
تقصت نظرتنا عرب األزمنة الطويلة متاثل الوليمة الطوطم ّية مع تضحية
ويضيف فرويد يف هذا الشأن قائ ًال« :لقد ّ
املسيحي ،وتع ّرفت يف جميع هذه االحتفاالت عىل آثار تلك
الحيوان ،ومع تضحية البرش اإلله-إنسان ّية ،ومع القربان
ّ

 151ـ فرويد ،الطوطم والتابو ،ص .178
 152ـ فرويد ،المرجع السابق ،ص .178
 153ـ فرويد ،المرجع نفسه ،ص .179
 154ـ فرويد ،الطوطم والتابو ،ص .180
 155ـ فرويد ،المرجع السابق ،ص ص .181 -180
 156ـ فرويد ،المرجع نفسه ،ص .181
 157فرويد ،المرجع نفسه ،ص .181
 158ـ فرويد ،المرجع نفسه ،ص .181
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الجرمية التي أقلقت البرش إىل هذا الحدّ ،والتي مع ذلك كان عليهم أن يكونوا فخورين بها إىل هذه الدرجة .وما القربان
املسيحي يف األساس سوى قضاء مستج ّد عىل األب ،تكرار للفعلة الواجبة التكفري».159
ّ
ويعتقد فرويد َّأن «حدثاً مثل التّخ ّلص من األب األ ّويل من قبل زمرة اإلخوة كان ال ب ّد أن يرتك آثاراً ال متحى يف تاريخ
البرش ّية ،وأن يجري التّعبري عنه يف تكوينات بديلة تزداد ك ّلام ّ
قل تذ ّكر هذا الحدث» .160ويف هذا السياق ال ميكننا أن
يتم
نستثني الدّين
اإلسالمي ،فـ«اإلسالم باعتباره أحد األديان التّوحيد ّية الثالثة ،ينفرد بجعل األضحية اإلبراهيم ّية ذكرى ّ
ّ
رب األرسة بالتّضحية بكبش الفداء ،ومت ّثل هذه التّضحية عنرصاً رئيس َّياً يف
إحياؤها بفريضة طقوس ّية سنو ّية يقوم فيها ّ
تكوين املر ّكب األبويّ يف اإلسالم ،مبا َّأن العدول عن قتل االبن ممشهد وممرسح عىل الدّوام» .161بل ميكن االعتقاد يف َّأن
«اإلقالع عن قتل االبن وتكراره يدلاّ ن عىل ثبوت ال ّرغبة يف قتله».162
الس ْع َي َق َال َيا ُبن ََّي إِ يِّن أَ َر ٰى فيِ ا ْل َمن َِام أَ يِّن
لننظر يف اآلية التي أوحت بذبح االبن ونحاول فهم دالالتهاَ « :ف َلماَّ َب َل َغ َم َع ُه َّ
أَ ْذ َب ُح َك َف ُ
الصا ِب ِرينَ (الصافات .)102/37األب رأى يف
انظ ْر َما َذا َت َر ٰى َق َال َيا أَ َب ِت ا ْف َع ْل َما ُت ْؤ َم ُر َست َِجدُ نيِ إِن َشا َء ال َّل ُه ِمنَ َّ
الحلم أ َّنه يذبح ابنه .والحلم ،كام يخربنا علم النفس ،يفضح الرغبات الدّفينة لدى اإلنسان .إذن األب كان يرغب يف قتل
ابنه ،بعد أن أضحى يسعى معه .فهل بات األب يغار عىل حرميه من ابنه ،الس َّيام أ َّنه ابن الغريبة التي كان قد هجرها
وطردها وابنها .وكأ َّننا باألب يك ّرر للم َّرة الثانية محاولة قتل االبن .يف البداية تركه يف مكان غري ذي زرع ،وأوشك عىل
املوت لوال أ ّمه .ويف امل َّرة الثانية يوشك أن يذبحه لوال ّ
اإللهي .وإسامعيل من جهته وهو يطيع أباه ،ويرىض أن
التدخل
ّ
يذبحه ،وكأ َّننا به يشعر بالذنب ملا كان فيام مىض من قتل اإلخوة لألب ،فأراد أن يكون املخ ّلص الفادي ،لع ّله يصبح إلهاً
يف السامء .فـ«املستع ّد لقتل نفسه يغدو إلهاً ،كام يقول كريلوف يف رواية دوستويفسيك الشياطني».163
ـ رمز ّية األ ّم هاجر:
ين ّوه فتحي بن سالمة بأهم َّية «القراءة لنشأة التّوحيد انطالقاً من هاجر» .164ويرى الفيلسوف سبينوزا َّأن «هاجر
اإلسالمي سعى إىل دحرها
خادمة إبراهيم ،كانت لديها هبة النّب ّوة» .165ورغم أهم ّية هذه الشخص ّية إلاّ َّأن الفكر
ّ
وإقصائها من التأسيس ،رغم َّ
«أن صورة هاجر تظهر منذ بدايات التّوحيد ،وعىل وجه التّحديد عند كتابة هذه البدايات،
اإلسالمي
تظهر يف قلب أرسة البطريرك لتحدث داخلها متزّقاً ال سبيل إىل درئه» .166وال غرابة أن يقيص الفكر التوحيديّ
ّ
 159ـ فرويد ،المرجع نفسه ،ص .181
 160ـ فرويد ،الطوطم والتابو ،ص .182
 161ـ فتحي بن سالمة ،اإلسالم والتحليل ّ
فسي ،ص .104 -103
الن ّ
 162ـ فتحي بن سالمة ،المرجع السابق ،ص .104
 163ـ تيري إيجلتون ،اإلرهاب المق ّدس ،ص .123
 164ـ فتحي بن سالمة ،اإلسالم والتحليل ّ
فسي ،ص .111
الن ّ
 165ـ سبينوزا ،رسالة في الالهوت والسياسة ،ص .141
 166ـ فتحي بن سالمة ،اإلسالم والتحليل ّ
فسي ،ص .110
الن ّ
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هاجر ،فـ«كيف ميكن اسرتجاع أب مت ّثل فعله األ ّول يف ترك االبن ووالدته؟ ما العمل بتلك التي سماَّ ها القدّيس بولس
بـ«املرتوكة» هاجر الخادمة واملتم ّردة ،األ َمة واأل ّم املانحة لالسم»167؟ فهاجر أ َمة غريبة ،إلاّ أ َّنها أ ّم الولد الذي أضحى
أباً أل َمة معتدّة بنفسها ،لذلك «فمن الصعوبة مبكان جمع كلمة األرستقراط ّية العرب ّية أو حتّى عرب الصحراء املعتدّين
بأنفسهم حول جدّة كانت خادماً قد طردها ذاك الذي ُيراد له أن يكون أباً للدّين الجديد» .168ولذلك حني «االسرتداد
ّأسييس» .169والغريب َّأن «الن ّّص
املح ّمدي لألب أبقى عىل تطليق هاجر يف صيغة مخصوصة هي محوها من الن َّّص الت
ّ
القرآ ّين أيضاً انحاز إىل سارة ،بجعلها حارضة )...( ،بينام ظ ّلت هاجر خارج الن ّّص ،خارج املرجع ّية ،مل يكن باإلمكان توارث
هاجر وتناقلها قرآن ّياً» .170وبذلك َّ
تأسس يف أصله عىل نبذ هاجر» .171بل «لقد ولد اإلسالم من الغريبة يف أصل
فإن «اإلسالم ّ
التّوحيد ،وظ ّلت هذه الغريبة غريبة يف اإلسالم».172
ـ رمز ّية إبراهيم:
إبراهيم أبو الجميعّ ،
وكل األنبياء هم أبناء له ،وقع قتله رمز َّياً ،بعد االنقالب عىل حنف ّيته وتوحيده ليأيت مح ّمد
ثم ا ّتحدت
ليبعث فيه الحياة من جديد .وقد «كان إبراهيم يف التوراة ليس سوى شخص ّية برش ّية محضة تدعى «أبرام»َّ ،
هذه الشخص ّية البرش ّية مع الله ،وأبرمت معه عقد رشاكة ومعاهدة ،تصبح من خاللها هذه ّ
الشخص ّية هي املم ّثل
الوحيد لله يف أرضه»« .173وما إن أبرم الله مع أبرام تلك املعاهدة ،حتّى تغيرّ اسم أبرام ليصبح إبراهيم ،وهو اسم مر ّكب
يتك ّون من جزأين مندمجني متداخلني ومتامزجني ،فالجزء األ ّول «أبرا» مأخوذ من «أبرام» ،أ َّما الجزء ال ّثاين «هيم» ،فهو
مأخوذ من لفظ الجاللة يف التّوراة «ألوهيم» أي (الله)».174
ـ رمز ّية الختان:
يذ ّكر الختان بالديانة الطوطم ّية وخوف الخصاء الذي كان مصدر تهديد من األب تجاه أبنائه .و«الختان هو البديل
الرمزيّ عن الخيص الذي كان األب ك ّ
يل القدرة يعاقب به أبناءه فيام غرب من الزمان» .175ويف ثقافة أبو ّية ذكور ّية قضيب ّية،
بالتأكيد ،يش ّكل الخوف من الخصاء الهاجس األكرب .والختان هو قربان يقدّمه املؤمن إىل اإلله األوحد حتّى ال يقوم

 167ـ فتحي بن سالمة ،المرجع السابق ،ص .138
 168ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .139
 169ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .139
 170ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .139
 171ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .146
 172ـ فتحي بن سالمة ،المرجع نفسه ،ص .146
 173ـ محمد إبراهيم سرتي ،األنثى المق ّدسة ،ص .145
 174ـ محمد إبراهيم سرتي ،المرجع السابق ،ص .145
 175ـ سيغموند فرويد ،موسى والتوحيد ،ترجمة ،جورج طرابيشي ،ط  ،4دار الطليعة للطباعة والنّشر ،بيروت ،لبنان ،1986 ،ص .169
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بخصائه كل ّياً .ويتجلىّ هذا الخوف يف حلم إبراهيم أو رؤياه كام يحلو له القول .فام ال ّذبح إلاّ رمز من رموز الخصاء .وما
يحل الكبش ّ
الكبش إلاّ رمز للفحولة .فأن ّ
محل ال ّذبح معناه أن ينترص الفكر الذكوريّ .
ـ رمز ّية األصو ّيل العنيف:
يشري عبد الصمد الدّياملي إىل «أهم ّية العامل
الجنيس يف تشكيل الشخص ّية األصول ّية واإلرهاب ّية» .176فبعد مقاربته
ّ
الجنس ّية للمدينة اإلسالم ّية ولألصول ّية ولإلرهاب ،تجلىّ له َّأن «الرباهني النّفس ّيةـاالجتامع ّية مت ّكن من اعتبار اإلسالمو ّية
(أيضاً) حنيناً وتط ّلعاً ال شعور ّياً إىل جنسان ّية ُم ْرضية وكاملة» ( ،)...جاز االفرتاض َّ
بأن اإلسالمو ّية ميكن أن تعبرّ (أيضاً) عن
(والسيايس) الذي يعاين
واالجتامعي
تط ّلع ال شعوريّ لذروة جنس َّية متعدّدة مع زوجات متعدّدات .فالعجز االقتصاديّ
ّ
ّ
منه املسلم املقهور اليوم ،والذي مينعه من التّح ّكم بالنّساء ،يقوده إىل التّش ّبث بق َّوة بإسالم يحفظ له امتيازاته ال ّذكور ّية
ّ
بغض النّظر عن أوضاعه املادّية املزرية ويحفظ له ح ّقه يف متعة جنس ّية متعدّدة انطالقاً فقط من رضورات فحولته
(املزعومة اجتامع ّياً ونفس ّياً)» .177بل ميكن اعتبار َّأن الشخص َّية األصول َّية هي شخص َّية عصاب َّية مقهورة تعاين من وسواس
النفيس َّأن «العبادات التكرار ّية امللزمة ّ
جمعي
لكل األفراد ما هي إلاّ هوس
قهريّ تغذيه طقوس متك ّررة ،وقد نَّبي التحليل
ّ
ّ
يحفظ للجامعة هو ّيتها واستمرارها ،أي أ َّنه يقيها من خطر التّشتّت وقلقه».178
خامتة:
مهمة.
كان قصدنا من بحثنا هذا التع ُّرف إىل كيف ّية نشأة فكرة التوحيد عرب التّاريخ اإلنسا ّينّ .
فتوصلنا إىل نتائج نراها َّ
فقد بات واضحاً عندنا َّأن لفكرة التوحيد أصوالً فرعون ّية (إخناتون) وكنعان ّية وزرادشت ّية ويهود ّية ومسيح ّية ومانو ّية
اإلسالمي آلليات عدّة قصد إنتاج مفهوم التوحيد والتأسيس
وعرب ّية وثن ّية ،فض ًال عن اإلسالم ّية .كام الحظنا اعتامد الفكر
ّ
والقص والحيك ،والتأويل ،والترّ هيب والوعيد ،والرتغيب والوعد
أهم هذه اآلل ّيات يف الرتديد والتّجميع،
ّ
له .ومت ّثلت ّ
الديني ومنها
االجتامعي ومنها
بالتعويض .كام اكتشفنا ما ميكن أن يلعبه إنتاج مفهوم التوحيد من وظائف مختلفة :منها
ّ
ّ
خصصناه للبحث يف رمز َّيات إنتاج فكرة التوحيد ،نَّ
تبي لنا
السيايس ومنها
النفيس .ويف القسم األخري من البحث الذي ّ
ّ
ّ
الجمعي للشعوب؛ ال وعي ينتج عىل الدوام متخ ّي ًال وفكراً قد ال يعي
أهم َّية البحث يف الدالالت يف الكشف عن اللاَّ وعي
ّ
أصحابه أصوله ودالالته الدفينة القابعة يف أعامقهم.

 176ـ عبد الصمد الديالمي ،المدينة اإلسالميّة ،ص .7
 177ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع السابق ،ص .87
 178ـ عبد الصمد الديالمي ،المرجع نفسه ،ص .161
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أهم املصادر واملراجع:
ّ
ـ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،9مكتبة املعارف ،بريوت .1990
املقديس ،م ّلة إبراهيم ودعوة األنبياء واملرسلني وأساليب الطغاة يف متييعها ورصف الدعاة عنها ،منرب التوحيد والجهاد.
ـ أبو مح ّمد
ّ
مصححة ،دار إحياء ا ّلرتاث.
ـ أحمد بن تيم ّية ومح ّمد بن عبد الوهاب ،مجموعة التوحيد ،طبعة من ّقحة ّ
ـ أحمد بن تيم ّية ،مجموع الفتاوى ،الجزء الثاين :توحيد ال ّربوب ّية ،األوقاف املرص ّية.2004 ،
ـ تريي إيجلتون ،اإلرهاب املقدّس ،ترجمة :أسامة إسرب ،ط ،1بدايات للطباعة والنّرش والتّوزيع ،سورية.2007 ،
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الكالمية
خطاب العنف والتكفير عند فرقة الخوارج
َّ
الجهادية المعاصرة
وانعكاساته على الحركات
َّ
جمـال العـزاوي

امللخص:
نروم من خالل هذا البحث املساهمة يف إغناء النقاش الدّائر حول معضالت التط ُّرف الديني الذي ميكن عدّه من
بني اإلرهاصات األوىل التي ك َّرست أزمة الفوات والتأخر الحضاري العريب ـاإلسالمي يف شموليته .وعليهَّ ،
فإن القيام بهذه
امله ّمة البحث ّية قد فرض علينا مقاربة إشكال ّية التط ُّرف الديني وفق منظور األمد الطويل؛ وذلك بغية فهم كيفيات تش ّكل
سياقاتها التاريخ ّية وانعكاساتها عىل حارضنا اآلين.
ّ
النص َّية العميقة لخطاب العنف
لكل هذه االعتبارات ،سيكون بحثنا منص َّباً عىل إقامة قراءة أركيولوج ّية يف البنى ّ
والتكفري الذي ّأسست له فرقة الخوارج منذ صدر اإلسالم .وذلك ليتسنّى لنا توصيف انعكاساته عىل الحركات الجهاد ّية
املعارصة ،التي اتخذت من خطاب الخوارج مرجع ّية فكر ّية وخلف ّية إيديولوج ّية استندت عليها من أجل تربير الخطاب
التكفريي واملامرسة الجهاد ّية املرش ِعنة ُملصادرة حق اآلخر يف الحياة.
وعىل هذا األساس ،سننطلق من اللحظة التأسيس ّية التي أدَّت إىل تشظي الداخل الديني والسيايس العريب ـ اإلسالمي؛
أي لحظة انقالب الخالفة إىل ُملك عضوض ـحسب العبارة الخلدون َّيةـ التي أسفرت عن ظهور الرصاعات املذهب ّية
ّ
املتدخل الفعيل يف تجذير خطاب العنف والتكفري ،الذي ما زال له حضوره
والكالم ّية ،ناهيك عن االحرتاب السيايس
ثم بعد ذلك سنربز انعكاس خطاب الخوارج التكفريي
الحديث ا ُملعلن من داخل املجال السيايس العريب ـاإلسالمي املعارصَّ .
عىل البنية الذهن ّية للحركات الجهاد ّية املعارصة؛ باعتبارها بنية ذهن ّية ظ ّلت أسرية إيجاد آل ّيات استدالل ّية رشع ّية إلقامة
الدليل عىل حتم ّية إعادة تأسيس دولة الخالفة عىل منهاج النب َّوة.
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مقدمة:
نسعى يف هذا البحث إىل محاولة التأصيل لألصول النظر َّية التي ّ
تدخلت بشكل جوهري يف تأسيس كل َّية خطاب
العنف والتكفري عند الحركات الجهاد َّية املعارصة .عىل هذا األساس ،رشعنا يف تأسيس األبعاد اإلشكال َّية واملعرف َّية لهذا
البحث من منطلق تص ُّور عام ينطلق من فرض ّية مفادهاَّ :أن مختلف خطابات العنف والتكفري التي تفرزها الحركات
الجهاد ّية املعارصة وترتجمها يف املامرسة من داخل املجال السيايس العريب ـاإلسالمي املعارص يف شكل تط ُّرف ديني أدّى إىل
تكريس ذهن ّية التكفري والقتل ،ليست وليدة سياقنا التاريخي والوجودي اآلين ،بقدر ما هي نتائج لعلل تاريخ ّية متج ّذرة
داخل تراثنا العريب اإلسالمي عموماً ،والرتاث الكالمي منه عىل وجه التحديد.
ّ
لكل هذه االعتبارات ،قاربنا مجمل اإلشكال ّيات املركز ّية لهذا البحث ،من خالل منهج ّية تأريخ ّية تستقرئ التاريخ
اإلسالمي انطالقاً من مفهوم األمد الطويل .وعليه ،عملنا عىل محاولة رصد وتعيني اإلرهاصات األوىل التي َّأسست لتبلور
خطاب العنف والتكفري من داخل األسانيد النَّصية التي ش ّكلت مرجع ّيات أساس ّية للحركات الجهاد ّية يف شموليتها .وذلك
من منطلق العودة الواعية لتفكيك مجمل املقدّمات الكالم ّية التي أفرزتها فرقة الخوارج ،باعتبارها فرقة كالم ّية عُ دّت من
املؤسسة لخطاب العنف والتكفري من داخل املجال السيايس والعقدي اإلسالمي.
بني أهم املصادر ّ
عىل أساس هذه املعطيات ،عملنا عىل تقسيم األبعاد اإلشكال ّية واملعرف ّية لهذا البحث ،انطالقاً من ثالثة مراحل
أساس َّية :انطلقنا أ َّوالً من معالجة حدث أزمة الخالفة ،باعتباره املنطلق األ َّويل لتبلور مختلف خطابات العنف والتكفري،
ثم توقفنا ثانياً عند تحليل أبعاد
وانبعاث مجمل رضوب االحرتاب السيايس والعقدي من داخل علم الكالم اإلسالميَّ .
املقدّمات الكالم ّية لفرقة الخوارج ،سواء يف ش ّقها السيايس أو العقدي ،مر ّكزين يف ذلك عىل تحليل بنية خطاب العنف
ثم انتهينا ثالثاً إىل محاولة توصيف كيف ّيات
والتكفري التي ش ّكلت املنطلق الجوهري ملامرساتهم الكالم ّية يف شموليتهاَّ .
انعكاس خطاب العنف والتكفري عند فرقة الخوارج الكالم ّية عىل البنية اإلدراك ّية واملعرف ّية والذهن ّية ملجمل الحركات
الجهاد ّية املعارصة.
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انعكاساً ملا سبق ،ميكن تأطري األبعاد اإلشكال ّية لهذا البحث كاآليت :كيف تبلور خطاب العنف والتكفري من داخل
التوجه النّظري وا ُملامريس للحركات الجهاد ّية املعارصة؟
ثم ما هي انعكاساته عىل ُّ
مقاالت فرقة الخوارج الكالم ّية؟ َّ
1ـ أزمة الخالفة وتبلور خطاب العنف والتكفري من داخل علم الكالم اإلسالمي
ثم السياس ّية،
ٍ
تختزن األنظمة املعرف ّية الكالم ّية ،مبختلف ُّ
توجهاتها ومنطلقاتها :األصول ّية والعقد ّية َّ
خطابات تعبرّ
املحكوم برشط ّياته التاريخ ّية وغائ ّياته املعرف ّية .وعليهَّ ،
فإن النّتاج الكالمي اإلسالمي ،قد كان
موضوع َّياً عن أفقها الفكري
ِ
وليد رشط موضوعي ،متثل جوهر َّياً يف انخراط الفرق الكالم ّية يف الصرّ اع1من أجل انتزاع األحق ّية بامتالك الخالفة .2اليشء
اإلسالمي يف شمول ّيته.
واملؤسسة لعلم الكالم
الذي جعل من هذا املفهوم الكالمي واألصويل األخري ،الع ّلة الفاعلة
ّ
ّ
انعكاساً ملا سيق آنفاً ،ميكن القول َّإن أزمة الخالفة ،قد ّأسست لإلرهاصات األوىل لنشوء مختلف الخطابات الهادفة
إىل تكريس كل ّية رضوب االحرتاب3السيايس والعقدي من داخل الصريورة التاريخ ّية لتبلور املباحث الكالم ّية .وهو ما يعني
يتضمن الحجاج عن العقائد اإلميان َّية باألدلة العقل ّية وال ّرد عىل املبتدعة املنحرفني عن
َّأن علم الكالم ،وإن عُ َّد «عل ًام َّ
االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنَّة» ،4فإ َّنه باملقابل مل يكن نتاج سجاالت ميتافيزيق ّية تجريد ّية بحتة .عالوة
 1ـ يُقصد بمفهوم الصراع في هذا السّ ياق[« :التصادم والتعارض بين طرفين أو أكثر بينهما اختالفات قيميّة ومصلحيّة .وينخرطان في سلسلة من األفعال وردود األفعال
اإلرغاميّة التي تهدف إلى إلحاق األذى والضرر بالطرف ،أو باألطراف األخرى ،مع سعي ّ
كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب اآلخرين وتأمين مصادر قوته]...[ .
ويكمن الفارق الجوهري بين مفهومي الصراع والعنف في َّ
أن مفهوم الصراع أوسع من مفهوم العنف ،إذ تتع ّدد صور الصراع وآلياته ويُع ّد العنف إحدى هذه اآلليات في إدارة
الصراع وحسمه .وتتوقف شدة الصراع على كم وكيف العنف المستخدم فيه ،ومن هنا َّ
فإن السلوك الصراعي من الممكن أن يكون عنيفاً أو غير عنيف]».
انظر ،حسنين توفيق إبراهيم :ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيّة ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،سلسلة أطروحة الدكتوراه ( ،)17ط :2بيروت ،نيسان /أبريل،1999 ،
ص .3
 2ـ من خالل مُدارسته لمعاني وأدوار مفهوم الخالفة من داخل العمران البشري ،انطلق ابن خلدون من صياغة مق ّدمة كبرى مفادها َّ
أن الخالفة مؤسسة سياسيّة ودينيّة تستم ّد
مشروعيتها من كونها نقيض الملك الطبيعي الذي ح ّده باعتباره[ :حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة] ،الشيء الذي ّ
مكنه من اعتبارها الملك العقالني الشرعي ،حيث
ً
قائال[« :الخالفة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها
عرّ فه
بمصالح اآلخرة فهي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به]».
انظر :عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون :مقدمة بن خلدون ،وهي الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،...تحقيق المستشرق الفرنسي أ .م .كاترمير ،عن طبعة
باريس سنة  ،1858المجلد األوّل ،مكتبة لبنان ،بيروت ( ،1996فصل في معنى الخالفة واإلمامة) ص ص  342ـ  343ـ .344
 3ـ في إطار تأريخه لمختلف ضروب االحتراب السياسي والمذهبي والعقدي الذي رافق تبلور أزمة الخالفة من داخل المجال التداولي اإلسالميّ ،
أكد أبو الحسن األشعري
ّ
ً
ً
وبرئ بعضهم من بعض ،فصاروا فرقاً متباينين ،وأحزاباً مشتتين ،إلاّ َّ
أن اإلسالم يجمعهم ويشتمل
قائال[« :اختلف الناس بعد نبيّهم في أشياء كثيرة ضلل بعضهم بعضاِ ،
عليهم ]...[ .وكان االختالف بعد الرّ سول في اإلمامة .ولم يحدث خالف غيره في حياة أبي بكر وأيام عمر .إلى أن ولي عثمان بن عفان وأنكر قوم عليه في آخر أيامه أفعاالً
المحجة خارجين ،فصار ما أنكروه عليه اختالفاً إلى اليوم ،ثم قتل ،وكانوا في قتله مختلفين ،فأمَّا أهل السنة واالستقامة،
كانوا فيما نقمُوا عليه من ذلك مخطئين ،وعن سنن َ
فإنّهم قالوا :كان مصيباً في أفعاله ،قتله قاتلوه ظلماً وعدواناً ،وقال قائلون بخالف ذلك ،وهذا اختالف بين الناس إلى اليوم .ث َّم بويع علي بن أبي طالب فاختلف الناس في أمره،
علي في أمر طلحة والزبير
فمن بين منكر إلمامته ،ومن بين قاع ٍد عنه ،ومن بين قائل بإمامته معتقد لخالفته وهذا اختالف بين الناس إلى اليوم .ث َّم حدث االختالف في أيام ّ
وحربهما إيّاه ،وفي قتل معاوية إيّاه ،وصار علي ومعاوية إلى ّ
صفين ،وقاتله علي حتى انكسرت سيوف الفريقين ونصلت رماحهم وذهبت قواهم ،وجثوا على الركب]...[ ،
ّ
لاّ
لاّ
علي ،وأبوا عليه إ التحكيم ]...[ ،فأبوا إ خلع ُه إكفاره
فأمر معاوية أصحابه برفع المصاحف ،وبما أشار به عليه عمرو بن العاص ،ففعلوا ذلك ،فاضطرب أهل العراق على ّ
علي بن أبي طالب]».
بالتحكيم ،وخرجو عليه ،فسمُّوا خوارج ،ألنَّهم خرجوا على ّ
انظر :أبو الحسن علي بن اسماعيل األشعري :مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،ق ّدم له وكتب حواشيه ،نعيم زرزور ،الجزء األول ،المكتبة العصرية ،صيدا ـ بيروت،
[د .ط] 1430 ،هــ ـ  2009م ،ص ص  21ـ  22ـ 23
 4ـ عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون :مقدمة بن خلدون ،وهي الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،...تحقيق المستشرق الفرنسي أ .م .كاترمير ،عن طبعة
باريس سنة  ،1858المجلد الثالث ،مكتبة لبنان ـ بيروت ( ،1996فصل علم الكالم) ص .27
حري بالمالحظةَّ ،
أن اختزال المؤرخين واألصوليين للنشأة اإلشكاليَّة لعلم الكالم اإلسالمي في ثابت نظري أحادي الجانب ،قوامه النظر العقلي الخالص في القضايا
نصاً طرح في تضاعيف نشأته وتكوينه مجمل األبعاد التأسيسيَّة لشموليَّة وجود اإلنسان المسلم ،من شأنه تغييب العوامل
الميتافيزيقيَّة التي عالجها النص الديني؛ باعتباره ّ
السياسيّة واالجتماعيّة التي ساهمت في تحريك الجدل الكالمي في كليته.
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تتجسد فقط يف حراسة العقيدة اإلسالم ّية من طائفة املبتدعني واملنحرفني عن مساراتها اإلميان ّية
عىل َّأن غائ ّياته املعرف ّية مل ّ
التع ّبد ّية (الصحيحة)5؛ وعلة ذلك عائدة باألساس إىل كون العقل الكالمي ،وقت تف ّكره يف مباحث األصول والعقيدة،
فإ َّنه حت ًام كان عىل دراية بأ َّنه عقل ال يتعقل مضامني إنتاجاته املعرف َّية ،إلاّ ليك يك ّون خطاطات نظر َّية إجرائ َّية شمول َّية،
يفرز من خاللها مواقفه من الصرّ اع القائم بذاته موضوع َّياً حول الخالفة .وذلك أخذاً بعني االعتبار ،مسألة صميم ّية تتجىل
واملتجسدة ِفعل َّياً يف نقله من مجتمع منسجم نسب َّياً مع الفواعل
يف التح ُّوالت التي طرأت عىل بنية املجتمع اإلسالمي،
ّ
ٍّ
ـتخص ذاتها بالتبصرُّ يف الدين وتتميز
متشظ إىل فرق ومذاهب وت ّيارات
املؤسسني لبنياته ،إىل مجتمع
ّ
االجتامعيني ّ
عن الفرق الهالكني6ـ ّ
لكل منها مواقفه السياس َّية من الخلفاء الذين تداولوا عىل السلطة السياس َّية يف الدولة اإلسالم َّية.
مبوجب هذا ،فال قيمة لألجهزة املفاهيم ّية واملقدّمات الكالم ّية ـمهام بلغت ُح ّجيتها وق ّوتها االستدالل ّيةـ ما مل تنعكس عىل
مستوى ُمامرسة مختلف الفرق واملذاهب اإلسالم ّية ،وهي يف إطار مبارشة رصاعها الفعيل حول الخالفة .وعىل أساس هذا
الحاصلُ ،يرى مدى االرتباط العضوي القائم بني النظري وا ُملامريس من داخل علم الكالم اإلسالمي .بحيث ميكن القولَّ :إن
املؤسس .وهي كذلك أل َّنها [ ]...تحرض يف لحظة بناء املفاهيم األوىل
قض ّية «اإلمامة تحرض يف علم الكالم حضور الفاعل ّ
الحاسمة ،وبالتايل َّ
فإن عمل ّية (تأصيل األصول) ذاتها ال تستقيم ،بل ال تكون ،يف غياب مسألة (السياسة) وبتأثري مبارش
منها» .7وملَّا كان األمر عىل هذا املنوالَّ ،
فإن مختلف املقدّمات الكالم ّية ستتصيرّ اسرتاتيجيات مت ّكن املتكلم من إضفاء
تتأسس
طابع املرشوع ّية ّ
والصالح ّية العقد ّية والتاريخ ّية عىل شتّى الخطابات املبلورة لقوله الكالمي ّ
املوجه بغائ ّية معرف َّية ّ
جوهر َّياً عىل أساس منطق إقصايئ ملختلف الفواعل االجتامعيني املشاركني يف تأسيس ُبنى املجال السيايس اإلسالمي؛ قائم
عىل احتكار تأويل حقيقة النّص الديني ،وقادر يف اآلن ذاته ،عىل فتح مغاليق الواقع التاريخي والتأثري يف مجرياته؛ وذلك
من خالل تقديم بدائل عمل ّية إلشكال ّياته السياس ّية املتمثلة يف إفرازات أزمة الفتنة الكربى ،التي كانت نتاجاً موضوع َّياً
النقالب الخالفة إىل ُملك عضوض8؛ ذلك الحدث الذي ّ
تدخل بشكل جذري يف قيام مختلف أصناف التّغلبات وسيادة
 5ـ في سياق اختزاله لموضوع علم الكالم ،صرّ ح بن خلدون قائال[« :وبالجملة فموضوع علم الكالم عند أهله إنّما هو العقائد اإلسالميّة بعد فرضها صحيحة من الشرع من
حيث يمكن أن يستدل عليها باألدلة العقليّة فتدفع البدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك العقائد]».
انظر :عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون :مقدمة بن خلدون ،وهي الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،...تحقيق المستشرق الفرنسي أ .م .كاترمير ،عن طبعة
باريس سنة  ،1858المجلد الثالث ،مكتبة لبنان ـ بيروت ( ،1996فصل علم الكالم) ص .42
ّ
ولعل من بين المعبّرين عن ذلك ـ ذكراً
 - 6عُ ّد إقصاء اآلخر المغاير مذهبيَّاً وعقديّاً ّ
والزج به ضمن درك الفرقة الهالكة ،الزمة من لوازم أجرأة المتكلم لمق ّدماته الكالميّة،
ّ
ال حصراً ـ أبا المظفر اإلسفرايني الذي عقد متنه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،على أساس عقدي مذهبي ينطلق من اعتبار كل الفرق التي
تعاقبت على المجال السياسي اإلسالمي هالكين عدا فرقة السنَّة والجماعة التي اعتبرها الفرقة الناجية من النار ،وذلك من خالل مقاربة منطلقاتها األصوليَّة والعقديَّة من مقطع
منظوري غير حيادي منحها بموجبه الصالحيَّة العقديَّة والتاريخيَّة.
فرايني :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،عرف الكتاب ،وترجم للمؤلف ،وخرج أحاديثه ،وعلق حواشيه :محمّد زاهد بن
انظر :أبا المظفرّ اإلسْ
ّ
الحسن الكوثريّ  ،تفضل األستاذ الدكتور محمود محمَّد الخضيري بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم ،النّاشر ،المكتبة األزهريَّة للتُراث[ ،د .ط][ ،د .ت]،
ص ص  129ـ .168
 7ـ سعيد بنسعيد العلوي :الخطاب األشعري مساهمة في دراسة العقل العربي اإلسالمي ،دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 1412 ،1هــ ـ
 1992م ،ص ص  308ـ ( 309األقواس من وضع المؤلف).
ً
قائال[« :فقد رأيت كيف صار األمر إلى الملك وبقيت معاني
 8ـ عبّر عبد الرحمن بن خلدون عن إفرازات هذه االنعطافة الحاسمة في التاريخ السياسي والعقدي اإلسالمي
الخالفة من تحرّ ي الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق ولم يظهر التغير إلاّ في الوازع الذي كان دينيَّاً ث َّم انقـلب عصبيّـة وسيفاً ]...[ ،ثم ذهبت معاني الخالفة ولم َ
يبق
ّ
والتحكم في الشهوات والمالذ]».
إلاّ اسمه ،ا وصار األمر ملكاً بحتاً ،وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر
انظر :عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون :مق ّدمة بن خلدون ،وهي الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،...تحقيق المستشرق الفرنسي أ .م .كاترمير ،عن طبعة
باريس سنة  ،1858المجلد األول ،مكتبة لبنان ،بيروت ( ،1996فصل في انقالب الخالفة إلى مُلك) ص .375
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شتّى رضوب خطابات ومامرسات االغتيال 9السيايس والعنف ،ناهيك عن التكفري من داخل الصريورة التاريخ َّية لدولة
الخالفة اإلسالم َّية.
َّإن مأىت أهم َّية هذا الحاصل نابع من كونه يضعنا قبالة نتيجة محور َّية ش ّكلت املبتدأ املطلق لقيام مختلف الفرق
الكالم َّية ،وهي يف إطار صياغة مقدّماتها وأطرها النظر َّية ،تلك املتعلقة بكونها فرق دأبت عىل استمداد مرشوعيتها
التنظري َّية وا ُملامرس َّية انطالقاً من قيامها بتأويل إيديولوجي10ملعاين النّص القرآين؛ منحها من خالله رشع َّية ادعاء امتالك
الحقيقة الدين َّية املطلقة ،وسمح لها يف اآلن نفسه ،بتكفري ّ
لتوجهاتها وقصدياتها السياس َّية،
كل الفرق الكالم َّية النقيضة ُّ
وإقصائها تدريج َّياً من دائرة االجتامع اإلسالمي يف شمول ّيته .وهو ما يعني َّأن الخطاب القرآين ثابت يف منطوقه ،متح ُّرك
يف دالالته ومعانيه.
لهذا فقد َّ
ظل «معنى القرآن منذ نشأته إىل اآلن موضوع نزاعات ورصاعات مختلفة متّصلة بامتالك املعنى ومن
ثم امتالك السلطة» .11ويف ضوء ذلك« ،ميكن القول َّإن علم الكالم هو علم التأويلَّ ،
ألن الفرق الكالم َّية كلها فرق مؤ ّولة
َّ
[ ،]...فالتأويل هـو القسمة العـادلة بني املذاهب الكالم َّية املختلفة» .12مماَّ يعني أ َّنه ال وجود لفهم حيادي لدالالت
ومعاين الخطاب القرآينَّ ،
ألن علامء الكالم ظلوا «يقرؤون يف القرآن أفكارهم الخاصة»13؛ تلك األفكار التي أدَّت ـبفعل
مترحل املذاهب الكالم َّية من داخل التاريخ اإلسالمي ومامرسة تأثريها الفعيل عىل منعطفاته الحاسمةـ وظائف تشكيل
طرائق تخيل الفرق الكالم َّية اإلسالم َّية لكيف َّيات تص ُّور وجودها ورؤيتها للعامل وطرق الفعل فيه ،ناهيك عن إفراز مواقفها

خصص الدكتور هادي العلوي الفصل الثاني والثالث لمُدارسة وقائع االغتياالت السياسيّة التي
 9ـ بناء على دراسته السوسيولوجيَّة لظاهرة االغتيال السياسي في اإلسالمَّ ،
قائال[« :وقعت في خالفة الراشدين أربعة حوادث اغتيال طالت خليفتين وصحابياً كبيراً وقائداً
ً
رافقت الصيرورة التاريخيّة للخالفة اإلسالميّة في ّ
شقها الراشدي واألموي
ً
شيعيّاً .وقد جاءت هذه الحوادث في مجرى الصراع السياسي الذي انفجر بين المسلمين لحظة وفاة النبي ،واستمرَّ متفاقما حتى توّج بالحرب األهليّة التي بدأت باالنتفاض

المسلح ضـ ّد عثمان ،ث ّم تواصلت في خالفة علي لتنتهي بانهيار دولة المدينة ـ حكومة الراشدين وتأسيس اإلمبراطورية األموية]» .أمَّا بخصوص االغـتياالت السياسيّة التي
ً
قائال[« :في هذه الحقبة كانت االغتياالت السياسيّة متقابلة بين السلطة والمعارضة .وقد مارسها الخلفاء األمويون بدءاً من معاوية
وقعت إبّان الخـالفة األمويَّة ،نجـده يردف
الذي استهلها باغتيال مالك األشتر في خالفة علي ،ث ّم واصلها بعد انفراده بالخالفة .أمّا المعارضة ،فقد انفردت منها الخـوارج بالتــوسع في استعـمال هذا التكتيك]».
انظر :هادي العلوي :األعمال الكاملة ( )2االغتيال السياسي في االسالم ،الناشر ،دار المدى للثقافة والنشر ،ط ،2008 ،5ص ص  29ـ .59

 10ـ عمل أبو الوليد بن رشد على تعريف مفهوم التأويل كما يلي[« :معنى التأويل هو إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقيّة إلى الداللة المجازيّة ،من غير أن ّ
يخل ذلك بعادة
لسان العرب في التجوز ،من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارنه ،أو غير ذلك من األشياء التي عُ ّدت في تعريف أصناف الكالم المجازي]».
ـ أبو الوليد بن رشد :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،دراسة وتحقيق ،محمَّد عمارة ،دار المعارف ،القاهرة ،ط[ ،3د .ت ،].ص .23
 11ـ ألفة يوسف :تع ّدد المعنى في القرآن بحث في أسس تع ّدد المعنى في اللغة من خالل تفاسير القرآن ،دار سحر للنشر ،كليّة اآلداب ،منوبة ،تونس ،ط[ ،2د .ت ،].ص 18
 12ـ محمَّد أيت حمو :العقل الحِ جاجي بين الغزالي وابن رشد دراسات ومراجعات نقديّة لفلسفتي الغزالي وابن رشد ،جداول للنشر والتوزيع ،ط ،1كانون الثاني /يناير
 ،2012ص .53
ً
َّ
«[إن علم الكالم ال يمكن أن يكون فلسفة أو ديناً .وإذا كان المتكلّم
قائال:
من خالل مُدراسته لالرتباط العضوي القائم بين علم الكالم والتأويل ،صرَّ ح الدكتور محمَّد أيت حمو
يأخذ مشروعيّة قوله من الوحي ،فإنّه ال معنى للوحي إال بتوسّ ط قول معين .بمعنى َّ
ثان ،أي بالقول المقول عن القول الصادر عن
بقول
رهينة
هللا
عن
الصادر
أن داللة القول
ٍ
إن هذا القول الثاني هو الذي يعطي المعنى للمقول اإللهي الذي نتلفظه بتوسط ،فداللة الوحي غير معطاة مباشرةّ ،
هللاَّ .
وكل داللة للمقال اإللهي متوسّ طة وغير معطاة مباشرة،
وتمرّ عبر تأويل للمقال اإللهي]».
ـ انظر :محمَّد أيت حمو :فضاءات الفكر في الغرب اإلسالمي دراسات ومراجعات نقديَّة للكالم ،دار الفارابي ،بيروت ،منشورات االختالف ،ط ،2011 ،1ص .72
 13ـ توشيهيكو إيزوتسو :هللا واإلنسان في القرآن ،علم داللة الرؤية القرآنيَّة للعالم ،ترجمة وتقديم :هالل محمَّد جهاد ،المنظمة العربيّة للترجمة ،ط ،1بيروت ،آذار (مارس)،
 ،2007ص .209
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من اآلخر املخالف لها مذهب ّياً؛ وذلك عىل اعتبار َّأن «املتخيل االجتامعي هو ذلك الفهم املشرتك الذي يجعل املامرسات
االجتامع َّية ممكنة ،إضافة إىل اإلحساس العام باملرشوع َّية».14
وفق هذا املنظور ،ب َّررت مختلف الفرق الكالم َّية مامرساتها لخطاب العنف والتكفري ،وأضفت عليه طابع املرشوع ّية
والصالح ّية العقد ّية والتاريخ ّية ،من منطلق ادعاء احتكارها لسلطة الدفاع عن املبادئ اإلسالم ّية (الخالصة) التي انحرفت
من ـمنظورهاـ عن مساراتها (الصحيحة) ،والتي لن تستقيم إلاّ من خالل إقامة جدلها الكالمي واحرتابها العقدي والسيايس
عىل أساس كونها املعبرّ الحقيقي عن (جوهر) مضامني منطوق الخطاب القرآينّ ،
والضامن ال ِفعيل ألهل ّية االنتساب إىل
النهج املح ّمدي القويم ،من خالل اعتبار ذاتها الفرقة الوحيدة (النّاجية من النار) .15وانسجاماً مع هذه املنطلقات،
أضحت التيامت املركز ّية الناظمة لقول الفرق الكالم ّية اإلسالم ّية مشت ّقة من تعنيف املخالف وتكفريه ،بل وسلب حقه
يف مامرسة فعل الحياة .عالوة عىل تقسيم املجال السيايس اإلسالمي إىل دارين تجمع بينهام عالقة تناحر :دار الكفر التي
(يجوز) محاربتها وتحريم القعود مع أهلها؛ كونهم ميثلون (الفئة الباغية) ،ودار اإلسالم املعبرّ أهلها عن (حقيقة) الدّين
ومبادئه وقيمه املثىل .وهو ما يؤ ّكد بامللموس التاريخي عىل َّأن أزمة الخالفة قد أحدثت «قلقاً يف الوعي اإلسالمي» ،16عبرَّ
عن ذاته من خالل تجل َّيات مختلف التناقضات التي أفصحت عن ذاتها موضوع َّياً من داخل الصريورة التاريخ َّية للخالفة
اإلسالم َّية يف شكل احرتاب سيايس وعقدي ُمميت.
بناء عىل ما سلف ،يتضح َّأن أزمة الخالفة قد ش َّكلت إرهاصاً أول َّياً ساهم إىل ح ٍّد كبري يف تبلور خطاب العنف والتكفري
من داخل علم الكالم اإلسالمي .وملَّا كانت مجمل الفرق الكالم َّية قد انتهجت منهج َّية إقصاء اآلخر املخالف لها من دائرة
املتوصل إليها،
االجتامع اإلسالمي ،وذلك بهدف تجويز تعنيفه وتكفريه ،فإ َّنه من الحريّ بنا امتحان ِصدق َّية هذه النتائج
ّ
صحتها ،عن طريق ُمدارسة املقدّمات الكالم َّية لفرقة الخوارج ،التي ميكن عدّها منوذجاً كالم َّياً إجرائ َّياً
وإقامة الدليل عىل ّ
من شأنه أن يق ّربنا من إدراك اآلل َّيات املركز َّية التي َّ
تدخلت يف تأسيس ذهن َّية العنف والتكفري ،التي ش ّكلت مرجع َّية
أساس َّية ملختلف الحركات الجهاد َّية من داخل املجال السيايس العريب ـاإلسالمي املعارص.

 14ـ تشارلز تايلر :المُتخيّالت االجتماعيّة الحديثة ،ترجمة :الحارث النبهان ،مراجعة ،ثائر ذيب ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ط ،1بيروت ،آذار /مارس،
[د .ط ،2015 ،].ص .35

ّ - 15
شكل حديث الفرقة الناجية مستنداً نظريَّاً شرّ عت من خالله مختلف الفرق الكالميّة لممارسة العنف والتكفير وإقصاء اآلخر المخالف.
بحيث يتّضح ذلك جليّاً من خالل قيامها باحتكار سلطة الحديث النبوي ،وتخصيص ذاتها بأهليَّة االنتماء إلى النهج المحمّدي السليم على مختلف
ّ
«[ليأتين على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النّعل
األصعدة ،القيميَّة منها واالجتماعيَّة والسياسيَّة .وذلك مصداقاً للحديث النبوي القائل:
ّ
..وإن بني إسرائيل تفرّ قت على اثنتين وسبعين ملة وتفرّ قت أمّتي على ثالث وسبعين ملة ،كلهم في النّار إلاّ ملة واحدة ،قيل :ما هي يا
بالنّعل
رسول هللا؟ قال :ما أنا عليه وأصحابي]».
ـ انظر :محمد بن عيسى الترمذي :سنن الترمذي ،الجزء الرابع ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط ،1993 ،2ص .134
 - 16هشام جعيط :الفتنة ،جدليَّة الدين والسياسة في اإلسالم المبكر ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،مراجعة المؤلف ،دار الطليعة للطباعة والنشرـ
بيروت ،ط ،6آذار (مارس) ،2008 ،ص .161
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2ـ خطاب العنف والتكفري عند فرقة الخوارج الكالم َّية
عُ ّد حدث أزمة الخالفة وانقالبها إىل ُملك عضوض ،من بني أبرز املؤرشات الكفيلة بتحقيق فعيل لعمل َّيات استقراء
مجمل االنعطافات الحاسمة التي غيرَّ ت مجريات ومسارات التاريخ اإلسالمي يف شمول َّيته .وعليه ،ميكن االنطالق يف
هذا السياق من القولَّ :إن خطاب العنف والتكفري الذي َّأسست له فرقة الخوارج17الكالم َّية ،مل يخرج عن إطار األزمات
السياس َّية والعقد َّية التي الزمت صريورة الخالفة اإلسالم َّية .تلك األزمات التي أفرزت اغتيال الخليفة عثامن ،18من ِق َبل من
وجدوا يف خالفته انزياحاً مطلقاً عن مبادئ الدين اإلسالمي (الصحيح) .اليشء الذي قاد الخوارج إىل رشعنة اغتياله من
منطلق أ َّنه خليفة وإمام كافر ،مل يستطع إ َّبان توليته كخليفة (رشعي) لرسول الله ،أن يعمل عىل تنزيل مضامني الوحي
املتجسدة من داخل منطوق الخطاب القرآين؛ الداعية إلقامة الحكم وفق مبادئ العدل واملساواة ،ونبذ ّ
كل أشكال امليز
ّ
املؤسسني للمجال السيايس والعقدي اإلسالمي .لهذه األسباب القامئة بذاتها
العرقي والقبيل بني الفواعل االجتامعيني ّ
وجهت إليها ثابتاً من الثوابت املميزة للخطاب السيايس
تاريخ َّياًُ « ،يعترب االنطالق من تجربة عثامن وحصيلة املآخذ التي ّ
الخارجي يف تقديم أطروحاته» 19الكالمية املرتكزة يف مجملها عىل رضورة الدفاع عن حقوق الله وتجسيد مركز ّيته؛ َّ
ألن
«عاملَ القرآن عا ُمل (مركز َّية إله َّية) بصورة جوهر َّية .»20وبهذا املعنى ،فقد وجدت فرقة الخوارج َّأن أدوارها التاريخ َّية
تتجسد باألساس يف حتم ّية إعادة تفعيل مضامني األوامر والنواهي اإلله َّية من داخل املجال السيايس اإلسالمي؛ بهدف
َّ
الحفاظ عىل قدس َّية الله من جهة ،وتنقية دار اإلسالم من شوائب الخطايا والكبائر التي ارتكبتها (الفئة الباغية) يف حقّ
مضامني الوحي من جهة ثانية .وهو ما قادها ُمامرس َّياً ،إىل تأسيس جوهر حركتها السياس َّية والعقد َّية انطالقاً من مبدأ
كالمي قائم عىل التنصيص عىل أ َّنه «ال حكم إلاّ لله»21؛ الذي ال يعني ـمن منظورهاـ سوى الرفض املطلق لكيف َّيات تقعيد
ً
قائال[« :للخوارج ألقاب :فمن
 17ـ في سياق تصنيفه أللقاب الخوارج ،ودراسته لإلرهاصات األوّليَّة التي ساهمت في تبلور مقاالتهم الكالميَّة ،صرّ ح أبـو الحسـن األشعـري
ألقابهم الوصف لهم بأنَّهم (خوارج) ،ومن ألقابهم (الحرورية) ،ومن ألقابهم (الشراة) ،و(الحرارية) ،ومن ألقابهم (المارقة) .وهم يرْ ضون بهذه األلقاب كلها ،إال بالمارقة،
علي بن أبي طالب .والسبب الذي له سمّوا محكمة إنكارهم
فإنَّهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمْرُ ق السهم من الرّ مية .والسبب الذي سُ مّوا له خوارج خروجهم على ّ
بح َروْ راء في أوَّل أمرهم .والذي له سُ مّو ُشراة :قولهم شرينا أنفسنا في طاعة هللا ،أي بعناها بالجنَّة]».
الحكمين ،وقولهم :ال حكم إلاّ هلل .والذي له سُ مّوا حرورية نزولهم َ
انظر :أبا الحسن علي بن اسماعيل األشعري :مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،ق َّدم له وكتب حواشيه ،نعيم زرزور ،الجزء األول ،المكتبة العصرية ،صيدا ـ بيروت،
[د .ط] 1430 ،هــ ـ  2009م ،ص ص  111ـ ( 112األقواس من وضع المؤلف).
قائال[« :كان موت عثمان العنيف مأساويّاً
ً
 18ـ في هذا السياق ،عمل الدكتور هشام جعيط على دراسة النتائج السوسيولوجيَّة واألخالقيَّة التي أعقبت اغتيال الخليفة عثمان
ّ
الموقر ،إمام المسلمين ،أي الرمز الحي لوحدة األمَّة ،الصحابي الجليل السابق ،المحاصر من
وتاريخيّاً .فقد كانت المأساة حاضرة اعتباراً من اللحظة التي كان شيخ قريش
ّ
كل الجهات ،المذعور ،المطارد ،المحاصر ،المتروك من جانب الجميع ،قد وجد نفسه وحيداً أمام الحقد والموت .وكانت المأساة ماثلة عندما رفضوا دفنه ،ولم يسمحو به إلاّ
عندما هـ َّددت إحدى بنات عمه ،أم حبـيبة ،أرملة النبي وأم المؤمنين ،بفـضـح «ستر رسول هللا وعرضه» أمام الجميع .فجرى نقله ً
ليال ،في الخفاء ،فوق مصراع باب ،ورجاله
متدليتان خارجهُّ .
ألن هناك ،في البصرة ،والكوفة ،والشام ،كان والته مُطاعينَّ ،
كل ذلك كان مأساويّاً ،أخيراً َّ
ألن جمهور المسلمين كان ما يزال متمسّ كاً ببيعته .ولكنهم لم
يكونوا في خدمته ،ولم يكونوا يمارسون الجهاد مراعاة لخاطره ،بل َّ
ألن هللا كان قد امر بذلك]».

انظر :هشام جعيط :الفتنة ،جدليَّة الدين والسياسة في اإلسالم المبكر ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،مراجعة المؤلف ،دار الطليعة للطباعة والنشرـ بيروت ،ط :6آذار (مارس)،
 ،2008ص .143
 19ـ ناجية الوريـمي بوعجـيلة :اإلسال ُم الخـارجـي ،رابطة العقالنيين العرب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط ،1أيلول (سبتمبر)  ،2006ص .146
 20ـ توشيهيكو إيزوتسو :هللا واإلنسان في القرآن علم داللة الرؤية القرآنيَّة للعالم ،ترجمة وتقديم :هالل محمد جهاد ،المنظمة العربيَّة للترجمة ،ط :1بيروت ،آذار (مارس)،
 ،2007ص .62
فرايني :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،عرف الكتاب ،وترجم للمؤلف ،وخرج أحاديثه ،وعلق حواشيه :محمّد زاهد بن
 21ـ أبو المظفرّ اإلسْ
ّ
الحسن الكوثريّ  ،وتفضل األستاذ الدكتور محمود محمَّد الخضيري بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم ،النّاشر ،المكتبة األزهريَّة للتُراث[ ،د .ط][ ،د .ت]
(الفصل الرابع :في تفصيل مقاالت الخوارج وبيان فضائحهم) ،ص .38
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ا ُملامرسة السياس َّية والعقد َّية زمن خالفة عثامن ،باعتبارها تدشيناً ملرحلة انتهاك قدس َّية األوامر والنّواهي اإلله َّية ،وبداية
فعل َّية لخيانة مبادئ الدّين اإلسالمي.
وانطالقاً من هذا املبدأ الكالمي ،أجمع الخوارج عىل أ َّنه «إذا كفر اإلمام ،كفرت الرع َّية ،الغائب منهم والشاهد»،22
وبالتايل وجدوا َّأن «ديار مخالفيهم ديار الكفر» ،23وعليه فإ ّنه يجوز ـمن منظور الخوارج ـ تكفري مخالفيهم وإخراجهم
من دائرة املجال السيايس والعقدي اإلسالمي ،كونهم من املرشكني املرتكبني ملختلف رضوب الكبائر .ومبا َّأن الخوارج قد
نصبوا أنفسهم مدافعني فعليني عن مركز َّية الله من داخل العامل اإلسالمي ،فإ َّنهم رفضوا القعود بديار الكفر ،24وأ َّكدوا عىل
َّ
أ َّنه «ال يجوز املقام بني أظهر املرشكني ،بل يجب الذهاب إىل (دار الهجرة) وقتالهم وبيع أنفسهم لله» ،25مبقابل فوزهم
بالجنّة.26
وعىل أساس هذا املبدأ الذي وسم املنطلقات الكالم َّية لفرقة الخوارج ،تتَّضح القصد َّية الثاوية خلف تأسيس
الخطاطات اإلجرائ َّية الناظمة لخطاب العنف والتكفري بالنسبة إليها؛ تلك املتمثلة يف إحساس فواعلها باغرتاب مطلق
عن (جوهر) مبادئ الدين اإلسالمي ،ذلك اإلحساس الذي رافقه تحميل (الفئة الباغية) مسؤول َّية تدنيس طهارة املق َّدس
اإللهي ،وذلك عىل اعتبار َّأن «اإلنسان املتد ّين ال يعيش إلاّ يف مناخ مشبع بالقداسة» 27.لهذا يصعب فهم قصد ّيات فرقة
الخوارج ،من دون االستعانة مبؤرش أسايس يتمثل يف كونها فرقة كالم َّية َّ
نظرت للعنف والتكفري ،وف ّعلته ُمامرس َّياً من منطلق
إعادة الطهارة والقداسة للمبادئ اإلله َّية الداعية إلقامة العدل بني فواعل األ َّمة االجتامعيني ،التي ال ميكن لها أن تتحقق
الصادقني الطامحني إىل تخليص املجال السيايس
إلاّ من خالل جعلهم للقتل والتكفري واجباً دين َّياً مفروضاً عىل املؤمنني ّ
اإلسالمي من مختلف مظاهر األخطاء واالنحرافات التي الزمت الصريورة التاريخ َّية للخالفة اإلسالم َّية .وهو ما يدل عىل َّأن
املقدّمات الكالم َّية لفرقة الخوارج «تخضع متام الخضوع للدين املتص َّور كأ َّنه التطبيق الحريف للكتاب يف الشؤون اإلنسان َّية
 22ـ أبو الحسن علي بن اسماعيل األشعري :مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،ق ّدم له وكتب حواشيه ،نعيم زرزور ،الجزء األوّل ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت،
[د .ط] 1430 ،هــ ـ  2009م ،ص .103
فرايني :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،عرف الكتاب ،وترجم للمؤلف ،وخرج أحاديثه ،وعلق حواشيه ،محمّد زاهد
 23ـ أبو المظفرّ اإلسْ
ّ
بن الحسن الكوثريّ  ،تفضل األستاذ الدكتور محمود محمَّد الخضيري بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم ،النّاشر ،المكتبة األزهرية للتُراث[ ،د .ط][ ،د .ت]
(الفصل الرابع :في تفصيل مقاالت الخوارج وبيان فضائحهم) ،ص .42
 24ـ بناء على مُدارسته للتغيير المفهومي الذي أحدثه النسق الكالمي لفرقة الخوارج لداللة مسلم /كافر ،في المجال التداولي اإلسالميّ ،
ً
قائال[« :لقد
أكد توشيهيكو إيزوتسو
أدخل ظهور فرقة (الخارجيّة) [الخوارج] التغاير األساسي بين (مسلم) و(كافر) فوراً إلى مجال المفاهيم اإلسالمي نفسه .فبقدر ما يُظهر الشكل الخارجيَّ ،
فإن هذا التغاير
َّ
لكن بنيته الداخليَّة لم تعد نفسهاَّ ،
ظل نفسه هو بالضبطَّ .
ألن المشكلة لم تعد تعنى أساساً باالختالف بين الموحّ د اإلسالمي والمشرك الوثني .إنَّها معنية اآلن بالفرق ضمن حدود
التوحيد اإلسالمي بعينه ،بين المسلمين أنفسهمَّ ،
ألن المسلم ،طبقاً لوجهة النظر التي آمن بها الخوارج ،حالما يرتكب الكبيرة ،يكف عن كونه (مسلماً) ويجب أن يع ّد (كافراً)
قدره دخول النار ،ولهذا يمكن قتله أيضاً على نحو مبرّ ر ]...[ .لقد فقد مفهوم (الكافر) استقراريته وثباته الداللي ،وأصبح شيئاً متحو ً
ّال وعلى استعداد ألن يُستخدم ّ
بحق المسلم
الورع أيضاً إذا حدث أن فعل هذا الشيء أو ذاك .وهـكذا نرى َّ
أن هذا لـيس استمراراً صرفاً للتـغاير القـرآني بين (مسـلم) و(كافر) ،بل تغاير جديد كليَّاً ،بالمعنى الفعلي على
األقل ،على الرغم من َّ
أن الكلمتين ظلتا محتفظتين بمعناهما األساسي ،والجزء األكبر من معناهما العالقي أيضاً]».
انظر :توشيهيكو إيزوتسو :هللا واإلنسان في القرآن علم داللة الرؤية القرآنيَّة للعالم ،ترجمة وتقديم ،هالل محمَّد جهاد ،المنظمة العربيَّة للترجمة ،ط ،1بيروت ،آذار (مارس)،
 ،2007ص ص  98ـ ( 100األقواس من وضع المؤلف).
 25ـ يوليوس فلهوزن :أحزاب المعارضة السياسيَّة الدينيَّة في صدر اإلسالم الخوارج والشيعة ،ترجمه عن األلمانيَّة :عبد الرحمن بدوي ،مركز عبد الرحمن بدوي لإلبداع،
القاهرة ،ط ،2009 ،3ص .53
 26ـ أفرزت فرقة الخوارج موقفها ال ّداعي إلى قتال الكفار والمشركين ،انطالقاً من تأويلها لمضامين الخطاب القرآني المتمثل في سورة التوبة ،اآلية.111
ّ
والمدنس ،ترجمة :المحامي عبد الهادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1988 ،1ص .30
 27ـ مرسيا إلياد :المق ّدس
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كافة ،وبوجه أحرى يف الشؤون التي تعني األ َّمة بر َّمتها» .28لهذا ،فقد «واصل الخوارج حرصهم عىل إخضاع ّ
كل املسائل
التي يختلفون فيها مع السلطة أو بق َّية املسلمني للدين ،ورفضوا تبعاً لذلك ّ
ثم ك َّفروا أصحابها
كل املواقف املخالفةَّ ،
َّ
واستحل املتشدّدون منهم قتلهم» .29مماَّ سمح لهم بشكل مسبق بالحكم عليهم بأ َّنهم كفار خالدون يف النَّار.
وانطالقاً من املبدأ الكالمي ذاته لفرقة الخوارج ،املتمثل يف( :ال حكم إلاّ لله) ،ذلك املبدأ الذي ش َّكل النّواة األ ّول َّية
لتبلور مختلف املقدّمات الكالم َّية التي ّ
رشعت من خاللها لخطابات ومامرسات العنف والتكفريَّ ،أسسوا لخروجهم عىل
الخليفة ع ّ
يل بن أيب طالب ،وعملوا عىل تكفريه وقت حصول معركة ص ّفني ،تلك املعركة التي شهدت مواجهة عنيفة بني
شيعة ع ّ
يل ومعاوية ،انتهت برفع جيش معاوية للقرآن فوق أسنّة الرماح بهدف إنهاء القتال ،من أجل تحكيم مضامني
منطوق الخطاب القرآين بني الخصمني .وعىل أساس رفض الخوارج لهذه اآلل َّية السياس َّية التي قبلها ع ّ
يل ،أجمعوا عىل
تكفريه ،واعتربوه غري ملتزم مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وذلك بسبب نهجه منهج تحكيم ال ّرجال يف كتاب
املتجسد يف عدم الحكم مبا أنزله الله يف حق (الفئة
الله؛ ذلك املنهج الذي يعني من منظورهم الوقوع يف املحظور الدّيني
ّ
الباغية) التي ميثلها معاوية وشيعته .ومن هذا املنطلق ،ميكن القولَّ :إن واقعة التحكيم30قد ك َّرست املستندات النظر َّية
لفرقة الخوارج الكالم َّية ،بحيث ب َّررت عن طريقها مجمل عمل َّيات «االستعراض ،أي قتل ّ
كل مسلم ال يرى رأي الخوارج
بغري متييز متى وجدوه يف طريقهم» ،31م ّربرين ذلك بكونهم ال ميارسون سوى واجبهم الدّيني املتمثل يف جهاد الكفار
واملرشكني أهل (الفئة الباغية) ،بهدف الحفاظ عىل قدس َّية املبادئ اإلله َّية ،وتطهري املجال السيايس والعقدي اإلسالمي من
دنس الكفر والظلم ،حتى لو كان ذلك عىل حساب سلب حقّ اآلخر يف مامرسة فعل الحياة.

 28ـ هشام جعيط :الفتنة ،جدليّة الدين والسياسة في اإلسالم المبكر ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،مراجعة المؤلف ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط :6آذار (مارس)،
 ،2008ص .245
 29ـ لطيفة البكاي :حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد األموي خالل ( 37ـ  132هـ) ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط ،2أيار (مايو)  ،2007ص .307
 30ـ أجمع مختلف المشتغلين بالتأريخ للفرق اإلسالميَّة على َّ
أن إنكار التحكيم يُع ُّد بمثابة الثابت النّظري الذي ميَّز فرقة الخوارج الكالميَّة عن غيرها من الفرق داخل تاريخ علم
الكالم اإلسالمي .وهو ما ّ
أكد عليه ابن حزم من خالل قوله اآلتي[« :ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر ،والقول بالخروج على أئمة الجورَّ ،
وأن
أصحاب الكبائر مُخلدون في النار ،وأن اإلمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي ،وإن خالفهم فيما عدا ذلك ممَّا اختلف فيه المسلمون خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيّاً]».
انظر :علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري :الفصل في الملل واألهواء والنحل ،الجزء الثاني ،تحقيق :محمد إبراهيم نصر ـ عبد الرحمن عميرة ،دار الجيل،
بيروت[ ،د .ت] ،ص .47
على خالف ما ذهب إليه بن حزم ،استقرأ المستشرق األلماني يوليوس فلهوزن تاريخيَّة نشوء وتطوُّر النظريَّة والممارسة الخارجيَّة من مقطع منظوري مخالف لما انتهجه
ً
قائال[« :لقد كان السبب المباشر لنشأة الخوارج مسألة (التحكيم) في إبّان المعركة الفاصلة بين أنصار علي بن أبي طالب
مؤرّ خو الفرق والمذاهب اإلسالميَّة ،حيث صرَّ ح
ولكن الخوارج وقد انتهى التحكيم إلى مأساة لصاحبهم ثاروا على نتيجة (التحكيم) وقالوا :ال حكم إلاّ هلل! .بيد َّ
َّ
أن هذا
وأنصار معاوية وعثمان ،إذ رضي ـكارهاًـ (بالتحكيم)،
السبب المباشر هو أوهى األسباب؛ َّ
فإن نزعة الخروج كانت كامنة في النفوس بسبب ما آل إليه أمر الخالفة على عهد عثمان ،وما انتهى إليه أمر الجماعة اإلسالميَّة بعد مقتله
يمض
ولم
هذا
كل
والسيطرة،
الرياسة
مركز
إلى
والتطلع
ومغانمه
الحكم
أعني
الدنيا،
ألسباب
بل
الدين،
أسباب
من
لسبب
ال
متحاربين،
من تفرّ ق األمَّة إلى فريقين متعارضين
ِ
على وفاة الرسول إال ثالثون عاماً ،ممَّا كان في الواقع خيانة لجوهر اإلسالم بوصفه ديناً وعقيدة ،ال مذهباً في السياسة تنتحله أحزاب ]...[ .فهذا هو الدافع الحقيقي لنشأة
الخوارج ،ال ذلك السبب التافه العارض :مسألة (التحكيم) ،ومن هنا كان مذهبهم تعبيراً عن تيار عميق الشعور في النفوس الشديدة اإليمان [ ]...وخالصة هذا التيار :العودة إلى
(الكلمة) األصيلة للدين معبراً عنها في الكتاب المق َّدس الـذي أتى به ،دون تأويل وال ترخص ،بل بتش ّدد في الفهم ال يقبل المساومة وااللتواء ،ولهذا يدعو إلى الطاعة العمياء
لما ورد في هذا الكتاب أو ما أتى به صاحب هذا الدين من قواعد وأحكام وطرائق وسلوك ،وهم يتش ّددون في التمسّ ك بعمود الدين ض ّد جميع التيارات والفرق واألحزاب التي
تبدو لهم قد حادت عنه أو تأولت فيه ،ولذا كان مذهبهم (ض ّد) ّ
كل المذاهب األخرى]».
انظر :يوليوس فلهوزن :أحزاب المعارضة السياسيَّة الدينيَّة في صدر اإلسالم ،الخوارج والشيعة ،ترجمه عن األلمانيَّة :عبد الرحمن بدوي ،مركز عبد الرحمن بدوي لإلبداع
ـ القاهرة ،ط ،2009 ،3ص ص  5ـ ( 6األقواس من وضع المؤلف).
 31ـ المصدر السابق ،ص .48
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املؤسسة لخطاب العنف والتكفري من داخل
لقد اعتربت املقدّمات الكالم َّية لفرقة الخوارج ،من بني ّ
أهم املرجع ّيات ّ
املجال السيايس والعقدي اإلسالمي .وكام م ّر بنا آنفاًَّ ،
فإن مختلف عمل َّيات القتل التي مارسها الخوارج ،كانت تستند عىل
مت َّكآت كالم َّية انطلقت بادئ ذي بدئ من ادّعاء امتالك التأويل (الحقيقي) ملنطوق الخطاب القرآين ،اليشء الذي ساهم
يف تربير ورشعنة تكفري وقتل املخالف عقد َّياً ومذهب َّياً ،بل والتن ّبؤ مبصريه األخروي عن طريق االدعاء بأ ّنه خالد يف نار
جهنّم .وهو ما يعنيَّ ،أن تأويل منطوق الخطاب القرآين من منظور أحادي الجانب؛ أي من دون منح اآلخر املخالف،
الحقّ يف مامرسة عمل َّيات قراءة وتفسري وتأويل مضامني النّص الديني بحر َّية ،قد ساهم إىل ح ّد كبري يف خلق ذهن َّية
التعصب والتط ُّرف الديني .تلك الذهن َّية التي تتغ َّذى عىل وهم القدرة الكل َّية عىل
محصلة ُّ
التكفري والعنف التي أفرزت ّ
فتح مغاليق الوقائع التاريخ َّية ،والتأثري يف منعطفات ومجريات التاريخ اإلسالمي من خالل تقويم (تش ّوهاته وانحرافاته).
وعليهَّ ،
فإن مختلف الرصاعات التي خاضتها فرقة الخوارج ـإن عىل املستوى النّظري أو ا ُملامريس ـ ض ّداً عىل (الفئة الباغية)،
كانت بهدف إعادة الطهارة والقدس َّية للمبادئ اإلسالم َّية التي انتهكت وقت تصيرَّ ت الخالفة إىل ُملك عضوض .لهذا
السبب بالذات ،ميكن القول َّإن خطاب العنف والتكفري عند فرقة الخوارج قد انبنى عىل جملة من املستندات الكالم َّية،
ميكن اختزالها يف املبادئ اآلتية :أو ًال :لقد انطلقت فرقة الخوارج من تأسيس مبادئها الكالم َّية انطالقاً من تكفري مرتكب
الكبرية والحكم عىل مصريه بالخلود يف النار .ثانياً :بنا ًء عىل هذا املبدأ ،عمل الخوارج عىل تفعيل فعل األمر باملعروف
جسدته من خالل إميانهم بأ َّنه (ال حكم إلاّ لله) ،الذي ال يعني سوى عدم
والنهي عن املنكر استناداً عىل موقف ثابت َّ
ّ
التدخل البرشي يف إعادة تأويل األحكام اإلله َّية .ثالثاً :ألجرأة هذا املوقف ُمامرس َّياً ،أجمع الخوارج عىل تحريم القعود
مع جامعة (املرشكني) املغتصبني لحقوق الله ،اليشء الذي أدَّى بهم إىل رشعنة تكفري الخليفة ،وال َّرعية التي يحكمها،
وتحصلوا كمقابل لذلك البيع عىل الجنَّة؛
وإعالن الجهاد ضدَّها .رابعاً :اعترب الخوارج موتاهم (رشاة) باعوا أنفسهم لله،
ّ
اليشء الذي جعلهم ينطلقون من موقف ي ّدعي ازدراء الحياة الدنيا ،وال يجد خالصه إلاّ يف عمليات تعنيف اآلخر وتكفريه
وإعالن املوت يف سبيل ذلك .وهو ما نجد له حضوراً قو َّياً يف مختلف مناحي التعبريات اإلستيطيق َّية التي َّأسس لها أعالم
الصدارة .وعليه ،فقد َّ
ظل خطاب العنف
فرقة الخوارج ،خصوصاً يف املبحث الشعري ،32الذي احت ّلت فيه تيمة املوت مركز ّ
والتكفري املبتدأ املطلق عند فرقة الخوارج الكالم َّية ،والسمة املالزمة لتموضعهم حرك َّياً من داخل الصريورة التاريخ َّية لدولة
الخالفة؛ بداية من زمن اغتيالهم لعثامن ،مروراً مبرحلتي خروجهم عىل ع ّ
يل وقت قبوله بالتحكيم ،ومحاربتهم ملعاوية
وابنه يزيد ،وانتهاء عند األطوار األوىل للخالفة الع ّباس َّية التي شهدت تو ّقف حركة الخوارج عىل املستوى ا ُملامريس ،بفعل
تم تقويضه واجتثاثه من جذوره،
محارصتها وتسليط العنف املضاد ضدَّها .لكنَّ هذا ال يعني َّأن فكر الخوارج الكالمي قد َّ
بل َّ
ظل ميارس حضوراً كثيفاً عند مجمل الحركات الجهاد َّية املعارصة من داخل املجال التداويل العريب ـاإلسالمي املعارص،
موجهات البنية اإلدراك َّية واملعرف َّية والذهن َّية للحركات الجهاد َّية يف كل ّيتها .اليشء الذي
إىل درجة أ َّنه أضحى من بني أبرز ّ
يضعنا قبالة رضورة مقاربة اإلشكال التايل :كيف انعكس فكر الخوارج الكالمي عىل الحركات الجهاد َّية املعارصة؟
محصلة مركزيَّة مفادها َّ
أن شعر الخوارج قد[« :ترك
 32ـ في سياق جمعه لشعر الخوارج وتعليقه على منطلقاته وغاياته وخصائصه النّفسيَّة ،خلص الدكتور إحسان عباس إلى
ّ
ً
لاّ
فيه موضوع الموت لوناً حزيناً ونغمة حزينة ،ولكنه لم يسلّمه إلى يأس مطلقَّ ،
ألن هذا الموت نفسه كان عند أصحاب ذلك الشعر نوعا من األمل ،إذ لم يعد الموت إ دخول
ً
َّ
الجنة أو لقاء اإلخوان واألحباب األبرار واألتقياء الذين تق ّدموا على الطريق ]...[ .إذن تتمثل الرّ وح الدينيّة في هذا الشعر ،في الحماسة للعقيدة ،ولكنها تتجلى أيضا في السعي
لتقصير المسافة بين هللا واإلنسان ،وهذا ما يظهر في تلك األشعار التي تدور حول استطالة الحياة ومحاولة التخلص منهاَّ ،
ألن ذلك يحقق شيئين :اللحاق باهلل ،واللحاق باإلخوان
واألصحاب ،وفي ح ّدة الثورة على الوضع السيّئ يكمن األمل في التخلص من هذه الحياة عند الخوارج ،أي َّ
أن الموت عندهم هو ال ّدين الحقيقي ،ولذلك كان الشاعر الخارجي
في صراع كبير مع ّ
الزمن ،وسبيله لالنتصار عليه هو الموت]» .انظر :إحسان عبّاس :شعر الخوارج ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،ط[ ،2د .ت] ،ص ص  9ـ .14
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3ـ انعكاس خطاب العنف والتكفري لفرقة الخوارج الكالم َّية عىل الحركات الجهاد َّية املعارصة
َّإن القيام مبهماَّ ت رصد كيف َّيات انعكاس خطاب العنف والتكفري الذي َّأسست له فرقة الخوارج الكالم َّية عىل مجمل
الحركات الجهاد َّية املعارصة ،ال يستقيم إلاّ بالعودة الواعية إىل تبلور مجمل اإلشكال َّيات التي انبثقت من داخل السياق
اإلبستيمي اإلسالمي الوسيط ،والتي اختزلناها ً
ـآنفاـ يف إفرازات حدث أزمة الخالفة ،وما أسفر عنه من رصاعات كالم َّية
التعصب والتط ُّرف الديني ،وو َّلدت يف اآلن ذاته مختلف رضوب خطابات العنف والتكفري.
ومذهب َّية غ ّذت معها ذهن َّيات ُّ
اليشء الذي أثر سلب َّياً عىل استمرار َّية اللحمة العقد َّية واألبعاد اإليتيق َّية وال ّروح َّية التي ش َّكلت األساس امليتافيزيقي للدّين
اإلسالمي يف شموليته .انعكاساً لهذه املعطيات القامئة بذاتها ،كونها تنطلق من محاولة رصد وتعيني اإلرهاصات األوىل
التي َّأسست لتبلور خطاب العنف والتكفري من داخل منطوق مرجع َّيات الحركات الجهاد َّية املعارصةُ ،يرى َّأن تحقيق
املهمة البحث َّية لن ىَّ
يتأت إلاّ من خالل التعويل عىل منهج َّية تأريخ َّية تستقرئ التاريخ اإلسالمي انطالقاً من مفهوم
هذه َّ
األمد الطويل .وذلك عىل اعتبار َّأن هذا املفهوم األخري ،قد «أثرى اآلفاق التي رسمها التاريخ الجديد ،فالتاريخ مي ُّر رسيعاً،
ولكنَّ القوى العميقة التي تصنع التاريخ ال ميكن استكشافها واستكشاف تأثريها إلاّ عرب الزمن الطويل»« 33وعليهَّ ،
فإن ثراء
هذه املنهج َّية التاريخ َّية ينبع جوهر َّياً من كونها مل تعمل إلاّ عىل إماتة التاريخ السرَّ دي ذي الطابع اإلنشايئ ،من خالل
تفتيته وإعادة كتابته باعتباره تاريخاً إشكال َّياً وليس تاريخاً آل َّياً وصف َّياً .لهذاَّ ،
فإن التو ّقف عند مدخل وصف مختلف
مظاهر العنف والتكفري التي تسم الفعل ا ُملامريس للحركات الجهاد َّية ،من دون الشرّ وع يف محاولة الولوج إىل عواملها
املؤسسة ملرجعياتها الفكر َّية ،يحول حت ًام دون تحقيق
الذهن َّية ،وتفكيك أسانيدها النّص َّية التي تش ّكل الثوابت املبدئ َّية ّ
فهم (ش َّفاف) لقصد َّياتها وغائ َّياتها السياس َّية والعقد َّية ،التي غالباً ما ترتجمها حرك َّياً ،يف شكل إقحام املجال السيايس العريب
ـاإلسالمي املعارص ضمن نسق مغلق من العنف ا ُملميت.
انسجاماً مع ما ورد أعاله ،ميكن القولَّ :إن مجمل الحركات الجهاد َّية املعارصة قد َّأسست لفعلها الحريك الجهادي
ـاملرتبط ارتباطاً عضو َّياً بخطاب العنف والتكفريـ كر ّد فعل مبارش ض َّداً عىل نتائج عاملني أساسيني :متثل األ َّول يف اإلصالحات
السياس َّية التي قام بها كامل أتاتورك 34القاضية باإللغاء التام والتشطيب النهايئ للخالفة العثامن َّية سنة  .1924ذلك اإللغاء
الذي وجدوا فيه انحرافاً مطلقاً عن جوهر مبادئ املامرسة السياس َّية يف التاريخ اإلسالمي ،الذي يتمثل ـمن منظورهم ـ
وتجسد العامل الثاين يف محاولة تدويل فعلها الجهادي ،وذلك من خالل استئناف انخراطها يف
يف مفهوم (الحاكم َّية لله)َّ .
وأن «العالقات بني اإلسالم واملسيح َّية كانت غالباً
سياقات الصدام الحضاري العاملي ،القائم بني املسيح َّية واإلسالم ،خصوصاً َّ
عاصفةَّ .
كل واحد كان آخر لآلخر» .35مماَّ يدل عىل َّأن الحركات الجهاد َّية املعارصة ،باتت فاع ًال اسرتاتيج َّياً عىل املستويني
 - 33جاك لوغوف ،التاريخ الجديد( ،مؤلف جماعي) ،ترجمة وتقديم :محمَّد الطاهر المنصوري ،مراجعة :عبد الحميد هنية ،المنظمة العربيَّة للترجمة ،توزيع :مركز دراسات
الوحدة العربيَّة ،ط ،1بيروت ،تموز (يوليو) ،2007 ،ص .113
 34ـ عبد الرحمن شهبندر :نصوص النهضة الكماليَّة في تركيا ،وأشكال الحكم والثورة ،وارد ضمن كتاب وجيه كوثراني :الدولة والخالفة في الخطاب العربي إبّان الثورة
الكماليَّة في تركيا ،رشيد رضا ـ علي عبد الرازق ـ عبد الرحمن الشهبندر ،دراسة ونصوص ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط 1حزيران (يونيو)،1996 ،
ص ص  187ـ .192
 35ـ صموئيل هنتنغتون :صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي ،نقله إلى العربيَّة :مالك عبيد أبو شهيوة ـ محمود محمَّد خلف ،الدار الجماهيريَّة للنشر والتوزيع
واإلعالن ،ط ،1الفاتح  ،1429ميالدية ( ،)1999ص .370
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املحيل والدويل ،لهذا ميكن تأطري مختلف مامرسات العنف والتكفري التي الزمت الجامعات الجهاد َّية املتط ّرفة ضمن إطار
عام يتمحور حول إعادة تأسيس (صحوة إسالم َّية) تعيد تكريس موق َعة امل ّد اإلسالمي من داخل الرصاع السيايس القائم
بذاته موضوع َّياً بني منظومتي الخالفة (الرشع َّية) ،والدولة العلامن َّية باعتبارها وليدة نظم استعامر َّية تستند عىل منطلقات
وضع َّية ب ّران َّية بعيدة ّ
كل البعد عن (تحكيم رشع الله) يف القضايا السياس َّية لأل َّمة العرب َّيةـاإلسالم َّية.
عىل أساس هذه األرض َّية وانطالقاً منها ،صارت أوىل األولو َّيات بالنسبة إىل الحركات الجهاد َّية املعارصة ،تتمثل يف
رضورة إعادة إقامة دولة الخالفة عىل منهاج النّب َّوة .وعليهَّ ،
«فإن إقامة حكم الله عىل هذه األرض فرض عىل املسلمني،
ويكون االحتكام لله فرضاً عىل املسلمني ،وبالتايل قيام الدولة اإلسالم َّية يصبح فرضاً عىل املسلمنيَّ ،
يتم الواجب
ألن ما مل ّ
إلاّ به ،فهو واجب ،وأيضاً إذا كانت الدولة لن تقوم إلاّ بقتال ،فواجب علينا القتال» .36لهذا ،فتحقيق هذا املقصد
العقدي والسيايس لن يتأىت ـمن منظور الحركات الجهاد َّية املعارصةـ إلاّ من خالل الخروج عن إطار (حكم الطغيان)،
وذلك باالستناد عىل آل َّيات العنف السيايس ،ال ليشء سوى َّ
«ألن طواغيت هذه األرض لن تزول إلاّ بقوة السيف»« 37وملَّا
كان األمر عىل هذا النحو ،فإ َّنه من «الواجب عىل املسلمني أن يرفعوا السيوف يف وجوه القادة الذين يحجبون الحقّ
ويظهرون الباطل ،وإلاّ فلن يصل الحقّ إىل قلوب الناس» .38وعليه ،فلماَّ كان وصول الحقّ إىل قلوب النّاس رهيناً برفض
ّ
سيظل
مختلف النظم السياس َّية القامئة من داخل املجال السيايس العريب ـاإلسالمي املعارص بتع ّلة كونها نظ ًام كافرة ،فإ َّنه
«ميدان الجهاد األ َّول هو اقتالع تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام اإلسالمي ،ومن هنا تكون االنطالقة» .39إ َّنها
انطالقة تجد مبتدأها املطلق يف االستجابة إىل صوت نداء آمر يقول بتكريس قيم القتل وسلب حقّ الحياة من اآلخر باسم
الجهاد فـي سبـيل الله .وذلك مـن منطلق َّ
«أن األ َّمة التي تحسن صناعة املوت وتعرف كيف متوت املوتة الرشيفة ،يهب
حب الدنيا وكراهية املوت .فأعدّوا
لها الله الحياة العزيزة يف الدنيا والنعيم الخالد يف اآلخرة ،وما الوهن الذي أذ ّلنا إلاّ ّ
أنفسكم لعمل عظيم ،واحرصوا عىل املوت توهب لكم الحياة» .40وهكذا ُيستفاد من اإلنصات ا ُملمعن للنداء األخري؛
مشحون بق َّوة تدمري َّيةّ ،
تعصب َّية ،تنطلق من إعالن رصيح عن رضورة ّ
ٌ
حث فواعل
أ َّنه ندا ٌء
تؤطرها دوافع سيكولوج َّية ّ
املجتمعات العرب َّيةـاإلسالم َّية املعارصة ،عىل اتخاذ العنف والتكفري خطاباً نظر َّياً ّ
يرشع من خالله ُملامرسات القتل وسلب
املتعصبون ،من خالل توه ّمهم باكتشاف املطلق وما فوق البرشي ،أ َّنهم أمسكوا
حقّ اآلخر يف الحياة دين َّياً .لهذا« ،يظنُّ
ّ
كل القوة والسلطان والعصمةّ ،
كل العلمّ ،
بالحقيقة التي متنحهم ّ
وكل أشكال التف ُّوق عىل البرش [ ،]...ويرتافق الشعور
ممن اصطفاهم األزل أو التاريخ» .41مماَّ
بالقدرة الكل َّية مع حامس نرجيس ومتجيد لفكرة االنتامء إىل هذه الجامعة َّ
يرت َّتب عنه العمل عىل تأكيد رضورة رشعنة الخروج عن هياكل وتنظيامت املجتامت العرب َّيةـاإلسالم َّية ،وعدم االعرتاف
 36ـ محمَّد عبد السالم فرج :الجهاد الفريضة الغائبة[ ،د .ط][ ،د .ت] ،ص .9
 37ـ المصدر السابق ،ص .6
 38ـ المصدر السابق ،ص .29
 39ـ المصدر السابق ،ص .28
 40ـ حسن البنا :هللا في العقيدة اإلسالميَّة ،مع هذه الرسالة ،إلى الشباب ـ رسالة الجهاد ـ المناجاة[ ،د .ط][ ،د .ت] ،ص .83
التعصب ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،دار الساقي ،ط ،1990 ،1ص ص  9ـ .10
 41ـ أندريه هاينال ـ ميكلوس مولنار ـ جيرار دي بوميج :سيكولوجيَّة
ُّ
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تتأسس عليها؛ وذلك مـن منطلق كونها (مجتمعات جاهل َّية) ،يجوز
مبؤسسات الدولة ودساتريها واألسانيد القانون َّية التي َّ
َّ
تكفري ح َّكامها واملواطنني املنتسبني إليها.
ويف ضوء ذلكَّ ،
فإن الخروج عن املجتمع (الجاهيل) الذي أق َّرت الجامعات الجهاد َّية املعارصة بحتم َّيته ،يستند يف
عمقه عىل دافع سيكولوجي قوامه شعور ا ُملنتسبني إليها بعزلة مكان َّية وشعور َّية ،أفضت بهم إىل اغرتاب مطلق عن
مختلف القيم واملبادئ والعقائد ،ناهيك عن التص ُّورات املتح ّكمة يف تأسيس فعل رؤية العامل ،واالنخراط يف صناعة
املؤسسني للمجال السيايس العريب ـاإلسالمي املعارص.
التاريخ الفردي والجامعي املشرتك بني مختلف الفواعل االجتامعيني ّ
لهذا ،اعتربوا أ َّننا «نحن اليوم يف جاهل َّية كالجاهل َّية التي عارصها اإلسالم أو أظلمّ .
كل ما حولنا جاهل َّية؛ تص ُّورات الناس
وعقائدهم ،وتقاليدهم ،موارد ثقافتهم ،فنونهم وآدابهم ،رشائعهـم وقـوانينهم .حتى الكثري مماَّ نحسبه ثقافة إسال َّمية،
ومراجع إسالم َّية ،وفلسفة إسالم َّية وتفكرياً إسالم َّياً...هو كذلك من صنع هذه الجاهل َّية !42ومبوجب هذه املواقف الح ّد َّية
وجهت البنية اإلدراك َّية واملعرف َّية والذهن َّية لر َّواد الحركات الجهاد َّية ،وهم يف إطار محاولة الرشوع يف ّ
خط املعامل
التي َّ
األوىل لطريق املجتمعات النقيضة للمجتمعات (الجاهل َّية) الحال َّية؛ أي املجتمعات التي تدين (بالحاكم َّية لله) ،عملوا عىل
«إن املجتمع الجاهيل هو ُّ
التحديد املوضوعي للمجتمعات الجاهل َّية كاآليتَّ :
كل مجتمع غري املجتمع املسلم! وإذا أردنا
التحديد املوضوعي قلنا :إ َّنه ّ
كل مجتمع ال يخلص عبوديته لله وحده...متمثلة هذه العبود َّية يف التص ُّور االعتقادي ،ويف
الشعائر التعبد َّية ،ويف الرشائع القانون َّية .وبهذا التعريف املوضوعي تدخل يف إطار (املجتمع الجاهيل) جميع املجتمعات
القامئة اليوم يف األرض فع ًال !43لكنَّ اإلحراج النظري الذي يواجه رواد الحركات الجهادية ،يتمثل يف اإلشكال التايل :هل
املجتمعات ا ُملس ِلمة ،باعتبارها مجتمعات تدين عقد َّياً بدين اإلسالم ،وتنبني دستور َّياً عىل الرشيعة اإلسالم َّية ،هي أيضاً
مجتمعات (جاهل َّية) شأنها يف ذلك شأن املجتمعات (الجاهل َّية) األخرى؟ بدون تردُّد ،أجابـوا إجابة قطعية مفادها :بأ َّنها
«تدخل يف هذا اإلطار ،أل َّنها ال تدين بالعبود َّية لله وحده يف نظام حياتها .فهي ـوإن مل تعتقد بألوه َّية أحد إلاّ الله ـ
أخص خصائص األلوه َّية لغري الله ،فتدين بحاكم َّية غري الله ،فتتلقى من هذه الحاكم َّية نظامها ،ورشائعها وقيمها،
تعطي َّ
وموازينها ،وعاداتها وتقاليدهاّ ...
وكل مق ّومات حياتها تقريباً».44
املؤسسة لوجود املجتمعات اإلسالم َّية (جاهل َّية) ،من حيث مبادئها ومصادرها؛ َّ
فإن امل َّهمة
ومبا َّأن مختلف املق ّومات ّ
تتجسد فعل َّياً يف «تغيري واقع هذا املجتمع .مه ّمتنا هي تغيري هذا الواقع
األوىل واألخرية للحركات الجهاد َّية املعارصةَّ ،
الجاهيل من أساسه ،هذا الواقع الذي يصطدم اصطداماً أساس َّياً باملنهج اإلسالمي وبالتص ُّور اإلسالمي ،والذي يحرمنا
املهمة لن ىَّ
يتأت إلاّ بالتعويل
بالقهر والضغط من أن نعيش كام يريد لنا املنهـج اإللهي أن نعيش .»45لكنَّ تحقيق هذه َّ
عىل العنف واإلرهاب السيايس ،أي ذلك السلوك املادي أو ال َّرمزي الذي «يقوم عىل أساس االستخدام َّ
املنظم للعنف أو
التهديد باستخدامه ،بشكل يرت َّتب عليه خلق حالة نفس َّية من الخوف والرهبة وعدم الشعور باألمان لدى املستهدفني،
 42ـ سيد قطب :معالم في الطريق ،دار الشروق ،الطبعة الشرعية السادسة 1399 ،هـ ـ  1979م ،ص ص  17ـ .18
 43ـ المصدر السابق ،ص ص  88ـ .89
 44ـ المصدر السابق ،ص ص  91ـ .92
 45ـ المصدر السابق ،ص .19
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وذلك لتحقيق أهداف سياس َّية» ،46تتمثل باألساس يف إعادة بناء مجتمع إسالمي ينبني عىل أساس (الحاكم َّية لله) ،ويتَّخذ
من الخالفة عىل منهاج النب َّوة مبدأ مطلقاً ُّ
يخط عىل أساسه املعامل األوىل املؤدّية إىل طريق الدولة اإلسالم َّية النقيضة
تاريخ َّياً للمجتمعات (الجاهل َّية) .تلك الدولة املمثل الفعيل لدار اإلسالم ،أ َّما غري ذلك من الدول والتنظيامت االجتامع َّية،
فإ َّنها ال متثل سوى (دار الكفر والجهالة)َّ ،
ألن الدين اإلسالمي «يرفض االعرتاف بإسالم َّية هذه املجتمعات كلها ورشعيتها
يف اعتباره» ،47وعليهَّ ،
فإن «هناك داراً واحدة هي دار اإلسالم .تلك التي تقوم فيها الدولة املسلمة ،فتهيمن عليها رشيعة
الله ،وتقام فيها حدوده ،ويتوىل املسلمون فيها بعضهم بعضاً .وما عداها فهي دار حرب ،عالقة املسلم بها إ َّما القتال،
محصلة ترفض
وإ َّما املهادنة عىل عهد أمان .ولكنَّها ليست دار اإلسالم ،وال والء بني أهلها وبني املسلمني» .48وهو ما أفرز ّ
َّ
كل أشكال الغري َّية وتق ّبل اآلخر املخالف مؤدّاها :أ َّنه «ال وطن للمسلم إلاّ الذي تقام فيه رشيعة الله ،فتقوم الروابط
بينه وبني س َّكانه عىل أساس االرتباط يف الله ،وال جنس َّية للمسلم إلاّ عقيدته التي تجعله عضواً يف (األ َّمة املسلمة) يف (دار
اإلسالم) ،وال قرابة للمسلم إلاّ تلك التي تنبثق من العقيدة يف الله ،فتصل الوشيجة بينه وبني أهله يف الله».49
املوجهات املحور َّية املتح ّكمة يف اشتغال ذهن َّية العنف والتكفري عند الحركات الجهاد َّية املعارصة،
وتأسيساً عىل هذه ّ
ّ
رشعوا لحتم َّية الخروج عن املجتمعات (الجاهل َّية) ،وب ّرروا قتالها انطالقاً من نظر َّية ومامرسة متط ّرفة ،تعترب َّأن «األحكام
التي تعلو املسلمني اليوم هي أحكام الكفر ،بل هي قوانني وضعها ك َّفار سيرّ وا عليها املسلمني» .50وانعكاساً لهذا املوقف،
يتجسد يف رضورة
الصادق ،واملؤمن الحقيقي باملبادئ والقيم املعيار َّية الدين َّية (الصحيحة)،
اعتربوا َّأن دور املسلم َّ
َّ
جهاد الك َّفار بهدف املشاركة الفعل َّية يف إعادة تشييد املعامل األوىل لطريق دولة الخالفة القامئة عىل منهاج النب َّوة.
ّ
مستندين يف ذلك عىل موقف سكوين ال تاريخي يجزم َّ
وسيظل نرباساً مضيئاً ،يويل
بأن «عرص الخالفة الراشدة [ ]...كان
الفقهاء واملحدّثون وسائر املسلمني الصادقني وجوههم شطره ،كام سيبقى معياراً وميزاناً لنظام اإلسالم الديني والسيايس
واألخالقي واالجتامعي ،إىل أن يرث الله األرض ومن عليها» .51لنفهم َّأن البنية اإلدراك َّية واملعرف َّية والذهن َّية لر َّواد الحركات
الجهاد َّية املعارصة ،قد ظ ّلت بنية محكومة مبرجع َّية أحاد َّية الجانب ،اليشء الذي جعلها مل تقرأ الفكر السيايس العريب
ـاإلسالمي يف عالقته العضو َّية بتاريخه ،إلاّ عىل ضوء فهم يقوم جوهـر َّياً علـى أسـاس مفهـوم (التامثل)؛ وهو ما نستش ّفه
بأن مجمل السياقات التاريخ َّية للتجربة السياس َّية العرب َّيةـاإلسالم َّية خاضعة ،من حيث وجودها ،خضوعاً
من خالل زع ِمها َّ
قبل َّياً لجوهر واحد يتمثل يف (عرص الخالفة الراشدة) ،مماَّ أحالها إىل إقرار الثبات الكليّ لهذا العرص يف املطلق؛ فعن طريقه
يتق َّوم التاريخ ،ومن خالله ىَّ
يتأت استرشاف املستقبل املق َّيد بأرض َّية إيديولوج َّية ماضو َّية تتكئ عىل ركيزة مؤدَّاهاَّ :
«أن

 46ـ حسنين توفيق إبراهيم :ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيَّة ،مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،سلسلة أطروحة الدكتوراه ( ،)17ط ،2بيروت ،نيسان /أبريل،1999 ،
ص .31
 47ـ سيد قطب :معالم في الطريق ،دار الشروق ،الطبعة الشرعية السادسة1399 ،هـ ـ  1979م ،ص .93
 48ـ المصدر السابق ،ص .137
 49ـ المصدر السابق ،ص ( 138األقواس من وضع المؤلف).
 50ـ محمَّد عبد السّ الم فرج :الجهاد الفريضة الغائبة[ ،د .ط][ ،د .ت] ،ص .10
 51ـ أبو األعلى المودودي :الخالفة والملك ،تعريب :أحمد إدريس ،دار القلم ـ الكويت ،ط 1398 1هـ ـ  1978م ،ص .62
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القرآن الكريم يق ّرر َّأن الطاعة ال ب َّد أن تكون خالصة لله ،وأ َّنه ال ب َّد من ا ّتباع قانونه وحده ،وحرام عىل املرء أن يرتك
هذا القانون ويتبع قوانني اآلخرين أو رشعة ذاته ونزوات نفسه».52
تأسس عليه ال ِفعل الحريك
قصارى القول :لقد ش ّكل مرشوع إقامة دولة الخالفة عىل منهاج النب َّوة َّ
األس الذي َّ
الجهادي ملختلف الحركات الجهاد َّية املعارصة .لهذا السبب بالذاتَّ ،
فإن تحقيقها لهذا املرشوع حتم عىل ر ّوادها صياغة
خطابات تنطق برشع َّية العنف والتكفري ،وتؤ ّكد عىل حتم َّية نهج منهج ِصدامي قائم بذاته ض َّداً عىل فواعل املجتمعات
العرب َّيةـاإلسالم َّية املعارصة ،سواء أكانت قيادات سياس َّية أم مواطنني مدنيني .م ّربرة ذلك بكونها مجتمعات (جاهل َّية)
وكافرة .وعليه ،وجدت تلك الحركات َّأن أدوارها التاريخ َّية لن تتح ّقق إلاّ من خالل مفارقة (املجتمعات الجاهل َّية) ،وعدم
القعود بديارهم التي هي يف األصل ديار كفر .اليشء الذي ب َّرر إعالن الجهاد ضدَّهم ،بهدف إقامة دولة الخالفة التي
تدين (بالحاكم َّية لله).
خامتة:
والكالمي
حاصل القولَّ :إن للفعل الحريك الجهادي املعارص أصوالً متج ّذرة من داخل الرتاث العريب ـ اإلسالمي عموماً،
ّ
منه عىل وجه التحديد .وعليهَّ ،
تجسده يف شكل تط ُّرف ديني دوغاميئ وعنف ُمميت،
فإن تفكيك الخلف َّيات الثاوية وراء ُّ
ال يستقيم إلاّ بالعودة الواعية إلرهاصات تش ّكله وبواعث قيامه .وهو اليشء الذي حاولنا أجرأته من خالل وقوفنا عند
املتجسدة يف مضامني املقدّمات الكالم َّية لفرقة الخوارج .ومبقتضاه نستطيع توصيف كيف َّيات انعكاس
مصادره األساس َّية،
ّ
خطاب العنف والتكفري عند فرقة الخوارج الكالم َّية عىل الحركات الجهاد َّية املعارصة كاآليت:
أو ًال :ش ّكل االغرتاب املكاين والشعوري دافعاً أساس َّياً وراء تشكيل ّ
كل من الخوارج والحركات الجهاد َّية املعارصة
لخطابهام القائم عىل العنف والتكفري .فإذا كانت مجمل املقدّمات الكالم َّية التي َّ
نظمها ر َّواد فرقة الخوارج تقول بحتم َّية
الخروج من (دار الكفر) وتأسيس (دار اإلسالم)َّ ،
فإن ذلك القول كان مرتكزاً باألساس حول شعور الخوارج بأ َّنهم ضحايا
سياسة عثامن الجائرة واملتح ّيزة لعصبيته القبل َّية من جهة ،وكفر ع ّ
يل مببادئ الدين اإلسالمي من خالل قبوله بالتحكيم
من جهة أخرى .إذا كان األمر كذلك بالنسبة إىل الخوارجَّ ،
فإن الحركات الجهاد َّية املعارصة قد استلهمت مبادئ خطاب
وأسست عليه عنفها السيايس َّ
املنظم ،كر ّد فعل مبارش ملا اعتربته
العنف والتكفري الذي أقامته فرقة الخوارج الكالم َّيةَّ ،
ظل ًام ُو ّجه إىل كل من أعضائها الحركيني وجمهور املتعاطفني معها من داخل سجون النظام النّارصي53تحديداً .اليشء الذي
و َّلد عندها حقداً عىل مختلف األنظمة الوضع َّية ـالتي اعتربتها أنظمة ال ميكن أن تحقق لإلنسان َّية قيم العدل واملساواةـ
ترجمته يف شكل ق َّوة تدمري َّية أدخلت املجال السيايس العريب ـاإلسالمي محل َّياً يف د َّوامة العنف ا ُملميت.

 52ـ المصدر السابق ،ص .16
 53ـ لمزيد من التفاصيل ،انظر :محمَّد الغزالي :اإلسالم واالستبداد السياسي ،دار القلم ،دمشق ،ط 1424 ،1هـ ـ  2003م الفصل الثالث( :طبيعة الحكم المطلق) ص ص
 37ـ .53
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تحصنت بالعقيدة ،من خالل التزامها بالتطبيق الحريف ملضامني منطوق الخطاب
ثانياً :مبا َّأن فرقة الخوارج قد َّ
القرآينَّ ،
فإن ذلك الفعل قد أفرز مبدأ جوهر َّياً متثل يف َّأن تحقيق العدل واملساواة بني فواعل األ َّمة اإلسالم َّية ال ميكنه أن
يتأىت إلاّ من خالل تأسيس الفعل السيايس والعقدي عىل أساس (ال حكم إلاّ لله) ،وهو ما انعكس عىل مختلف التَّيارات
الجهاد َّية املعارصة التي عملت عىل أجرأة مرشوعها العقدي والسيايس عىل أساس (الحاكم َّية لله).
ثالثاًَّ :إن استمداد فرقة الخوارج ملنطلقاتها السياس َّية من أرض َّية عقد َّية جعلها تسقط يف أزمة ادّعاء اليقني الديني
والسيايس ،وذلك من خالل تكفريها ملختلف الفواعل االجتامعيني ،ورشعنة إقامة الجهاد ضدّهم ،واعتبار موتاهم رشاة
باعوا أنفسهم لله مقابل فوزهم بالجنَّة .وهو ما انعكس بق َّوة عىل منطوق النّصوص املرجع َّية للحركات الجهاد َّية املعارصة
التي أق َّرت بالتط ُّرف الديني نظر َّياً و ُمامرس َّياً .خصوصاً أ َّنها َّ
رشعت لخطاب التكفري ومامرسات القتل وأ َّولته دين َّياً ،من
خالل اعتبارها إ َّياه جهاداً يف (املجتمعات الجاهل َّية) ،بل فريضة عىل املسلمني الصادقني الطامحني إلقامة دولة الخالفة
عىل منهاج النب َّوة.
انطالقاً من تفكيك خطاب العنف والتكفري عند فرقة الخوارج الكالم َّية ،وتوصيف كيف َّيات انعكاساته عىل الحركات
املؤسسة ل ِفعلها الحريك الجهادي ،نَّ
تبي َّأن كال الخطابني قد
الجهاد َّية املعارصة ،وذلك عن طريق استحضار ّ
أهم النصوص ّ
وحد بينهام هو معضلة التط ُّرف الديني ،الذي ش ّكل أحد أبرز العوامل
تأسسا من داخل سياقات تاريخ َّية مختلفة ،لكن ما َّ
َّ
التي أفرزت معضالت االحرتاب السيايس والعقدي ،الذي ما زال له حضوره الحديث وجاذبيته اإلشكال َّية واملفاهيم َّية إىل
حدود اللحظة اآلن َّية من داخل مجالنا التداويل العريب ـاإلسالمي املعارص.
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ـ لطيفة البكاي :حركة الخوارج نشأتها وتطورها إىل نهاية العهد األموي خالل ( 37ـ  132هـ) ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت ،ط،2
أيار (مايو) .2007
الحجاجي بني الغزايل وابن رشد دراسات ومراجعات نقد َّية لفلسفتي الغزايل وابن رشد ،جداول للنرش والتوزيع،
محمد أيت حمو :العقل ِ
ـ َّ
ط ،1كانون الثاين /يناير .2012
محمد أيت حمو :فضاءات الفكر يف الغرب اإلسالمي دراسات ومراجعات نقد َّية للكالم ،دار الفارايب ،بريوت ،منشورات االختالف،
ـ َّ
ط.1 ،2011
السالم فرج :الجهاد الفريضة الغائبة[ ،د .ط][ ،د .ت].
ـ َّ
محمد عبد ّ
ـ ناجية الوريـمي بوعجيلة :اإلسالمُ الخـارجـي ،رابطة العقالنيني العرب ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت ،ط ،1أيلول (سبتمرب)
.2006
ـ هادي العلوي :األعامل الكاملة ( )2االغتيال السيايس يف اإلسالم ،النارش :دار املدى للثقافة والنرش ،ط.2008 ،5
ـ هشام جعيط :الفتنة ،جدل َّية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،مراجعة املؤلف ،دار الطليعة للطباعة والنرش،
بريوت ،ط ،6آذار (مارس) .2008

124

دور العوامل القبل ّية واالجتماع ّية في ظهور
ّ
المحكمة األوائل
تاريخية
دراسة
َّ
محمد يسري أبو هدور
 َّ

ّ
ملخص
من املؤ ّكد َّأن الفرق واملذاهب الدين َّية ال تظهر بشكل مفاجئ عىل الساحة البرش َّية ،مَّ
وإنا تتش ّكل بفعل عدد من
التفاعالت املاد َّية التاريخ َّية ،التي تتداخل فيها دوافع التحدي واالستجابة يف شكل جديل ديالكتييك صاعد ،حتى تصل
يف مرحلة زمن ّية مع ّينة إلنهاء حالة التامهي ،والتاميز واالنفصال الكليّ عن ّ
كل ما سبقها من موروثات فكر ّية وعقائد ّية،
بحيث تبدو وقتها أ َّنها نتاج فكريّ ُمحدث ووليد ال ّلحظة اآلن َّية.
ومماّ ال ّ
شك فيه َّأن فكرة الحاكم ّية ،التي تنطوي عىل ادّعاء االستئثار املطلق بفهم النص املقدَّس والترشيع الديني،
واملذهبي الذي شاع عرب التاريخ اإلسالمي.
كانت واحدة من األفكار الرئيسة التي ارتكز عليها خطاب العنف الطائفي
ّ
من هنا تأيت أهم ّية دراسة ظروف نشأة فرقة املح ّكمة األوائل ،الذين م ّثلوا الصف األ َّول الذي انطلقت منه فيام بعد
دعوات احتكار الحق املق َّدس والتحدّث باسم السلطة اإلله َّية ،وهو ما تواتر ظهوره فيام بعد يف شكل جامعات األصول َّية
العرف أو
الدين َّية التي استهدفت تنفيذ األوامر اإلله َّية والترشيعات الربان َّية بشتى السبل املتاحة ،ودون التقيد بضوابط ُ
القانون أو األخالق.
يف هذا السياق تأيت هذه الدراسة كمحاولة لفهم الخلف ّيات التاريخ ّية التي صاحبت ظهور فرقة املح ّكمة األوائل،
تبي -باختصار -املراحل الزمن ّية التي شهدت متازجاً وتداخ ًال ما بني العوامل القبل ّية من جهة ،واالجتامع ّية
حيث حاولت أن نّ
من جهة أخرى ،ونتج عنها يف نهاية املطاف ظهور تلك الفرقة.
تم تقسيم الدراسة إىل عدد من املباحث الفرع ّية؛ بدأت مبقدّمة متهيد ّية ،تتع ّرض لدور القبيلة وأه ّميتها يف
وقد َّ
تم تخصيص مبحث لإلشارة إىل الرصاعات والنزاعات القبل ّية التي بدأت يف
ثم ّ
الحياة االجتامع ّية يف شبه الجزيرة العرب ّيةّ ،
ثم دور حركة
الظهور يف السنني األخرية من حياة الرسول ،أ َّما املبحث الثالث ،فقد تناول حركة الردّة وأسبابها ودوافعهاَّ ،
الفتوحات اإلسالم َّية يف تهدئة النعرات القبل ّية يف عهد الخليفة الثاين عمر بن الخطاب ،وتناول التايل طبقة الق ّراء ودورهم
يف أحداث الثورة عىل الخليفة عثامن بن عفان ،أ َّما املبحث األخري ،فقد ر ّكز عىل انبثاق فرقة املح ّكمة األوائل يف حرب
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طبيعي للمنهج
صفني ،وكيف َّأن ظهورهم مل يكن من قبيل املصادفة ،ومل يكن أمراً اعتباط َّياً أو عشوائ َّياً ،بل هو تط ُّور
ّ
أهم النقاط املستفادة واملستقاة من الدراسة.
الفكري الذي انتهجته طبقة الق َّراء .وختمت الدراسة بخامتة أوجزت ّ
مقدّمة
كانت القبيلة هي الوحدة االجتامع ّية السياس ّية التي اعتاد العرب عىل االنتساب واالنتامء إليها قبل اإلسالم ،ومتثل
دور القبيلة يف املحافظة عىل مصالح أفرادها وجمعهم وتوفري الحامية لهم بشتّى الصور ،فكانت النظم القبل ّية هي التي
تراعي املصالح االقتصاد ّية املتمثلة يف حقوق ال ّرعي وتوفري املراعي واألرايض التي يوجد فيها العشب والكأل وتقسيمها
بني األفراد ،كام كانت القبيلة أيضاً هي التي توفر املنظومة األمن ّية ألعضائها ،فكانت عمل ّيات السلب والنهب والحرب
تتم بشكل قب ّ
يل عشائريّ .
واإلغارة مّإنا ّ
وأمام املنافع الج ّمة التي و ّفرها النظام القبيل للعرب قبل اإلسالم ،نجد َّأن العريب قد انخرط يف قبيلته انخراطاً تاماً

وخضع لسلطتها واعرتف بها ،فكان شيوخ القبائل وكبارها هم أصحاب السلطة األكرب واألقوى يف مجتمعات بدو ّية مل تكن
تعرتف بأ َّية سلطة مركز ّية.1

مهم وكبري يف االنشقاقات والتحزّبات املذهب ّية التي ظهرت يف املرحلة
والحقيقة َّأن العصب ّية القبل ّية كان لها دور ّ
أهم األحزاب واملذاهب التي تأثرت كثرياً بالنزعة القبل ّية ،كان الحزب
التي عرفت واشتهرت باسم «الفتنة الكربى» ،ومن ّ
املعروف باسم «املح ّكمة األوائل» ،أولئك الذين عرفتهم كتب أعدائهم من السنّة والشيعة بكونهم أ ّول الخوارج ظهوراً
يف اإلسالم.
وتهدف الدراسة ملحاولة تبيان دور العوامل القبل ّية واالجتامع ّية يف ظهور حركة املح ّكمة األوائل ،عن طريق تت ّبع
تط ُّور تلك العوامل يف الجزيرة العرب َّية ،منذ تأسيس الدولة اإلسالم َّية يف املدينة حتى أحداث حرب ص ّفني يف عام 37هـ.
العصب َّية القبل َّية يف زمن الرسول
حرص الدين اإلسالمي -ومنذ بواكريه األوىل -عىل إرساء قيم العدالة واملساواة ما بني جميع املسلمني ،فكانت نزعة
أهم النزعات التي م ّيزت الدين الجديد ،فف ّرقت بينه وبني األمناط االجتامع َّية السائدة يف
العدالة االجتامع َّية واحدة من ّ
جزيرة العرب يف بدايات القرن السابع الهجري والتي كانت يف مجملها معتمدة عىل التمييز الطبقي والعصب َّية القبل َّية
والعشائر َّية.
وقد ظهرت تجل َّيات تلك النزعة بشكل واضح يف املؤاخاة ما بني املهاجرين واألنصار ،ويف الحقوق التي كفلها اإلسالم
والرسول لفئات مظلومة مثل العبيد والنساء ولبعض القبائل والبطون والعشائر الضعيفة املهضومة الحقوق.
 1ـ إبراهيم حركات ،السياسة والمجتمع في العصر النبوي ،منشورات دار اآلفاق الجديدة ،الدار البيضاء ،د .ت ،ص.30
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ورغم ّ
كل تلك التأكيدات التي حرصت عىل توحيد ّ
اإلسالمي من جهة ،وخلق أسس وركائز مجتمع ّية جديدة
الصف
ّ
توجه ديني روحاين من جهة أخرى ،فإ َّننا سنالحظ َّأن هنالك عدداً من األحداث التي وقعت يف السنني األخرية من
ذات ُّ
يدب ما بني صفوف املسلمني.
حياة الرسول ،قد ظهر فيها َّأن نوعاً من الفرقة والشقاق والتناحر قد بدأ ُّ
وتعصب ّ
كل من الحزبني ض ّد
ففي غزوة املريسيع يف عام 5هـ حدث الخالف القويّ األ ّول ما بني املهاجرين واألنصارّ ،
اآلخر ،وكاد األمر أن يتفاقم ،لوال َّأن الرسول الكريم قد تدارك املوقف برسعة ،فأصلح ما بني املتخاصمني ّ
وحضهم عىل ترك
العصب َّية القبل َّية بقوله( :دعوها فإ َّنها منتنة).
ويف أثناء فتح م ّكة يف العام الثامن من الهجرة ظهرت بعض الدعوات االنتقام ّية من جانب عدد من قيادات
ّ
تستحل الحرمة ،اليوم أذل
األنصار ،ومنهم سعد بن عبادة س ّيد الخزرج الذي قال رصاحة( :اليوم يوم امللحمة ،اليوم
وعي
الله قريش) ،2وهو األمر الذي كان ينذر بهجمة قبل ّية عنيفة ،فقام الرسول بعزل سعد بن عبادة عن مركز القيادة نّ
ابنه قيس بدي ًال له.
وبعد فتح م ّكة بشهور قالئل ،تجدّدت املحاسدات القبل ّية بق ّوة أثناء توزيع الغنائم ُبعيد انتصار املسلمني يف غزوة
حنني ،فقد ورد يف عدد من املصادر َّأن األنصار قد غضبوا من طريقة توزيع الغنائم ،وقال بعضهم( :يغفر الله لرسول الله
يعطي قريشاً ويرتكنا ،وسيوفنا تقطر من دمائهم) ،فأوضح لهم الرسول أ َّنه أعطى هؤالء ليتأ ّلفهم لكونهم حديثي عهد
باإلسالم ،وقال لهم( :أما ترضون أن يذهب الناس باألموال ،وترجعوا إىل رحالكم برسول الله ،فوالله ما تنقلبون به خري
مماَّ ينقلبون به).3
ّ
كل تلك التوترات كانت بسبب حدوث تغريات جسيمة يف بنية وشكل املجتمع اإلسالمي يف تلك الفرتة ،فمعتنقو
اإلسالم الذين ابتدأ أمرهم بفئة قليلة مستضعفة ،اضطر أفرادها إىل أن يهاجروا من م ّكة إىل املدينة ومل يتجاوز عددهم
حجة الوداع يف العام العارش من الهجرة قد زادوا عن املئة ألف ،4مماَّ يعني َّأن عدد
بضعة عرشات فحسب ،نجدهم يف َّ
املسلمني قد تضاعف ألكرث من ألف م ّرة يف ّ
أقل من عرشة أعوام فقط.

 2ـ أبو جعفر محمَّد بن جرير الطبري (ت310هـ) ،تاريخ الرسل والملوك ،ط ،2دار التراث ،بيروت1387 ،هــ ،ج ،3ص ،56عز الدين
بن األثير الجزري (ت630هـ) ،الكامل في التاريخ ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1997 ،م ،ج ،2ص،120
شمس الدين الذهبي (ت728هـ) ،سير أعالم النبالء ،دار الحديث ،القاهرة2006 ،م ،ج ،2ص ،162أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي
(ت774هـ) ،البداية والنهاية ،تحقيق :عبد هللا بن محسن التركي ،دار هجر ،القاهرة2003 ،م ،ج ،4ص ،291عبد الرحمن بن خلدون
(ت808هـ) ،تاريخ ابن خلدون ،ط ،2تحقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت1988 ،م ،ج ،2ص.460
 3ـ صحيح البخاري ،ج ،4ص ،94رقم  ،3147صحيح مسلم ،ج ،2ص ،733رقم  ،1059مسند أحمد بن حنبل ،ج ،20ص ،168رقم
.12766
 4ـ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،تحقيق :محمود الطحان ،مكتبة المعارف،
الرياض ،د.ت ،ج ،2ص 293؛ شمس الدين السفاريني الحنبلي (ت 1188هـ) ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ،ط ،2مؤسسة قرطبة،
القاهرة1993 ،م ،ج ،1ص.31
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حركة الردة
بوفاة رسول الله ظهرت مشكلة كبرية يف املجتمع اإلسالمي ،وأقصد بها مشكلة الخالفة والتنظيم السيايس للدولة
اإلسالم ّية ،وقام املسلمون يف سقيفة بني ساعدة باختيار أيب بكر الصدّيق كأ ّول خليفة ،وذلك بعد بعض الصدامات ذات
الصبغة القبل ّية املحضة التي شهدتها السقيفة ما بني املهاجرين واألنصار.5
عىل َّأن الخطر األكرب الذي ّ
أطل برأسه بعد السقيفة ،متثل يف رفض العصب ّيات القبل ّية العرب ّية الكربى ألن يكون
خليفتهم (زعيمهم) من بطن ضعيفة من بطون قريش ،وذلك َّ
ألن تلك العصب ّيات الكربى قد نظرت إىل الخليفة نظرتها
إىل زعيم قبيل وليس إىل رئيس دولة ،فكانت حركة الردّة مبثابة تعبري عن العصب ّيات القبل ّية الرافضة لسلطان (أيب بكر).
ومماَّ يشهد عىل ذلك قول أحد الشعراء املرتدّين معرباً عن سخطه النتقال السلطة لـ (أيب بكر) قائ ًال:
		
أطعنا رســول الله إذ كان بيننا
		
أيورثها بكـــراً إذا مـات بعده

فيـــا لعبـــاد الله مـا أليب بكـر
6
فتلك لعمرو الله قاصمة الظهر

وقد أدّت حركة ال ّردة لظهور عصب ّية ربيعة وعصبية مرض م َّرة أخرى عىل الساحة ،كام أدّت لعودة التحزبات
للمصطلحات القبل َّية القدمية واملشكوك يف صحتها التاريخ َّية مثل اليمن ّية والقحطان ّية والعدنان ّية ،ونتج عن ذلك ظهور
عدد من التحالفات التي عقدتها قريش باعتبارها القبيلة الحاكمة مع بعض القبائل األخرى األقرب لها نسباً بغية إخضاع
التم ُّرد الذي قامت به القبائل املرت َّدة ،فعىل سبيل املثال سنجد َّأن هناك نوعاً من التحالف سوف يحدث بني القبائل
املرض ّية والقبائل املنسوبة إىل ربيعة ض ّد القبائل اليمن َّية ،أ َّما يف حالة عدم وجود تهديد من اليمن ّية ،فسوف يكون هناك
تنافس وخصومة ما بني مرض وربيعة.7
كانت حركة الردّة إذن تحدّياً للعصب ّية القرش ّيةـاملرض ّية ،وبالرغم من أ َّنه ال تتوافر لدينا أرقام يقين ّية عن أعداد
صحة وجهة نظرنا بإعادة النظر يف أسامء قادة
الجيوش اإلسالم ّية وقبائلها يف حروب الردّة ،إلاّ أ َّنه ميكن أن ند ّلل عىل ّ
الجيوش اإلسالم َّية ،الذين كان من أبرزهم ّ
كل من:
ـ خالد بن الوليد
 5ـ للمزيد حول ما وقع ما بين المهاجرين واألنصار في السقيفة من خالف وصدام ،راجع على سبيل المثال ،محمَّد بن عمر الواقدي
(ت207هـ) ،الردة مع نبذة من فتوح العراق ،تحقيق :يحيى الجبوري ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1990 ،م ،ص32؛ ابن هشام ،سيرة ابن
هشام ،ج ،2ص660؛ مسند أحمد بن حنبل ،ج ،1ص ،176حديث رقم  ،18أحمد بن يحيى البالذري (ت279هـ) ،جمل من أنساب األشراف،
تحقيق :سهيل زكار ورياض الزركلي ،دار الفكر ،بيروت1996 ،م ،ج ،1ص581؛ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،3ص،206- 205
أبو نعيم األصبهاني ،اإلمامة والرد على الرافضة ،ص ،256أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ت(571هـ) ،تاريخ دمشق ،تحقيق :عمرو
بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت1995 ،م ،ج ،17ص ،55ابن الجوزي ،المنتظم ،ج ،4ص ،67ابن األثير،
الكامل ،ج ،2ص.187
 6ـ محمَّد عمارة ،اإلسالم وفلسفة الحكم ،دار الشروق ،القاهرة ،د .ت ،ص.70
 7ـ محمَّد عابد الجابري ،نقد العقل العربي ،ط ،10مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،بيروت2009 ،م ،جـ ،3ص.152
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ـ يزيد بن أيب سفيان
ـ رشحبيل بن حسنة
ـ عمرو بن العاص
وك ّلهم من القرش ّيني ،الذين نظروا لخروجهم لتلك الحرب بنظرة دين ّية هدفها إعادة تلك القبائل املرت َّدة إىل حظرية
اإلسالم ،وبنظرة قبل ّية تهدف لتثبيت السلطة والحكم يف (قريش).
الفتوحات وظهور طبقة الق َّراء
بعد االنتهاء من حروب الردَّة ،والبدء يف حركة الفتوحات الكربى يف الشام والعراق استم ّر استخدام العنرص القريش
ـاملرضي يف القيادة ،كام اكتفى أبو بكر بذلك العنرص يف عمل ّية التجنيد وحشد الجيوش ،ورفض أن يلتحق أحد من
املرتدّين السابقني بالجيوش اإلسالم ّية املقاتلة ،حتّى إذا تويف أبو بكر وخلفه عمر بن الخطاب ،وجد أ َّنه قد أصبح لزاماً
عليه أن يعرث عىل موارد برش َّية جديدة مت ّكنه من مواصلة عمل َّيات الغزو والقتال عىل الجبهات املتعدّدة رشقاً وغرباً،
فقام بتجنيد املرتدّين السابقني وعمل عىل االستفادة من خربتهم العسكر ّية الطويلة ،ومن ذلك أ َّنه أمر قائد جيش العراق
«سعد بن أيب وقاص» أن يستشري طليحة األسدي وعمرو بن معد يكرب وهام من أهل الردّة السابقني.8
ولكنَّ عمر يف الوقت نفسه استم ّر عىل سياسة سلفه يف تعيني القرش ّيني وحدهم يف مناصب القيادة ،9وحرص عىل
إبقاء السيادة للقرش ّيني دون غريهم من القبائل العرب َّية األخرى ،حتى لو تط ّلب ذلك استخدام الق ّوة والعنف ض ّد الرموز
القبل ّية األخرى التي كانت تحنق عىل استئثار قريش بالسلطة.
ومماَّ يؤ ّكد ذلك ،أ َّنه عندما حدث خالف ما بني سعد بن أيب وقاص أمري العراق وعتبة بن أيب غزوان الذي كان من
أهم قادة الجند ،ورحل األخري إىل املدينة واشتىك للخليفةَّ ،
فإن عمر قال له( :وما عليك إذا أقررت باإلمارة لرجل من
ّ
قريش له صحبة ورشف)؟ فرفض عتبة أن يرجع إىل سعد ،فأىب عمر بن الخطاب إلاّ ردّه ،فسقط عتبة عن راحلته يف
الطريق فامت.10
ونستطيع أن نفهم تلك الحادثة بشكل أفضل إذا ما رجعنا إىل رواية (الذهبي) ،حيث يورد الذهبي َّأن (عمر) قد
أنكر عىل عتبة قائ ًال( :وما عليك يا عتبة أن تق ّر باألمر لرجل من قريش؟ فقال عتبة :أو لست من قريش؟ قال رسول الله:

 8ـ أحمد بن يحيى البالذري (ت279هـ) ،فتوح البلدان ،دار الهالل ،بيروت1988 ،م ،ص 101؛ هادى العلوي ،فصول من تاريخ االسالم السياسي ،ط،2
مركز األبحاث والدراسات االشتراكية ،نيقوسيا1999 ،م ،ص.68-67
 9ـ عابد الجابري ،نقد العقل العربي ،جـ ،3ص.149
 10ـ ياقوت الحموي (ت626هـ) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت1995 ،م ،جـ ،1ص.433
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حليف القوم منهم)( ،)11فقد كان عتبة بن غزوان يعود يف أصوله إىل قبائل بني مازن القحطان َّية اليمن َّية .وإ َّنه ليحق لنا
أن نتساءل عن كيف َّية وأسباب وفاة (عتبة بن غزوان) أثناء رجوعه من املدينة إىل العراق ،وهل كانت تلك الوفاة طبيع َّية،
أم أ َّنه حادث اغتيال سيايس يهدف إىل الحفاظ عىل االستقرار السيايس واإلداريّ يف الواليات العراق َّية؟
خصوصاً ًّ
وأن هناك موقفاً مشابهاً لتلك الحادثة ،وهو مقتل (سعد بن عبادة) زعيم األنصار يوم السقيفة ،فقد رفض
سعد أن يبايع أبا بكر ،وكذلك رفض أن يبايع عمر بن ّ
الخطاب ،وكره أن يبقى يف املدينة بعد استخالف عمر ،فرحل إىل
الشام ،وهناك توفيّ يف ظروف غامضة يف عام 14هـ ،وقيل َّإن الجن هي التي قتلته لكونه قد بال قامئاً ،وأ ًّنهم أنشدوا
الشعر يف قتله قائلني:
قد قتلنا س ّيد الخزر  .......ج سعد بن عبــادة
ورمينــــاه بسه َمي ........نِ فلم نخطئ فؤاده

12

فإذا ما أهملنا الجزء األسطوريّ الخرا ّيف يف الرواية ،وجدنا َّأن هناك شبهة قو ّية يف َّأن سعداً قد تع ّرض لحادثة اغتيال،
خصوصاً أ َّنه كان من أش ّد املعارضني لعمر ،وكان من أكرث الناقمني عىل قريش ،وهو األمر الذي كان قد ظهر جل َّياً يوم فتح
مكة عندما قال قولته املشهورة( :اليوم يوم امللحمة ،اليوم تستحل الحرمة ،اليوم َّ
أذل الله قريشاً).
تم بناؤها يف زمن عمر قد حافظت عىل بقاء العصبيات القبل َّية فيها،
من جهة أخرى ،كانت األمصار اإلسالم َّية التي َّ
فقد حافظ العرب عىل نظامهم القبيل عندما استوطنوا األمصار اإلسالم َّية ،فكانت عصب َّية س ّكان ّ
كل مرص من األمصار
ثم للمدينة التي يسكنون فيها.13
ثم لقبيلتهم َّ
لعشريتهم َّ
يتم تعيينهم من قبل عمر عىل الواليات املختلفة يف الدولة اإلسالم َّية ،تأ ّكد
فإذا ما نظرنا إىل الوالة والح َّكام الذين كان ّ
لنا ّأن اختيارات الخليفة كانت متوافقة مع العصب ّية القبل ّية القرش ّيةـاملرض ّية التي كان عمر ومن قبله أبو بكر يحرصون
عىل االستناد إليها.
يذكر(الطربي) أسامء عماّ ل عمر العرشة عىل واليات الدولة اإلسالم َّية يف آخر خالفته يف عام 23هـ ،فنجد َّأن منهم
ثالثة من القرش ّيني ،وثالث ًة من ثقيف (املرض ّية) ،وواحداً من قبيلة متيم (العدنان ّية) ،بينام نجد واحداً من خزاعة
(التي ترتبط بقريش وباملسلمني بتحالف قوي قديم) ،وواحداً من األنصار من ذوي األصول اليمن ّية ،وواحداً من قبيلة
األشاعرة اليمنيي.14
 11ـ شمس الدين لذهبي (ت748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ط ،11مؤسَّ سة الرسالة ،بيروت1996 ،م ،جـ ،1ص.305
 12ـ المصدر نفسه ،ص.277
 13ـ جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ،ط ،2جامعة بغداد ،بغداد1993 ،م ،جـ ،1ص .213
 14ـ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،جـ ،5ص .86
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تم يف نطاق السياق القبيل الذي ّ
اختطه ٌّ
كل من أيب
عىل أ ّننا نالحظ َّأن اختيار عمر لعاملني من قبائل مين َّية ،قد َّ
بكر وعمر ،فكان اختيار عمري بن سعد األنصاري وأيب موىس األشعري اختياراً حكي ًام َّ
ألن االثنني قد عُ رفا بزهدهام يف
ثم فقد كان تعيينهام يف تلك املناصب مبثابة نوع من
الحكم والوالية وببعدهام عن أيّ رصاعات عصب ّية قبل ّية ،ومن َّ
اإلرضاء الصوريّ للقبائل اليمن َّية دون أن يكون له أيّ وقع يف الحقيقة عىل خريطة قوى ونفوذ العصب ّيات القبل ّية
السائدة حينذاك.
وقد ظهر أثر سياسة عمر بشكل كبري بعد ذلك أثناء اجتامع الشورى الختيار خليفة له ،فأثناء اجتامع (عبد الرحمن
بن عوف) مع املسلمني يف املسجد للتشاور ،نجد (عبد الله بن سعد بن أيب الرسح) يدعو ملبايعة عثامن قائ ًال( :إن أردت
ألاّ تختلف قريش فبايع عثامن).15
السادة من بني مخزوم ير ّد عليه
وعندما يحاول عماَّ ر بن يارس أن يعلن عن تأييده لعيل بن أىب طالب ،نجد َّأن أحد َّ
قائ ًال( :لقد عدوت طورك يا ابن سم َّية ،وما أنت وتأمري قريش ألنفسها؟).16
وخاصاً بأفراد القبيلة وحدهم
إذن فقد كان القرش ّيون ينظرون ملسألة الخالفة بعد عمر ،بصفتها أمراً قرش َّياً خالصاً َّ
وأن املسلمني من خارج قبيلة قريش ال ميكنهم املشاركة يف االختيار ،خصوصاً َّ
دون غريهمَّ ،
وأن اختيارات الخليفة الثاين
ّ
للمرشحني لخالفته قد أ ّيدت ذلك برتشيحه لستّة رجال ك ّلهم من قريش ،وال يوجد واحد فيهم من خارجها.
طبقة الق ّراء
يف عرص الخليفة الثاين عمر بن ّ
الخطاب ظهرت عىل الساحة طبقة جديدة متاميزة ،وهي الطبقة التي عُ رفت
بطبقة الق َّراء.
وال تتوافر لدينا الكثري من املعلومات عن تلك الطبقة الجديدة ،وأغلب الظنّ أ َّنهم قد عرفوا بذلك االسم الشتهارهم
بني املسلمني بقراءة القرآن والتف ّقه يف الدّين وكرثة العبادة.17
املهم أن نلتفت إىل َّأن اسم الق َّراء مل يكن محصوراً عىل تلك الطبقة فحسب ،بل ّإن هناك الكثري من األحداث
ومن ّ
تم استخدام اسم الق َّراء فيها لتوصيف أفراد وطبقات آخرى.
املب ّكرة التي ّ
من ذلك حادثة برئ معونة التي جرت يف عهد الرسول ،حيث تذكر املصادر التاريخ ّية َّأن تلك الحادثة قد شهدت
ممن عرفوا بالق ّراء الذين اشرتكوا يف تلك الحروب،
قتل سبعني من الق َّراء ،18وكذلك أثناء حروب ال ّردة ،كان هناك الكثري َّ
 15ـ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،جـ ،5ص.80
 16ـ المصدر نفسه ،جـ ،5ص.80
 17ـ يوليوس فلهاوزن ،أحزاب المعارضة السياسيَّة الدينيَّة في صدر اإلسالم ،ترجمه عن األلمانيَّة :عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة1958 ،م ،ص .19
 18ـ على سبيل المثال ،راجع :أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت597هـ) ،المنتظم في تاريخ األمم والملوك ،تحقيق :محمَّد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا،
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واستشهد منهم عدد كبري يف معركة الياممة عىل وجه الخصوص ،إىل الح ّد الذي دفع الخليفة األ َّول إىل تدوين القرآن
الكريم وجمعه لخوفه من ضياعه.19
طبقة الق َّراء التي نقصدها تختلف كثرياً عن أولئك األفراد الذين ظهروا يف زمني الرسول وخليفته األ َّول ،ذلك َّأن
تلك الطبقة التي متايزت عن غريها من الطبقات يف عهد عمر بن الخطاب ،قد عُ رفت بعدد من الخصائص التي م ّيزتها
يف املجتمع اإلسالمي.
ـ أ َّول تلك الخصائص َّأن أفرادها مل يكونوا من قريش ،بل كانوا يرجعون يف أصولهم القبل ّية إىل قبائل أخرى مختلفة،
وباألخص قبائل ربيعة وبعض القبائل اليمن ّية األخرى.
ّ
السمة الثانية لتلك الطبقة َّأن معظمهم مل يكونوا من أصحاب ال َّرسول ،بل كان السواد األعظم منهم من املسلمني
ـ ّ
الذين اعتنقوا اإلسالم بعد وفاة ال ّرسول وقت حروب الردّة.
ـ األمر الثالث الذي عُ رف عن تلك الطبقة ،أ َّنهم قد تتلمذوا عىل يد عدد من كبار فقهاء الصحابة ،أولئك الذين
أهم هؤالء
انترشوا يف أقاليم الدولة اإلسالم َّية ،خالل فرتة الفتوحات اإلسالم ّية ،يف بالد فارس والعراق ومرص والشام ،ومن ّ
الصحابة عبد الله بن مسعود ،وأبو موىس األشعري ،وأبو الدرداء ،ومعاذ بن جبل وأ ّيب بن كعب.
الصحابة هم
عرف الق ّراء مبادئ اإلسالم وأحكامه إذن من خالل ذلك ال ّرعيل األ ّول من فقهاء الصحابة ،فكان هؤالء ّ
اإلسالمي من جهة أخرى.
الوسيط ما بني تلك الطبقة من جهة وفهم الدين
ّ
يف زمن عمر بن الخطاب ويف النصف األ ّول من زمن عثامن بن عفان ،كانت تلك الطبقة تشارك بق ّوة يف حروب الفتح
الصحابة القرش ّيني ،وكانت مجهودات الق ّراء يف عمل ّيات الفتح والحروب
عىل الجبهات املختلفة يف مع َّية أساتذتهم من ّ
ظاهرة وواضحة للعيان ،مماَّ دفع الخليفة الثاين لتمييزهم دوناً عن غريهم من املقاتلني ،وقد ظهر أثر هذا التمييز يف
يتم
مهمني :األمر األ ّول هو تفضيلهم يف العطاء ،حيث أمر عمر بإقرار قاعدة جديدة يف توزيع األموال ،وهي أن َّ
أمرين َّ
والسبق يف اإلسالم والكفاية والغناء يف الحروب واملعارك ،20ومبوجب
توزيع األموال عىل معايري درجة القرابة من ال ّرسول ّ
ممن سواهم ،وذلك بسبب بالئهم وكفاءتهم يف الحروب واملعارك.
تلك املعايري الجديدة كان عطاء الق ّراء أكرث َّ
أ ّما األمر الثاين الذي ظهر فيه تفضيل عمر بن الخطاب للق َّراء ،فهو إتاحة الفرصة لهم لالنتقال يف األمصار لتعليم
الدين والقرآن والرشيعة ،ومالزمة الجند لإلرشاف عىل الشؤون الدين ّية لهم ،ونتج عن ذلك فصل تلك الطبقة عن فئة كبار

دار الكتب العلميَّة ،بيروت1992 ،م ،ج ،3ص.199
 19ـ جالل الدين السيوطي (ت911هـ) ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق :حمدي الدمرداش ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،القاهرة2004 ،م ،ص.62
 20ـ البالذري ،فتوح البلدان ،ص.632
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الصحابة الذين كانت سياسة الخليفة الثاين ترى رضورة عدم تركهم لحارضة الدولة اإلسالم ّية يف املدينة ،وخطورة تو ّزعهم
يف أطراف العامل اإلسالمي.
موقف الق ّراء من الثورة عىل الخليفة الثالث
يف النصف األ ّول من عهد عثامن بن ع ّفان مل تتغيرّ سياسته عن سياسات سلفه ،وبقي الق ّراء يحتفظون مبكانتهم عند
التعليمي والدعوي عىل نطاق واسع ،وبدأ بعضهم يف تحقيق شهرة كبرية
الدولة ،كام أتيحت لهم الفرصة ملامرسة دورهم
ّ
ساعدهم يف تحقيقها ما عُ رف عن زهدهم وكرثة عبادتهم وميلهم ّ
للتقشف.
ولكن يف النصف الثاين من عهد عثامن ،ا ّتضح َّأن الكثري من العوامل قد تضافرت مع بعضها بعضاً لخلق حالة من
السخط والغضب املكتوم ما بني صفوف املسلمني ،ذلك الغضب الذي رسعان ما انفجر يف أواخر عام 35هـ ،يف ثورة عارمة
عىل الخليفة ،حيث َّ
متخضت تط ُّوراتها يف النهاية عن اغتياله.
ويحاول (عبد الرحمن بن خلدون) أن يفسرّ سبب الثورة ض ّد عثامن واضعاً يف اعتباره االعتبارات القبل ّية فيقول:
(كانت عروق الجاهل ّية تنفض ،ووجدوا الرياسة عليهم للمهاجرين واألنصار من قريش وسواهم ،فآنفت نفوسهم منه).21
والحقيقة أ ّننا نرى َّأن (ابن خلدون) مل يقم بالتوصيف الصحيح للحالة القبل َّية يف عهد عثامن ،فال ّرياسة (مل تكن
للمهاجرين واألنصار من قريش وسواهم) كام قال ،بل كانت يف دائرة أضيق بكثري من تلك الدائرة ،فإذا ما حاولنا أن نحيص
املهمة والرئاس َّية يف الدولة اإلسالم َّية يف زمن عثامن وأن ننظر يف أسامء وشخص َّيات من تعاقبوا عىل تو ّليها
عدد الوظائف َّ
يف ذلك العهد ،وجدنا َّأن ج ّلهم من القرش ّيني ،وأكرث هؤالء كان من (بني عبد شمس) و(بني أم َّية) عىل وجه الخصوص.
وقد عبرّ عن ذلك أحد الشعراء الكوف ّيني فقال معبرّ اً عن سخطه يف تعاقب األمراء القرش ّيني يف حكم الكوفة:
كأهــل الحجــر إذ فزعوا فباروا

فررت مـــن الوليد إىل سعيد
يلينــا مــن قريش ّ
كل عـــام

أميـــــر محــــدث أو مستشار

لنـــا نـــــار تحرقنــا فنخىش

وليـس لهم ،وال يخشــون ،نار

22

فقد بدأت القبائل العرب َّية -التي كانت يف مرحلة سابقة قد أعلنت عن رفضها للحكم القريش بال ّردة عن اإلسالم-
باالعرتاض عىل السلطة املركز ّية القرش ّية بأسلوب جديد ،وهو االستناد إىل تعاليم اإلسالم وأصوله ومبادئه وأسسه يف الثورة
عىل السلطة.

 21ـ ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،جـ ،2ص.587
 22ـ محمَّد عمارة ،اإلسالم وفلسفة الحكم ،ص.94
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فإذا جاز لنا أن نصف (حركة الردّة) بأ َّنها كانت حركة اجتامع ّيةـسياسة ،أعلنت ردّتها عن اإلسالم من منظور
سيايس أكرث من كون الحركة كانت من منطلق ديني ،فإ َّنه يف الوقت ذاته ،من املمكن أن نصف ثورة األمصار
اجتامعي ـ
ّ
ّ
متسكها باإلسالم وحرصها عىل أن يعود إىل سريته األوىل،
ض َّد الخليفة الثالث ،بأ َّنها كانت حركة اجتامع َّيةـ سياسية أعلنت ّ
تم تبديله وتغيريه عىل يد الخليفة األمويّ وأتباعه.
بعد أن َّ
ثم فقد اعتقدت َّأن األقاليم
فالقبائل العرب َّية املشاركة يف الثورة كانت صاحبة الدور األكرب يف حركة الفتوحات ،ومن َّ
محصلة لجهودها ال جهود الطبقة الحاكمة من قريش وأتباعها.
واألمصار اإلسالم َّية ّ
ّ
تم ترحيل الطليعة الثور َّية من العراق
ويدل عىل ذلك َّأن (زيد بن صوحان) وهو من زعامء الثوار ،قال ملعاوية عندما َّ
تجار).23
للشام( :كم تكرث علينا من اإلمرة ،وبقريش ،فام زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها ،وقريش ّ
وقد الحظ عدد من الوالة العالقة بني الثورة وحركة الردّة ،فعندما جاء عدد من الثوار إىل (الجزيرة) عند واليها (عبد
الرحمن بن خالد بن الوليد) ،قال لهم غاضباً( :أنا ابن خالد بن الوليد ،أنا ابن من عجمته العاجامت ،أنا ابن فاقئ الردّة).24
َّإن (عبد الرحمن) يع ّرض بالثوار ،ويربط بينهم وبني املرتدّين األوائل ،خصوصاً وأ َّنهم من قبائل كانت قد شاركت من
قبل يف الردّة بعد وفاة الرسول ،فمن املمكن أن نعترب َّأن ك ًال من الر ّد ة والثورة كانتا تج ّليني مختلفني لظاهرة واحدة،
وأقصد بها ظاهرة رفض العصب ّيات القبل َّية العرب َّية الكربى لتحكم ،وسيطرة قبيلة قريش يف عهد الخليفة الثالث عثامن
بن عفان.
ووسط تلك األحداث املتالحقة وقف الق َّراء مع قبائلهم وعصب ّياتهم وعشائرهم ض َّد الدولة والخالفة ،وكثرياً ما حاول
بعض األفراد املنتسبني لهم أن ينصح الخليفة الثالث بتغيري سياسته القامئة عىل محاباة أقاربه.
ومن ذلك أ َّنه ملَّا زادت شكاوى الكوف ّيني من عثامن زمن والية سعيد بن العاص ،اتفقوا أن يرسلوا عامر بن عبد
ّ
وليوضح له طلباتهم وشكاويهم ،وكان عامر من الذين عُ رفوا
القيس التيمي إىل املدينة ليكون سفرياً لهم عند الخليفة،
وتنسكهم وبعدهم عن مل ّذات الحياة واإلقبال عىل العبادة والطاعة ،حتى عُ رف بلقب (راهب األمذة)،25
بزهدهم ّ
وعندما وصل عامر بن عبد القيس إىل املدينة قابل عثامن فقال له:
ّ
(إن ناساً من املسلمني اجتمعوا ونظروا يف أعاملك ،فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماً ،فاتق الله ،وتب إليه ،وانزع
عنها .فقال عثامن انظروا إىل هذاَّ ،
ثم يجيء فيك ّلمني يف املحقرات ويزعم أ َّنها عظائم ،فو
فإن الناس يزعمون أ َّنه قارئّ ،

 23ـ أبو بكر ابن العربي المالكي (ت543هـ) ،العواصم من القواصم ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،مركز السنّة للبحث العلمي ،القاهرة ،د .ت ،ص.292
 24ـ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،جـ ،5ص .136
 25ـ أبو علي محمَّد بن يعقوب مسكويه (ت421هـ) ،تجارب األمم وتعاقب الهمم ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت2003 ،م ،جـ ،1ص 273؛ الذهبي،
سير أعالم النبالء ،جـ ،4ص.15
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الله ما يدري أين الله ،فقال له عامر :أنا ال أدري أين الله؟ فر َّد عثامن قائ ًال :نعم ،والله ال تدري أين الله .فأنهى عامر
الحديث مع الخليفة قائ ًال :بىل والله ،إنيّ ألدري َّأن الله لك باملرصاد).26
والحقيقة َّأن ذلك الحوار القصري الذي دار بني راهب األ َّمة وخليفتها ّ
يوضح طبيعة الرصاع الذي دار بني فئات
املجتمع املسلم يف ذلك الوقت ،فعامر بن عبد القيس ،وإن كان من الصحابة الذين كان لهم رشف رؤية الرسول ،إلاّ أ َّنه
مل يكن محسوباً عىل طبقة الصحابة التي كان عثامن عىل رأسها يف ذلك العهد ،فكان الحوار بني الرجلني يعبرّ عن صدام
وشيك بني طبقة من املسلمني الزاهدين العابدين الذين فهموا اإلسالم عىل كونه عقيدة ثور َّية تعيل من قيم االشرتاك َّية
بغض النظر عن التح ّيز القب ّ
والزهد والثورة عىل الطاغوت وتوحيد اللهّ ،
يل والعصب ّية العشائر ّية ،وبني طبقة أرستقراط َّية
من كبار الصحابة القرش ّيني الذين تق ّلبت بهم الدنيا وانفتحت أمامهم أبوابها وخرياتها.
يبي الخالف حول مفهوم الذنوب ،فعامر كان يرى َّأن ما فعله عثامن يندرج
وكان النقاش الذي دار ما بني الرجلني نّ
تحت نطاق العظائم ،أ َّما عثامن ،فكان يرى َّأن تلك الذنوب نفسها تندرج تحت نطاق الصغائر واملحقرات ،وميكن أن
نعترب املناظرة بني الرجلني مبثابة مقدّمة تاريخ َّية وفكر َّية حقيق َّية لظهور فرقة املح ّكمة فيام بعد.
وقد حاول عثامن أن يتفادى املخاطر التي من املمكن أن تأتيه من جانب عامر بن عبد قيس وشيعته من الق ّراء
والزهّ اد الكوف ّيني ،ولذلك أمر بنفي عامر إىل الشام عند معاوية بن أيب سفيان ،وبقي عامر يف الشام حتى وفاته زمن خالفة
معاوية ،وكان نفيه من العراق إىل الشام قد أثار غضب وسخط طبقته من الق ّراء وأهل العلم والدين والزهد يف الكوفة
مماَّ أ ّلب عىل عثامن الكثري من الث ّوار الناقمني.
والواقع َّأن تلك الحادثة وغريها من الحوادث األخرى قد أظهرت حجم اله َّوة الفاصلة ما بني الق َّراء وطبقة كبار
الصحابة ،خصوصاً َّ
وأن الكثري من الق َّراء كانوا قد تخ ّلصوا يف ذلك الوقت تحديداً من قيود تبع ّيتهم املطلقة لفقهاء
الصحابة ،وصار منهم الكثري من الفقهاء والعلامء الذين حاولوا فهم الدين وفق إيديولوج ّيتهم الثور َّية الحانقة عىل رفاهية
ثم فقد اعتقدوا َّأن استبداد قريش بالحكم هو أمر مرفوض من الناحية الدين َّية،
وأرستقراط َّية السلطة الحاكمة ،ومن َّ
خصوصاً َّ
وأن اإلسالم قد أرىس قواعد العدالة والحق يف املساواة ما بني املسلمني جميعاً.
انبثاق املح ّكمة األوائل
بعد مقتل الخليفة الثالث ،انهال الثوار والق َّراء عىل ع ّ
يل بن أيب طالب ،بغية مبايعته بأمر الخالفة ،والحقيقة َّأن
اختيار عيل من قبل الثوار مل يكن أمراً غريباً أو مستهجناً ،حيث ميكن أن نحدّد االعتبارات التي جعلت هؤالء يقبلون عىل
عيل بن أيب طالب ويرتضونه خليفة ،يف النقاط اآلتية:

 26ـ مسكويه ،تجارب األمم ،جـ ،1ص.2
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ـ كانت قريش تستطيل عىل باقي العرب بقربها من الرسول ،رغم َّأن القرش ّيني كانوا قد هضموا حقّ بني هاشم أقرب
الناس إىل الرسول ،فكان ال ّلجوء إىل عيل بن أيب طالب ابن عم الرسول وزوج ابنته وأيب أحفاده ،فيه ما فيه من إبطال
لحجج القرش ّيني التي لطاملا تفاخروا بها عليهم.
ـ َّإن شخص َّية عيل كانت أقرب إىل الث ّوار وطبقة الق ّراء من شخص ّية عثامن وغريه من بني أم َّية ،فهؤالء الث ّوار قد
بنوا شهرتهم عىل أساس أ َّنهم محاربون ومقاتلون أشدّاء ،حاربوا ال ّروم والفرس يف الريموك والقادس ّية وغريهام من املعارك
الكربى ،وكان عيل بن أيب طالب ميثل لهم النموذج الكامل التام للفروس ّية والفت ّوة والبطولة ،ومل ال؟ وهو الذي ضرُ بت يف
شجاعته األمثال يف معارك بدر وأحد والخندق وخيرب ،كام أ َّنه كان معروفاً ومشهوراً بسامت الزهد والتقشف والعلم ،مماَّ
جعله مثاالً ومنوذجاً ُيحتذى به ،بعكس عثامن الذي كان مي ّثل لهم شخصية التاجر الرثي الذي يغدق من أموال الخالفة
عىل أقاربه ومعارفه دون أن يحفظ لفارس ح ّقاً أو ملحارب سابقة.
وبعد استخالف عيل ،ظهرت رسيعاً أمارات االتفاق ما بني سياسته من جهة وطموحات الثوار وأفكارهم من جهة
أخرى ،وظهر ذلك بشكل واضح يف أمرين مه ّمني:
األمر األ َّول :قيام الخليفة الرابع بتوزيع األعطيات بشكل متسا ٍو عىل جميع املسلمني دون النظر لقبائلهم أو لسبقهم
يف اإلسالم ،ويظهر ذلك بشكل واضح يف قوله ...( :فأنتم أ ُّيها الناس عباد الله املسلمون ،واملال مال الله يُقسم بينكم
بالسو َّية ،وليس ألحد عىل أحد فضل إلاّ بالتقوى ،وللمتقني عند الله خري الجزاء ،وأفضل الثواب مل يجعل الله الدنيا
للمتقني جزاء ،وما عند الله خري لألبرار).27
توسع يف توزيعها عىل أعوانه وأقاربه ،فقد أمر عيل
األمر الثاين :مسألة اإلقطاعات التي كان عثامن بن ع ّفان قد َّ
إن ّ
بنزعها من يد أصحابها وردّها إىل الدولة م َّرة أخرى ،ففي اليوم الثاين من بيعته باملدينة ،خطب عيل قائ ًال( :أال َّ
كل
قطيعة أقطعها عثامن ّ
وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود يف بيت املالَّ ،
فإن الحق القديم ال يبطله يشء ولو
وجدته وقد تز ّوج به النساء وف ّرق يف البلدان لرددته إىل حالهَّ ،
فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه الحق ،فالجور
عليه أضيق).28
ومن املؤكد َّأن تلك السياسات االقتصاد َّية ،وإن كانت تصادف رغبة واقتناعاً حقيق َّياً من جانب الخليفة الرابع ،فإ َّنها
كانت يف الوقت نفسه تتالءم بشكل كبري مع رغبات وأهداف الطبقة الجديدة من شيعة عيل بن أيب طالب ،تلك الطبقة
التي ما ثارت عىل الخليفة الثالث إلاّ أل َّنه آثر قريشاً باألعطيات واإلقطاعات.

 - 27أبو جعفر محمَّد بن الحسن الطوسي (ت460هـ) ،األمالي ،دار الثقافة ،قم1414 ،هـ ،ج ،2ص323؛ ابن أبي الحديد (ت656هـ) ،شرح نهج البالغة،
تحقيق :محمَّد إبراهيم ،دار الكتاب العربي ،بيروت2007 ،م ،ج ،3ص.38
 28ـ ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج ،1ص.270
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ولكن من املهم أن نشري إىل َّأن التوافق ما بني الخليفة والثوار مل يكن كام ًال أو تا َّماً ،فقد بدأ عيل ينظر إىل نفسه عىل
كونه صاحب جميع السلطات ،كام كان األمر مع أسالفه الثالثة السابقني ،وهو األمر الذي أثار دهشة وانزعاج بعض أتباعه
يف بعض األحيان ،وظهر ذلك يف الكثري من املواقف ،منها قول األشرت -وكان من أعظم أصحاب وأعوان عيل بعد استخالفه-
عندما بلغه خرب تعيني الخليفة الرابع لبعض أبناء عمه العباس عىل بعض الواليات (عىل ماذا قتلنا الشيخ أمس؟) .29فهو
يتعجب من السياسة اإلدار َّية للخليفة الجديد ،تلك السياسة املشابهة لسياسة سلفه ،والتي أثارت الغضب واألحقاد يف
َّ
صفوف العرب ،العتبارهم أ َّنها تقوم عىل أسس قبل َّية ض ّيقة.
فإن الثوار والقراء ،قد أ ّيدوا الخليفة الرابع يف ّ
عىل ّ
كل حال َّ
كل القرارات التي اتخذها عقب استخالفه ،وحاربوا معه
يف معركة الجمل يف عام 36هـ ،حيث وجدوا فيها فرصة مناسبة للتعبري عن عصب ّيتهم وق ّوتهم من ناحية ،وإعالن تف ّوقهم
عىل الحزب األرستقراطي القريش الذي كان ميثله ّ
كل من الزبري وطلحة ومروان بن الحكم زعامء الجبهة املقابلة لهم من
ناحية أخرى.
وبعد النرص يف معركة الجمل ،استم َّر القراء عىل موقفهم يف موقعة صفني ،يف بدايات عام 37هـ ،حيث اعتقد هؤالء
َّأن عدوهم يف صفني مَّإنا ميثل البق َّية الباقية من الطبقة االرستقراط َّية الحاكمة ،وتحقيق النرص يف تلك املوقعة مَّإنا يضع
الدولة اإلسالم َّية عىل الطريق الصحيحة ،املتمثلة يف االحتكام لقيم اإلسالم الكربى املنحرصة يف املساواة والعدالة ّ
بغض
النظر عن التحزّب للقبيلة أو العشرية أو الشخوص.
ورغم اقرتاب جيش العراق من االنتصار يف تلك املعركة ،إلاّ َّأن طلب جيش الشام االحتكام لكتاب الله ورفعهم
للمصاحف عىل أسنَّة ال ّرماح ،قد جعل الكثري من قادة ع ّ
يل يطالب باللجوء للتحكيم ورفضوا استكامل املعركة رغم أوامره
التي طالبتهم بالقتال.30
وأمام تلك الضغوط املتزايدة عىل الخليفة الرابع ،مل يجد ب َّداً من توقيف الحرب ،وإعالن رضوخه ألمر التحكيم ،رغم
عدم رضاه وعدم موافقته ،وهنا حدث االنفصام واالنشقاق األ َّول يف جيش العراق ،ففي الوقت الذي وافق فيه معظم
الجيش عىل التحكيم وسعوا له سعياً ،كانت هناك فئة متاميزة تش ّذ عن ّ
الصف العراقي ،وكان معظم أفراد تلك الفئة من
طبقة الق َّراء ومن بني متيم عىل وجه الخصوص.31
ووسط تلك األجواء املضطربة ،جهر (عروة بن أدية الحنظيل) بجملة (ال حكم إلاّ لله) ،وتبعه يف ذلك عدد كبري من
الق َّراء ،32ورسعان ما ترك هؤالء املعسكر العراقي وانفصلوا عن جيش الخليفة الرابع ،واجتمعوا يف مكان ُيعرف بحروراء،
فعرفوا بالحرور َّية أو باملح ّكمة األوائل.
 29ـ ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج ،4ص.125

 30ـ مسكويه ،تجارب األمم ،ج ،1ص559؛ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،5ص.65
 31ـ فلهاوزن ،أحزاب المعارضة ،ص.6
 32ـ المرجع نفسه ،ص.5
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الخالصة
املهمة ،التي سوف نجملها يف النقاط اآلتية:
خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج َّ
ـ َّإن (ا ُملح ّكمة) الذين ظهروا يف معركة ص ّفني ،كانوا نتاجاً
ومحصلة طبيع َّية لعمليات معقدة من تداخل الظروف
ّ
القبل َّية واالجتامع َّية واالقتصاد َّية والفكر َّية ،وكانوا فريقاً من طبقة واسعة ،هي طبقة الق َّراء.
أهم النقاط التي ساعدت يف تشكيل القراء ملذهب فكريّ متاميز ،هو سامح الخليفة الثاين لهم باالنفصال
ـ َّإن أحد ّ
عن أساتذتهم من كبار الصحابة ،فقد أدَّى ذلك إلتاحة الفرصة لظهور مذهب فكري جديد ،يعمل عىل مناقشة أوامر
الدين ونواهيه من خالل مصادره الرئيسة وهي( :القرآن والحديث) ،دون املرور عىل فهم طبقة كبار الصحابة.
ـ َّإن موقف املح ّكمة من حادثة التحكيم أثناء موقعة صفني ،يتوافق بشكل كبري مع أفكارهم بخصوص املساواة
والعدالة وعدم التاميز القبيل ،وتسييد الرشيعة وإعالئها عىل آراء األشخاص ،مهام كانت مكانتهم االجتامع َّية والدين َّية،
فقد رفض املح ّكمة وقف القتال ض َّد جيش الشام ،واعتقدوا برضورة االستمرار يف قتالهم حتى النهاية ،ومل تدع حامستهم
الدين َّية ومشاعرهم اإلميان َّية مكاناً يف قلوبهم وعقولهم للسياسة وقبول الحلول الوسطى املتمثلة يف قبول التحكيم.
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قامئة املصادر واملراجع
محمد إبراهيم ،دار الكتاب العريب ،بريوت2007 ،م.
 ابن أيب الحديد املعتزيل (ت656هـ) ،رشح نهج البالغة ،تحقيقَّ : ابن األثري ،عز الدين الجزري (ت630هـ) ،الكامل يف التاريخ ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت1997 ،م. البغدادي ،أبو بكر أحمد بن عيل الخطيب (ت463هـ) ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،تحقيق :محمود الطحان ،مكتبة املعارف،الرياض ،د .ت.
 البالذري ،أحمد بن يحيى (ت279هـ) ،جمل من أنساب األرشاف ،تحقيق :سهيل زكار ورياض الزركيل ،دار الفكر ،بريوت1996 ،م. املؤلف نفسه ،فتوح البلدان ،دار الهالل ،بريوت1988 ،م.محمد عابد ،نقد العقل العريب ،ط ،10مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت2009 ،م.
 الجابريَّ ، ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن (ت597هـ) ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا  -مصطفى عبد القادرعطا ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت1992 ،م.
 حركات ،إبراهيم ،السياسة واملجتمع يف العرص النبوي ،منشورات دار اآلفاق الجديدة ،الدار البيضاء ،د .ت. الحموي ،ياقوت (ت626هـ) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت1995 ،م. ابن خلدون ،عبد الرحمن (ت808هـ) ،تاريخ ابن خلدون ،ط ،2تحقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بريوت1988 ،م.مؤسسة الرسالة ،بريوت1996 ،م.
 الذهبي ،شمس الدين (ت748هـ) ،سري أعالم النبالء ،طّ ،11 املؤلف نفسه ،سري أعالم النبالء ،دار الحديث ،القاهرة2006 ،م.مؤسسة قرطبة ،القاهرة1993 ،م.
 السفاريني ،شمس الدين الحنبيل (ت 1188هـ) ،غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب ،طّ ،2 السيوطي ،جالل الدين (ت911هـ) ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق :حمدي الدمرداش ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،القاهرة2004 ،م. الطربي ،أبو جعفر محمد بن جرير(ت310هـ) ،تاريخ الرسل وامللوك ،ط ،2دار الرتاث ،بريوت1387 ،هـ.محمد بن الحسن (ت460هـ) ،األمايل ،دار الثقافة ،قم1414 ،هـ.
 الطويس ،أبو جعفر َّ ابن العريب ،أبو بكر املاليك (ت 543هـ) ،العواصم من القواصم ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،مركز السنَّة للبحث العلمي ،القاهرة،د .ت.
 ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن الحسن ت (571هـ) ،تاريخ دمشق ،تحقيق- :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنرشوالتوزيع ،بريوت1995 ،م.
 العلوي ،هادي ،فصول من تاريخ اإلسالم السيايس ،ط ،2مركز األبحاث والدراسات االشرتاك َّية ،نيقوسيا1999 ،م. عيل ،جواد ،املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم ،ط ،2جامعة بغداد ،بغداد1993 ،ممحمد ،اإلسالم وفلسفة الحكم ،دار الرشوق ،القاهرة ،د.ت
 -عامرةَّ ،
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 فلهاوزن ،يوليوس ،أحزاب املعارضة السياس َّية الدين َّية يف صدر اإلسالم ،ترجمه عن األملان َّية :عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النهضة املرص َّية،القاهرة1958 ،م
 ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل الدمشقي (ت774هـ) ،البداية والنهاية ،تحقيق :عبد الله بن محسن الرتيك ،دار هجر ،القاهرة2003 ،م مسكويه ،أبو عيل محمد بن يعقوب (ت421هـ) ،تجارب األمم وتعاقب الهمم ،تحقيق :سيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،2003م
محمد بن عمر (ت207هـ) ،الردة مع نبذة من فتوح العراق ،تحقيق :يحيى الجبوري ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1990 ،م.
 -الواقديَّ ،
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الحاكمية
المذهبية إلى نشأة
التوحيد من النزاعات
َّ
َّ
بنحمودة
عمار
ّ
 ّ

ّ
امللخص:
نحاول من خالل هذا البحث دراسة التح ّوالت التاريخ ّية التي شهدها مفهوم التوحيد انطالقاً من الجهود النظر ّية
ثم باستدعاء هذا املفهوم يف ّ
ظل عرص النهضة وما طرحه عىل بعض املفكرين من أسئلة الرتاث
التي قام بها كتّاب الفرقّ ،
واملعارصة ورشوط مواجهة االستعامر ،وأخرياً ندرس تح ُّول مفهوم التّوحيد إىل الحاكم ّية.
وليست مقاصد هذه الدراسة مج َّرد إظهار ما طرأ عىل مفهوم التّوحيد من تط ّور ،مَّ
وإنا محاولة فهم األسباب الكامنة
وراء تلك التط ّورات .فقد ارتبط مفهوم افرتاق الفرق والنزاع عىل الحقيقة الدين ّية بتبنّي تص ّورات مختلفة حول الذات
اإلله ّية جعل غاية ّ
كل فرقة اإلقناع بأ َّنها صاحبة الحقّ املطلق َّ
ثم أضحى مفهوم التّوحيد يف
وأن سائر الفرق من الهالكنيَّ .
عرص النهضة وسيلة ملواجهة املشاكل التي فرضها الواقع االستعامريّ وما كان يهدّد الهو ّية من أخطار خارج ّية .أ َّما مفهوم
الحاكم ّية ،فهو نتيجة منافسة رمز ّية بني أنظمة مختلفة ،خلف َّيات أصحابها سياس ّية باألساس .وقد س ّوق له دعاته يف إطار
السيايس الذي أ ّول الدّين تأوي ًال سلطو َّياً ،فجعل من أهم أولو ّياته الوصول إىل السلطة باعتبارها الوسيلة
مرشوع اإلسالم
ّ
صدامي
األقوى لنرش اإلسالم وتطبيق الرشيعة .ولكنَّ تلك الدعوة مل تكن تخلو من إهدار ألبعاد أنطولوج ّية للدّين ،ورصاع
ّ
مع املختلفني سياس ّياً باعتامد التّكفري والعنف.
 -1التوحيد وافرتاق الفرق:
كان النّزوع إىل االختالف هاجس ّ
كل فرقة إسالم ّية ،وإن تقاطعت بعض اآلراء وتشابهت .فاالختالف كان مقصداً يف
السلطو ّية جل ّية .فقد حاول ّ
كل فريق فرض تأويله عىل
ح ّد ذاته يضمن للفرق التاميز بني بعضها بعضاً .وكانت الغايات ّ
سائر الفرق من خالل محاولة اإلقناع بأ َّنه ميتلك الحقيقة املطلقة والنهائ ّية .إ ْذ اعترب األشعريّ (ت 330هـ) مث ًال َّأن الفرقة
تجسمهْ ،
وأن ال يقال َّإن أسامء الله غري الله ،وأن تثبت مشيئة الله ،وأن ال
النّاجية هي التي تقول َّإن الله عىل عرشه وال ّ
بأن القرآن كالم الله غري مخلوقَّ ،
يرشك يف قدرته وخلقه بأحد ،وهو صاحب القضاء والقدر ،واإلقرار َّ
وأن املؤمنني دون
غريهم يرون الله يوم القيامة باألبصار ،وال يك ّفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه ،ويق ّرون بشفاعة النبي وبعذاب
بأن اإلميان قول وعملَّ ،
القرب والحوض والرصاط والبعث واملحاسبة والوقوف بني يدي الله ،ويق ّرون َّ
وأن الله ينزل الناس
حيث شاء ثواباً وعقاباً ،وينكرون الجدل واملراء يف الدّين والخصومة يف القدر واملناظرة فيام يتناظر فيه أهل الجدل،
النبي
ويتبعون الثقات من العلامء ،ويق ّرون بفضل جميع الصحابة دون الخوض فيام شجر بينهم ،ويصدّقون ما ُروي عن ّ
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من أحاديث وبفضل األمئة ،وال يخرجون عليهم بالسيف ،وأن ال يقاتلوا يف الفتنة ،ويؤمنون بتفاصيل البعث كام تص ّورها
السنّة ،ويك ّفرون السحرة ومسائل أخرى.1...
وانطالقاً من هذا املبدأ حاول علامء الكالم اإلقناع َّ
بأن من رشوط التّوحيد ا ّتباع نهج الفرقة الناجية يف تص ّورها للذات
اإلله ّية .ورغم َّأن ّ
كل الفرق تتّفق يف وحدان ّية اإلله ،فإ َّنها تفرتق حول تص ّوره تشبيهاً أو تجسيداً أو تجريداً أو تنزيهاً،
وتتجادل حول صفاته .2ولذلك فقد كان الوجه اآلخر للتوحيد تكفري املخالفني واعتبارهم مارقني وهالكني ،من ذلك مث ًال َّأن
الغزايل (ت 505هـ) شمل الفالسفة بالتكفري سواء الدهر ّيون والطبيع ّيون واإلله ّيون عىل أساس إخاللهم برشوط التوحيد.
واعترب َّأن أصل اإلميان هو اإلميان بالله واليوم اآلخر .وهؤالء جحدوا اليوم اآلخر ،وإن آمنوا بالله وصفاته .فوجب تكفريهم
وتكفري شيعتهم من املتفلسفة اإلسالم ّيني كابن سينا (ت  427هـ) والفارايب (ت 339هـ) وأمثالهام .3وقد ظ ّلت ثنائ ّية
التّوحيد والتّكفري أو النّجاة والهالك تحكم علم الكالم عىل اختالف املذاهب فيه اعتزال ّية أو أشعر ّية أو شيع ّية إسامعيل ّية
خاصةَّ ،
وأن سريتهم أحسن السري ،وطريقهم
السالكون لطريق الله تعاىل ّ
أو صوف ّية .وقد اعترب الغزايل مث ًال َّأن «الصوف ّية هم ّ
أصوب الطرق ،وأخالقهم أزىك األخالق .بل لو جمع عقل العقالء وحكمة الحكامء وعلم الواقفني عىل أرسار الرشع من
العلامء ليغيرّ وا شيئاً من سريهم وأخالقهم ويبدلوه مبا هو خري منه مل يجدوا إليه سبي ًالَّ ،
فإن جميع حركاتهم وسكناتهم يف
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النب َّوة ،وليس وراء نور النب َّوة عىل وجه األرض نور يستضاء به».4
لقد ّأسس التّوحيد بفعل الجدل الكالمي بني الفرق لالختالف والتكفري أكرث مماَّ ّأسس لالئتالف وا ّتحاد املؤمنني.
تاريخي تأ ّثر بالت ّيارات الفكر ّية التي انفتح عليها العقل
وهو مفهوم
اإلسالمي مثل الفلسفة اليونان ّية واإلرث اليهوديّ
ّ
ّ
واملسيحي .وكان للنزاعات السياس ّية أثر يف التوحيد .فقد قضت الفنت السياس ّية بنظر ّيات متباينة يتص ّور فيها ّ
كل فريق
ّ
للصورة املثال ّية لإللهَّ .
وإن الطابع الجد ّيل الذي انتهجه علامء
النص القرآين والحامل ّ
نفسه صاحب السلطة التأويل ّية عىل ّ
الكالم كان يؤدّي وظيفتني :األوىل دفاع ّية يف عالقة العقائد اإلسالم ّية بالدّيانات التي م ّثلت تهديداً للتوحيد مثل العقيدة
الثنو ّية والتثليث ،والثانية البحث عن اكتساب رشع ّية الدّفاع عن اإلسالم واكتساب لقب الفرقة الناجية .فقد كان من آثار
االنتصار الرمزيّ عىل التص ّورات األخرى فرض السلطتني العلم ّية والسياس ّية للفرقة الناجية ،إذ مل تكن املكاسب الرمز ّية
تنفصل عن املكاسب املاد ّية .واملقوالت الكالم ّية يف مسألة التوحيد ،وإن نزعت إىل التجريد واالقرتاب من تخوم التفكري
الفلسفي يف مستوى اآلل ّيات ،فقد كانت يف جدل مستم ّر مع الواقع .وليس ّ
أدل عىل ذلك من َّأن من عدّوا من الفرق
ّ
الهالكة عىل ح ّد عبارة اإلسفرائيني (ت 471هـ) هم املعارضون لحكم أهل السنَّة والجامعة .إلاّ َّأن ارتباط الخالف حول
مفهوم التّوحيد بقضايا الواقع ال يعني أ َّنه كان انعكاساً آل ّياً له ،فقد م ّثل الرصاع حول صورة اإلله وجهاً من وجوه الرصاع
الوجوديّ لإلنسان ض ّد قوى القهر والعدم ،وكان آل ّية ف ّعالة لتحقيق الح ّر َّية الفكر ّية .فالله يف نهاية األمر هو مرجع القيم
التي تتصارع حولها الفرق ،إذ َّأن وراء تص ّوراتها اختالفات يف فهم املنزلة اإلنسان ّية وعالقة البرش باإلله .ولنئ تفاوتت تلك
 1ـ راجع :األشعري ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،ط ،1مصر ،مكتبة النهضة المصرية ،1950 ،ج ،1ص ص .325 -320
 2ـ انظر ً
مثال :البغدادي ،الفرق بين الفرق وبيان االفرقة الناجية منهم ،ط،1مصر ،مكتبة ابن سينا( ،د ت) ،ص ص .270 ،40
 3ـ الغزالي ،المنقذ من الضالل (تحقيق عبد الكريم المرّ اق) ،ط ،2تونس ،الدار التونسيّة للنشر ،1989 ،ص ص .47 -44
 4ـ الغزالي ،المصدر نفسه ،ص .87
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األبعاد الوجود ّية ملفهوم التوحيد بني فرقة وأخرى ،إذ طغى الطابع السيايس عىل رؤية الخوارج ،فإ َّنه قد صار مي ّثل وسيلة
الشيعي ق ّوة رمز ّية مستمدّة من ق ّوة اإلله ،ومي ّثل اإلمام الشيعي ذروة قداستها الناسوت ّية
ملنح مفهوم اإلمامة يف الفكر
ّ
املقرتنة بالجانب اللاّ هو ّيت .أ َّما التوحيد يف الفهم االعتزا ّيل« ،فهو وحده الذي قام من أجل تحقيق معرفة موضوع ّية بالعامل
أخالقي إنسانويّ للرسالة الدين ّية التي وجد املعتزلة أنفسهم يعيشون يف
يف حدود األطر املعرف ّية املتاحة قدمياً ،ومت ّثل
ّ
أهم املق ّومات الفكر ّية لرؤية اعتزال ّية
كنفها ،أي اإلسالم» .5ولذلك فقد كانت الحر ّية اإلنسان ّية وتعايل الصورة اإلله ّية من ّ
م ّثلت الجانب العقيل للدّين الذي قد ال يجد صداه عند العا ّمة ،ولكنّه أقدر عىل الصمود أمام املقاربات النقد ّية العاملة.
 -2التوحيد من منظور ابن تيم ّية:
اإلسالمي عصور الرشوح والتعليقات
شهد التوحيد مرحلة من الركود التي شملت العلوم بأرسها .فدخل الفكر
ّ
وضعف ّ
حظ اإلبداع ،ومل تعرف بعد القرن السادس الهجري محاوالت رائدة يف تجديد مفهوم التوحيد أو نظر ّيات جديدة
من شأنها أن تكون منافساً رمز َّياً للت َّيارات والفرق الكربى التي ظهرت منذ القرن األ ّول وتواصل إشعاعها يف القرون
الهجر ّية اللاّ حقة ،لتو ّلد جدالً فكر ّياً م ّثل مرياث علم الكالم وخالصة املواقف اإلسالم ّية من التوحيد .ولكن ظهرت رغم
ذلك بعض النظر ّيات التي كان لها تأثري يف الت ّيارات السلف ّية التي ّ
وظفت التوحيد لصياغة مفاهيم جديدة ذات طابع
سلطويّ  ،تتّصل بالجهاد ومواجهة التهديدات الخارج ّية واالستعامر .ونتناول يف هذا السياق موقف ابن تيم ّية (ت 728هـ)
من التوحيد .والحقّ َّأن ابن تيم ّية ال يضيف جديداً يف تأويل مفهوم التوحيد .فكالمه استعادة ملواقف أهل السنَّة .وقامئة
الك ّفار هي ذاتها التي أجمع عليها علامء تلك الفرقة ،6مثل الباطن ّية الذين اعتربهم من املالحدة لتأويلهم الصلوات
والحج بأ َّنه السفر إىل شيوخهم .7وقد أق ّر
الخمس بأ َّنها االطالع عىل أرسارهم وتأويلها ،والصيام بأ َّنه كتامن أرسارهم،
ّ
ابن تيم ّية مبدأ التفويض بدي ًال عن التأويل يف املسائل التي اعتربها مستعصية عىل الفهم البرشي ،وعدّها من الجوانب
الغيب ّية التي يكتفي فيها املؤمن برتديد ما وصف به الله دون السؤال عن الكيف ّية« .ولهذا ال يوجد لنفاة بعض الصفات
دون بعض ـالذين يوجبون فيام نفوه ،إ َّما التّفويض وإ َّما التأويل املخالف ملقتىض اللفظ  -قانون مستقيم»َّ .8
وإن رشط
استقامة اإلميان والتوحيد أن يصدّق املؤمن مبا جاء يف الكتاب والسنَّة« ،وإن مل يفهم معناه ،وكذلك ما ثبت باتفاق سلف
األ ّمة وأ ّمئتها ،مع َّأن هذا الباب يوجد عا ّمته منصوصاً يف الكتاب والسنّة ،وهو متّفق عليه بني سلف األ ّمة .وما تنازع فيه
ّ
املتأخرون نفياً وإثباتاً ،فليس عىل أحد ،بل وال له أن يوافق أحداً عىل إثبات لفظه أو نفيه ،حتّى يعرف مراده .فإذا أراد
ح ّقاً قبل ،وإذا أراد باط ًال ردّ ،وإن اشتمل كالمه عىل حقّ وباطل ،مل يقبل مطلقاً ،ومل يرد جميع معناه ،بل يوقف اللفظ
ويفسرّ املعنى» .9وتبدو خطورة هذا املوقف يف كونه يعترب الحقيقة الدين ّية مكتملةَّ ،
وأن عىل املؤمن أن يؤمن مبرياث
 5ـ محمّد بوهالل ،إسالم المتكلّمين ،ط ،1بيروت ،دار الطليعة ،رابطة العقالنيين العرب ،2006 ،ص .231
 6ـ يقول ابن تيميّة« :وأمَّا من زاغ عن سبيلهم من ّ
الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤالء من الصابئة والمتفلسفة والجهميّة والقرامطة الباطنيّة ونحوهم،
ً
ً
لاّ
فإنّهم ض ّد ذلك ،يصفونه بالصفات السلبيّة على وجه التفضيل .وال يثبتون إ وجودا مطلقا ال حقيقة له عند التحصيل»الرسالة التدمريّة ،ط ،1مصر ،مكتبة السنّة المحمّديّة،
(د ت) ،ص .5
 7ـ المصدر نفسه ،ص.16
 8ـ المصدر نفسه ،ص .16
 9ـ المصدر نفسه ،ص .24
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بكل علله وتناقضاته ،وأن يستقيل عقله ،فاإلجامع كفيل باإلجابة عن ّ
السلف ّ
كل أسئلتهَّ ،
وأن كثرياً من األسئلة ال ب َّد أن
تتوارى أمام اللفظ .فام وصف الله به نفسه هو ما يجب أن يؤمن به املسلم سواء عليه أفهم أم مل يفهم املقصود .ولذلك
اإلسالمي عصور االنحطاط وجمود مفهوم التوحيد عند فعل محاكاة
فال غرابة أن يؤدّي هذا التص ُّور إىل دخول العقل
ّ
لفظ ّية ألقوال أ ّمئة السنَّة تسلي ًام وإهداراً لل ُبعد النقدي والعق ّ
يل ،وأن يكون مرياث التوحيد مج َّرد عداء لسائر التأويالت
التي مل توافق إجامع علامء الفرقة النّاجية .أ َّما عن اإلسالم ،فهو الدين الذي ال يقبل الله ديناً غريه ،ال من األ ّولني وال من
اآلخرين .والدين هو الطاعة والعبادة .10وخالصة تص ُّور «ابن تيم ّية» للتوحيد أن يقوم عىل أصل أ َّول وهو توحيد اإلله ّية
القائم عىل العبادة والتو ّكل والخوف والتقوى ،واإلميان بالقدر والصرب عىل املقدور .أ َّما األصل الثاين ،فالتوحيد يف العبادات
املتض ّمن لإلميان بالرشع والقدر جميعاً .وبذلك فال ب َّد يف عبادة الله من أصلني« :أحدهام إخالص الدين ،والثاين موافقة
أمره الذي بعث به رسله».11
لقد م ّثل «ابن تيم ّية» تتويجاً سلطو َّياً النتصار العقائد السن َّية التي اعتربها أصحابها رشط النجاة والحقيقة الدين ّية
املطلقة والنهائ َّية .ولذلك فقد اكتملت معه آخر رشوط األرثوذوكس َّية السن َّية التي جعلت من التوحيد مفهوماً سلطو َّياً
يعني طاعة الله ورسوله ،وهي يف الحقيقة طاعة عمياء ملن اعتربوا علامء رشع ّيني وإقرار دغام ّيئ بتأويالتهم للذات اإلله َّية
صدامي ال يعرتف بحقّ اآلخر يف تأويل التوحيد ،مَّ
وإنا يعتربه ضالاّ ً وكافراً،
وتص ُّوراتهم الفكر َّية ،وباملقابل هي تأبيد لفكر
ّ
ولذلك فال غرابة أن ترتبط مفاهيم التوحيد بالتكفري وترشيع العنف املادّي والرمزيّ ض ّد من عُ دّوا من الهالكني.
 -3التوحيد يف عرص النّهضة:
ّ
اإلسالمي املعارص بالتوحيد هو البحث عن ع ّلة النظر يف
أهم األسئلة التي يطرحها علينا اشتغال الفكر
لعل من ّ
ّ
كالمي وإرث خال ّيف يحتاج إ َّما
اإلسالمي الحديث أعاد صياغة تص ُّوره للتوحيد وسط تن ّوع
املسألة ومقاصده .فالفكر
ّ
ّ
لالصطفاف ضمن خانة من الخانات ّ
الطائف ّية التي تؤمن َّ
بأن تأويل الفرقة النّاجية للتوحيد هو التأويل املثا ّيل للحقيقة
الدّين ّية املؤدّي إىل الفوز يف الدنيا واآلخرة ،أو هو صياغة لرؤية حداث ّية تسعى إىل التوفيق بني الرؤى املتنازعة عىل
الحقيقة الدين ّية ،أو إبداع مفاهيم جديدة قد مت ّثل وجهاً من وجوه التجديد يف الخطاب الدّيني.
محمد عبده (ت  1905م) من خالل تعريبه لرسالة الس ّيد جامل الدين األفغاين (ت  1897م) يف الر ّد عىل
لقد ساهم َّ
الدهر ّيني .وهي رسالة تعكس اهتامم املف ّكرين املسلمني منذ أواخر القرن التاسع عرش بأثر انتشار املذاهب الطبيع ّية
امللحدة الواردة من الغرب يف تقويض اإلميان التقليديّ  ،وكانت غايتها إثبات قيمة الدّين ورضورته لإلنسان وأثره يف رق ّيه

 10ـ المصدر نفسه ،ص ص .54 ،53
 11ـ المصدر نفسه ،ص .77
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ويرسخ يقني املؤمن
وأثر اإللحاد يف انحطاطه .12وقد حاول األفغاين يف هذه الرسالة إثبات َّأن اإلنسان أرشف املخلوقاتّ ،
َّ
بأن أ ّمته أرشف األمم ،ويعتقد َّأن حياة اإلنسان رحلة نحو عامل أرفع ودار أوسع.13
اإلسالمي من النظر ّية الداروين ّية واالتجاهات املا ّد َّيةَّ ،
وأن
وجد جامل الدين األفغاين منافسات رمز َّية للتوحيد
ّ
التهديد األكرب ميكن أن يصيب األخالق العرب ّية اإلسالم ّية .ولذلك كان استدعاء مفهوم التوحيد ملواجهة أخطار تهدّد
اإلسالم باعتباره منظومة أخالق ّية ترتكز عىل مفهوم التوحيد.
وقد حاول مح ّمد إقبال (ت 1938م) تجديد الفكر الديني وصياغة تص ُّور حدا ّيث للتوحيد ،فاعترب َّأن الذات اإلله ّية ال
الكم ،يف الق ّوة ال يف االمتداد ...واألركان امله ّمة األخرى يف تصوير القرآن للذات اإلله ّية من الوجهة
نهائ ّية يف الكيف ال يف ّ
العقل ّية البحتة هي :الخلق ،والعلم ،والقدرة ،والقدم .وقد نّبي أ َّنه ال يوجد خلق مبعنى حادث .فالعامل ال ميكن أن يع ّد
حقيقة مستق ّلة الوجود مقابل الذات اإلله ّيةَّ ،
ألن ذلك يؤدّي إىل القول بانفصال الكون عن الذات اإلله ّية .ودعا إقبال
علامء اإلسالم إىل «أن يعيدوا بناء النظر ّية العقل ّية البحتة ،وأن يحكموا الصالت بينها وبني العلم الحديث الذي يظهر لنا
أ َّنه متّجه يف اال ّتجاه نفسه».14
محمد إقبال من وراء تجديد مفهوم التوحيد إزالة الفهم االنفصايل بني الذات اإلنسان ّية واإلله.
لقد كان هدف َّ
«فالذات األوىل ال يصدر عنها إلاّ ذوات ،ونشاطها الخالق وفيه العلم هو عني العلم يفعل كوحدات ذوات .فالعامل بكا ّفة
كل قيد ،ما هو إلاّ تجليّ
جزئ ّياته من الحركة اإلله ّية يف ما نس ّميه ذ ّرة من املادّة إىل حركة الفكر اإلنسا ّين الطليق من ّ
اآلن ّية العظمى أو العىل األعىلّ .
وكل ذ ّرة من ذ ّرات الق ّوة اإلله ّية ،هي روح أو ذات مهام ضؤلت يف ميزان الوجود ،عىل
َّأن هناك درجات يف تجليّ ال ّروح ّية أو الذات ّية وتجليّ هذه ال ّروح ّية يرتقي يف س ّلم الوجود درجة درجة إىل أن يبلغ كامله
الرس يف ترصيح القرآن َّأن الله أو الذات القصوى أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد ونحن كاللؤلؤ نحيا
يف اإلنسان ،وهذا ّ
ونكتسب الوجود يف فيض الوجود
اإللهي الدائم».15
ّ
محمد إقبال من املتص ّوفة كثرياً من تص ُّوراتهم ،ولكنَّه ّ
وظفها من أجل تجديد الفكر الديني وتجاوز
لقد استلهم َّ
هنات الفصل بني الذات البرش ّية واإللهُّ .
اإللهي ،وإن اختلفت درجات التاميز
فكل الكائنات واألعامل هي ذ ّرات يف الكون
ّ
بينهاَّ .
وإن فاعل ّية اإلنسان يف الوجود وتجديد آل ّياته العقل ّية ركن من أركان الذات اإلله ّية.
محمد إقبال ،فقد كانت رسالة التوحيد ذات وظائف تعليم ّية ،وقد
محمد عبده مختلفة عن مقاصد َّ
كانت أهداف َّ
بأهم أجزائه ،وهو
ع ّرف مح ّمد عبده التوحيد بأ َّنه «اعتقاد َّأن الله واحد ال رشيك له .وس ّمي هذا العلم به تسمية له ّ

 12ـ عبد المجيد الشرفي ،اإلسالم والحداثة ،ط ،1تونس ،الدار التونسيّة للنشر ،1990 ،ص ص .43 ،42
 13ـ انظر :جمال األفغاني ،األعمال الكاملة ،ط ،2طهران ،المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالميّة ،مركز البحوث اإلسالميّة 1221 ،هـ ،ص .150
 14ـ محمّد إقبال ،تجديد الفكر الديني في اإلسالم ،ط ،2مصر ،دار الهالل ،2000 ،ص .87
 15ـ المصدر نفسه ،ص ص .89 ،88
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كل كون ومنتهى ّ
إثبات الوحدة له يف الذات والفعل ويف خلقه األكوان ،وأ َّنه وحده مرجع ّ
كل قصد» .16وقد كان االعتقاد
خاصة «قد عبثت
بالله يف تص ُّوره بال غل ّو يف التجريد وال دن ّو يف التحديد ،فقد كان يرى َّأن علم الكالم عا ّمة والتوحيد ّ
اإلسالمي دين توحيد
به أيدي املف ّرقني حتّى خرجوا به عن قصده ،وبعدوا به عن حدّه ،والذي علينا اعتقاده َّأن الدين
ّ
يف العقائد ال دين تفريق يف القواعد ،العقل من أش ّد أعوانه ،والنقل من أقوى أركانه ،وما وراء ذلك فنزاعات شياطني أو
شهوات سالطني ،والقرآن شاهد عىل ّ
قاض عليه يف صوابه وخطئه».17
كل بعملهٍ ،
محمد عبده يف رسالته إعادة التوحيد إىل نقائه وتجريده من الخالفات املذهب ّية والخلف ّيات السلطو ّية،
لقد حاول َّ
وغايته أن يتح ّرر العقل
اإلسالمي من عقل ّية التخاصم ويح ّول التوحيد إىل عامل تجديد .18وبذلك فقد حاول مف ّكرو
ّ
والسيايس بني الفرق اإلسالم ّية
املذهبي
اإلصالح استعادة ق َّوة التّوحيد ،وتجاوز الخالفات التي أدّت إىل توظيفه يف الرصاعني
ّ
ّ
املختلفة أو بني أصحاب السلطة ومعارضيهم .وقد اختلفت مقاصد عبده عن األفغاين أو مح ّمد إقبال وتباينت تص ُّوراتهم
للتوحيد .فقد كان الوعي قامئاً بأه ّم َّية إعادة النظر يف مفهوم التوحيد من أجل مواجهة ما يهدّد املسلمني من مخاطر وما
يطمحون إليه من مشاريع النهضة ،ولكنّ سبل تحقيق تلك األهداف كانت مختلفة .ويبدو َّأن الخلف ّيات املذهب ّية كان
ديني وعق ّ
يل سعى إىل تجاوزها.
لها أثرها ،وإن توارت وراء خطاب ّ
السيايس:
 -4تص ّور التّوحيد يف اإلسالم
ّ
السيايس ملفهوم التوحيد بشكل رصيح وج ّ
يل يف الحركات اإلسالم ّية املعارصة مع فكر املودودي (ت
ظهر التوظيف
ّ
 1979م) الذي م ّيز بني حكم البرش للبرش« .وهي أصل جميع ما مني به البرش اليوم من البؤس والشقاء ،وهذا هو الداء
الذي أفسد أخالق البرش وروحان ّيتهم وقواهم العلم ّية والفكر ّية ...فليس لهذا الدّاء من دواء إلاّ أن يقوم اإلنسان فيكفر
ويخصه تقدّست أسامؤه باأللوه ّية والربوب ّية .فهذه هي
بالطواغيت جميعاً ،ويؤمن بالله العزيز الذي ال إله إلاّ هو،
ّ
الطريق الوحيدة لنجاة البرش من براثن ذئاب اإلنسان ّية ّ
وقطاع سبيل البرش ّية .فإ َّنه لن يتخ ّلص كثري من أولئك الطواغيت
واآللهة الباطلة إلاّ باإلميان بالله العزيز الحميد ،وإن ادّعى اإللحاد وتشدّق بالدهر ّية» .19فقد ارتبط مفهوم التوحيد
بتطبيق رشيعة الله واإلعراض عن حكم البرش .ومعنى ذلك َّأن تطبيق القوانني «اإلله ّية» يف السياسة يعني تحويل الطاعة
خاصية للدولة اإلسالم ّية التي دعا إليها املودوديّ أ َّنه «ليس لفرد أو أرسة أو طبقة أو حزب أو لسائر
إىل الله .وأ ّول ّ
القاطنني يف الدّولة نصيب من الحاكم ّيةَّ ،
مختصة بذاته تعاىل وحده،
والسلطة الحقيق ّية
فإن الحاكم
ّ
الحقيقي هو الله ّ
ّ

 16ـ محمّد عبده ،األعمال الكاملة (تحقيق محمَّد عمارة) ،ط ،1مصر ،دار الشروق ،1993 ،ج ،3ص .373
 17ـ المصدر نفسه ،ج ،3ص .383
 18ـ يقول محمّد عبده« :الغاية من هذا العلم :القيام بفرض مجمع عليه ،وهو معرفة هللا تعالى بصفاته ،الواجب ثبوتها له ،مع تنزيهه عمّا يستحيل اتّصافه به ،والتصديق برسله
ً
ّ
استرساال مع التقليد ،حسبما أرشدنا إليه الكتاب ،فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون،
تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل ،ال
على وجه اليقين الذي
ً
تحصيال لليقين بما هدانا إليه ،ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال األمم في األخذ بما عليه آباؤهم وتبشيع ما كانوا عليه من ذلك واستتباعهم
وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه،
ّ
ّ
الحق يكون في الباطل ،وكما يكون في النّافع يحصل في ّ
وحق ما قالَّ ،
الضار ،فهو مضلّة يعذر فيها الحيوان
فإن التقليد كما يكون في
الملي،
لهدم معتقادتهم وامّحاء وجودهم
ّ
وال تجمل بحال اإلنسان» .المصدر نفسه ،ج ،3ص ص .384 ،383
 19ـ أبو األعلى المودودي ،نظريّة اإلسالم السياسيّة ،ط ،1بيروت ،دار الفكر ،1967 ،ص .23
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والذين من دونه يف هذه املعمورة مَّإنا هم رعايا يف سلطانه العظيم» .20والقانون الذي يحتكم إليه البرش يف إطار هذه
الدولة هو قانون سامويّ مق َّدس يستوجب الطاعة وتنفيذ أمر الله يف أرضه.
َّ
وإن تطبيق رشع الله يعني مخالفة الحكم الدميقراطي القائم عىل سلطة الشعب .فالدميقراط َّية يف نظره ليست من
اإلسالم يف يشء ،فض ًال عن كونه يعترب َّأن تطبيق حكم الله ال يعني سلب الناس حر ّيتهمَّ ،
ألن الله أعطى الناس يف رشيعته
حريتهم الفطر ّيةَّ ،
وأن الحكم إذا قام عىل رأي العا ّمة غلبت عليه امليول والعواطف والشهوات وضاعت حدود الله .وقد
صار التوحيد بذلك مرتبطاً بالحاكم ّية .وهي ال ميكن أن تقوم إلاّ بتطبيق حدود الله التي تشمل جميع املجاالت السياس ّية
واالقتصاد ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية ،ويكون الحاكم األعىل فيها هو خليفة الله يف أرضه ،ولذلك فحاكم ّية الله تعني اإلقرار
بدولة الخالفة .وهو يعتقد َّأن تطبيق تلك الحدود يح ّقق العدالة االجتامع ّية ،وهو ما تعجز األنظمة الشيوع ّية حسب
زعمه عن تحقيقه.
يبدو مفهوم الحاكم ّية توظيفاً سياس ّياً للتوحيد .فجملة صفات الحاكم ّية مثلام تص ّورها «املودودي» وسلطاتها
مجتمعة يف يد الله ،وليس يف الكون أحد يحمل هذه الصفات أو ينال هذه السلطات .فهو قاهر ّ
كل يشء ،مسيطر عىل
كل يشء ،بيده ّ
ّ
كل السلطات ،حكمه نافذ وال قدرة ملخلوق عىل ردّه أو تأخريه .ولذلك فحقّ الحاكم ّية يف األمور البرش ّية
له وحده ،وليس أل ّية ق ّوة سواه  -برش ّية أم غري برش ّية  -أن تحكم بذاتها أو تقيض بنفسها .ويق ّرر القرآن الكريم َّأن
الطاعة ال ب ّد أن تكون خالصة لله ،وأ َّنه ال ب ّد من ا ّتباع قانونه وحده ،وحرام عىل املرء أن يرتك هذا القانون ويتبع قوانني
أخرى أو رشعة ذاته ونزوات نفسه .فتلك أحكام جاهل ّية كافرة.21
إلهي
وقد كان لهذا اال ّتجاه الذي اقرتن فيه مفهوم التوحيد مبقاصد سياس ّية22تفصل بني حكم برشيّ مد ّنس وحكم ّ
السيايس .إذ تج ّلت معامله أيضاً مع س ّيد قطب (ت  1966م) الذي ح ّول التوحيد إىل منهج
مقدّس ،امتداد يف ت ّيار اإلسالم
ّ
فالسمة املميزة لطبيعة املجتمع املسلم حسب رأيه هي َّأن هذا املجتمع قائم عىل العبودية لله وحده ،وال تتمثل
حياةّ .
هذه العبود ّية يف التص ُّور االعتقاديّ ّ
والشعائر التعبد ّية فحسب ،بل تتم ّثل أيضاً يف الرشائع القانون ّية .فتنظيم حياة املسلم
يكون عىل أساس العبود ّية الخالصة لله ،وليس من أحد غريه ،ويف ذلك استعادة ألسس قيام الجامعة املسلمة زمن النب َّوة.
واعتامداً عىل هذا القياس َّ
فإن املسلم املعارص يعيش جاهل ّية23يدين فيها الناس إىل غري الله اعتقاداً وسياس ًة .ولتقويم
وتضم قامئة األنظمة
هذا الواقع ال ب َّد من إقامة مجتمع مسلم عىل أنقاض تلك الجاهل ّية ،أساسه العبود َّية لله وحده.
ّ
الجاهل ّية ّ
كل األنظمة التي ال تط ّبق الرشيعة اإلسالم ّية ،مبا يف ذلك املجتمعات التي تزعم لنفسها أ َّنها مسلمة ،أل َّنها ال
 20ـ المصدر نفسه ،ص .29
 21ـ انظر :أبو األعلى المودودي ،الخالفة والملك( ،تعريب أحمد إدريس) ،ط ،1الكويت ،دار القلم ،1978 ،ص ص .17 -9
إن أصل األلوهيّة وجوهرها هو السلطة سواء أكان يعتقدها الناس من حيث ّ
 22ـ يقول أبو األعلى المودودي« :فخالصة القولَّ :
إن حكمها على هذا العالم حكم مهيمن على
إن اإلنسان في حياته مطيع ألمرها وتابع إلرشادهاَّ ،
قوانين الطبيعة ،أو من حيث َّ
وإن أمرها في ح ّد ذاته واجب الطاعة واإلذعان» .المصطلحات األربعة في القرآن( ،تعريب
محمَّد كاظم سباق) ،ط ،5الكويت ،دار القلم ،1971 ،ص .23
كل مجتمع غير المجتمع المسلم ،وهو ّ
الجاهلي بأنَّه ّ
كل مجتمع ال يخلص عبوديّته هلل وحده متمثّلة هذه العبوديّة في التصوّر االعتقادي وفي
 23ـ يعرّ ف سيّد قطب المجتمع
ّ
ً
الجاهلي جميع المجتمعات القائمة في األرض فعال .انظر :معالم في الطريق،
الشعائر التعبّديَّة وفي الشرائع القانونيّة .وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع
ّ
ط ،6مصر ،دار الشروق ،1979 ،ص ص .89 ،88
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أخص خصائص األلوه ّية
تدين بالعبود ّية لله وحده يف نظام حياتها .فهي ،وإن مل تعتقد بألوه ّية أحد إلاّ الله ،فهي تعطي ّ
لغري الله .فتدين بحاكم ّية غري الله ،وتتلقى من هذه الحاكم ّية نظامها ورشائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها
ّ
وكل مق ّومات حياتها تقريباً.24
قد يبدو ارتباط مفهوم التّوحيد باملقاصد السلطو ّية التي تتم ّثل يف إقامة دولة اإلسالم عىل أنقاض األنظمة الجاهل ّية
الكافرة أمراً مرتبطاً بواقع ذا ّيت عاشه «س ّيد قطب» وبظروف تاريخ ّية جعلته يتبنّى موقفاً صدام ّياً ض ّد األنظمة األخرى.
ولكنَّه يف الحقيقة ميت ّد إىل أصول قريبة تتم ّثل يف فكر «أيب األعىل املودودي» ،وأصول قدمية ّ
وظف فيها مفهوم التوحيد
عمن اعتربوا أنفسهم أصحاب الفرقة
للر ّد عىل الفرق األخرى التي مل تكن مج َّرد فرق افرتقت يف تأويلها للذات اإلله ّية َّ
الناجية والتأويل الصحيح ،مَّ
وإنا جامعات سياس ّية م ّثلت منافساً للسلطة القامئة وحركات ثور َّية هدّدت الكيان السلطويّ .
واملجسمة ،فقد تح ّولت مس ّميات الفرق
ومثلام كانت القامئة إىل حدود ما أ ّلفه «ابن تيم ّية» مرتبطة بالباطن ّية واملش ّبهة
ّ
بتح ّول املنافسني الرمزيني عىل الحقيقة الدين ّية .ولكنَّ املقصد العدا ّيئ يف فكرة التوحيد َّ
ظل ثابتاً .فقد صار ك ّفار العرص
االجتامعي .فال
من الشيوع ّيني والعلامن ّيني فض ًال عن الوثنيني واليهود والنصارى أو األنظمة التي تخرج الدّين من نظامها
ّ
نص ،جاء دور
النص .فإن مل يكن هناك ّ
نصه وال اجتهاد مع ّ
خالص من الجاهل ّية إلاّ بتطبيق رشيعة الله التي ق ّررها يف ّ
يرشعه :هذا رشع الله إلاّ
االجتهاد عرب قنواته الرسم ّية املس ّيجة باإلجامع ،وهي مق ّررة سلفاً« .فليس ألحد أن يقول لرشع ّ
أن تكون الحاكم ّية العليا لله معلنة ،وأن يكون مصدر السلطات هو الله سبحانه ال الشعب وال الحزب وال أيّ من البرش،
وأن يرجع إىل كتاب الله وسنَّة رسوله ملعرفة ما يريده الله» .25وقد كانت تلك النظر َّيات التي غ ّذت عقول كثري من شباب
املسلمني يف حاجة إىل قادح لتح ّقق أهدافها وتح ّقق حلمها بنرش الدعوة اإلسالم ّية ومقاومة الغزاة الكافرين .وقد وجدت
فتجسدت جامعات مقاتلة يف الحرب
ممن اعتقدوا يف قداستها وآمنوا مبنهجها يف تغيري الواقع.
تلك الدعوات استجابة َّ
ّ
ثم تح ّولت بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب إىل جامعات تعترب الغرب كافراً وعىل رأسه
األفغان ّية ض ّد السوفياتَّ .
ثم استق ّرت يف أفغانستان وأرض العراق والشام
الواليات املتحدة األمريك ّية .فن ّفذت هجامت الحادي عرش من سبتمربَّ .
لتعلن من بعد «جهادها» الغزاة األمريكيني حرباً مقدَّسة ض ّد من اعتربتهم بغاة من الشيعة والح ّكام الطواغيتّ .
وكل
تلك الحروب كانت ،فض ًال عن أسبابها املا ّد َّية ،نتيجة تأويل ملفهوم التوحيد ،كام كانت توظيفاً سياس ّياً جعل من الحاكم ّية
سالحاً ض ّد من عُ دّوا ك ّفاراً صليبيني ،أو بغاة وطواغيت.
وليس هذا العرض الرسيع واملختزل لفصول العنف التي خاضتها الحركات الجهاد َّية سوى تأكيد عىل َّأن تلك األفكار
التي وضع أسسها ّ
منظرو الحركات الجهاد َّية قد كانت مح ّركاً لحروب جعل فيها املجاهدون التّوحيد وقوداً لحربهم وم ّربراً
رشع َّياً ملقاومتهم األعداء الخارجيني واألعداء الدّاخليني .وقد تن َّوعت أشكال ذلك الجهاد؛ فهي أحياناً حروب جامع َّية
تخوضها مجموعات مس ّلحة ض َّد عد ّو معلن يف ديار املسلمني ،وهي أحياناً أخرى مج َّرد عمل َّيات تفجري َّية (يطلق عليها
أصحابها عمل َّيات استشهاد َّية) ،أو هي س َّيارات َّ
مؤسسات وأطرافاً محدَّدة مي ّثلون بالنسبة إىل الجامعات
مفخخة تستهدف َّ
 24ـ المرجع نفسه ،ص ص .92 ،91
 25ـ المرجع نفسه ،ص .95
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املقاتلة أعداء من الكفار .وتجد تلك األعامل طبعاً مس ّوغات دين َّية تضمن ألصحابها رشع َّية قدس َّية ،فوراء ّ
كل حرب شيخ
موحدين ،مؤمنني َّ
بأن جزاءهم
يفتي ويس ّوغ بالدّفاع عن التَّوحيد دعوته إىل قتل اآلخرين ،وفتية ين ّفذون أمره طائعني ّ
جنَّات عدن تجري من تحتها األنهار هم فيها خالدون.
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قامئة املصادر واملراجع:
املحمد َّية( ،د ت).
ـ ابن تيم َّية (تقي الدّين) ،الرسالة التدمر َّية ،ط ،1مرص ،مكتبة السنّة َّ
ـ األشعري (أبو الحسن) ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،ط ،1مرص ،مكتبة النهضة املرص َّية.1950 ،
 األفغاين (جامل) ،األعامل الكاملة ،ط ،2طهران ،املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية /مركز البحوث اإلسالم ّية1221 ،هـ.(محمد) ،تجديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ط ،2مرص ،دار الهالل.2000 ،
ـ إقبال
َّ
ـ البغدادي (عبد القاهر) ،ال َفرق بني ال ِفرق وبيان االفرقة الناجية منهم ،ط ،1مرص ،مكتبة ابن سينا( ،د ت).
(محمد) ،إسالم املتك ّلمني ،ط ،1بريوت ،دار الطليعة ،رابطة العقالنيني العرب ،2006 ،ص .231
ـ بوهالل
َّ
ـ الرشيف (عبد املجيد) ،اإلسالم والحداثة ،ط ،1تونس ،الدار التونس َّية لنرش.1990 ،
محمد عامرة) ،ط ،1مرص ،دار الرشوق ،1993 ،أبو األعىل املودودي ،نظر َّية اإلسالم السياس َّية،
ـ عبده
(محمد) ،األعامل الكاملة (تحقيق َّ
َّ
ط ،1بريوت ،دار الفكر.1967 ،
ـ الغزايل (أبو حامد) ،املنقذ من الضالل (تحقيق عبد الكريم امل ّراق) ،ط ،2تونس ،الدار التونس َّية للنرش.1989 ،
ـ قطب (س ّيد) ،معامل يف الطريق ،ط ،6مرص ،دار الرشوق.1979 ،
ـ املودودي (أبو األعىل) ،الخالفة وامللك( ،تعريب أحمد إدريس) ،ط ،1الكويت ،دار القلم.1978 ،
محمد كاظم سباق) ،ط ،5الكويت ،دار القلم.1971 ،
ـ املودودي (أبو األعىل) ،املصطلحات األربعة يف القرآن( ،تعريب َّ
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التطرف ومعركة المصطلحات
ُّ
التجاني بولعوالي

امللخص
ُتعالج هذه املقالة مسألة التط ُّرف التي كتب عنها الكثري رشقاً وغرباً ،وخضعت مختلف حيث ّياتها وأبعادها وتج ّلياتها
للتحليل واملدارسة ،وقد اسرتعى انتباهي تركيز الباحثني أكرث عىل ال ُبعد امليداين امللموس يف مقاربة هذه الظاهرة دون
ثم
تأ ّمل املراحل القبل َّية التي تسبق نشوء التط ُّرف يف الواقع املعيش ،ال س َّيام عىل مستوى الوعي السيكولوجي
والذهنيَّ ،
ّ
مستوى ال ّلغة والتخاطب ،فهناك تشهد نزعة التط ُّرف تك ُّونها يف شكل مشاعر وانفعاالت وردود أفعال قبل أن ُترتجم إىل
سلوكات ومامرسات ملموسة يف الواقع.
وقد اكتفيت يف هذا التناول باملجال ال ّلغوي والتواصيل ،الذي يشهد ما يشبه معركة للمصطلحات والرموز واإلشارات
عادة ما يعرتيها الغموض الداليل والتداخل املعنوي والتوظيف اإليديولوجي .وتجاوزاً لذلك ،م ّيزت بني مصطلحي الجذران َّية
ثم حدّدت مفهوم التط ُّرف التحديد
والتط ُّرف اللذين غالباً ما ُيستعمالن بالداللة نفسها رغم الفارق الواسع بينهامَّ .
املعجمي واالصطالحي والفقهي األنسب ،الذي يكشف عن تعارضه مع روح اإلسالم السمحة واالعتدال َّية .وهذا ما يكاد
يتم الخلط بني شتى املفاهيم كاألصول َّية واألرثوذوكس َّية
يغيب يف شقّ كبري من الخطاب اإلعالمي والفكري الغريب ،حيث ُّ
يتم تقديم التط ُّرف بكونه مامرسة مردودة يف اإلسالم؛ كتاباً وس َّن ًة وإجامعاً وثقاف ًة.
والراديكال َّية والتط ُّرف ،كام أ َّنه ق ّلام ُّ
رصاع عىل مستوى ال ّلغة قبل الواقع
ُيعترب “الرصاع” من بني املفاهيم التي تشغل ح ّيزاً مهماَّ ً يف لغة اإلنسان ،فهو نزوع نحو إثبات الذات مقابل نفي
والتمسك بأسباب البقاء مقابل درء ّ
كل ما قد ُيفيض إىل الفناء .وهذا يعني َّأن القابل َّية للرصاع يشء غريزي لدى
اآلخر،
ُّ
اإلنسان ،ينشأ يف النفس مشاعر وانفعاالت تخضع لعمل َّيات ذهن َّية ومنطق َّية يف وعي اإلنسان ،وعندما يكون املوقف
الباعث عىل الرصاع قو َّياً لدى اإلنسان يعجز عن التح ّكم يف الجانب االنفعا ّيل ،الذي تتح ّقق له الغلبة عىل حساب الجانب
املنطقي ،غري أ َّنه عندما يكون املوقف عاد َّياً ميكن لإلنسان أن يتجاوز انفعاالته السلب َّية ،فيجنح إىل السلم واملصالحة بدل
الصدام واملشاحنة .وتختلف ق َّوة التح ّكم السيكولوج َّية من شخص إىل آخر ،وهي تتأ ّثر بعوامل متن ّوعة كالرتكيبة النفس َّية
وطبيعة الرتبية والبيئة الدين َّية والثقاف َّية والتأثريات السياس َّية واالقتصاد َّية.
وهذا يعني َّأن الرصاع يف املقام األ َّول قيمة معنو َّية ونفس َّية قبل أن تنتقل من الذات إىل الوجود ،من الذهن إىل
الواقع ومن التص ُّور إىل اللغة ،حيث تخضع لطبيعة السياق ،فتصطبغ بظروفه ومالبساته وتحدّياته ،لتتح َّول إىل قيمة
ماد َّية يصبح فيها فعل الرصاع ملموساً من حيث تأثريه وآثاره .لذلك ينبغي الرتكيز أ َّوالً عىل تك ُّون املفهوم ،ليس عىل
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والذهني أيضاً؛ هناك ينولد ويتش ّكل املعنى
النفيس
االشتقاقي  Etymologicalفقط ،بل عىل مستوى الوعي
املستوى
ّ
ّ
ّ
الذي تحمله أ َّية لفظة قبل أن تخرج إىل الوجود ،فتخضع لتوافق املجتمع ،وتصبح مصطلحاً معتمداً مبج َّرد ما يصطلح
الناس عليه.
ثم إ َّنه عادة ما ينرصف اإلنسان إىل مفهوم الرصاع يف بعده الواقعي املادّي دون أن يتأ َّمل جذوره السيكولوج َّية
َّ
والذهن َّية واالشتقاق َّية ،وهذا ما ينطبق عىل ال ّلغة بصفة عا َّمة ،التي نشأت أ َّول ما نشأت يف وعي اإلنسان قبل أن تنتقل
إىل الواقعَّ .
ولعل هناك من سوف يعزو الرتكيز عىل “ماد َّية” الرصاع أو الرصاع “املادّي” إىل طبيعة املجتمع املعارص
املعومل ،الذي ساهم يف إبراز ال ُبعد املاديّ لهذه القيمة ،فرت َّتب عن ذلك ظهور نظر َّيات معرف ّية يف هذا االتجاه ،كصدام
الحضارات ،والهو َّيات القاتلة ،وما بعد الحداثة ،وتفكيك التط ُّرف ،وغريها كثري .لكن ما يكاد ُيغفل يف هذه النقاشات
ثم تنتقل بعد ذلك إىل املجال اللغوي التواصيل قبل أن
الفكر َّية هو كون تلك الرصاعات تبدأ أ َّوالً يف سيكولوج َّية اإلنسانَّ ،
ترتجم عىل أرض الواقع يف شكل صدامات وحروب وعمل َّيات ميدان َّية.
بني سياسة الكلامت ومعركة املصطلحات
ينصب بالدرجة األوىل عىل مسألة الرصاع يف تج ّليها ال ّلغوي التواصيل؛ ُوأقدّم منوذجاً لذلك
َّإن السؤال اإلشكايل هنا
ُّ
مصطلح التط ُّرف (الدّيني) الذي بات يهيمن اليوم عىل لغة اإلعالم والسياسة واألدب والفكرَّ ،
كأن الرصاع الذي يشهده
امليدان يوازيه رصاع آخر عىل مستوى الخطاب واملفهوم ،وهذا ما أستعري له عبارة “معركة املصطلحات” التي نعرث
محمد عامرة يف كتابه حول معركة
عىل صدى لها لدى املف ّكر إدوارد سعيد يف حديثه عن “سياسة الكلامت” ،واملف ّكر َّ
املصطلحات بني اإلسالم والغرب.1
يتح َّدث إدوارد سعيد يف كتابه تغطية اإلسالم عن مفهوم سياسة الكلامت الذي يعني به الرتاشق بني الغرب واإلسالم،
وهو يتَّسم بـ”التحدي واإلجابة ،وفتح مجاالت تعبري َّية مع َّينة وإغالق غريهاُّ ،
وكل ذلك هو ما يش ّكل “سياسة الكلامت”
التي يحاول عن طريقها ّ
كل طرف إنشاء مواقف مع َّينة ،وتربير أفعال مع َّينة ،وفرض بدائل مع َّينة عىل الطرف اآلخر”.2
وهذا ُّ
يدل عىل َّأن الرصاع بني الغرب واإلسالم رصاع عىل مستوى الخطاب والرموز واملصطلحات ،ففي هذا املستوى
سيكولوجي ولغويّ ورمزيّ  .بل َّإن األطراف
تتش َّكل العوامل األوىل للمواجهة امليدان َّية التي ما هي إلاّ نتيجة لرصاع
ّ
املتصارعة تحدّد مس ّبقاً مواقفها وأفعالها وبدائلها من خالل سياسة الكلامت .وهذا ما ينطبق بشكل أو بآخر عىل معركة
ثم ترتجم يف ال ّلغة التخاطب َّية أو ال ّرمز َّية قبل أن ُتنزّل عىل أرض املواجهة.
التط ُّرف التي تبدأ يف الوعي والتأويلَّ ،
أ َّما مح ّمد عامرة ،فريى َّأن العالقة بني اإلسالم والغرب تنطبع باختالف معاين الكثري من املصطلحات املشرتكة بني
الطرفني ،ما يخلق التناقض واإلبهام ،ويجعل الحوار والتواصل ضعيفاً وباهتاً .يعبرّ عن ذلك بقوله« :إذا نحن نظرنا إىل هذه
األلفاظ واملصطلحات من زاوية «املضامني» التي توضع يف أوعيتها ،ومن حيث «الرسائل الفكر َّية» التي حملتها «األدوات/
 1ـ محمّد عمارة ،معركة المصطلحات بين اإلسالم والغرب ،مصر ،نهضة مصر.2004 ،

 2ـ إدوارد سعيد .)2006( .تغطية اإلسالم (ترجمة :محمَّد عناني) .القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع .ص .39
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ماسة وشديدة ،إىل ضبط معنى هذه العبارة ،وتقييد إطالقها وتحديد نطاق
املصطلحات» فسنكون بحاجة ،وحاجة َّ
الصالح والصالح َّية التي يشيع عمومها من عموم ما تحمل من ألفاظ» .3وقد تناول الباحث العرشات من املصطلحات
التي يختلف مفهومها بني االستعامل اإلسالمي والتوظيف الغريبّ ،ليثبت َّأن َّمثة معركة مصطلحات بني العاملني اإلسالمي
والغريب .غري َّأن تركيزه انرصف أكرث إىل التعارض الداليل القائم يف استعامل املصطلح الواحد مبعنيني مختلفني ومتضادَّين،
إذ ُّ
يدل يف اإلسالم عىل معنى ما يختلف جذر َّياً عن املعنى املعتمد يف الغرب.
يهم أكرث يف هاتني الرؤيتني هو جانب الرصاع الذي ينشأ أ َّوالً يف ال ّلغة والخطاب ،وميارس سلطة نافذة ومصري َّية
ما ُّ
عىل القرارات الواقع َّية ،فـ«سياسة الكلامت» هي التي تحدّد طبيعة التعامل السيايس والعسكريّ مع مختلف بؤر التو ّتر،
و«معركة املصطلحات» هي التي تكشف عن الفجوة املعرف َّية واإليديولوج َّية والنفس َّية بني الذات واآلخر .وملَّا نتأمل
مفهوم التط ُّرف يف ضوء هذا التص ُّور ،ندرك أ َّنه يحرض بشكل مك ّثف يف لغة اإلعالم والفكر والتخاطب ،حيث يخضع لقولبة
رمز َّية وتعبري َّية واستعراض َّية ،غري َّأن هذا الحضور الداليل يشوبه أكرث من خلل وإسفاف.
حول الراديكال َّية والتط ُّرف
َّإن معالجة مفهوم التط ُّرف ال س َّيام يف الخطاب ال ّلغوي التواصيل (اإلعالمي) ُتلقي بنا يف زخم من املصطلحات املثرية،
كاألصول َّية واألرثوذوكس َّية والراديكال َّية والتط ُّرف واإلرهاب .وعادة ما ُتستعمل هذه املصطلحات يف وسائل اإلعالم الغرب َّية
بشكل متقاطع وأحياناً متامثل ،رغم أ َّنها ال ُّ
تدل عىل اليشء نفسهُّ .
فكل مصطلح يختلف عن اآلخر من حيث حمولته
الدالل َّية وسياق تك ُّونه االشتقاقي والنفيس والتاريخي .بل َّإن أغلب هذه املفاهيم غربية املنشأ والسياق والرشوط ،غري
يتم إسقاطها عىل الواقع العريب اإلسالمي بشكل حريف وقرسي ال يراعي طبيعة الدّين والتاريخ وال ّلغة والثقافة.
أ َّنه غالباً ما ُّ
يتم فيها ربط ّ
كل ما هو ديني إسالمي بالتط ُّرف ،وإن كان اإلسالم يف روحه
وهكذا نشهد معركة مفاهيم حامية الوطيس ُّ
يتعارض مع التط ُّرف؛ فالقرآن الكريم الذي يزخر بقيم ومفردات ال َّرحمة والتسامح والسلم ،يوصم من قبل البعض بأ َّنه
كتاب يدعو إىل العنف والهيمنة والحرب.
كام َّأن َّ
كل مفهوم يحيل يف الذاكرة الغرب َّية عىل داللة سلب َّية عادة ما ُتلصق باإلسالم دون أيّ متحيص أو موازنة،
أرثوذوكيس ،رغم
فاإلسالم أصويل ،رغم َّأن األصول َّية  Fundamentalismترتبط يف التاريخ األورويب بالربوتستانت َّية ،واإلسالم
ّ
َّأن األرثوذوكس َّية  Orthodoxieمذهب مسيحي يدعو إىل العودة إىل أصول العقيدة النرصان َّية ،واإلسالم راديكايل ،رغم
َّأن الراديكال َّية  Radicalismترتبط تاريخ َّياً مبصطلح الراديكال َّية الليربال َّية الذي ظهر أواخر القرن التاسع عرش ،ويعني
املؤسسة الليربال َّية التقليد َّية ،وغري ذلك من اإلطالقات املصطلح َّية .وال ميكن
الراديكال ّيني التقدم ّيني الذين كانوا يواجهون َّ
تفسري هذا اإلسقاط املسف ّ
لكل ما يحمل نوعاً من التم ُّرد أو العصيان يف التاريخ الغريب عىل راهن اإلسالم إلاّ بنزعة اإلفراغ
السيكولوجي التي عبرَّ عنها مونتجومري وات بقوله« :يف عامل اليوم ،وبفضل ما أسهم به فرويد من أفكار ،نعلم ج ّيداً َّأن
الظلمة التي ينسبها املرء إىل أعدائه ما هي إلاّ إسقاط للظلمة الكامنة فيه هو ،والتي ال يريد االعرتاف بها .وعىل ذلك
 3ـ محمَّد عمارة ،معركة المصطلحات بين اإلسالم والغرب ،ط  ،2القاهرة ،نهضة مصر .ص .4 ،3
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فإ َّنه ينبغي علينا أن ننظر إىل الصورة الشائهة لإلسالم باعتبارها إسقاطاً ملا اكتنف عقول األوروبيني من جهالة» .4ومع َّأن
تتمسك بالرنجس َّية الغرب َّية
الغرب بلغ اليوم ذروة التقدُّ م املعريف والتكنولوجي ،إلاّ أ َّنه ما زالت توجد بني ظهرانيه طائفة ّ
التي تعترب اآلخرين أطرافاً ال معنى لها ،أو أطرافاً ُمهدِّدة يحقُّ للغرب كرس شوكتها عىل مستوى الخطاب والواقع.
فإن َّ
عىل هذا األساسَّ ،
كل مصطلح ينطوي عىل معنى لغوي ومفهومي نَّ
معي ،حقاً هناك نوع من التقاطع الداليل
تتمسك باملصادر األصل َّية عىل
بني بعض املصطلحات ،غري أ َّنها ال تعني اليشء ذاته .فاألصول َّية اإلسالم َّية التقليد َّية التي َّ
أساس التأويل الحريف ال تسعى إىل أيّ تغيري “راديكايل” ،بل تقف يف وجه أيّ تغيري من ذلك القبيل ،وتدعو إىل الطاعة
الكاملة ألويل األمر من الح َّكام واأل َّمئة ،فهي ال تش ّكل بذلك أيّ تط ُّرف يهدّد استقرار املجتمع .وتحيل األصول َّية اإلسال َّمية
هم لها يف الحارض وال يف السياسة وال يف السلطةَّ .إن شغلها
بهذا املعنى عىل األرثوذوكس َّية املسيح َّية واليهود َّية التي ال َّ
الشاغل هو العودة إىل املايض ،والعيش هناك يف نوع من الرجع َّية السلب َّية .وهذا ما يختلف عن األصول َّية الربوتستانت َّية
تاريخي عىل أزمة الكنيسة الكاثوليك َّية ،وهي تحمل مرشوعاً الهوت َّياً جذر َّياً ترجم عىل أرض الواقع
التي ظهرت كر ّد فعل
ّ
األورويب منذ أن أطلق مارتن لوثر أطروحاته الخمس والتسعني عام  .15175لتشهد أوروبا حركة راديكال َّية دين َّية ساهمت
الحقاً يف ظهور الربوتستانت َّية املسيح َّية كفرع أسايس يف الدّين املسيحي إىل جانب األرثوذوكس َّية والكاثوليك َّية.
فإن ترجمة مصطلح الراديكال َّية إىل التط ُّرف أو التشدُّ د ليس يف مح ّلهَّ ،
من هذا املنطلقَّ ،
ألن التط ُّرف نزعة فكر َّية
أو أخالق َّية ال تعني بالرضورة إحداث تغيري مح َّدد ،ربمَّ ا قد تش ّكل سبباً نحو هذا التغيري ،لكن ليس دامئاً .يف مقابل ذلك،
تسعى الراديكال َّية إىل تغيري جذري نَّ
يتم دوماً عن طريق العنف واإلكراه واإلرهاب ،إذ هناك حركات راديكال َّية
معي ،وال ُّ
واإليديولوجي .لذلك ميكن اعتامد لفظة الجذران َّية كمعادل لغوي يف ترجمتنا ملصطلح ال ّراديكال َّية.
تبنَّت التغيري الفكري
ّ
وتعج وسائل اإلعالم الغرب َّية مبختلف األمثلة عىل طريقة التعامل مع مسألة التط ُّرف ،أتو ّقف يف هذا الصدد عند
ُّ
ّ
وسائل اإلعالم البلجيك َّية الورق َّية والرقم َّية ،التي نرشت يف شهر يناير  2017عنواناً
بالخط العريض مؤدَّاه :الوالون تبدأ
 24مرشوعاً ض ّد ال ّراديكال َّية .6وهو عنوان لقصاصة إخبار َّية قصرية ج َّداً منقولة عن وكالة األنباء  ،Belgaتتك َّون من 71
كلمة مو َّزعة عىل ثالث فقرات قصرية ،ال تعكس يف الحقيقة العنوان اللاّ فت والبرَّ اق املوضوع لها ،أل َّنها مل تتع َّرض إىل
نزعة الراديكال َّية  Radicalismنفسها كام يشري العنوان ،بل تتع ّلق بإطالق مشاريع تستهدف مواجهة عمل َّية الراديكال َّية
 ،Radicalizationnوعادة ما ترتجم هاتان اللفظتان معاً يف اللغة العربية خطأ إىل التط ُّرف ،يف حني َّأن اللفظة األوىل �Radi
 calismتعني النزعة الجذر َّية أو الجذران َّية ،ويقصد باللفظة الثانية  Radicalizationالعمل َّية التي تجعل شخصاً ما يتبنَّى
ثم َّإن هذه القصاصة اإلخبار َّية ال توضح املقصود من الراديكال َّية؛ هل الراديكال َّية
الفكر الجذراين أو يصبح “راديكال َّياً”َّ .
املقصودة هي الراديكال َّية بوجه عا ّم أم الراديكال َّية “اإلسالم َّية” بالخصوص؟ وهكذا يكشف هذا املثال البسيط والقصري
 4ـ مونتجومري وات ،)1403-1983( ،فضل اإلسالم على الحضارة الغربيَّة ،ط( 1ترجمة :حسين أحمد أمين) .القاهرة ،مكتبة مدبولي ،ص .113
5 . Luther, M. (2012) 95 stellingen. Middelburg: Stichting De Gihonbron.
6 . De Morgen. (10 januari 2017) ‘Wallonië start 24 projecten tegen radicalisme’. http://www.demorgen.be. Geraadpleegd op 3
maart 2017.
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عن تناقضات متن ّوعة يف التعامل مع مسألة التط ُّرف والجذران َّية ،ال س َّيام وقد صدر عن وكالة أنباء من حجم  Belgaالتي
م َّر حوايل قرن عىل تأسيسها يف  ،1920وتحتضن  135إعالم َّياً وموظفاً ،وتنرش سنو َّياً حوايل  231ألف رسالة إخبار َّية و150
ألف صورة ،وتصل أرباحها إىل  17مليون يورو سنو َّياً.7
لكن ما موقع مصطلح التط ُّرف يف هذه املعادلة اللغو َّية املع ّقدة التي عادة ما ُيربط فيها مبصطلحات متن ّوعة قريبة
أو بعيدة منه دالل َّياً أو يشحن مبا قد ال يحتمله من املعاين واإليحاءات؟ أو باألحرى :ما التعريف األنسب ملصطلح التط ُّرف
حتَّى نتجاوز املعركة ال ّلغو َّية وال ّرمز َّية التي يخلقها غموضه االشتقاقي والداليل يف الذهن والواقع؟
التط ُّرف يف مواجهة وسط َّية اإلسالم
َّإن املعادل ال ّلغوي للفظة التط ُّرف يف الكثري من ال ّلغات األوروب َّية املعارصة هو  ،Extremismوتستعمل يف ال ّلغة
العرب َّية مرادفات قريبة من هذا املعنى كالتشدُّ د والتز ُّمت .و ُيع َّرف هذا املصطلح يف املعاجم العرب َّية بكونه نقيضاً
لالعتدال والوسط َّية ،وذلك تأسيساً عىل الداللة املعجم َّية األصل َّية ،حيث تشتقّ لفظة التط ُّرف من الجذر الثاليث (طرف)،
“حدُّ اليش ِء َو َح ْر ُفهُ”ُّ ،
ويدل أيضاً عىل عدم الثبات يف األمر ،واالبتعاد عن الوسط َّية ،والخروج عن املألوف ومجاوزة
وهو َ
الحدِّ ،وال ُبعد عماَّ عليه الجامعة .ويضيف لسان العرب إىل ذلك معنى «االبتعاد عن الوسط والوقوف يف الطرف» .وفض ًال
َ
عن ذلك ،تعترب املعاجم ال ّلغو َّية َّأن لإلنسان طرفني :لسانه وذكره ،وك ّلام مال إىل أحدهام أصبح متط ّرفاً أو تط ُّرفاً! ورجل
طرف ومتطرف ومستطرف :ال يثبت عىل األمر .وامرأة مطروفة :تطرف الرجال ،أي ال تثبت عىل واحد.8
تأسيساً عىل هذه التعريفات ال ّلغو َّية واملعجم َّية يتَّضح َّأن مصطلح التط ُّرف املشتق من الجذر «طرف» يعني نقيض
التوسط ،ليس باملفهوم الفيزيقي الذي يشغل فيه الوسط مساحة مح َّددة بني طرفني ،بل باملفهوم املعياري
الوسط أو ُّ
الذي يحيل فيها ّ
كل متوقع عىل قيمة أخالق َّية أو إيديولوج َّية مع َّينة؛ فالوسط يشري إىل االعتدال أو التوفيق ،واليمني يعني
املحافظة ،واليسار يرمز إىل التقدّم َّية .واإلنسان الذي يخرج عن حدود الوسط أو املركز ُينظر إليه بأ َّنه يكرس املألوف،
وينحرف عن الجامعة ،ال س َّيام عندما يغلو يف الخروج ،ويبتعد أكرث عن القيم املعتادة ليس يف الوسط فقط ،بل يف اليمني
واليسار التقليدي أيضاً ،ما يرت َّتب عنه إ َّما تط ُّرف مييني ،وإ َّما تط ُّرف يساري.
ومل ْ
يخ ُل املصدر األ َّول للترشيع اإلسالمي الذي هو القرآن الكريم من ورود لفظة الطرف يف مثانية مواضع مبعانٍ
مختلفة ،منها ثالثة مواضع بداللة واحدة ،وهي اآلية  48من سورة الصافات (وعندهم قارصات َّ
الطرف عني) ،واآليتان
الطرف أتراب)( ،فيهن قارصات َّ
 52و 56من سورة الرحمن؛ (وعندهم قارصات َّ
الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان).
وأثناء مراجعة تفاسري القرآن الكريم ُي ْل ُ
حظ َّأن قارصات َّ
الطرف تعني حابسات األعني عىل أزواجهن ال ينظرن إىل غريهم.
وحسب استيعايب لهذا التأويل يبدو يل َّأن األزواج هنا مبثابة «الوسط» الذي تتمسك به هؤالء الزوجات اللوايت ال ميلن
إىل «طرف» غريه.
 7ـ ينظر الموقع الرّ سمي للوكالةwww.belga.be :
 8ـ ابن منظور( .بال تاريخ) .لسان العرب .القاهرة :دار المعارف .ص .2657-2661
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التوسط،
و ُيستنبط أيضاً من التحديدات املذكورة أعاله َّأن مفهوم التط ُّرف يتَّسم بجملة من األوصاف مثل :عدم ُّ
معي ،عدم الثبات عىل أمر نَّ
الخروج عن الوسط إىل طرف نَّ
معي ،عدم االلتزام .وهذه ك ّلها أوصاف تنطبق عىل الشخص
التوسط فقطَّ ،
ألن هناك من الناس من يقف يف طرف نَّ
معي ،غري
املتط ّرفَّ .
ثم ال ميكن حرص معنى التط ُّرف يف صفة عدم ُّ
معيَّ ،
ومتمسكاً بقيم مجتمعه .وهناك أيضاً من الناس من ال يثبت عىل أمر نَّ
ألن ُسنَّة الحياة
أ َّنه يبقى متسامحاً يف تعامله
ّ
تقتيض التجدُّ د والتغيرُّ  ،لذلك َّ
فإن مفهوم التط ُّرف ال يكتمل وال يستقيم إلاّ بحضور أغلب هذه األوصاف واملالمح.
السنَّة النَّبو َّية مبواقف ترفض َّ
كل مظاهر التط ُّرف والغلو ،وتجدر اإلشارة هنا إىل الحديث النَّبوي حول
وتزخر ُّ
املتنطعني ،حيث ورد َّأن الرسول ـصلىّ الله عليه وس ّلم ـ قال ثالثاً :هلك ّ
ّ
املتنطعون« ،أي املتع ّمقون املغالون املجاوزون
ّ
والتنطع بهذا املعنى ال يختلف عن التط ُّرف
الحدود يف أقوالهم وأفعالهم» ،كام جاء يف حاشية رشح النّووي عىل مسلم.9
الذي قد يصدر عن أيّ شخص ّ
توجهه الفقهي أو املذهبي؛ فاألصويل الذي يبالغ يف ّيل النّصوص الرشع َّية
بغض النظر عن ُّ
إىل الدرجة التي تجعلها تتعارض مع روح اإلسالم قد يكون ّ
متنطعاً ومتط ّرفاً ،والعقالين الذي يغلو يف توظيف النّظر العقيل
والفلسفي قد يكون أيضاً مجاوزاً ومتط ّرفاً .أ َّما القتايل الذي يخضع النصوص الدين َّية إليديولوج َّيته املذهب َّيةَّ ،
فإن تط ُّرفه
َّ
يتخطى َّ
كل املعايري الدين َّية واملنطق َّية والعرف َّية.
ونخلص هنا إىل ثبت ثالث مسائل جوهر َّية تعرتي توظيف مصطلح التط ُّرف يف املجال ال ّلغوي املعارص :أ َّولها أ َّنه
يتم التمييز يف أحيان
عادة ما تستعمل لفظة التط ُّرف يف تداخل أو متاثل مع غريها من األلفاظ القريبة منها داللة ،بل وال ُّ
كثرية بني الجذران َّية  Radicalismمن جهة والتط ُّرف  Extremismمن جهة أخرى .وثانيها َّأن مفهوم التط ُّرف ال ّلغوي
يتأسس عىل الوسط َّية
واملصطلحي والفقهي يثبت َّأن هذه القيمة السلب َّية تتعارض مع مبادئ الدّين اإلسالمي الذي َّ
واالعتدال .وثالثها َّأن التداول اإلعالمي والفكري الغريب للتط ُّرف غالباً ما يتَّسم بالتعميم واإلسقاط ،إذ تكاد تنعدم اإلشارة
إىل موقف اإلسالم الحقيقي من سلوك التط ُّرف ،وهو موقف رفض وإنكار.

 9ـ النووي ،أبو زكريا (1416هـ 1996 -م) .شرح النووي على مسلم (رقم الحديث .)2670 :القاهرة ،دار السالم.
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توحيد
تعريب :فيصل سعد

تعريب مادّة :توحيد  ،TAWHIDدانيال جيامري ،دائرة املعارف اإلسالم َّية ،بالفرنس َّية ،ط ،2ص.417
يعني التَّوحيد يف األصل االعتقاد َّ
بأن الله واحد واإلقرار بذلك ،أي االعتقاد بوحدان َّية الله ،مثلام يعني عند املسلم
الشهادة يف اإلسالم «ال إله إلاّ الله» .وغالباً ما ُتس ّمى هذه َّ
ينص عليه الركن األ َّول من َّ
الشهادة األوىل
االعتقاد واإلقرار مبا ُّ
سمى أحياناً «سورة اإلخالص  »112سورة التوحيد التي تقولَّ :إن الله أحدٌ وإ َّنه ال ُك ُف َؤ
بالتحديد «كلمة التوحيد» ،مثلام ُت َّ
لَ ُه (انظر تفسري الطربيس).
وإِذا كان مصطلح «توحيد» نفس ُه غري موجود يف القرآن« ،وكذا األمر مع صيغته الفعل َّية « َو َّحدَ»َّ ،
فإن املبدأ القائل
َّإن الله وحيد حاضرِ ٌ فيه العديد من امل َّرات ّ
بالطبع .وحتَّى نكتفي بهذه األمثلة َّ
وص ُف ثالث عرشة م َّرة ِبأ َّنه
فإن الله ُي َ
«إله واحد» .وقيل يف تسع وعرشين مناسبة يف شأنه «ال إله إلاّ هو» (دون احتساب صيغ أخرى مامثلة لها يف املعنى)،
ُّ
كل ذلك يف الغالب خالفاً للمرشكني (انظر شرِ ْك) ،وأحياناً كذلك خالفاً للمسيحيني (النّساء ،171 ،4املائدة ،73 ،5التوبة،9
 ،)31بل لليهود (التوبة ،31 ،9أو للوثنيني (النحل .)51 ،16
املتك ّلمون من جهتهم يسعون ،وهم غري راضني باالستدالل باآليات اآلنفة ال ّذكر ،إىل الربهنة عىل وحدان َّية الله عقل َّياً،
وحجتهم يف ذلك هي «التامنع» .ويقولون :لو كان َّمثة إلهان ،فسيكون بينهام يف لحظة أو يف أخرى تنازع بني إرادتني.
َّ
ومبا أ َّنه يتع َّذر أن تتح َّقق إرادتاهام املتعارضتان يف الوقت ذاته ،فإ َّنه سيتَّضح يف الحني َّأن أحدهام غري قادر ،أو قد يكون
كالهام كذلك ،فإ َّنه لن يكون الكائن العاجز إلهاً (انظر د .جيامري ،مذهب األشعري ،باريس  ،252-254 ،1990مع املراجع
الحجة يف القرآن (األنبياء  )22 ،21يف قوله﴿ :لَ ْو َك َان ِفي ِهماَ
الـمدْرجة) .وفيام عدا ذلك َنز ُ
ْعم أ َّننا نرى إرهاصات هذه َّ
ُ
آلـِ َه ٌة إِ َّال الل ُه لَ َف َس َد َتا﴾.
خاص َّية لإلسالم ،فال نستغرب َّأن بعض املؤ ّلفني َع َن ْوا بعبارة أهل التَّوحيد
أ َّما وقد أضحى اإلقرار بعقيدة التَّوحيد ّ
السني ابن خزمية (كتاب التوحيد ،طبعة هراس ،بريوت ،1973 ،ص،306
أحياناً مجموع املسلمني .فمن بني هؤالء املحدّث ّ
واإلمامي الشيخ املفيد( ،أوائل املقاالت ،ط ،النجف  ،1973ص ،128 ،127 ،124 ،120 ،119 ،117وانظر
)329 ،327 ،325
ّ
«املوحدون» املرجع نفسه 118, 121, 123, 125, 131 ،وكذلك األشعريّ (املقاالت ،فايزبادن  ،1963ص
رواية مشابهة يف
ّ
ثم
 .)571 ،326 ،146غري َّأن بعض الحركات اإلسالم َّية زعمت متثي ًال للعقيدة التوحيد َّية الخالصة أحسن من غريها ،ومن َّ
احتكرت التسمية ،ومثال ذلك :املعتزلة الذين ُي َس ّمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل (انظر معتزلة) ،وأحياناً حتَّى أهل
التوحيد فقط (قارن بالبزدوي ،أصول الدّين ،القاهرة  ،35 ،1963وابن معني النسفي ،التبرصة ،دمشق ،1990ص 200
املوحدون] أتباع املهدي بن ُتومرت).
املوحدين [انظر ّ
(وكذلك ّ
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وقد أدَّى مفهوم «التوحيد» يف األدب َّيات الصوف َّية إىل تأ ُّمالت عميقة ،وهكذا أصبح من مفهوم بسيطِ تجربة روحان َّية.
للج َن ْي ِد بني أربعة مستويات منهَ :بدْءاً مبج َّرد اإلقرار بوحدان َّية الله التي يكتفي بها املؤمنون العاديون،
نص مشهور ُ
ويف ّرق ّ
الخاصة ،وخاللها َت ْفنَى املخلوقات ك ّل َّياً أمام خالقها مح ّققة بذلك الفناء يف التوحيد (راجع :ر.
وصوالً إىل املرتبة العليا
َّ
الج َن ْيد ،التّعاليم الروح َّية ،باريس ،1983 ،ص ،)152-150ويقرتح الغزايل (يف اإلحياء ،ط ،القاهرة  ،1968ج ،IV
دُولَ ْد ِر َيارُ ،
خاصة حول مقاالت الصوفيني يف التوحيد( :رسالة القشريي ،القاهرة،1974 ،
 )305تصنيفاً شبيهاً يف جزء منها ،وانظر َّ
.)581- 588
َّإن أهم َّية عقيدة التوحيد يف اإلسالم ،رغم َّأن األمر يتع ّلق هنا يف الواقع بصفة من صفات الله ،تجعل كلمة التوحيد
تأخذ يف بعض الحاالت داللة أ ْو َس َع .وتعني عند العديد من علامء الكالم عن الله وعن وجوده وعن صفاته املتعدّدة:
«تم الكالم يف التوحيد» ،وكذلك عند الحنبيل أيب
هكذا نجد عند عبد الج ّبار املعتزيل (انظر ا ُمل ْغ ِني ،259 ،V ،و ،1.1قولهَّ :
ي ْعىل يف (التوحيد ،بريوت  ،)385 ،1874بل أكرث من ذلك نجده أحياناً يف عناوين مؤ ّلفات عديدة تحت اسم «مجموع
أصول الدّين» ،كام تع ّرفها املدارس الكالم َّية التي تنتهي الكلمة إىل الداللة عليها ،وهكذا ينسحب األمر من جملة ما
اإلمامي ابن بابويه ،أو عىل «رسالة
ينسحب عىل كتاب التوحيد للامتريدي ،وعىل الكتاب ذي العنوان نفسه للمتك ّلم
ّ
ملحمد َع ْبدُ ه ّ
املتأخرة كثرياً .وعادة ما تعني عبارة «علم التوحيد» (بل التوحيد فحسب) يف االستعامل الحايل
التوحيد» َّ
اإلسالمي ،باريس
علم التوحيد عا َّمة ،ومت ّثل املرادف الحديث لعلم الكالم (راجع :فاردي ،أنوايت ،املدخل إىل علم الكالم
ّ
 ،1948فهرس املصطلحات التقن َّية ،أسفل التوحيد).
خاصة ابن م ّت َو ْيه ،املجموع يف املحيط ،I ،بريوت ،1965
ببليوغرافيا :انظر حول برهنة علامء الكالم عىل وحدان َّية اللهَّ ،
 ،226) ،215الجوينيّ ،
النسفي ،التبرصة ،98 ،81 ،والشهرستا ّين ،نهاية
الشامل ،اإلسكندر َّية  )345-401. 1969وأبا املعني
ّ
األقدام ،أكسفورد .90- 102 1934
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التوحيدية
العنف واألديان
َّ
تعريب :فيصل سعد

النص األص ّ
يل:
ّ
Paul valadier, violence et monothéismes, revue études, juin 2006, p-p 755-764.
َّإن انتشار العنف أمر الفت لالنتباه ،حتّى إ َّنه قد يحقّ لنا أن نصف العرص الحارض مع عامل االجتامع األملاين
العاملي إىل اإلبادة الجامع َّية ال ّلذين َو َصماَ
ولفغانغ سوفسيك ( )wolfgang sofskyبأ َّنه عرص الخوف؛ َف ِمنَ اإلرهاب
ّ
العرش َّية األخرية ،وصوالً إىل األوبئة التي أبادت ُأ َم ًام وأجياالً ِبأ ْك َم ِل َها ،أو اكتساح املجاعات لبعض القا َّرات ،التي يرعاها
فساد األنظمة السياس َّية ،أو تهاون املسؤولني مروراً باإلهانات التي تس ّلطها مختلف أشكال التح ُّرش الجنيس ،دون أن
ننىس الدَّمار الذي يلحق البيئةَّ .إن القامئة طويلة ومؤثرة ،تقطع األنفاس .أضف إىل ذلك الحروب التي ليس النزاع يف
العراق (مارس  )2003سوى متثيلها املقلق األخري .وعىل كون اإلنسان ضح َّية هذه الفظاعات ،بل إ َّنه يبدو عىل درجة من
العدوان َّية كافية لجعله ي ّربرها ،ويجد الدوافع العقل َّية ملتابعة هذا السباق الجامح.
َولَربمَّ ا نَّ
يتعي علينا أمام هذا التعدُّ د يف أشكال العنف أو رضوبه أن نقاوم تلك اإلغراءات يف البحث عن سبب وحيد
حمل َّ
كل خطايا العامل .ولربمَّ ا نَّ
يتعي عىل عقل رشيد أن ميتنع عن
وتفسري بسيط ومسؤول ومح َّدد بوضوح وكبش فداء ُي َّ
وضع ّ
يتوجب ح ّقاً أن نتساءل عن هذا
كل الفظاعات املذكورة آنفاً يف س ّلة واحدة ،وأن يعزوها إىل أصل مشرتك ،بل لع ّله َّ
اإلطناب يف أشكال العنف املتجدّدة باستمرار .لكن هذا هو تحديداً السؤال الذي ميكن أن ُي ْفضيِ بنا إىل استنتاج مفاده
َّأن العنف يف الحقيقة أضحى متع ّذر التمييز ،وأ َّنه رضب من ال ّلهو الفارغ أو االفرتايض ،وال يتناسب مع أيّ واقع ميكن
تحديده أو ُيعزى إليه .و ُيعدُّ جون بودريار الوجه املشهور للدارسني الذين ال يرون العنف أمراً واقعاً ،حتَّى إ َّنهم ال يرون
فيه سوى مجال فارغ من العالمات من غري املجدي البحث فيه عماَّ يتح َّكم فيه.
عىل َّأن املوقف املفاجئ أكرث هو َّأن الكثريين ال يثبتون أمام املنطق الذي يعترب العنف قض َّية مصري َّية حاسمة ومتم ّيزة
أكرث من غريها .وهنا يكون الدين ،بل األديان التوحيد َّية بالخصوص ،كبش فداء لتقديم صورة عن أحداث جارية وج َّذابة.
ومن البداهة أن تتخ َّفى أشكال اإلرهاب يف العامل وراء أعذار دين َّية .وهذا أسامة بن الدن يضاعف يف ّ
كل بيان من بياناته
الصليبيني .وال يخىش
من ذكر املراجع املستندة إىل اإلسالم ،ويدعو املؤمنني «الصادقني» إىل جهاد الك َّفار وجهاد اآلخرين ّ
من إثارة حرب جديدة بني األديان والحضارات .وال يقترص األمر عىل هذه الترصيحات املعادية ،مَّ
وإنا يتعدَّاه إىل جرائم
فإن َّ
مؤسسات بالغة التعقيد .ومن هذا املنطلق َّ
كل مؤمن ،مسل ًام كان أو غري مسلم ،يجد نفسه ُم ْخترَ َقاً بهذا
تأمر بها َّ
النّداء إىل الوحش َّية .ويجد نفسه إىل ح ٍّد ما مدع َّواً إىل مساءلة دين َّية حتى ينزّهه من ّ
يقيم ،أو كان قد أقام
الشك يف أ َّنه ُ
يف املايض ،أشكاالً مامثلة من الوحش َّية .لكن ميكن لهذه التوظيفات النفع َّية للدين أن ت ّربر ما نسمعه يف غالب األحيان يف
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أ َّيامنا هذه؛ من ذلك وضع التوحيد يف حالته هذه موضع ٍّ
شك ،بل األكرث من ذلك تحايك هذه التوظيفات دعوة «جورج
ولكر بوش» إىل الله يف ا ّتجاه األصول َّية املسيح َّية نداء ابن الدن .فكيف ال تكون حرية العقول يف هذا السياق تا َّمة؟
تهمة ثقيلة
من مل يسمع هذه األحكام القطع َّية؟ فبموجبها ُتعدُّ األديان التوحيد َّية ُبؤراً للعنف تغ ّذي لدى املؤمنني بها نزعات
تكاد ال تقه ُر يف إلغاء اآلخر باسم الحقيقة املنزَّلة التي يزعمون امتالكها ،وباسم الله الواحد الذي يفرضون ،وتح ّركهم ك ّلهم
النزعة إىل العنف نفسها .ومن غري املجدي إىل ح ٍّد ما الرجوع إىل نصوصهم املقدَّسة لوضع ح ٍّد للجدل .وتقول الصيغة
التالية التي كتبت عن اإلسالم ،وهي أكرث توصيفاً« :ليست القض َّية أن تعرف ما يقوله القرآن حقيقة (املشار إليها يف املقال)
ألن معناه ،شأن ّ
َّ
نص مقدَّس ،متعدّد الداللة وخاضع للقراءة والتأويل ال ّلذين ينشئهام الناس عنه .وت ّربر التوراة التّهم
كل ّ
ديسيز» .وهكذا تتقارب التوراة والقرآن يف تربير الجرمية والقداسة .إ َّنه حكم مقتضب ّ
بكل
الدين َّية كام ي ّربرها «فرنسوا ّ
صيب ثالثة عصافري بحجر واحد .واألديان الثالثة اليهود َّية واملسيح َّية واإلسالم تجتمع يف
ما يف الكلمة من معنى ،مبا أ َّنه ُي ُ
اإلنكار نفسه .عىل َّأن ذلك ليس بوجه عا ّم ،إذ ال ميكننا أن نعرف من القرآن ما يقوله حقيقة ،بينام ت ّربر التوراة التهمة
الدين َّية رصاح ًة (أين ومتى وكيف)؟ لن نعرف ذلك أل َّنه ينبغي أن يحدث من تلقاء نفسه.
البديهي َّأن حججاً أكرث ج ّد َّية ميكن أن تدعم هذه األحكام .وسيقال :إذا كان التوحيد أداة عنف بني أيدي
ومن
ّ
تحل َّ
الناس ،فإ َّنه حرصيّ الداللة و ُك ْليا ّين ومتشدّد ،أل َّنه حامل لحقيقة واحدة ينبغي أن َّ
محل ّ
كل الحقائق األخرى .وكيف
ال ت ّربر ّ
كل الوسائل حتى األكرث إجراماً باسمه أو تحت طائلته؟ وهنا يستعمل نيتشه ـكام هو الحال يف الغالب ـ دلي ًال هو
الذي بالفعل مياثل إرادة الحقيقة بأيّ مثن ِبحكم إله واح ٍد أحد .وهو أ َّول من كفر بتعدُّ د اآللهة .وال أه ّم َّية لكون نيتشه
ّ
ثم سنقابل التوحيد السجا َّيل
أدرك الفارق الذي تحت تأثري البالغات الشفو َّية
املضخمة يفتح املجال لتفكري مع َّقد .ومن َّ
ثم هو سل ِم ّي
في بالحساسيات بل بالل ّذة
برشك مرت ّفق
واملهيمن ٍ
وجمعي ومتسامح ومنفتح عىل التن ُّوع َ
والحس ،ومن َّ
ّ
وح ّ
ّ
نسجل إىل أيّ ح ّد يكون ديونيزوس املت َّخذ رمزاً
ُم ْف ِر ٌح .وهنا كذلك سيلجأ نيتشه إىل اإلنقاذ مجدّداً دومنا اهتامم كبري بأن ّ
اإلغريقي ،كام أوصله إلينا مؤلفو املآيس.
إله َّياً ،بالنسبة إليه هو إله التمزيق املتجدّد ،ودومنا احرتام كذلك لتعدُّ د اآللهة
ّ
سلمي الب ّت ّة ،بل ُمض ّلل للوعي اإلنسا ّين وقد مزَّقه حسد اآللهة.
فهو غري
ّ
ويف حقيقة األمر مثلام ذكرنا آنفاً مل تعرف أشكال التوحيد الصادرة من التوراة املصري نفسه من اال ّتهام بالتساوي.
وأن الرجوع إىل معاداة السام َّية يقطع الطريق أمام ّ
البديهي َّأن التوحيد اليهوديّ ُي ْف ِل ُت من النقدَّ ،
كل تهمة باطلة
ومن
ّ
من األصل .أ َّما اإلسالم ،فغالباً ما يمُ َ َّجدُ فيه التسامح .وتتّخذ اإلشارة إىل األندلس يف العصور الوسطى صورة ضامن ال جدال
فيه ،حتَّى إن تحالف املسلمون مع أقل َّيات يهود َّية ومسيح َّية فاعلة ونشيطة .وهو سياق يفسرّ إىل ح ٍّد بعيد تسامح
اإلسالم يف ذلك العرص .وحتى إن حصل هذا األمر خارج الحقبة السعيدة املحدودةَّ ،
فإن وضع الك َّفار داخل أرض اإلسالم
املهمشة واملحرومة يف الغالب من الحقوق املعرتف بها لآلخرين.
هو وضع األق ّل َّيات يف أهل الذ َّمة ،أي َّ
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املسيحي نفسه ُيشار إليه أساساً بأ َّنه سبب يف العنف .وصحيح أ َّننا نعرفه أكرث من األديان
وفجأة وجد التوحيد
ّ
التوحيد َّية األخرى دون ّ
شك مبا أ َّنه وسم الغرب ،إذ ميكن لحقيقة بديه َّية مض ّللة أن تهمل الرباهني :من ذلك َّأن بعض
اإلشارات إىل الحروب الصليب َّية وإىل محاكم التفتيش والم ُ َال َحقة تحقق الضامنات التاريخ َّية الرضور َّية الكافية .ويصلح
خاصاً ج َّداً،
مثال إيرلندا الشامل َّية بوصفه مثاالً مضا َّداً ملثال األندلس مرجعاً ال جدال فيه ،حتى إن كان وضع هذه البالد َّ
ويجسد
وحتَّى إن كانت الكنائس الكاثوليك َّية والربوتستانت َّية املتفقة فيام بينها إىل ح ٍّد بعيد بتحالفه فيها ض َّد اإلرهاب.
ّ
النقاش الدائر من جهته حول انضامم تركيا إىل اال ّتحاد األورو ّيب كل َّياً هذا الحكم املسبق .و ُيتَّهم املوقف املعادي لهذا
االنتامء املستقب ّ
مسيحي متح ّيز وبارد رغم تقديم عدد من الحجج األخرى الجغراف َّية والتاريخ َّية أو
يل بالدفاع عن فريق
ّ
الس َّياس َّية ذات األهم َّية .لكن ُنقلت األسباب املقرتحة وفسرّ ت من ُ
قبل تفسرياً بني السطور يستعرضها .وال يعدو أن يكون
اإلسالمي .وهكذا ُي ْس َت ْب َعدُ التساؤل عن قدرة تركيا املنقسمة يف
هذا التفسري خوف أوروبا املسيح َّية القديم من العامل
ّ
العمق وغري املستق َّرة دين َّياً بال ّ
بالسيف ،وحيث احرتام األق ّل َّيات غري مضمون ،وال
شك ،وحيث يدافع العسكر عن الالئك َّية َّ
ـالسيايس تحت الطاولة يف
الثيولوجي
حتَّى التخ ّلص من ماضيها يف إبادة األرمن ،وحيث من املدهش مالحظة االستمرار
ّ
ّ
النقاشات التي تمُ َ َّر ُر عىل أ َّنها علامن َّية ودستور َّية.
ضعف االدّعاء
يخلط الجدل ،كام هو الحال دامئاً ،األحداث والحجج بطريقة مبهمة .ويبدو إذن من الصعوبة مبكان إلقاء يشء من
ثم فإ َّنه ،بعيداً عن النقاشات التاريخ َّية أو الظرف َّية ،من اللاّ فت َّأن الذي يشجب عنف
الضوء حيث يغيب الوضوح ،ومن َّ
األديان التوحيد َّية يتّهم باألساس عنف األديان األخرى ،ولذا فهو عنف ال يشارك فيه بداهة من حيث املبدأ .وهذا هو
بال ّ
شك ّ
ثم الربيء ،بينام يظلم املؤمنون
الفخ الذي يقع فيه الشاجب للعنف الذي يكون مع ذلك يف موضع املتَّهم ،ومن َّ
الص َح ِف ُّي ال َع ِج ُل مياثل بالعنف
بالديانات التوحيد َّية املختلفة واملجتمعة عىل اإلنكار نفسه يف اإلدانة نفسها :فالخب ُري أو ّ
من يرسمهم هكذا بطريقة كاريكاتور َّية مس ّبباً -فض ًال عن ذلك -عداوات وردود فعل سلب َّية ال مت ُّر بدورها دون أن تل ّوث
النقاش .فقد يكون لنا الحقّ إذن يف أن نطلب ق ْدراً أكرث من االحرتام ،مبا فيه احرتام األديان .لكن يعتقد الناقد حقاً أ َّنه
ويتعجب دون ّ
شك من أن يباغت متل ّبساً بضالله يف حني يعتقد أ َّنه بريء.
فوق هذه التجاوزات،
َّ
والتعصب إذا استعملنا
لكن هل هذا ممكن؟ لقد اقتنع «آخر القادمني» حسب عبارة نيتشه بتف ُّوقه عىل الجهل
ُّ
خارجي من العقالن َّية ،وهو
الخفي وذات متظهر
اللغة الفلسف َّية لعرص األنوار ،التي مل تكن يف ح ّد ذاتها خل َو ًة من العنف
ّ
ّ
عىل درجة من هذا االقتناع بحيث يعتقد أ َّنه قادر عىل سحق «الخسيس» دون رضرَّ ،
ألن «الخسيس» يف نظره ليس
شخصاً ح َّياً يعايشه وييسء إليه من ناحية ،ومن ناحية ثانية أل َّنه عىل درجة من اليقني فيام
سوى كائن مج َّرد ،وليس َّ
يعتقده ،بحيث تبدو له أحكامه صحيحة بالق َّوة ،وهو يعتقد أ َّنه ال يؤاخذ مؤمنني حقيق ّيني مبا أ َّنه يستعيض عنهم بهو َّية
«التوحيد» ،وهو تجريد يعتقد َّأن بإمكانه تركيز هجومه عليه فض ًال عن كونه مياهيه ببعض السامت الكاريكاتور َّية .إلاّ
أ َّنه ميارس بذلك هيمنة الحقيقة التي كثرياً ما ي ْن َت ِقدُ َغ رْ َيهُ َع َل ْي َها ،ويف الحقيقة جاء «آخر القادمني» من ّ
كل النواحي ،أل َّنه
ال ينتمي إىل يشء يف ّ
يتحمل وزر أيٍّ منها
كل ما له ِص ٌلة بوجوده ،ويرى نفسه عىل حقٍّ يف االستهانة باملعتقدات ،أل َّنه ال َّ
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السطحي وببعض املقاطع من
ّيني ال يحتفظ منه إلاّ بالظاهر
ّ
(أو هكذا يعتقد عىل األقل) .وأل َّنه يجهل طبيعة اإلميان الد ّ
زيح من اإلميان املعيش ما يجد فيه
ترصفات ُردَّت إىل مج َّرد َم ْس َخ َرة .أو كذلك ُي ُ
التاريخ أخرجت من سياقها ومبجموع ُّ
والحب والثقة يف اآلخر أو يف الحياة .وهو قادر ّ
وبكل براءة عىل أن يخلط بني ّ
بالطبع ّ
كل األديان
املؤمنون الق َّوة واألمل
َّ
يف رفضها ،مبدياً جه ًال وأفكاراً مسبقة تصنّفه يف هذه الظالم َّية التي يكره.
وال يستجيب «آخر القادمني» لرشوط موضوع َّية الحكم املستقيم عىل األديان فحسب ،مَّ
وإنا ميكن أن نتَّهمه
باإلحساس بالذنب تجاه نفسه أو تجاه املامرسة التي يندرج فيها .وهو اليشء الذي ال يسمح البتَّة من جديد بالهدوء يف
إصدار الحكم .وهكذا نقرأ يف املقال املذكور آنفاً َّأن أسامة بن الدن يف الحقيقة قد ال ميكنه ادّعاء القيام مبامرسة إسالم َّية،
َّ
ألن تواصل عمله مع الحركة الغرب َّية املضادَّة لإلمربيال َّية واملدافعة عن العامل الثالث (وأؤ ّكد ذلك) خالل الستين َّيات
فإن «ابن الدن» رجل حدا ّيث ينتمي إىل عاملنا ،ولِ َن ُق ْل إىل عاملنا الغريبّ .وهكذا َّ
والسبعين َّيات كان الفتاً لالنتباه ،ولذلك َّ
فإن
اإلسالمي والرشق أوسطي ا ُمل َع َّقدَان.
الغرب هو الذي يعرض االبتزازات اإلرهاب َّية ،ال كام قد يتبادر إىل الذهن الواقع
ّ
خصصه
وسنجد يف مواطن أخرى شعوراً بال ّذنب مثي ًال له يتَّجه نحو الذات .كتب «جون بودريار» يف خامتة مقال َّ
للعنف والعوملة يقول« :اإلرهاب كام هو يف عبث َّيته ويف ال معناه الح ْك ُم واإلدانة ال ّلذان يطلقهام املجتمع الحدا ّيث عىل
تعمقناَّ ،
يرص الكاتب عىل إظهار بشاعته ليس إلاّ ذلك الحكم الذي يصدره الغرب والواليات
فإن اإلرهاب الذي ُّ
نفسه .وإذا َّ
املتَّحدة بالخصوص تجاه نفسه .إ َّنه املجتمع الحديث الذي َي ُسوط نفسه ،وهو عىل حقّ يف ذلك .وليس املجرمون هم
الذين يجرتحون أعامالً بربر َّية وحش َّية ،مَّ
وإنا هو الغرب الذي يتق ّبل الحكم العادل الذي يصدره تجاه نفسه .وهو يف
العمق َي ْح ُصدُ ما زرعه .ذلك َّأن التشدُّ د والعنف هام من ُص ْن ِعه ويت َقاضىَ مقابلهام األجر املناسب .كيف ميكن لدخلنة
موجه نحو أنفسنا أن تؤدّي إىل يشء آخر كتلك التحاليل املنحرفة واملجنونة عىل شاكلة التحاليل التي
شعور بالذنب كهذا َّ
يقدّمها «جون بودريار»؟ كيف َّأن واحداً مثل ابن الدن لو يقرأ هذه األحكام ال ين َف ِر ُد يف امتعاضه من حضارة تفتخر
ّ
املسلطة عليها
واملرشع لها بتل ّذذ َم َرضيِ ّ ؟
بعض النخب بالسياط َ
هيمنة العنف
املوجهة إىل الديانات التوحيد َّية من الحقيقة .ال أحد مبا يف ذلك الديانات التوحيد َّية يف مأمن من
ال تخلو االتهامات َّ
كل يشءّ .
العنف ،وذلك هو مفتاح ّ
والكل يعرف كم صنع التاريخ من الفظاعات واالبتزازات التي كان للديانات فيها قسط.
لكنَّ املشهورين بذلك ليسوا معف ّيني من مظاهر هذا العنف املس ّلط بسبب أحكام استنقاص َّية وغري عادلة ومح ّقرة متاهي
مؤسسة بعينها ويف
املؤمنني بالجهل كام متاهي األديان بالرببر َّية .و َّمثة دامئاً خطر يف موقعة العنف يف مكان مح َّدد ويف َّ
توجه حايل قويّ  ،أو أ َّنها تتع ّلق بهياكل اقتصاد َّية
هيئة مح َّددة أو مجموعة مع َّينة .وأن تكون هذه املامهاة دين َّية حسب ُّ
متَّصلة بامللك َّية الفرد َّية لوسائل اإلنتاج (كام اعتقدت ذلك املاركس َّية ـ اللينين َّية)َّ ،
فإن الخطر هو نفسه؛ فأن نعتقد َّأن
ثم َح َّي ْد َناهُ و َم ْوضعناه وث ّبتناه ،فإ َّنه من املمكن من هنا فصاعداً التخ ّلص
العنف الذي وضعناه يف إطاره
املوضوعيّ ،
ّ
الخاصة وما تنطوي عليه من ْاستالب وارتهان ،وسيتع َّود
منه .وقد نادى لينني يف كتابه «الدولة والثورة» قائ ًال« :لِ ُن ْل ِغ امللك َّية َّ
ستمحي من أجل السعادة ،كام ُي ْعتقد
النَّاس عىل العيش بهدوء يف التأقلم مع القواعد االجتامع َّية» .وإذا كانت الديانات َّ
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ذلك داخل بعض األوساطَّ ،
التعصب .أ َّما األمر املؤمل ،فهو أ َّنه ليك ُيقىض عىل امللك َّية
فإن البرش َّية قد تتخ ّلص يف األخري من ُّ
الخاصة أو عىل الدينَّ ،
الحكومي
فإن األمر يستوجب ق ْدراً من دكتاتور َّية الربوليتاريا يف حالة أوىل ،أو قلي ًال من الضغط
َّ
ّ
أو إعادة التأهيل يف حالة ثانية .ينبغي إذن أن يمُ ارس َح ّد أدىن من العنف .غري أ َّننا ندرك َت َعنّت الواقع يف الخضوع ألوامر
ّ
يصطف الجميع وراء أفكارهم.
تصالحي يف الغد عندما
واضعي اإليديولوج ّيات ذوي النفوذ واملح ّبني لعامل
ّ
ثم ميكنه جعل األديان
فالعنف إذن متعدّد األشكال ومقاوم وال ميكن اقتالعُ ه من جذوره يف العالقات البرش َّية .ومن َّ
للتعصب
بل واالقتصاد والدولة والعالقات بني الجنسني وحوار األفكار وسا ِئل .وإذا كانت األديان غالباً ما استعملت أقنعة ُّ
وب َّررت فرض الحقيقة أو قوانينها ،وإذا حصل إىل ح ّد اليوم أن َق ِب َل ْت بأن ُت ْس َت ْع َم َل ،فهي ليست ـولألسف ـ مجاالً متم ّيزاً
السيايس
للعنف .وهل بإمكاننا أن ننىس سوء املعاملة الذي ارت َك َب ْت ُه يف القرن العرشين نظر َّيات ملحدة عرفت أَ ْو َجها
ّ
و َم َح ْت بال َرأْ َفة البرش غري املرغوب فيهم حسب الصيغة املفزعة «لحنّا أرندت» عن النظر َّيات الشمول َّية؟ وقد يكون
الرسمي ونوع العقالن َّية التي يستلهم (الجدل َّية املاركس َّية
من املستحسن هنا أيضاً ألاّ ن ْر َفع برسعة كبرية ج َّداً عن اإللحاد
ّ
كل مسؤول ّية ،لنح ّمل التوحيد من جانب واحد َّ
الشهرية والتي تزعم أ َّنها علم َّية) ّ
كل مآيس التاريخ .غري َّأن نيتشه امللحد
قد أدرك جل َّياً أ َّنه مبوت الله وا ّمحاء اإللحاد قد ال ّمتحي مع ذلك الرغبة يف اإلميان أو يف َم ْعر َفة الحقيقة بأيّ مثن ـبل عىل
العكس ـ حسب رأيه سيزداد وهم الصنم َّية بقدر ما يعتقد «آخر القادمني» يف نفسه أ َّنه متح ّرر من ّ
كل عقيدة (وكذلك
الحقه بسخريته القاسية لكونه غب َّياً َّ
كل الغباوة يف هذه املسألة) ،ولكنَّه سيستثمر عزميته
من املف ّكر الشهري الح ّر الذي ُي ِ
سيايس أو يف العلم أو حتى يف اإللحاد.
ثم عنفه أو ضعفه يف مجال آخر :يف حزب
اإلميان َّية ومن َّ
ّ
ومل تزل ظالل إرادة الحقيقة تبسط هيمنتها بأيّ مثن حتّى حيث غابت الشمس .إ َّنه درس َح ِكيم يجرب َّ
كل واحد عىل
بالتعصب عىل الغري ،أو أن يضعه يف مواضع يعتقد أ َّنه مسؤول فيها أو متح ّرر منها (شأن
«يتفحص مق َّدساته وألاّ يلقي
أن
ُّ
َّ
والسلمي (مبا هو
األديان اليوم) .وقد ترغب النزاهة الفكر َّية أيضاً ألاّ َن ْع َم َل بطريقة تقليد َّية عىل إطراء الشرّ ك املتسامح
ّ
خاصة أن َن ُك َ
خطاب أكادميي ليس له يف حقيقة األمر أيّ جدوى يف املامرسة) فحسب ،مَّ
ون واعني باألشكال املختلفة
وإنا َّ
للتوحيد .فمن ناحية وخالفاً لتعدُّ د اآللهة يجعلنا التوحيد أمام إله يتجلىّ لنا وميكن أن نحادثه.
ويف هذا السياق َي ْع ِقدُ هذا اإلله عالقة باإلنسان الذي ّ
يفتك من القوى السحر َّية آلهة طبيع َّية أو أساس َّية .فهو إذن
حامل لح ّر َّية تجهل يف العموم الرجوع إىل قوى خف َّية أو إىل مق َّدس مشعوذ .ومن ناحية ثانية ليست الحنيف َّية اإلبراهيم َّية
خاصة واحدة من هذه القوى ،أل َّنها قد أمثرت يف أنواع من الديانات التوحيد َّية التي يستحيل الخلط بينها .وليس لهذه
َّ
الرشعي نفسه للوحي املنزَّل ،وال التص ُّور نفسه للوظيفة االجتامع َّية
الديانات التوحيد َّية من جملة ديانات أخرى التص ُّور
ّ
والسياس َّية لهذا الرشع ،فأيّ عالقة يقيمها هذا الرشع بالله نفسه؟ وهل يزعم هذا الرشع أن يصبح املعيار االجتامعي
زمني وما هو وحي؟ وهل يرتك إذن مجاالً
الوحيد واملهيمن؟ وهل ينادي بالتفريق بني مدينة الله ومدن البرش وبني ما هو ّ
اإللهي؟ وهل يستهدف تكوين مجموعة متَّحدة تحت
ملتانة الترشيعات البرش َّية واستقاللها دون استيعابها يف الرشع
ّ
سنخصص للح ّر َّية الدين َّية أو لضمري الشخص؟
ثم كذلك أيّ مكان
ّ
هذا الرشع املنزَّل بوصفه ُم ْق ِصياً للترشيعات األخرى؟ َّ
و ُوفق اإلجابات عن هذه األسئلة تظهر لنا صور اجتامع َّية وسياس َّية» يجب ألاّ نخلط بينهاُّ ،
وكل واحدة منها تحمل بال
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ّ
شك رضوباً من العنف مفرتضة .ولكن ال ميكننا أن مناثل ّ
كل يشء بإرادة الهيمنة اإلمربيال َّية نفسها التي قد يكون التوحيد
فيها مذنباً (والذي ينبغي أال ُنصرَ ِّ َفه يف املفرد).
مهمة أساس َّية لتطهري عقلياتهم وإميانهم،
امي الحارض يف الديانات التوحيد ّية مواصلة َّ
وعىل املؤمنني يف الوضع الدر ّ
حتى يقربوا َّ
مهمة صعبة يحقّ القول يف شأنها إ َّنها مل َت ْن َت ِه .أ َّما إذا كان
كل ما هو مجلبة الحتقار اآلخر وتربير العنف ،إ َّنها َّ
وخاصة
ّيني إىل العنف
َّ
االعرتاف بالذنب وكان تطهري القلب رضور َّياً للحارض ،فعليهم االمتناع عن مامهاة انتسابهم الد ّ
إىل اإلرهابَّ ،
ألن ذلك يعني الحيف .وقد يكون قبولهم السلبي ملثل هذه األحكام مساعداً عىل االنخراط يف عنف ُي ْح َت َم ُل
أن نرتكه ينترش هكذا دون ر ّد فعل.
كل مؤمن أن يذكر ذلك بوضوحَّ :إن تربير اإلسالميني لألفعال الرببر َّية هو شتم يف َن َظ ِر ّ
ويجب عىل ّ
ديني
كل ضمري ّ
باألخص أن
ديني .وإذا كان عىل املسلمني
وليس يف نظر اإلسالم فقط .وهو من قبيل ُّ
ّ
التعصب الذي ال عالقة له مبوقف ّ
فإن َّ
َي ْز َع ُقوا َخ ْوفاً أمام هذه التوظيفات لدينهمَّ ،
كل ضمري مستقيم ال ميكن إلاّ أن يثور لرؤية تربير العنف وتشجيعه تحت
غطاء نداء الله ،وتحديداً تحت غطاء املثل األعىل.
ويستقيم كذلك توجيه هذا الكالم إىل «جورج ولكر بوش» الذي ال تسامح يف كون سلوكه الحر ّيب ُي َعدُّ عباد ًة ل ّله.
ولكن يحق لنا أن ننتظر أيضاً أن يضيف «آخر القادمني» شيئاً يف مت ّثل األديان واملؤمنني للعنف .ينبغي إذن ألاّ يساهم
بنفسه كثرياً يف رواج العنف الذي ُي ْن ِك ُرهُ .وباختصار :العنف يعنينا جميعاً ،ويدعونا حضوره القاتل إىل اليقظة ،ال إىل أن
ُنلقي عىل اآلخر امتياز االنتساب إليه باعتباره مبدأ.
نقطة إضاف َّية ـ بول فاالديي
يف حالة العمل َّية العسكر َّية للتحالف التي قادتها الواليات املتّحدة ض َّد العراق (أو ض َّد نظامه أو ض َّد اإلرهاب أو ض َّد
أسلحة الدمار الشامل) يشهد إجامع الكنائس املسيح َّية يف االحرتاس أ َّوالً ويف اإلدانة دون رشط أليّ كان ،ليس عىل سوء
ن َّية َّ
املسيحي ال يقف إىل جانب هذا العنف إلاّ يف أحد فصائلها الربوتستانت َّية التبشري َّية الذي ينتمي إليه
بأن التوحيد
ّ
املحيطون بجورج ولكر بوش.
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قراءة في كتاب

وتطور الجدل
الكالم في ال ّتوحيد :جذور المسألة وروافدها
ّ
أهم الفرق اإلسالم ّية إلى القرن الخامس الهجري
فيها بين ّ
اإلسالمي
قراءة تاريخ ّية لمفهوم التوحيد
ّ
سمية المحفوظي

ّ

“كيف نفهم ّ
ثم إ َّننا لسنا كذلك يف العلم؛ ال يف العلم الواقع ال ّراهن،
الظاهرة الدّين ّية ،وليست لنا معرفة مبعتقداتنا؟ ّ
أهم الفرق ،ومعرفتنا تلك معرفة عا َّمةّ .
فالظاهرة
وال يف العلم التّاريخي وتش ّعباته .فنحن نعرف عىل ّ
الصعيد التّاريخي ّ
ال ِف َرق ّية ظاهرة متش ّعبة ج ّداً .فالواحد منَّا يحتاج ْأن يكون ملماَّ ً بها ،واملطلوب من الباحثني اليوم بذل الجهد يف هذا
اال ّتجاه 1”.الحبيب ع ّياد
مهمة يف املستوى االجتامعي والسيايس ،ويعود ذلك إىل طبيعة املباحث الكالم َّية وآليات
اضطلع علم الكالم بأدوار َّ
اشتغال األنساق الكالم َّية .فبعد ْ
تبي] الفرق بني
“أن عُ ومل الكالم من قبل الدولة العباس َّية [معاملة الزندقة رسعان ما نّ
(محمد
الكالم والزندقة [ ]...ال َّسيام بعد ْأن تأ ّكدت السلطة من فائدة الكالم يف مواجهة االنحرافات والتهديدات الفكر َّية” َّ
بوهالل ،إسالم املتكلمني ،دار الطليعة بريوت ،ط ،2006 ،1ص.)92
وبالرغم من أ َّنه مل يقع اتفاق بني علامء الدّين عىل اعتبار علم الكالم من العلوم الرشع َّيةGardet, ˁIlm al- .L( ،
فإن علم الكالم مبا هو تفكري عق ّ
)َّ Kalam, EI2 , III, PP1170-1179
يل يف املعتقدات الدين َّية جعل السلطة السياس َّية
 1ـ ورد هذا القول في حوار ينشر قريباً في العدد الحادي والسبعين من مجلة الدراسات الجامعيَّة ،شيكاغو ،الواليات المتحدة األمريكيَّة.
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تعمل عىل استعامل مقاالت املتك ّلمني لكسب املؤ ّيدين واألنصارّ ،
أهم مجاالت تداخل
ولعل االهتامم بـ«قضايا التوحيد» ّ
الحقل السيايس والحقل الكالمي.
خصص الباحث التونيس «الحبيب ع ّياد» لتناول مسألة التوحيد يف األنساق الكالم َّية اإلسالم َّية القدمية كتاباً وسمه
وقد َّ
أهم الفرق اإلسالم َّية إىل القرن الخامس الهجري».
بـ«الكالم يف التّوحيد :جذور املسألة وروافدها وتط ُّور الجدل فيها بني ّ
وقد صدر الكتاب عن دار املدار اإلسالمي ببريوت ،لبنان يف طبعة أوىل سنة تسع وألفني ،والكتاب يف األصل أطروحة
دكتوراه أعدَّها الباحث بإرشاف األستاذ الدكتور عبد املجيد الرشيف ،وقد ناقش البحث يف حرم الجامعة التونس َّية سنة .1999
تأ ّلف الكتاب من ستمئة وأربعني صفحة تو ّزعت عىل النحو اآليت:
املقدّمة
املدخل :يف املفهوم واألعالم واملد ّونة
القسم األ ّول :مقاربات تاريخ ّية ومقارن ّية ملسألة التوحيد
الباب األول :التوحيد يف التاريخ
الباب الثاين :اآلفاق الذهن ّية والروافد الثقاف ّية
الباب الثالث :رؤية مقارنية ملسائل التوحيد األساس َّية
الباب الرابع :الصفات العقل ّية
الباب الخامس :قض ّيتان سمعيتان :رؤية الله /الفوق َّية
القسم الثاين :قضايا التوحيد
الباب األ ّول :مقدّمات التوحيد
الباب ال ّثاين :األد ّلة عىل وجود الله
الباب الثالث :مسألة الذات والصفات
الخامتة العامة
قامئة املصادر واملراجع
الفهارس (فهرس اآليات القرآن َّية ،األحاديث ،الفرق ،األعالم ،املصطلحات)
فهرس املحتويات
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انطلق الباحث يف تناوله لقضايا التوحيد من تص ُّور واضح مؤدّاه َّأن التوحيد قض َّية جدل َّية بني أتباع األديان املوسومة
بالتوحيد َّية من ناحية ،وبني أتباع الدّين أو املذهب الواحد من ناحية أخرى .ويف ثنايا البحث أ ّكد الحبيب ع ّياد َّأن التباعد
واالختالف مل يقترص عىل األديان أو أتباع الدّين الواحد ،مَّ
وإنا شمل أيضاً أتباع الفرقة الواحدة ،من ّزالً املسألة يف سياق الواقع
الثقايف واالجتامعي والسيايس املؤ ّثر يف األنساق الكالم َّية.
أهم النظر َّيات والدراسات واالتجاهات املعارصة التي تناولت
وقد حرص املؤ ّلف عىل التمهيد للمسألة بالتعريج عىل ّ
بالبحث مسألة التوحيد ،وقد أوىل الباحث اهتاممه باالتجاه التط ُّوري واالتجاه اإليديولوجي واالتجاه الفينمولوجي
مهمة أ ّكد من خاللها َّأن دراسة
واالتجاه النفيس التحلييل واالتجاه البنيوي .وقدَّم يف شأن تلك االتجاهات مالحظات َّ
الظواهر الدين َّية قليلة النفع إذا مل نستوعب أ َّنها شديدة االتصال بالعوامل النفس َّية واالجتامع َّية واملوضوع َّية.
وقد َّمثن املؤ ّلف يف مواضع عديدة من البحث نظر َّية مارسيل ڤوشيه (1946م Marcel Gauchet )... -التي تج ّلت
السيايس للدّين» Le désenchantement du monde, une histoire
باألساس يف كتابه «انفكاك القداسة عن العامل ،التّاريخ ّ
 politique de la religionالذي سعى من خالله إىل تنزيل الدّين يف صلب التاريخ ،وذلك باعتبار التوحيد ظاهرة تعمل
عىل تحرير اإلنسان من النظام الديني البدا ّيئ ،وقد تزامن ذلك مع نشأة الدولة ،أي انتصار منطق الهيمنة .Domination
وهو ما عُ َّد تجاوزاً للقراءات الكالسيك َّية التي تسعى إىل الربط آل َّياً بني تط ُّور الظاهرة الدين َّية وتط ُّور البنى االجتامع َّية،
مؤ ّكداً َّأن «الدّين يف صيغته األكرث تناسقاً وتكام ًال هو الدّين الذي ساد املجتمعات البدائ َّية قبل ظهور الدولة» (الحبيب
ع ّياد ،الكالم يف التوحيد ،ص .)61
وعمد ع ّياد إىل اختبار تلك القراءة يف ّ
ظل الثقافة العرب َّية اإلسالم َّية ،وذلك بالبحث يف آثار التوحيد يف الجاهل َّية.
فالنص القرآين مل ينطق باسم إله جديد ،مَّ
محمد ،عىل َّأن القرآن
ّ
وإنا باسم إله معروف عند العرب قبل نزول الوحي عىل َّ
جاء بتص ُّور جديد لأللوه َّية هدف من خالله إىل تحويل البنية السياس َّية واالجتامع َّية والذهن َّية السائدة ،وهو أمر من شأنه
فإن ّ
ْأن يثبت َّأن عالقة الدّين بالسياسة واملجتمع عالقة وطيدة من جهة ،ومن جهة أخرى َّ
كل دين من األديان التوحيد َّية/
الكتاب َّية أو غريها من األديان يسعى إىل االنغالق ،ذلك َّأن اعتقاد األديان -أتباعها يف أغلب األحيان -ب َوحدة الحقيقة جعلها
ترفض َّ
كل من يقدّم تص ُّوراً مغايراً للحقيقة الدين َّية .وذلك ما أدَّى إىل وضع ثوابت وقواعد واضحة هي مبنزلة األصول التي
ال مناص من االمتثال لهاُّ .
فكل من يخرج عنها ،مَّ
فإنا خرج من التوحيد والطريق القويم.
لقد ُسنّت قوانني اإلميان وأسسه يف اليهود ّية (ابن ميمون) ،واملسيح َّية (مجمع نيق ّية األ ّول Nicée325م) ،وذلك
بجعل التوحيد يتّخذ دالالت عديدة يف ما بني األديان وداخل الدّين الواحد وداخل الفرقة الواحدة أيضاً.
وانطالقاً من تلك القراءة استم َّد الحبيب ع ّياد مرشوع َّية معالجة قضايا التوحيد إبستمولوج َّياً وتاريخ َّياً محاوالً بناء
اهتم الباحث بالتط ُّورات التي عرفتها املسألة يف
قراءة نقد َّية تأليف َّية .وبقدر ما نظر يف جذور املسألة وامتداداتها ونتائجها َّ
أهم التح ُّوالت
أهم الفرق اإلسالم َّية أ َّوالً ،وبالنّظر يف ّ
الثقافة العرب َّية اإلسالم َّية ،وذلك بالوقوف عىل روافد املسألة ومواقف ّ
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التي عرفها النظر الكالمي يف قضايا التوحيد ثانياً ،واص ًال تلك اإلشكال َّيات باألبعاد االجتامع َّية والسياس َّية للمسألة .وبهذا
املعنى َّ
فإن الكالم يف التوحيد مل يكن أصل الظاهرة الدين َّية بقدر ما كان نتيجة تفاعل عوامل اجتامع َّية وسياس َّية .وإلثبات
يكتف الباحث بالعودة إىل النصوص الكالم َّية الكالسيك َّية ،2مَّ
وسع دائرة البحث ،فنظر يف نصوص املتك ّلمني
ذلك مل
ِ
وإنا َّ
األوائل ساعياً بذلك رسم صورة دقيقة لألنساق الكالم َّية وما عرفته من تط ُّور يف مستوى الرؤية والروافد وآل َّيات التفكري،
وذلك ما جعل البحث ميت ّد زمن َّياً عىل خمسة قرون (القرون الخمسة األوىل من نشأة الثقافة العرب َّية اإلسالم َّية) ،وقد أتاح
وتبي ما شهده البحث يف التوحيد من تط ُّورات داخل
له هذا االختيار رصد الظروف الحا َّفة مبيالد قضايا التوحيد من ناحية ،نّ
املذهب أو الفرقة الواحدة من ناحية أخرى ،ذلك َّأن القرن الخامس قد عرف «استقرار أنساق التوحيد األساس َّية يف هذه
الفرتة ،نظراً إىل اختالط مسائل الكالم مبسائل الفلسفة يف ما بعد هذا التاريخ» (الحبيب ع ّياد ،الكالم يف التوحيد ،ص .)13
ويف القسم األ َّول من الكتاب واملوسوم بـ«مقاربات تاريخ َّية ومقارن َّية ملسألة التوحيد» ،أدرج الباحث التوحيد يف
التاريخ ووضع اآلفاق الذهن َّية للمتكلمني والروافد الثقاف َّية التي ك َّيفت علم الكالم ،وذلك من خالل دراسة الله وصفاته،
وما ّ
مهمة يف
لف بهذه املسألة من مقدّمات وأد ّلة عىل وجود الله والذات اإلله َّية وصفاتها ،وقد قطع الحبيب ع ّياد أشواطاً َّ
نُّ
تبي األثر العميق للعوامل التاريخ َّية ،وما يتطلبه ذلك الوعي من رضورة مراجعة املس ّلامت التي أنتجها الخطاب الكالمي
أهم الفرق التي أسهمت يف دفع علم الكالم يف
الكالسييك .وقد اختار الباحث للنظر يف قضايا التوحيد النظر يف مواقف ّ
التوحيد (األشعر َّية ،املعتزلة ،اإلسامعيل َّية ،)... ،وارتأى الوقوف عىل أبرز املد ّونات يف ّ
كل فرقة من تلك الفرق.3
ويكتيس علم الكالم أهم َّية يف العلوم اإلسالم َّية الكالسيك َّية بالنظر إىل طبيعة التفكري العقيل الكالمي يف قضايا اإلميان
ومستويات الدين وطرق دراسة الظاهرة الدين َّية بصورة عا َّمة .وقد ّ
تفطن الحبيب ع ّياد إىل الدور الذي لعبته ظاهرة
وخص الباحث روافد املتكلمني بالفصل
التثاقف يف نحت مبادئ التوحيد عند الفرق اإلسالم َّية واألنساق التي ش ّكلتهاّ .
الثاين املوسوم بـ«الروافد الثقاف َّية» ،وفيه نَّبي انفتاح املسلمني عىل الحضارات والثقافات املجاورة منذ فرتة مب ّكرة ،ال س َّيام
يف النصف الثاين من القرن الثاين الهجري أي قبل العرص العبايس األ َّول .فالحضور الواضح للخطاب الفلسفي والخطاب
الديني العرفاين الثنوي يف متون النصوص الكالم َّية ج ّ
يخص هذه املسألة الحظ الباحث
يل ال تنكره عني الناظر .ويف ما ُّ
أهم الروافد الفلسف َّية التي استند
َّأن معرفة املتك ّلمني املسلمني بتلك املصادر مل تكن دقيقة يف أغلب األحيان ،ومن ّ
إليها املتك ّلمون املسلمون يف صياغة رؤاهم ومواقفهم األفالطون َّية املحدثة (اإلسامعيل َّية /حميد الكرماين ،)... ،وآثار ذلك
واضحة يف تناول املسلمني ملسألة الفيض  Emanationودور هذه النظر َّية يف إقرار مبدأ التنزيه .وهذا باإلضافة إىل التص ُّور
أهمها انقسام
ال ّذ ّري اليوناين والتص ُّور األرسطي (ال س َّيام مع املعتزلة واألشعر َّية) ،وذلك أثناء تناول جملة من القضايا ُّ
املوجودات إىل جواهر وعوارض  ،...نَّ
وبي ع ّياد َّأن املتكلمني عمدوا إىل استخدام تلك النظر َّيات بطرق مختلفة ،وذلك مبا
يخدم أغراضهم املذهب َّية والسياس َّية.

 2ـ بدأ الجدل في الكالم في تقدير الباحث إثر الفتنة الكبرى (مرتكب الكبيرة ،القدر ،)... ،أي النصف األوَّل من القرن األوَّل.
 - 3مقاالت اإلسالميين لألشعري ،شرح األصول الخمسة للقاضي عبد الجبَّار ،التمهيد ألبي بكر الباقالني ،راحة العقل لحميد الدين الكرماني ،االقتصاد فيما
يتعلق باالعتقاد للشيخ الطوسي.
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وما يلفت االنتباه -حسب رأي الحبيب ع ّيادَّ -أن معرفة املسلمني بتلك املرجع َّيات شابها يف بعض األحيان الخلط
وغياب الدقة ،ال س َّيام األثر الثنوي املانوي من جهة ،ومن جهة أخرى الحظ َّأن تلك الروافد مل تحرض يف متون الكالميني
باملستوى نفسه ،من ذلك َّأن املعتزلة رفضوا املانو َّية ،يف حني وجدت املانو َّية صدى واضحاً يف التفكري الشيعي ،ال س َّيام
عند الغالة منهم (البيان َّية ،املغري َّية )... ،الذين أق ُّروا بحلول الذات اإلله َّية يف أشخاص األمئة (تأليه األمئة  ،)...وهو ما أدَّى
إىل ظهور ال ُبعد الباطني يف املد ّونات الكالم َّية الشيع َّية ،والكرماين خري دليل عىل ذلك.
َّإن تقليب الباحث النظر يف ال ّروافد انتهى به إىل القول َّإن َّمثة روافد أخرى م َّولت التنظريات اإلسالم َّية للتوحيد
(اللاّ هوت املسيحي ،اإلرسائيل َّيات ،ال ّرواق َّية ،)... ،وهو بذلك يشري إىل َّأن اإلملام مبختلف ال ّروافد مسألة يف غاية التعقيد من
ناحية ،ومن ناحية أخرى تنطوي هذه القراءة عىل إقرار َّ
اإلسالمي كان يف مجمله خطاباً منفتحاً عىل
بأن الفكر الكالمي
ّ
الثقافات املجاورة ساعياً إىل استثامر نظر ّياتها ،وذلك بعد إعطائها ُبعداً إسالم َّياً .وذلك ما جعل الفرق اإلسالم َّية تستدعي
حسب طبيعتها مرجع َّيات دون أخرى .أ َّما يف الباب الثالث ،فقد دار البحث عىل مسائل التوحيد واألد ّلة التي اعتمدها
املتك ّلمون يف إثبات وجود الله وطبيعة الوجود اإللهي.
الحظ املؤ ّلف َّأن األنساق الكالم َّية قد سلكت يف تص ُّورها للذات اإلله َّية ا ّتجاهني متباعدين ،وهام« :اتجاه ينحو إىل
التنزيه والتقديس ،وآخر ينحو إىل التصوير والتمثيل» (الحبيب ع ّياد ،الكالم يف التوحيد ،ص .)179
وبهذا املعنى َّ
فإن القراءة املقارنة تكشف عن وجود وجوه اشرتاك عديدة بني مجموعة من الفرق واألنساق اإلسالم َّية،
ال س َّيام فيام يتع ّلق مبسألتي وجود الله وصفات الله ،وذلك بالنظر إىل انطالق أغلب األنساق اإلسالم َّية من رؤية إسالم َّية
واحدة ترتكز عىل القرآن يف أغلب األحيان.
وخصص املؤ ّلف الباب الرابع من الكتاب للوقوف عىل دالالت املفاهيم واملصطلحات التي دار عليها البحث الكالمي،
َّ
أهم املصطلحات التي ع َّرج عليها الباحث :اليشء ،والقديم ،واملحدث ،والجوهر  ،...وهي مفاهيم خضعت يف
ومن ّ
تقدير الباحث «يف أغلب األحيان إىل أحكام معيار َّية ال تعكس إلاّ مت ّثل أصحابها للكون ،دون أن تكون معبرّ ة عن حقائق
علم َّية قادرة عىل فهم الواقع وتفسريه تفسرياً مالمئاً ناجعاً» (الحبيب ع ّياد ،الكالم يف التوحيد ،ص  .)227وهي أيضاً
املؤسسة لتلك املفاهيم ونظر َّيات املعرفة
مفاهيم تكشف عن رضورة إحاطة الباحث يف مقاالت املتكلمني باملرجع َّيات ّ
التي انبنت عليها املقاالت الكالم َّية .وهو ما يتجلىّ يف قضايا عديدة اتصل بعضها بوجود الله .وقد انقسمت األدلة عىل
وجود الله عند املتكلمني إىل قسمني ،وذلك بالنظر إىل تو ُّزع املسالك املعتمدة يف االستدالل :بني مسلك عقيل ،وآخر قائم
عىل الخرب والسامع؛ وذلك ما أدَّى إىل خروج تص ُّورات املتكلمني لوجود الله عن التص ُّور الذي َّأسسه الوحي اإلسالمي.
فاألد ّلة املعتمدة يف إثبات وجود الله ال س َّيام دليل الطبيعة ،ودليل الحدوث ،ودليل التضاد بني األشياء ،ودليل الع ّل َّية،...
تبي
أد ّلة متن ّوعة تكشف عن التط ُّور الذي عرفه الفكر اإلسالمي يف معالجة قضايا التوحيد من ناحية ،ومن ناحية أخرى نّ
عمق الباحث هذا الطرح عند تناوله لقضايا ال ّذات
َّأن َّمثة مسافة فاصلة بني الرؤية القرآن َّية والتنظريات الكالم َّية .وقد َّ
والصفات.
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يخص الذات اإلله َّية وصفاتها قامت عىل مبدأين متداخلني :دحض آراء الخصوم ،وذلك
َّإن أطروحات املتكلمني يف ما ُّ
باعتامد قياس الغائب عىل الشاهد ،وقد استخلص من ذلك املؤ ّلف «عدم وضوح رؤية املتكلمني يف ما يتَّصل باإلنسان
ومنزلته يف املعرفة» (الحبيب ع ّياد ،الكالم يف التوحيد ،ص .)347
َّإن صفات الله لها خصائص عديدة ،وهي تتو َّزع عىل صنفني وهام :صفات الذات وصفات األفعال ،وما مييز األوىل
(صفات الذات) أ َّنها ال تحيل عىل الصفة ونقيضها (العلم /الجهل .)... ،أ َّما الثانية (صفات األفعال) ،فيمكن ْأن ُيوصف
(الحب /البغض ،األمر /النهي.).. ،
الله بها وبضدّها
ّ
وقد و َّزع عبد القاهر البغدادي (ت  429هـ) املش ّبهة عىل صنفني :صنف اقترص التشبيه عند أصحابه عىل الذات،
وصنف آخر اقترص التشبيه عنده عىل الصفات ،فمش ّبهة «الذات» كالكرام َّية وأتباع هشام بن الحكم جعلوا من الذات
اإلله َّية ذاتاً ال تختلف عن الذات البرش َّية سوى يف املقاييس واألحجام ،أ َّما مش ّبهة «الصفات» ،فقد جعلوا من إرادة الله
وكالمه حادثني ،ويف مقدّمة القائلني بذلك الروافض (املعتزلة) الذين قالواَّ :
«إن الله تعاىل ال يعلم اليشء حتى يكون،
فأوجبوا حدوث علمه( ».البغداديُ ،
الفرق بني الفرق ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت لبنان ،ط  ،2005 ،2ص .)173
ومن هنا تتأىت صعوبة دراسة الصفات اإلله َّية ،باعتبار الصفة هي الذات عينهاَّ ،
وبأن العجز عن اإلملام مباه َّية تلك
الصفات يؤدّي بالرضورة إىل الوقوع يف التشبيه والتجسيم أو التعطيل ،فإذا بالتعريف السائد لله مبا «هو هو» ملجأ ّ
كل
من يروم البحث يف الذات اإلله َّية انطالقاً من صفاته وأفعاله.
لقد اختلفت مسالك املتك ّلمني يف االستدالل عىل صفات الله وأفعاله .وقد ن َّبه الحبيب عياد إىل رضورة الوعي َّ
بأن
جميع الصفات كانت تدور يف فلك «خلق العامل من عدم» ،ال س َّيام ما اتصل بالعلم اإللهي .وقد انتهى يف هذا املجال إىل
َّأن محاوالت تنزيه الله يف الجهة املقابلة للتجسيم قد أوقعت املعتزلة وأغلب الفرق الكالم َّية يف مط َّبات ومآزق عديدة؛
حي وجعل اإلدراك رشطاً من رشوط الحياة قد أدَّى إىل التشبيه والتجسيد وإثبات صفات اإلنسان
منها َّأن إثبات َّأن الله ّ
أهم املآزق التي وجد الخطاب النسقي نفسه قد وقع فيها تتم ّثل يف عجز املتك ّلمني عن اإلجابة عن سؤال
لله ،عىل َّأن ّ
مهم ،وهو :هل الله مدرك ل ّلذة واألمل؟
ّ
فأن نثبت لله صفات اإلنسان بطريقة من الطرق (طريقة مجاز َّية )... ،من شأنه ْأن يوحي َّ
ْ
بأن الله يعرتيه ما يعرتي
أهم مم ّيزات الحياة .وبهذا املعنى أيضا نقولَّ :إن البحث يف
اإلنسان من مشاعر وأحاسيس ،ذلك َّأن تلك األحاسيس هي ُّ
إرادة الله مل ُ
يخل من إشكال َّيات قادرة عىل نسف مبدأ التوحيد ،ومنها نسبة ّ
الرش إىل الله.
ويف هذا السياق الحظ الباحث َّأن محاوالت بناء األنساق الكالم َّية مل تقدّم إجابات واضحة حول تلك القضايا
واإلشكال َّيات بقدر ما أدَّت إىل توسعة رقعة االختالفات بني الفرق الكالم َّية ،ذلك َّأن الحلول التي قدَّمها املتكلمون زادتهم
ارتباكاً وحريةَّ .
ولعل «رؤية الله» (الباب الخامس :رؤية الله) من أكرث القضايا تعبرياً عن ذلك االرتباك ،فالقول برؤية الله

170

أو عدمها استند عند أغلب املتك ّلمني إىل أحاديث ومعتقدات راسخة ومس ّلامت تعترب اآلخرة موقفاً (يوماً) ال يختلف عماَّ
ُيعاينه الناس يف عامل الدنيا.

َّإن اإلقرار برؤية الله كان الدافع إىل القول بهذه القراءة ،وذلك موافقة للواقع االجتامعي ومجاراة ملعتقدات العا َّمة،
وإلثبات رؤية الله يف اآلخرة انتقى املتك ّلم نصوصاً مخصوصة من القرآن َّ
وغض النظر عن آيات أخرى عديدة ينفي ظاهرها
النص ملعتقداته ومنطلقاته املذهب َّية ولسلطة الواقع الثقايف واالجتامعي .وللمسألة أبعاد
رؤية الله .وقد ط َّوع املتك ّلم َّ
أخرى منها ما اتصل بسعي الرؤية اإلسالم َّية إىل تكريس مفاهيم قرآن َّية هي يف ح ّد ذاتها امتداد ملا ساد بني العرب واألمم
والثقافات التي احتكوا بها ،وخري مثال عىل ذلك القول َّإن الله يف السامء .وأ َّما نفاة الفوق ّية ،وعىل وجه الخصوص املعتزلة،
فإ َّنهم استندوا إىل أسس عقل َّية يف بناء تص ُّور مغاير لل ّذات اإلله َّية.
فاملعتزلة نفوا رؤية الله ـ ع َّز َّ
وجل ـ عىل أساس َّأن الرؤية ال تجوز إلاّ عىل األجسام ا ُملتح ّيزة يف املكان والقامئة من
جهة ،ومن جهة أخرى وعى املعتزلة َّأن القول بحدوث العلم اإللهي من شأنه ْأن يجعل اإلنسان املسؤول الوحيد عن
أفعاله .عىل َّأن ذلك جعل ال ّذات اإلله َّية عندهم ذات علم طارئ متغيرّ بتغيرّ الظروف ،مخالفني بذلك أغلب املسلمني
القائلني بتنزيه ال ّذات اإلله َّية.
*****
َّإن ما م ّيز مقاربة الحبيب ع ّياد لقضايا «الكالم يف التوحيد» حرصه عىل التعريف بأعالم الفرق الكالم َّية ومد ّوناتهم
بأهم أبعاد املسألة باعتامد املقارنة ،وذلك بحثاً
ومبسطة ،تأخذ ّ
بغاية وضع قراءة وصف َّية شاملة وموضوع َّية ودقيقة ّ
وأهم
عن مختلف وجوه االئتالف واالختالف فه ًام للموروث الكالمي اإلسالمي ،وذلك بالنظر يف الجذور والروافد
ّ
األطروحات.
وإن كانت واحدة يف األنساق الكالم َّية وذلك باالعتقاد يف وجود إله واحدَّ ،
َّإن فكرة التّوحيدْ ،
فإن هذا االعتقاد ما
َّ
انفك يتط َّور داخل الدين الواحد أو الفرقة الواحدة ،ذلك أ َّنه وقع مت ّثل تلك الفكرة بطرق مختلفة نهضت عىل تأويالت
مخصوصة ساهمت عوامل اجتامع َّية وثقاف َّية وفكر َّية ومذهب َّية يف صياغتها وتجديدها.
يخص هذه املسألة يبدو َّأن رهان الباحث كان رهاناً معرف َّياً باألساس ،حاول من خالله فهم األشياء كام هي.
ويف ما ُّ
وقد عبرَّ الباحث عن ذلك يف مواضع عديدةَّ ،
أهمها ا ّتخاذه املسافة نفسها من مختلف األنساق والفرق ،إذ مل يكن
لعل َّ
املؤ ّلف معن َّياً باالنتصار إىل نسق دون آخر .يضاف إىل ذلك ما يف الكتاب من دعوة واضحة إىل رضورة قراءة الرتاث الفكري
والدّيني قراءة نقد َّية تاريخ َّية موضوع َّية .فالفكر اإلسالمي املعارص ال س َّيام املتشدّد دائم االلتفات إىل الوراء قصد استعادة
الديني.
النص
األصل الصايف ،بينام ال أصل صافياً يف املنتج الثقايف ،مبا يف ذلك يف املنتج املتك ّون حول ّ
ّ
َّإن االنفتاح عىل املوروث الثقايف لآلخرين واالستفادة منه يف معالجة القضايا الغيب َّية ،رسعان ما انقلب انغالقاً يوم
بات االلتزام مببادئ الفرقة مطلباً من مطالب االعرتاف باإلميان الصحيح .فإذا بعلم الكالم مل يعد معرفة عقل َّية يف قضايا
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الدّين بقدر ما أصبح معرفة تلقين َّية من جهة ،ومن جهة أخرى َّ
فإن األنساق الكالم َّية مبعالجتها لقضايا التوحيد رامت
مأسسة الدّين وإلغاء ال ُبعد ال ّذايت الذي يجعل من اإلميان باإلله الواحد ونسبة جملة من الصفات واألفعال إليه مسألة
موصولة باملؤمن ووجدانه قبل ّ
كل يشء.
َّ
توصل إليه الحبيب ع ّياد يف هذا املجال َّأن معالجات األنساق الكالم َّية لقضايا التوحيد تأ ّثرت
أهم ما َّ
ولعل من ّ
مبالبسات الواقع الفكري والثقايف املعيش ،وهو ما يجعل منها قراءات شديدة التعقيد مقارنة مبا نادى به الن ّّص القرآين،
وتعقيدها تابع للتعقيد الذي يف اإلنسان ويف ّ
كل ظواهره.

172

معالم في الطريق
الحركي للعنف باسم التوحيد
اإلسالمي
في التأسيس
ّ
ّ
محمد يسري أبو هدور
قراءة:
َّ

أهم الكتب التي تستقي الجامعات اإلسالم َّية الجهاد َّية املتط ّرفة اآلراء
ُيعترب كتاب معامل يف الطريق واحداً من ّ
مؤسسة
واألفكار منها ،فهذا الكتاب ُيع ّد مبثابة الدليل الفكري واملرجع التنظريي األ َّول لتلك الجامعات ،ملا فيه من أفكار ّ
ال غنى عنها يف مسار الفكر الجهادي.
وصاحب هذا الكتاب هو س ّيد قطب (1966 -1906م) ،وهو مف ّكر وكاتب وأديب ّ
ومنظر إسالمي مرصي معروف،
كان عضواً يف مكتب إرشاد جامعة اإلخوان املسلمني ورئيس سابق لقسم نرش الدعوة يف الجامعة ،ورئيس تحرير جريدة
اإلخوان املسلمني.
تم استكامله مع قيام ثورة الض ّباط
وقد خاض قطب مع جامعة اإلخوان الكثري من أوجه نشاطهم السيايس الذي َّ
األحرار منذ عام1952م إىل عام 1966م ،عندما َّمتت محاكمته بتهمة التآمر عىل نظام الحكم وصدور الحكم بإعدامه.
وقد م َّر س ّيد قطب مبراحل عديدة يف حياته ،فبدأ حياته أديباً وعُ رف بتأثره الشديد باملف ّكر الكبري ع ّباس محمود
انضم إىل جامعة اإلخوان املسلمني ،فشارك يف املجال السيايس
ثم تغيرَّ ت بوصلته الفكر َّية ُّ
بتوجهه اإلسالمي ،عندما َّ
العقادَّ ،
حتى صار رائد الفكر الحريك اإلسالمي أو ما ُيعرف بالقطب َّية ،وهذه املرحلة هي التي يعرفه الناس بها حتّى اليوم.
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مراجعة الكتاب
يف بداية الكتاب يشنّ س ّيد قطب هجوماً حا ّداً عىل ّ
كل من االشرتاك َّية والرأسامل َّية ،حيث يؤ ّكد إفالسهام وعدم
قدرتهام عىل تقديم القيم التي تحتاجها املجتمعات البرش َّية املعارصة.
(إن قيادة الرجل الغريب للبرش َّية قد أوشكت عىل الزوال ...ال َّ
يقولَّ :
ألن الحضارة الغرب َّية قد أفلست ماد ّياً أو
ألن النظام الغريب قد انتهى دوره ،أل َّنه مل يعد ميلك رصيداً
ضعفت من ناحية الق َّوة االقتصاد َّية والعسكر َّية ،...ولكن َّ
من القيم يسمح له بالقيادة).
ومقابل هذا اإلفالس يبشرّ قطب َّ
بأن اإلسالم هو الوحيد املؤهَّ ل المتالك قيادة البرش َّية يف املستقبل ،ويع ّلل ذلك
بامتالكه ك ًال من القيم واملناهج املناسبة .وألجل هذا كان عليه أن يؤ ّكد َّأن اإلسالم ال يتن َّكر لإلبداع املادي الذي كان محور
اإليديولوج ّية الغرب ّية ،وسبب تقدّم الغرب تقن ّياً .ولكنَّ اإلبداع املاديّ يف نظره يبقى مج ّرد وظيفة فرع ّية ،من بني وظائف
اإلنسان وفق املنهج اإلسالمي ،فأ ّما وظيفة اإلنسان الرئيسة فهي أ ّنه (خليفة لله يف األرض).
ولكن ملَّا كانت ّ
كل عقيدة أو إيديولوج َّية تحتاج إىل وسط نَّ
معي ،لتستطيع من خالله أن تعبرّ عن نفسها وتؤ ّكد
يتم تقديم
يتم إعادة إحياء املجتمع املسلم واأل َّمة املسلمة من جديد ،حتّى َّ
وجودها وتف ّوقها ،فإ َّنه من الرضوري أن َّ
إسالمي يصلح ألستاذ َّية العامل يثبت حقيقة تف ُّوق اإليديولوج َّية اإلسالم َّية عىل غريها من اإليديولوج َّيات واألفكار
منوذج
ّ
األخرى السائدة.
اإلسالمي الذي يطالب به قطب ال ينحرص يف قوم يدَّعون أ َّنهم مسلمون ،وال يف أرض جرى تعريفها بأ َّنها
َّإن النموذج
َّ
أرض مسلمة ،مَّإنا هو منوذج يتمثل يف اجتامع برشيّ  ،قوامه اإلسالم يف ّ
كل مناحي حياتهم ال ّروح َّية واملاد َّية .إ َّنه (جامعة
من البرش تنبثق حياتهم وتص ُّوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم ك ّلها من املنهج اإلسالمي) ص.6
غري َّأن تلك الجامعة حسب قطب قد اختفت من عىل مرسح األحداث التاريخ َّية ،منذ انقطع الحكم برشيعة الله.
ومن هنا َّ
فإن مسافة زمن َّية تفصل بالتأكيد ما بني إعادة بعث هذه الجامعة من خالل إعادة إحياء األ َّمة اإلسالم َّية عىل
اإلسالمي املطلوبَّ ،
وإن تلك املسافة تزداد طوالً يف انتظار تس ّلمها لقيادة البرش َّية من جهة أخرى.
املنهج
ّ
ويف رشحه للدَّور الذي نَّ
يرصح قطب بأ َّنه ليس من اللاّ زم أن
يتعي عىل هذه الجامعة أن تتولاّ ه يف قيادة البرش َّيةّ ،
تتف َّوق األ َّمة اإلسالم َّية يف ميادين العلم واملادَّة ،ويفسرّ ذلك َّ
بأن الحضارة الغرب َّية قد سبقت املسلمني فيهام بأشواط
بعيدة ،مماَّ سيجعل من محاولة االحتكام للتقدُّ م املادي يف سبيل إظهار التف ُّوق الحضاري مج َّرد محاولة عبث َّية ليس أكرث.
َّ
وحي املفقود.
وإن ما هم مطالبون به هو أن يعيدوا لإلنسان َّية ما فقدته من منهاج قادر عىل أن يعيد إليها عمقها ال ّر ّ
اإلسالميَّ .إن عىل املسلمني حينئذ أن يستندوا يف إظهار تف ُّوق منوذجهم إىل عقيدتهم
وليس هذا املنهاج غري املنهاج
ّ
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ومنهجهم املتف ّرد ،الذي من شأنه أن يعيد لإلنسان ما فقده من قيم وأخالق َّيات من جهة ،وأن يحافظ عىل مكتسبات
العبقر َّية املاد َّية من جهة أخرى.
اإلسالمي يف نظر قطب؟
ملَ تحتاج البرش َّية إىل هذا املنهج
ّ
إجابة عن هذا السؤال ،يستعيد قطب مفهوم الجاهل َّية القرآ ّين ،ليح ّوله من وضع َّية تاريخ َّية إىل حالة حضار َّية متك ّررة
َّ
استقل البرش عن حكم ال ّله ومنهاجه يف تسيري حياتهم .ويف هذا السياق ،يأيت حديثه يف هذا الكتاب عن مصطلح
ك ّلام
أهم املصطلحات التي عرفها خطابه الفكري يف هذا الكتاب وغريه من الكتب واملؤلفات ،فام
الجاهل َّية الذي ُيعدُّ أحد ّ
مدلول هذا املصطلح يف نظره؟
نَّ
يتبي هذا املدلول من خالل الرشوحات واألقوال التالية التي تقرن هذا املصطلح مبصطلح آخر له األهم َّية نفسها
القطبي هو مصطلح الحاكم َّية .يقول قطبَّ :إن الجاهل َّية وضع للعامل أجمع من ناحية (األصل الذي تنبثق
يف الخطاب
ّ
منه مق ّومات الحياة وأنظمتها) ص ،8إ َّنه وضع يقوم عىل املعاداة الرصيحة لحاكم َّية الله ،وذلك عن طريق إسناد صفة
الحاكم َّية للبرش من دون الله.
فالجاهل َّية إذن ّ
كل وضع إنسا ّين ال تكون فيه الحاكم َّية ل ّله ،برصف النظر عن املظاهر الخارج َّية لهذا الخروج عن
حاكم َّية ال ّله .ولذا فوضع الجاهل َّية اآلن ليس صورة مطابقة لوضع الجاهل َّية السابق للرسالة يف مظاهره الخارج َّية ،فإذا
كانت الجاهل َّية األوىل يف العصور السابقة قد أعطت للبرش شك ًال من أشكال األلوه َّية والربوب َّية البدائ َّية الساذجةَّ ،
فإن
جاهل َّية اليوم قد أخذت صوراً أكرث تركيباً وتعقيداً ،مبا منحته للبرش من حقّ يف (وضع التص ُّورات والقيم والرشائع والقوانني
واألنظمة واألوضاع ،مبعزل عن منهج الله للحياة ،وفيام مل يأذن به الله) ص.8
يتحمل مفهوم الجاهل َّية بداللة جديدة تخرجه من مج َّرد الداللة السلب َّية عىل وضع عدم االحتكام
بهذا التفسريَّ ،
لرشع ال ّله ،إىل داللة إضاف َّية أخطر وأعمق ،إذ يصبح املفهوم ذا مدلول إيجا ّيب مي ّثله ُّ
اإللهي،
كل احتكام لرشع غري الرشع
ّ
ّ
املستقل بنفسه ،مماَّ يس ّميه قطب تص ُّورات ماد َّية للحياة .من هذا املنظور ال إفالت من
هو رشع العقل والفكر اإلنسا ّين
وضع الجاهل َّية يف نظر قطب إلاّ باالحتكام إىل اإلسالم يف ّ
كل مناحي الحياة ،فاإلسالم وحده دون جميع اإليديولوج َّيات
األخرى هو املح ّرر من الجاهل َّية ،مبا أ َّنه يبشرّ بعبادة الله وحده ،والتلقي من الله وحده ،والخضوع لله وحده .وهو
بذلك متف ّرد بتحرير جميع البرش من االستعباد والخضوع لبعضهم بعضاً.
تتم عمل ُّية الخروج من وضع الجاهل َّية؟ أي كيف يكون البعث اإلسالمي؟
والسؤال هو :كيف ُّ
تظهر األفكار الثور َّية واضحة يف كتابات سيد قطب عندما يبدأ يف عرض أفكاره حول الكيف َّية التي يخرج بها املجتمع
من الحالة الجاهل َّية التي يعيش فيها ،وكيف يستطيع هذا املجتمع أن يح ّقق منوذجه اإلسالمي املتف ّرد .ويف هذا اإلطار
يرى أ َّنه يجب أن تتوافر نخبة أو طليعة ثور َّية متتلك من العزمية والبأس ما مي ّكنها من أن تشقَّ طريقها يف سبيل تحقيق
خضم الجاهل َّية الضاربة يف شتّى جنبات املجتمع .وهذه الطليعة التي يس ّميها قطب جي ًال قرآن َّياً جديداً
أهدافها وسط ّ
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اإلسالمي األ َّول جي ًال فريداً ومم ّيزاً ّ
بكل ما تحتمله
اإلسالمي القديم ،حيث كان الجيل
تجد منوذجها وقدوتها يف املايض
ّ
ّ
الجملة من معانٍ  .فأ َّما عن أسباب مت ُّيز ذلك الجيل ،فيحرصها قطب يف ثالثة عوامل مؤثرة :أ َّولها يتمثل يف َّأن الجيل األ َّول
كان جيال قرآن َّياً ،وهو ما يعني بحسب تعبريه أ َّنه كان جي ًال (خالص القلب ،خالص العقل ،خالص التص ُّور ،خالص الشعور،
يتضمنه القرآن الكريم) ص.14
خالص التكوين من أيّ مؤثر أخر غري املنهج اإللهي الذي َّ
ويفسرّ قطب اختالف األجيال التالية عن الجيل األ َّول بأ َّنه ،مبرور الوقت ،تكاثرت الينابيع الفكر َّية التي نهل منها
املسلمون ،فتداخلت الثقافات الفارس َّية والبيزنط َّية والقبط َّية مع الثقافة القرآن َّية الخالصة ،وأدَّى ذلك بطبيعة الحال إىل
ضياع السامت والخصائص املم ّيزة للجيل األ َّول.
أ َّما العامل الثاين ،فإ َّنه يكمن يف اختالف منهج التل ّقي ،فقد كان الجيل األ َّول ال يقرأ القرآن بهدف التذ ُّوق أو الثقافة
أو االطالع فحسب مَّ
خاصة شأنه وشأن الجامعة التي يعيش فيها).
(إنا كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله يف َّ
وإنا نزل وفق الحاجات املتجدّدة ووفق النمو ّ
ألن القرآن مل ينزل جملة واحدة ،مَّ
وذلكَّ ،
املطرد يف األفكار والتص ُّورات.
واكتملت خصائص التل ّقي يف ذلك الجيل بالعامل الثالث الذي جعلهم مختلفني ،وهو انخالع أفراده من خلفياتهم
الجاهل َّية التي نشأوا وتر ّبوا عليها.
وإذا كان صفاء ذلك الجيل للعوامل الثالثة السابقة ،فإ َّنه صفاء تبع طبيعة املنهج القرآ ّين ومضمونه الذي تش َّبعوا به
عىل التد ُّرج ،واهتدوا بهديه .فخالل ثالثة وعرشين عاماًَّ ،
ظل القرآن يتنزَّل فيهم عىل الرسول ـصىل الله عليه وسلم ـ وير ّكز
لب الدّين وجوهره األعظم ،أال وهي العالقة ما بني األلوه َّية والعبود َّية .فإذا
عىل قض َّية واحدة رئيسة ،يعتقد قطب أ َّنها ُّ
كان شاغل القرآن األ َّول يف الفرتة املك َّية هو تفسري وجود اإلنسان والعالقة ما بينه وبني الله ع ّز ّ
وجلَّ ،
فإن شاغله يف العهد
املد ّين كان متمث ًال يف تنظيم العالقة ما بني اإلنسان واإلنسان عن طريق الترشيعات واألوامر والتنظيامت اإلله َّية.
َّإن أهم َّية موضوع العالقة بني األلوه َّية والعبود َّية هي التي جعلت الرصاع ما بني املسلمني واملرشكني منحرصاً يف
ألن العرب قد فهموا َّأن تلك الجملة تعني انسالخهم بشكل كامل وتا ّم من ّ
تطبيق جملة (ال إله إلاّ الله)َّ ،
كل آثار الرشك
والجاهل َّية املحيطة بهم.
ويرى قطب َّأن دراسة التاريخ املب ّكر للدعوة اإلسالم َّية من شأنها أن تفتح أفاقاً جديدة لفهمها واستيعابها ،فلو كان
املطلوب من اإلسالم أن يستبدل حكم ال ّروم والفرس بحكم عريب ،لكان من األنسب أن يدعو الرسول للقوم َّية العرب َّية من
أ َّول أ ّيام الدعوة اإلسالم َّية ،وملا كان تك َّبد مشقة وعناء التخاصم والحرب مع القبائل العرب َّية املختلفة ،فاإلسالم مل يكن
لب الدعوة اإلسالم َّية هوَّ :
(أن األرض لله ،ويجب أن
يقصد استبدال الطاغوت الفاريس أو البيزنطي بآخر عريبّ ،بل ّإن َّ
تخلص لله ،وال تخلص لله اَإل أن ترتفع عليها راية ال إله إلاّ الله ،وليس الطريق أن يتح َّرر النّاس يف هذه األرض من
طاغوت روماين أو فاريس إىل طاغوت عريب ،فالطاغوت ك ّله طاغوت) ص.24
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وكام أ َّكد قطب عىل َّأن الدعوة اإلسالم َّية ليست يف حقيقتها دعوة قبل َّية أو قوم َّية ،فإ َّنه يؤ ّكد أيضاً عىل أ َّنها مل تكن
يتعصب للفقراء واملساكني ،ومل يقم بر ّد أموال
(دعوة اجتامع َّية) ،فال َّرسول مل يرث حرباً ض ّد األرشاف والطبقة األرستقراط َّية ،ومل َّ
األغنياء عىل الفقراء .كام َّأن الدعوة اإلسالم َّية مل تكن أيضاً دعوة إصالح خلقي ،فرغم َّأن الكثري من األخالق الفاسدة كانت
منترشة يف تلك الفرتة التاريخ َّية ،إلاّ َّأن الله ارتىض طريقاً أخرى ،تكون فيها العقيدة هي الباعث عىل االستقامة األخالق َّية.
الخاصة لل ّرسالة ،استناداً إىل املدلول الذي يريده
َّإن مجمل هذا االستدالل يبغي من خالله قطب تكريس تأويل ّيته
َّ
لهاَّ .
الخاص لداللة التوحيد .فليس التوحيد ،وهو جوهر ال ّرسالة ،مج َّرد
وإن هذا املدلول ينطلق يف نظره من تص ُّوره
ّ
ثورة يف الحكم والسلوك ،مَّإنا هو أبعد من ذلك ،ثورة يف تص ُّور الوجود اإلنسا ّينّ ،
تحل ال ّله يف املركز منه ،وتجعل توحيده
إقراراً َّ
ثم فليس خروجه من الجاهل َّية إلاّ عودة إىل ذلك االعرتاف ،يعبرّ عنه
بأن اإلنسان معرتف بتبع َّيته املطلقة ل ّله .ومن َّ
بتنفيذ الحاكم َّية وعياً وسلوكاً.
بقي َّأن قطب يعترب َّأن هذا النموذج ال يتح ّقق من تلقاء نفسه ،ففض ًال عن الطليعة املؤمنة ،فال ب َّد من مراحل
لتحقيق هذا النّموذج .فقطب ال يرى إمكان َّية وضع النّموذج إلاّ من خالل الرشوع يف العمل فيه ،فعندما يبدأ العمل عىل
النّموذج املطلوب ،فسوف تنشأ تحدّيات وعراقيل ومستجدات ،وسوف تتش َّكل الصياغة النهائ َّية للنموذج من خالل قوى
التحدّي واالستجابة ،بسبب العالقات الجدل َّية الرضور َّية ما بني األفكار ونقائضها.
والطريف هنا أن تظهر بعض التأثريات الديالكتيك َّية يف فكر قطب ،وميكن ر ُّد ذلك إىل تأثر قطب باألفكار والرؤى
املاركس َّية ،التي كان يعتنقها يف بدايات حياته الفكر َّية ،وهو األمر الذي يجعل من أفكاره تأخذ مساراً مختلفاً وبعيداً َّ
كل
البعد عن املسارات الفكر َّية لغريه من املف ّكرين املسلمني الذين ينزعون يف تنظرياتهم لتبنّي الرؤى املثال َّية وال ّرومانس َّية
التي متيل للتنظري لنامذج متخ َّيلة بعيداً عن الواقعَّ .
ولعل من أقواله املعبرّ ة عن هذا التأثري قوله( :وخطأ أيّ خطأ -بالقياس
إىل اإلسالم -أن تتبلور العقيدة يف صورة نظر َّية مج َّردة للدراسات الذهن َّية) ص.39
غري َّأن هذه الواقع َّية الظاهرة ّ
توظف ،عنده ،يف سياق إميانه برضورة الطليعة املؤمنة ،بل أيضاً مبا هو أخطر من
تستتب فيه أحكام الرشيعة .فلهذا األمر يقول( :والذين يريدون من اإلسالم اليوم
ذلك ،أن يكون املجتمع يف وضع عا ّم
ُّ
أن يصوغ نظر َّيات ،وأن يصوغ قوالب نظام ،وأن يصوغ ترشيعات للحياة ...بينام ليس عىل وجه األرض مجتمع قد
ق َّرر فع ًال تحكيم رشيعة الله وحدها ،ورفض ّ
كل رشيعة سواها ،مع مت ّلكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه ...الذين
يريدون من اإلسالم هذا ،ال يدركون طبيعة هذا الدين ،وال كيف يعمل يف الحياة ...كام يريد له الله) ص .35وليس معنى
يرصح
هذا الكالم إلاّ توضيحاً للدور األ َّول الذي عىل الطليعة املؤمنة إنجازه ،أال وهو القبض عىل السلطة والحكم .ال ّ
اإلسالمي .فليست مسايرة الجاهل َّية يف إلزامها
قطب بذلك بوضوح ود ّقة ،مَّإنا هو يعتربه من بديه َّيات األمور يف املنهاج
ّ
لإلسالم ّيني بتقديم تفصيالت للنظام اإلسالمي النموذجي الذي يدعون إليه إلاّ مج ّرد (سخرية هازلة يجب أن يرتفع عليها
ّ
كل ذي قلب يحس لهذا الدّين بحرمة) ،وذلك أل َّنه يجب أن يخضع املجتمع أ َّوالً وقبل ّ
كل يشء لحاكم َّية الله وحده،
وأن يرتيض بأن ُيحكم برشيعته.
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َّإن هذه الدعوة ّ
اإلسالمي ،هي
املبطنة لتعويض حكم الطواغيت ،كام يقول ،باعتبارها املدخل األ َّول لتنفيذ النّموذج
ّ
الفقهي اللاّ زم لهذا املجتمع الجديدَّ ،إن هذا الفقه بدوره ال ميكن الحديث
التي يفسرّ بها أيضاً سكوته عن وجهة التطوير
ّ
عنه قبل أن يوجد املجتمع املؤمن برشيعة ال ّله .ومن هنا أيضاً َّ
سمى بـ (تطوير الفقه اإلسالمي)
فإن قطب يصف ما ُي َّ
بالسخرية والعبث.
َّ
ولعل رشح س ّيد قطب لنشأة املجتمع املسلم وخصائصه سائر يف هذا االتجاه أيضاً ،أي ا ّتجاه التأكيد عىل رضورة
هيمنة حكم الرشيعة سياس َّياً .ففي هذا السياق يرى س ّيد قطب َّأن هدف الدّعوة الدين َّية عىل مدار التاريخ كان منحرصاً
يف (تعريف الناس بإلههم الواحد ،ور ّبهم الحق ،وتعبيدهم لر ّبهم وحده ونبذ ربوب َّية الخلق) ص .46فجميع الناس
والصحة واملرض والحياة واملوت،
يخص النشأة والنم ّو
محكومون بقوانني فطر َّية ال ميكن الحياد عنها أو استبدالها ،فيام ُّ
َّ
هذه قوانني فطر َّية نظر َّية وضعها ال ّله فيهم ،ولكن عليهم أن يعملوا عىل تنفيذ الشقّ اآلخر من القوانني اإلله َّية التي
تختص بـ(الجانب اإلراديّ ) يف حياتهم ،وذلك عن طريق تحكيم رشيعة الله يف جميع األمور ،فعن طريق ذلك سوف
ُّ
يحدث تنسيق وانضباط ما بني الجانبني (الفطريّ واإلراديّ ) ،وهو ما سوف يؤدّي بالتبع َّية لسعادة البرش َّية وخريها.
واملسلمون يف العامل املعارص هم مسلمون من الناح َّية النظر َّية فحسب ،وشهادة ال إله إلاّ الله نظر َّية فيهم ،وال ميكن
تأكيدها إلاّ بواسطة االمتثال التام والطاعة املطلقة ألوامر الله ونواهيه واالحتكام لرشيعته واقع َّياً وعمل َّياً ،وما دون ذلك
ليس أكرث من (هو َّية نظر َّية مجردَّة).
َّإن رضورة هذا التح ُّول الرضوري يف املجتمع املسلم تدعو إليها خاص َّية الرتاكب العضوي الذي يعيشه هذا املجتمع،
والذي يقصد به قطب هذا التداخل بني مك ّونات مختلفة تك ّون ،بوعي /أو بدون وعي ،نظاماً جاهل َّياً يتضا ّد يف أهدافه
وغاياته وأسسه ومرتكزاته مع النظام اإلسالمي.
وخطورة هذا التعارض الحادث ما بني الهو َّية النظر َّية والتداخل العضوي القائم ،أ َّنه سوف يؤدّي إىل َّأن (األفراد
املسلمني نظر َّياً سيظ ّلون يقومون فع ًال بتقوية املجتمع الجاهيل الذي يعملون نظر َّي ًّا إلزالته ،وسيظلون خاليا ح َّية يف
كيانه متدّه بعنارص البقاء واالمتداد) ص .50ولهذا السبب َّ
تجمعاً عضو َّياً حرك َّياً،
فإن أ َّول أدوار الطليعة املؤمنة أن تقيم ُّ
يكون هو النواة األوىل التي ستتّحد حولها ُّ
كل القوى من أجل اكتساب القدرة الكافية عىل الهيمنة عىل املجتمع إلحالل
الرشيعة عمل َّياً فيه.
إذن فقطب ال يرى ُب ّداً من االنخراط يف نشاط الجامعات اإلسالم َّية ،وهو مل يقرصها عىل أن تكون جامعة أو فرقة
سياس َّية أو حزب َّية تصطبغ بالصبغة اإلسالم َّية ،بل إ َّنه حتَّم أن تكون تلك الجامعة ّ
تغطي معظم األنشطة التي تدور يف
املجتمع الجاهيل ،وذلك حتى تكون صالحة فع ًال ألن َّ
تحل بدي ًال عنه.
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أهم ّ
منظري
ومن هنا نفهم أهم َّية الجامعة ،والس َّيام جامعة اإلخوان املسلمني يف الفكر
القطبي ،فرغم اختالفه عن ّ
ّ
اإلخوان يف العديد من األفكار والرؤى ،إلاّ أ َّنه كان ينظر ملفهوم (الجامعة) عىل كونه حجر أساس يف الدعوة لتطبيق
اإلسالمي.
النموذج
ّ
والجدير بال ّذكر هو َّأن قيمة الجامعة عند قطب تتعدَّى كونها األداة العمل َّية التي مت ّثل نواة املجتمع املؤمن املرج ّو
تحقيقه وطليعته القياد َّية ،بل هي مت ّثل أيضاً منوذجه املص ّغر الذي يكون رابط اإلميان هو ال َّرابط الوحيد الجامع بني
أفراده ،بدل الروابط املصلح َّية األخرى أو العرض َّية ،وهي روابط العرق ،وال ّلغة ،أو روابط التاريخ والواقع املشرتك.
َّإن هذا ال َّرابط وحده ليس فحسب ال َّرابط املح ّقق لألخ َّوة اإلنسان َّية ،بل هو أيضاً ال َّرابط املنسجم مع فطرة اإلنسان
التي فطره ال ّله عليها .يف هذا السياق كان حديث قطب عن العقيدة بوصفها الجنس َّية الوحيدة لإلنسان ،وفيه أيضاً
كان تركيزه عىل تحقري الروابط اإلنسان َّية األخرى ،روابط (الجنس واألرض وال ّلون وال ّلغة واملصالح األرض َّية) ص ،52فقد
اعتربها روابط حيوان َّية .فاإلسالم يف نظره ال يعرتف برابطة غري رابطة الدين والعقيدة ،وأ َّما الروابط التي تقوم عىل أسس
الجنس َّية واألوطان ،فام هي إلاّ أنواع مختلفة من الجاهل َّية .فربابط العقيدة يتخ َّلص اإلنسان من وشائج (األرض والطني
تبي َّأن االختالف
وال ّلحم والدّم) ،ويتَّحد املسلمون جميعاً يف وحدة واحدة .ويرضب قطب العديد من األمثلة القرآن َّية التي نّ
قصة نوح ،ورابطة البن َّوة
يف العقيدة من شأنه أن يكرس روابط القرابة والصداقة واملصاهرة ،من ذلك رابطة األب َّوة يف َّ
قصة أهل الكهف.
قصتي لوط وامرأة فرعون ،ورابطة العشرية واألهل يف َّ
والوطن يف َّ
قصة إبراهيم ،ورابطة الزوج َّية يف ّ
ولتأكيد التاميز بني رابطة العقيدة وال َّروابط األخرى الحيوان َّية ،يف نظره ،رضب مثاالً لالختالف ما بني (املجتمع اإلنساين)
اإلسالمي األ َّول واملجتمع ال ُّروماين اإلمرباطوريّ  .فمجتمع اإلمرباطور َّية
و(املجتمع الحيواين) ،عرب املقارنة بني املجتمع
ّ
يضم أجناساً متعدّدة ولغات متباينة وأمزجة مختلفة ،ولكنَّه مع ذلك ك ّله مل يقم عىل (أساس عقائدي)
ال ُّرومانية كان ّ
تم تأسيسه عىل ركائز طبق َّية بغيضة تفصل ما بني األرشاف والعبيد.
يربط ما بني تلك االختالفات ببعضها بعضاً ،بل َّ
اإلسالمي األ َّول ،الذي اختلط فيه العريب مع الفاريس والبيزنطي،
الحقيقي ،فنموذجه املجتمع
أ َّما املجتمع اإلنساين
ّ
ّ
ومل مينع فيه االختالف الطبقي من إخالص العبادة لله الواحد.
ورصف بذلك النَّظر كل َّياً عن دور العوامل اإليديولوج َّية والفكر َّية التي تقوم عليها املجتمعات البرش َّية وتضمن
الخاص باملجتمع اإلسالمي وحده دون غريه.
لحمتها ،وكان هدفه من ذلك قرص مسألة التغيري الفكريّ عىل النموذج
ّ
تبي تص ُّور قطب للمجتمع املطلوب ،ولألداة اإلنسان َّية التي ميكنها تكوينه وبعثه ،فام
وإذا كانت األفكار السابقة نّ
هي األداة العمل َّية لذلك؟
يف سياق اإلجابة عن هذا السؤال ميكن أن ندرج حديث قطب عن الجهاد يف سبيل ال ّله.
ففي هذا اإلطار قام قطب بتلخيص أحكام الجهاد يف القرآن .وعىل ال ّرغم من كونه يذ ّكر َّ
بأن القرآن يكفل للمختلف
يستتب األمر لرشيعة ال ّله .وإذا كان سيد قطب يعرتف
دين َّياً حر َّية االعتقاد ،إلاّ أ َّنه يعتربه موضوعاً لجهاد املسلمني حتّى
َّ
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َّ
بأن أغلب وضع َّيات الجهاد يف تاريخ ال ّرسالة كان دفاع َّياً ،فإ َّنه يرفض قرص الجهاد عىل جهاد الدفع .ويعتمد هذا التأويل
األقل :األ ّول تأوي ّ
عنده عىل تربيرين عىل ّ
يل ،إذ يلفت قطب النَّظر إىل كون النّصوص القرآن َّية التي تتناول مسألة الجهاد
ال ميكن فهمها إلاّ بالنظر واإلحاطة بالظرف الزمني والتاريخي الذي تنزَّلت فيه ،فال ميكن النظر إىل ّ
نص
كل نص عىل أ َّنه ٌّ
نهايئ وأخري وحاكم .والتربير الثاين عم ّ
يل مرتبط مبفهوم الحاكم َّية مبا هي إحالل لحكم رشع ال ّله.
وعىل هذا األساس هاجم هؤالء املسلمني الذين لطاملا اعتادوا عىل أن يردّدوا َّأن (اإلسالم ال يجاهد إلاّ للدفاع)،
ووصف قولهم بأ َّنه استجابة سلب َّية مرتدّية وانهزام َّية لضغط الهجمة الجاهل َّية.
ثم تناول موقف اإلسالم من اآلخر املخالف له يف الدين والعقيدة ،فأ ّكد عىل (أ َّنه مل يكن من قصد اإلسالم قط أن
َّ
يُكره الناس عىل اعتناق عقيدته ...ولكنَّ اإلسالم ليس مج َّرد عقيدةَّ ،إن اإلسالم ،كام قلنا ،إعالن عام لتحرير اإلنسان من
العبود َّية للعباد ،فهو يهدف ابتداء إىل إزالة األنظمة والحكومات التي تقوم عىل أساس حاكم َّية البرش للبرش وعبود َّية
ثم يطلق األفراد بعد ذلك أحراراً -بالفعل -يف اختيار العقيدة التي يريدونها مبحض اختيارهم) ص.63
اإلنسان لإلنسانَّ ،
و ُيظهر هذا املقطع َّأن قطب قد نظر لإلسالم بتقسيمه إىل مستويني رئيس ّيني :املستوى األ َّول وهو العقيدة الدين َّية
التي من حقّ أيّ إنسان أن يؤمن بها أو ال يؤمن ،أ َّما املستوى الثاين ،فهو الرؤيا اإليديولوج َّية التي تقوم عىل مبدأ
الحاكم َّية ،وهي رؤيا يجب أن تسود وتحكم وتنترش يف البالد وتتع َّرف عليها الشعوب واألجناس .وعىل هذا األساس َّ
فإن
قاعدة أن يكون الدّين ك ّله ل ّله تفرض عىل املسلمني جميعاً يف نظر قطب أن يجاهدوا رشقاً وغرباً لتحقيق الحاكم َّية
املطلقة ،وبهذا يكون مدلول الدّين أوسع وأشمل من مدلول العقيدة.
ففي وسع اآلخر أن يعتنق عقائد مسيح َّية أو يهود َّية ،ولكن ال ُيسمح له أن يرتيض أن ُيحكم وفق دين /إيديولوج َّية
غري تلك املنبثقة عن الدّين اإللهي القويم.
السابقني لطبيعة الجهاد ،كام يراها قطب ،طلب َّياً ال دفاع َّياً فحسب ،وكون َّياً ال محل َّياًَّ ،مثة تربير
وفض ًال عن التربيرين َّ
تقسم الكون ك ّله ،فدارها دار السلم ،وما عداها دار
ثالث يتّصل بدوره مبفهوم الحاكم َّيةَّ ،إن الحاكم َّية عنده هي التي ّ
الجاهل َّية ،فهي دار الحرب ،يقول قطب يف هذا السياقَّ :
(إن هناك داراً واحدة هي دار اإلسالم ،تلك التي تقوم فيها
الدولة املسلمة ،فتهيمن عليها رشيعة الله ،وتقام فيها حدوده ،ويتولىَّ املسلمون فيها بعضهم بعضاً ،وما عداها فهي
دار حرب ،عالقة املسلم بها إ َّما القتال ،وإ َّما املهادنة عىل عهد األمان ،ولكنَّها ليست دار إسالم ،وال والء بني أهلها وبني
املسلمني) ص.137
الفقهي الكالسي ّ
يك للعامل إىل داري الحرب والسلم ،ال يرت َّكب عند قطب عىل مج َّرد الحلم
َّإن هذا التبنّي للتقسيم
ّ
بتأسيس دولة اإلسالمَّ ،إن هذه الدولة ،متاماً كالجهاد املطلوب ألجلها ،تنبني عىل تص ُّور آخر للوجود اإلنسا ّين ،من جهة
كونه وجوداً مرشوطاً بتأسيس الحضارة ،فدار الحرب التي ينبغي مجاهدتها هي دار الجاهل َّية الخلو من الحضارة ،ودار
الحاكم َّية التي ينبغي تحقيقها مت ّثل عامد ّ
كل الحضارة.
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من هذا املنظور كان حديث قطب عن عالقة اإلسالم والحضارة .وقد أ َّكد يف معرضه عىل االرتباط الوثيق ما بني
اإلسالم ،مبا يشمل من نظم وقوانني وترشيعات من جهة ،والحضارة من جهة أخرى.
فاملجتمع اإلسالمي الذي يلتزم بضوابط الرشيعة هو املجتمع املتحرض ،بل َّإن صفة الحضارة مقصورة عليه وحده
دون غريه ،ويف هذا يقول قطب:
(املجتمع اإلسالمي -بصفته تلك -هو وحده املجتمع املتحرض ،واملجتمعات الجاهل َّية ّ
بكل صورها املتعددة-مجتمعات متخ ّلفة) ص.106
يتم التأكيد م َّرة أخرى عىل موقع فكرة الحاكم َّية يف فكر س ّيد قطب ،فهي ليست مج َّرد آل َّية ،أو وسيلة
من هنا ُّ
إجرائ َّية ،بل إ َّنها أيضاً وسيلة للتط ُّور والتعاطي مع الزمن ،فتحضرُّ املجتمع يتناسب طرد َّياً مع التزامه بالخضوع لحكم الله
وأوامره ونواهيه ،وال ميكن أن ُنطلق عىل أيّ مجتمع وصف التحضرُّ يف حالة عدم التزامه بتلك املسألةَّ .إن االرتقاء يف
س ّلم الحضارة يتناسب طرد َّياً مع تش ُّبعه بحاكم َّية ال ّله وعيشه يف كنفها ،مبا أ َّنها رشط تح ُّرر اإلنسان من العبود َّية وخضوعه
بشكل مطلق لسلطة الله تعاىل.
ومن هنا َّ
فإن املجتمع اإلسالمي هو وحده (املجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد ،ويخرج فيه النّاس من عبادة
العباد إىل عبادة الله وحده ،وبذلك يتح َّررون التح ُّرر الحقيقي الكامل ،الذي ترتكز إليه حضارة اإلنسان) ص.108
وما يالحظ هو َّأن ربط التحضرُّ باإلسالم وقرصه عليه دون غريه ،كان واحداً من أهم اآلل َّيات الدفاع َّية التي
استخدمها س ّيد قطب إلثبات وجهة نظره ،فبعد أن كان النموذج الذي يسعى اإلسالم ُّيون لتحقيقه يوصف دامئاً بأ َّنه
وحد ما بينه وبني الحضارة بشكل تا ّم ،واعترب َّأن مزجهام ينتج خل ًال مفاهيم َّياً
ورجعيَّ ،
غري متحضرّ وبدايئ
فإن قطب قد َّ
ّ
يصيب َّ
صب بعد
كل من يحاول أن يهاجم ذلك النموذج باملعايري الحضار َّية واألخال َّقية املتعارف عليها ،وهو األمر الذي َّ
ذلك يف مصلحة الت َّيارات الفكر َّية اإلسالم َّية ،بأن ح َّررهم من تبع َّية االنقياد املطلق للمصطلحات املعرف َّية السائدة عىل
الساحة الفكر َّية.
سمى تحضرُّ اً؟
لكن ما الذي يجعل الحاكم َّية واقع َّياً تساوي الحضارة؟ أي ما الذي يصيرّ العقيدة مت ّوجاً ماد َّياً برش َّياًُ ،ي َّ
بأن الحاكم َّية ال تقترص عىل القوانني والرشائع ،بل هي مفهوم ّ
ههنا يجيب قطب َّ
يغطي مساحات واسعة ومناطق متف ّرقة
يف املجال الثقايف واملعريف الذي يحيط بالفرد.
األسايس ،يجب أن يكون خاضعاً ملركز َّية فكرة الحاكم َّية ومنبثقاً عنها .ذلك َّأن النشاط
فالفن الذي هو رافد الثقافة
ّ
الفنّي ك ّله ،ما هو إلاّ (تعبري إنسا ّين عن تص ُّورات اإلنسان وانفعاالته واستجاباته ،وعن صورة الوجود والحياة يف نفس
إنسان َّية ...وهذه ك ّلها يحكمها -بل ينشئها -يف النفس املسلمة تص ُّورها اإلسالمي بشموله ّ
لكل جوانب الكون والنفس
والحياة ،وعالقتها ببارئ الكون والنفس والحياة) ص.125
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ومن هنا يرى قطب َّأن جميع العلوم اإلنسان َّية ،مثل التاريخ والفلسفة واالجتامع والسياسة واألدب ،يجب أن تعاد
دراستها وفق مناهج نقد َّية تقوم عىل أساس حاكم َّية الله وحده ،فال يجوز أن يأخذ أولئك الطامحون يف خلق املجتمع
اإلسالمي برؤى ونظريات فلسف َّية أخالق َّية أو مفسرّ ة لحركة التاريخ ،من تلك التي َّأسسها أصحابها من املفكرين يف وسط
أجواء وخلف َّيات جاهل َّية.
أ َّما العلوم التطبيق َّية كالطب والهندسة والفيزياء ،فال يرى قطب غضاضة يف أن يستعني املسلمون بها ،وذلك َّ
ألن
جاهل َّية منشئيها لن تؤثر يف منتجهم العلمي ولن تتعارض مع الثوابت العقائد َّية اإلسالم َّية.
قد توجد بعض األمثلة الشا ّذة عن تلك القاعدة ،مثل نظر َّيات التط ُّور لتشارلز دارون وعلم التحليل النفيس لسيجموند
فرويد ،فهي وإن كانت نظر َّيات علم َّية بحتة ،إلاّ َّأن نتائجها تتعارض بشكل واضح مع مركز َّية الله يف النموذج اإلسالمي،
هنا يرى قطب أ َّنه يجب عىل املسلم أن يأخذ من تلك النظر َّيات ما يعود بالفائدة عىل الصعيد العلمي التجريبي املج َّرد،
يتم ترك ّ
كل ما يتعارض مع الخلف َّيات العقائد َّية اإلسال َّمية ،ويفسرّ ذلك بقولهَّ :
(إن لدى املسلم الكفاية من بيان ر ّبه
وأن َّ
الصادق عن تلك الشؤون ،ويف املستوى الذي تبدو فيه محاوالت البرش يف هذه املجاالت هزيلة ومضحكة) ص.128
نقلة بعيدة
قد مي ّثل هذا الفصل قبل األخري خري خالصة ملجمل تفكري قطب يف كتابه هذا ،فهو يك ّرر فكرته الجوهر َّية من كون
اإلسالمي للحياة هو وحده املح ّقق إلنسان َّية اإلنسان ،مقارنة باملناهج األخرى القامئةَّ .
أهم ما يجعله بهذه
التص ُّور
ولعل َّ
ّ
أسايس هو حاكم َّية ال ّله .إ َّنها املبدأ الذي يعني عبود َّية مطلقة ل ّله تح ّقق تح ُّرر البرش من ّ
كل
الصورة قيامه عىل مبدأ
ّ
أشكال العبود َّية األخرى التي تجعل وضعهم خارج الحاكم َّية تكراراً لوضع الجاهل َّية .وإذا كان منوذج هذا املجتمع ماث ًال
يف الطليعة القرآن َّية األوىلَّ ،
فإن استعادة عرص الحاكم َّية مج َّدداً ال يكون إلاّ بطليعة مؤمنة جديدة تحايك األوىل ،وتكون
تتجسد فيها الحاكم َّيةَّ ،
فإن
األداة العمل َّية لتحقيق النموذج .وملَّا كان وضع الجاهل َّية متك ّرراً يف البلدان املسلمة التي ال َّ
تتوسع ليصبح الجهاد مطلوباً ض َّد ّ
كل
عالقة الجهاد التي جمعت بني املسلمني األوائل ومن ناوأهم دعوتهم ،يجب أن َّ
جاهل َّية مبا يف ذلك الجاهل َّية املوجودة يف ديار اإلسالم الصوري.
يقول قطبَّ :
يحب أن
(إن الناس ليسوا مسلمني -كام يدَّ عون -وهم يحيون حياة الجاهل َّية ،وإذا كان فيهم من ّ
يخدع نفسه أو يخدع اآلخرين ،فيعتقد َّأن اإلسالم ميكن أن يستقيم مع هذه الجاهل َّية فله ذلك ،ولكن انخداعه أو
خداعه ال يغري من حقيقة الواقع شيئاً ...ليس هذا إسالماً وليس هؤالء مسلمني ،والدعوة اليوم مّإنا تقوم لرت ّد هؤالء
الجاهلني إىل اإلسالم ،ولتجعل منهم مسلمني من جديد) ص.158
و ُيعترب هذا املقطع من أكرث املقاطع التي وردت يف الكتاب خطورة ،فقطب يق ّرر فيه بوضوح َّأن عموم املسلمني الذين ال
يعيشون بفكرة الحاكم َّية ،كام يراها هو تطبيقاً لرشيعة ال ّله ،ليسوا مسلمني يف الحقيقة ،وال ُيقبل منهم إسالمهم الظاهري
حتى يؤمنوا باملنهج الذي يخالفونه وينفرون منه ،فبهذا املنهج وحده يتح ّقق رشط التوحيد فيهم .وعىل كون قطب
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يطلق هذا الحكم الكو ّين الخطر بتكفري ّ
كل املجتمعات التي ال تحكم برشيعة ال ّله ،مبا يف ذلك املجتمعات اإلسالم َّية ،فإ َّنه
يتم تطبيق ح ّد ال ّردة عليهم أم ال؟
ال يتناول تلك املسألة بشكل فقهي ترشيعي ،فهو ال نّ
يبي كيفية التعامل مع هؤالء ،وهل ّ
وإذا كان من املفرتض أن يطبق ذلك الح ّد عليهم ،فمن الذي يوكل إليه تطبيقه؟
وكيف ُت ّ
نظم تلك املسألة يف ّ
ظل َّأن الدولة القامئة -التي لديها الق َّوة والشوكة -هي بحسب نظر َّية قطب مرت َّدة
من األساس؟
ُّ
كل تلك األسئلة تركها سيد قطب بال إجابة واضحة ،وهو ما فتح الباب واسعاً لجميع الحركات الجهاد َّية التي تأ ّثرت
بسيد قطب وأفكاره ،فوجدت مساحات تأويل َّية واسعة للتعاطي معها بحسب املعطيات والظروف التي أتيحت لها،
وأوجدت لها من التربيرات الفقه َّية الهامش َّية يف الغالب ما أباحت به لنفسها أشنع األعامل.
مالمح عامة للكتاب
أهم
من املمكن أن نالحظ عدداً من املالمح املميزة لشخص َّية املؤلف من خالل مطالعة صفحات الكتاب ،ومن ّ
تلك املالمح:
1ـ االستشهادات الكثرية ج ّداً بالقرآن الكريم ،دون الرجوع لتفاسريه املعتمدة عند أهل السنَّة والجامعة ،وهذا
يبي محاولة قطب القفز فوق االجتهادات التي قام بها العديد من العلامء املسلمني عىل مدار التاريخ اإلسالمي الطويل،
نّ
والولوج مبارشة إىل الن ّّص القرآ ّين لالستيالء مجدّداً عىل عمل َّية تأويله ،وحرصها يف ا ّتجاه التص ُّور الذي يبشرّ به.
2ـ االستشهادات القليلة بالحديث النّبوي الرشيف ،واالستشهادات الكثرية إىل ح ّد بعيد ،بالقصص التاريخ َّية اإلسالم َّية،
وهذا يشري إىل خلف َّية الكاتب البعيدة أص ًال عن ال ّدراسات اإلسالم َّية ،واملتش ّبعة بخلف ّيته األدب َّية النّقد َّية ،والتي استغ ّلها

يف التأثري بخطابه.

يهتم بالخوض يف التفصيالت الفقه َّية .وهذا يثبت ما
3ـ َّإن قطب يحمل تص ُّورات عموم َّية ورؤى فكر َّية شاملة ،وال ّ
الفقهي.
ُنعت به من ضعف ّاطالعه
ّ
4ـ كرثة التكرار واإلسهاب يف التأكيد عىل بعض املعاين يربز أهم َّية تلك املعاين ومركزيتها يف فكر املؤلف.
5ـ َّإن املايض الفكري (املاركيس) لسيد قطب ،قد ظهرت أثاره واضحة يف الكثري من النقاط يف الكتاب ،وال س َّيام امليل
اإلسالمي ،فلم
إىل تفسري بعض الظواهر مبنهج َّية ماد َّية ديالكتيك َّية .ولكنَّ هذه الخلف َّية املاركس َّية ُط ّوعت إىل منظوره
ّ
يؤخذ منها سوى مفهومي االنقالب وال ّثورة.
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كيف ُت ّ
األمريكية في الشرق األوسط
غذي السياسة
َّ
ظاهرة اإلرهاب؟
نقدية لتعاطي الغرب مع قضايا الشرق األوسط
إعالمية
رؤية
َّ
َّ
قراءة في كتاب :داعش القادرة على ّ
كل شيء
التجاني بولعوالي

ثم مبايعة أيب بكر البغدادي أمرياً للمسلمني
منذ أن أعلن تنظيم داعش عن قيام الخالفة اإلسالم َّية يف يونيو َّ ،2014
يف أكتوبر من السنة نفسها ،توالت يف الغرب مختلف الكتابات والبحوث والشهادات حول ما أصبح ُيطلق عليه الظاهرة
الداعش َّية ،ومن أشهر العناوين التي صدرت يف العامني األخريين :عودة الجهاديني ،ظهور داعش واالنتفاضة السن َّية
الجديدة لإلعالمي واملراسل الربيطاين باتريك كوكبورن ،وحرب داعش للصحاف َّية الهولند َّية املستق ّرة يف كوردستان العراق
يوديت نورينك ،والفينيق اإلسالمي :الدولة اإلسالم َّية وإعادة رسم الرشق األوسط لإلعالم َّية واملحللة السياس َّية اإليطال َّية
لوريتا نابوليوين ،ومن الحروب الصليب َّية إىل الخالفة ،الربيع العريب ،الجهاد ،الدولة اإلسالم َّية للمستعرب البلجييك بيرت
فان أوستاين ،وغريها كثري.1

 1ـ تجدر اإلشارة هنا إلى أنني كتبت بحثاً في هذا الموضوع تحت عنوان :أدلجة الدين وعولمة الخوف :الظاهرة الداعشيَّة أنموذجاً ،وقد نشرته مؤسسة مؤمنون بال حدود
في فبراير  ،2015يمكن االطالع على البحث عبر الرابط ،http://bit.ly/2fGZvHk :كما أنّني كتبت مقاالت باللغة الهولنديّة حول هذه الظاهرة نشرت في مجلة De
 Knackفي بلجيكا ،وفي المجلة الرقميّة  De moslim krantفي هولندا.
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أقدّم يف هذه القراءة رؤية اإلعالمي هانس ياب ميليسن  Hans Jaap Melissenمن خالل كتابه داعش القادرة
عىل ّ
املتخصصة يف اإلعالم الحريب وصحافة األزمات ،اختارته
أهم الوجوه اإلعالم َّية الهولند َّية
ّ
كل يشء ،2وهو يعترب من ّ
تم تتويجه من قبل فيال ميديا صحا ّيف السنة ،كام
مجلة الوقت عام  2001أفضل مراسل يف الرشق األوسط ،ويف عام َّ 2002
وتم اختياره عام ( )2015صحا ّيف العام يف هولندا بفضل مؤلفه
ُر ّشح كتابه هايتي ،كارثة الصحافيني ألحسن عمل صحفيَّ ،
حول داعش الذي نحن بصدد قراءته ،وقد اشتغل مع أغلب القنوات الهولند َّية العموم َّية ،وجال معظم مناطق العامل التي
شهدت حروباً وأزمات سياس َّية ،ومنها الدّول العربية كفلسطني وليبيا والعراق وسورية ومرص.
َّ
ولعل الكتاب الذي بني أيدينا يقدّم صورة تقريب َّية عن أسلوب إعالمي وخبري غريب ورؤيته وتعاطيه مع قض َّية سياس َّية
تجري أحداثها يف املنطقة العرب َّيةُّ ،
ومتت بصلة وطيدة إىل اإلسالم ،وهي ظاهرة داعش التي قلبت التوازنات األمن َّية
واالسرتاتيج َّية رأساً عىل عقب ،وتجاوزت تداعياتها ما هو محيل وإقليمي إىل ما هو دويل وعاملي ،وما الهجامت التي كانت
أكرث من مدينة أوروب َّية مرسحاً لها يف اآلونة األخرية ،إلاّ ردود فعل عىل ما يحصل يف املنطقة العرب َّية .وال يكتفي هانس
ميليسن يف مؤ ّلفه بتوثيق جملة من األحداث والقضايا التي عاشها بنفسه عىل أرض الواقع السوري والعراقي ،بل يتجاوز
ذلك إىل نسج وجهة نظر عميقة حول ظاهرة داعش ،تختلف يف أحايني كثرية عن الرؤية التي تحملها الدوائر الرسم َّية
الغرب َّية ،وتر ّوج لها وسائل اإلعالم املؤدلجة أو املستقلة.
َّإن كتاب داعش القادرة عىل ّ
كل يشء يش ّكل شهادة ح َّية ُنسجت تفاصيلها يف املكان عينه ،من طرف صحايف مغامر
ال يأبه باملتاعب واملخاوف واملخاطر ،فهو ينجو ّ
تم فيه
كل م َّرة بأعجوبة من اختطاف أو موت مح ّقق ،يف الوقت الذي َّ
اإلعدام العلني واملبارش أكرث من م َّرة ملراسلني ومرتجمني غرب ّيني ومسلمني تربطه بهم عالقات شخص َّية حميم َّية .وقد تو ّغل
هانس ميليسن عرب الحدود الرتك َّية-السور َّية نحو املناطق الساخنة التي تشهد اشتباكات دمو َّية عنيفة بني جيش األسد
النظامي والجيش السوري الح ّر الذي تنضوي تحته مختلف امليليش ّيات ،وذلك قصد التوثيق عن كثب ملا يجري هناك،
ثم تكوين صورة متكاملة تسعفه عىل استيعاب الظاهرة الداعش َّية والكتابة حولها؛ «فجأة شهد العامل الحرفني،IS :
ومن َّ
عم الغرب االرتباك ّ
فتدخل ،غري أ َّنه مل
حركة إرهاب َّية أعلنت يف وسط فوىض العراق وسورية عن إقامة الدولة اإلسالم َّيةَّ .
يستطع القضاء بسهولة عىل تنظيم الدولةُ .ترى من هؤالء الناس بالتحديد؟ وماذا يريدون؟ ومن أين جاؤوا”3؟
عرب أكرث من 250صفحة يحاول الكاتب اإلجابة عن هذه األسئلة اإلشكال َّية ،ليس يف مكتبه من وراء شاشة الحاسوب،
بل من خالل تنقالته امليدان َّية املستم َّرة عرب مناطق األزمات ،ليس يف سورية والعراق فقط ،بل قبل ذلك بكثري يف نيويورك
مبارشة عقب هجامت  11سبتمرب  ،2001حيث اشتغل منذ ذلك الزمن بظواهر الجهاد والتط ُّرف واإلرهاب قصد تفكيك
هذه املعادالت العص َّية عىل الفهم ،وما حضوره يف الشامل السوري أثناء انطالق الثورة ضد الرئيس األسد بزعامة
جيش الثوار الحر إلاّ استمرار لوجوده املبكر يف العراق منذ حرب الخليج األوىل يف مارس  .2003وهو يعتمد يف مقاربته
 2ـ ألف هذا الكتاب باللغة الهولنديّة من طرف الكاتب والصحافي هانس ياب ميليسن ،وقد صدر عام  2015عن دار النشر كاريرا بمدينة أمستردام في هولندا:
Hans Haap Melissen, IS tot alles in staat, De opmars van een terreurbeweging, Carrera Amsterdam, 2015.
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التوثيق َّية /التفكيك َّية هذه منهج الرسد الكرونولوجي لألحداث من جهة والنقد املوضوعي للمواقف األمريك َّية والغرب َّية
املتخصصة أو من
تجاه منطقة الرشق األوسط من جهة ثانية ،مط ّع ًام إ َّياها مبختلف املعلومات املستقاة ،سواء من الكتب
ّ
تم توزيع الكتاب عىل ثالثة فصول رئيسةُ :خ ّصص
أفواه الناس الكرث الذين التقى بهم أثناء تنقالته التي ال ُتحىص ،وقد َّ
الفصل األ َّول لغزو العراق ،يف حني يتمحور الفصل الثاين حول ما يس ّميه الحرب األهل َّية السور َّية ،أ َّما الفصل الثالث،
فيعالج تأسيس تنظيم الدولة (اإلسالم َّية).
غزو العراق وجذور التط ُّرف
يحاول الكاتب منذ البداية جاهداً استيعاب ّ
الظاهرة الداعش َّية من خالل التنقيب يف جذورها وأسبابها التاريخ َّية
والسياس َّية ،فهو يرى أ َّنه مبارشة بعد هجامت11سبتمرب يف  2001شنَّت الواليات املتّحدة األمريك َّية بدعم من حلفائها
الغربيني واملسلمني حرباً رضوساً عىل نظام صدام حسني ،الذي ُقدّم يف اإلعالم الغريب يف صورة شبح مرعب ،وخطر يحدق
بالجميع رشقاً وغرباً ،ال س َّيام من خالل أسلحة الدمار الشامل التي ميلكها ،وميكن له أن يستخدمها يف أ َّية لحظة .كام
وتم الرتويج ألسطورة التعاون بينهام قصد مواجهة الغرب! ويعتقد
تم ربط النّظام البعثي العراقي بتنظيم القاعدةَّ ،
أ َّنه َّ
الكاتب َّأن هذه الفرض َّية الرسم َّية الغرب َّية مج َّرد أكذوبة لتربير الحرب عىل العراق عن طريق إيجاد سبب أو أسباب
تم احتالل مجمل أرايض العراق والقضاء عىل النظام البعثي وإعدام الرئيس
مقنعة للرأي العام الغريب والدويل .4وهكذا َّ
يتوصل الخرباء إىل وجود أيّ تنسيق
يتم العثور إىل ح ّد اليوم عىل أ َّية أسلحة دمار شامل ،ومل َّ
صدام حسني ،غري أ َّنه مل ّ
ملموس بني نظام صدام وقاعدة أسامة بن الدن! َّ
ولعل هذا ما مي ّيز ميليسن عن العديد من اإلعالميني الغربيني الذين
يتم التخطيط له يف كواليس
انساقوا وراء االدّعاءات األمريك َّية دون أيّ نقد أو متحيص ،فكانت كتاباتهم مج َّرد صدى ملا ُّ
األجهزة االستخبار َّية الغرب َّية ،وتكاد تخلو من التفسري العميق ألسباب اإلرهاب واملساهمة الجادَّة يف طرح البدائل املمكنة
لتجاوز األزمة التي تشهدها منطقة الرشق األوسط منذ عقود طويلة.
وهكذا يذهب ميليسن إىل َّأن سياسة الواليات املتحدة األمريك َّية وحلفائها يف العراق هي العامل الجوهري يف تغذية
أسباب التط ُّرف واإلرهاب ،وذلك عرب مختلف اإلجراءات والسلوكات الجائرة التي سنَّتها أثناء مرحلة االحتالل ،كتجويع
الشعب وتفقريه مث ًال عرب عدم توفري الحاج َّيات األساس َّية من ماء وكهرباء وتطبيب ،وهذا ما تكشف عنه الكثري من
شهادات املواطنني العراقيني ،التي د َّونها الكاتب آنذاك أثناء تغطيته للغزو األمرييك لجنوب العراق ،وهي ُتجمع كلها عىل
َّأن ما قامت به الواليات املتحدة وحلفاؤها يف العراق مل يكن تحريراً.5
رسح
ومن بني اإلجراءات التي يعتربها الكاتب سخيفة ،وهو ما أقدم عليه الحاكم األمرييك يف العراق بول برمير ملَّا َّ
َّ
كل من ينتمي إىل حزب البعث ،دون أن يأخذ بعني االعتبار َّأن العديد من العراقيني كانوا منخرطني يف هذا الحزبَّ ،
ألن
ثم َّإن الضح َّية األوىل املستهدفة بذلك اإلجراء هي الرشيحة السن َّية
ذلك كان أمراً إلزام َّياً يف زمن الرئيس صدام حسنيَّ .
 4ـ المصدر نفسه ،ص .31
 5ـ المصدر نفسه ،ص .34
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تحتج بشكل مكثف ض َّد ذلك القرار .وأكرث من ذلك ،فقد تال عمل َّية إطالق
التي كان ينتمي إليها صدام نفسه ،ما جعلها ُّ
السجناء إجراء أخطر ،وهو ترسيح الجيش العراقي بر َّمته قصد تأسيس جيش جديد ونظيف ،دون أن يدرك ّ
املخططون
املرسحني ،الذين يتقنون فن القتال ،سوف يصريون بال عمل ،بل ما يزالون
األمريكيون َّأن مئات اآلالف من ال ّرجال َّ
يحتفظون بالسالح.6
وفض ًال عن ذلك ،لعب الرصاع الشيعي السنّي دوراً أساس َّياً يف نشوء احتقانات وتو ُّترات داخل املجتمع العراقي،
يتعمق ذلك أكرث أثناء فرتة حكم املاليك الشيعي ،الذي استبعد السنَّة لعدم الثقة بهم .وهكذا أدَّى تنامي مشاعر
وسوف َّ
الخوف بني أوساط املجتمع ،ال س َّيام يف بغداد ،إىل هجرة الكثري من الشيعة لالستقرار يف األحياء الشيع َّية.7
وقد تر َّتب عن هذه األجواء املشحونة قيام مقاومة عنيفة من قبل السنَّة يف الكثري من املناطق العراق َّية ،سواء ض َّد
الوجود الغريب أو ض َّد حكومة بغداد املتواطئة معه ،وسوف تتعزَّز هذه املقاومة بالجهاديني املتشدّدين الذين عادوا من
حرب أفغانستان ،فوجدوها فرصة سانحة ملواجهة القوات األمريك َّية والغرب َّية تحت قيادة أيب مصعب الزرقاوي ،الذي
أصبح زعيم جناح القاعدة يف العراق منذ  .2004ويعترب ميليسن َّأن هذا الجناح املس ّلح سوف يتط َّور الحقاً بعد مقتل
الزرقاوي يف  2006إىل الدولة اإلسالم َّية يف العراق ،التي بدورها سوف تتح َّول يف  2014إىل ما يعرف اليوم بالدولة اإلسالم َّية.8
الحرب األهل َّية السور َّية وظهور داعش
قبل الظهور ال ّرسمي لتنظيم داعش كانت املنطقة العرب َّية قد شهدت موجة من احتجاجات ما يعرف بال ّربيع
العريب منذ عام  ،20119التي تر َّتب عنها سقوط بعض األنظمة العرب َّية االستبداد َّية أمام اإلرادة الشعب َّية التي مل تقهرها
ال الدّبابات وال الطائرات ،ما زرع مشاعر التفاؤل بغ ٍد أفضل لدى شعوب املنطقة التي بدأت ته ّيئ نفسها لولوج مرحلة
الدميقراط َّية وحقوق اإلنسان ،غري َّأن الحالة السور َّية كانت منذ الوهلة األوىل عص َّية عىل التفكيك ،فاستحال الربيع
لتعم البالد فوىض عارمة أنتجت حرباً أهل َّية دمو َّية تعدَّدت أطرافها ،إلاّ أن تنظيم
خريفاً ،وتساقطت أوراق األشجارَّ ،
الدولة سوف يكون الطرف الرئيس فيها.10
وفض ًال عن األسباب التاريخ َّية اآلنف ذكرهاَّ ،
فإن نظام األسد أدَّى دوراً جوهر َّياً يف صناعة اإلرهاب وزرع بذور
تم أثناء بدء الثورة السور َّية إطالق رساح العديد من املتط ّرفني من السجون ،وهو أمر يبدو
التط ُّرف؛ يشري ميليسن إىل أ َّنه َّ
 6ـ المصدر نفسه ،ص .42 ،40
 7ـ المصدر نفسه ،ص .62
 8ـ المصدر نفسه ،ص .44
 9ـ ينظر مقالتي :الربيع العربي بعيون هولنديَّة المنشورة في موقع مؤمنون بال حدود ،مايو  ،2014الرابط:

http://bit.ly/2enDKjE
 10ـ ينظر:
Hans Haap Melissen, IS tot alles in staat, De opmars van een terreurbeweging, p. 69.
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يف شكل عمل إنساين ق ّيم ،غري أ َّنه يف الباطن عمل انتهازيّ َّ ،
ألن األسد كان يتو َّقع أن يتكتل أولئك املساجني املتط ّرفون يف
طوائف مختلفة ،فيخادع العامل بأ َّنه يواجه القاعدة .11ويف مقابل ذلك ،يتساءل ميليسن عىل لسان أحد شخوصه حول
سبب عدم مبادرة الغرب إىل مساعدة الجيش الحر السوري كام حصل يف ليبيا« :أنا ال أفهم موقف املجتمع الدويل ،فهم
تعمها الفوىض مبج َّرد سقوط األسد ،لكن ملاذا سوف يحدث ذلك؟ ميكن أن نتعايش بشكل ج ّيد
يقولون َّإن البالد سوف ُّ
مع املسيح ّيني وأيضاً مع العلويني أنفسهم ،إذا مل َّ
تتلطخ أيديهم بالدّم».12
يف خضم الفوىض التي شهدها السياق السوري منذ انطالق االحتجاجات التي واجهها نظام األسد بالحديد والنار،
لن مت َّر إلاّ بضع سنوات ليعلن أمري القاعدة يف العراق عن والدة تنظيم داعش ،وبالتحديد يف  8أبريل  ،2013ويف 29
يتم اإلعالن ال ّرسمي عن تأسيس الدولة اإلسالم َّية يف األرايض العراق َّية والسور َّية التي توجد يف قبضة
يونيو  2014سوف ُّ
خص ميليسن صفحات للتعريف مبختلف جوانب هذا التنظيم التاريخ َّية
التنظيم بزعامة الخليفة أيب بكر البغدادي .وقد َّ
واإليديولوج َّية والتنظيم َّية .فهو يعتقد َّأن البغدادي يطرح من خالل إعالنه عن الخالفة منوذجاً مص َّغراً لطبيعة الدولة
اإلسالم َّية املستقبل َّية ،وما يثبت ذلك هو اعتامده أحكام الرشيعة اإلسالم َّية (اإلعدام ،الصلب ،منع التدخني  )...حسب
تأويله الخاص.13
تنم عن عدم مت ّكنه
تضمنت أخطاء فقه َّية متن ّوعة ُّ
َّ
ثم َّإن خطبته التي ألقاها يف املسجد الكبري باملوصل ،والتي َّ
من معرفة الدين اإلسالمي ،تشري إىل الخليفة األ َّول أيب بكر الصديق ،وكأ َّنه يريد بذلك أن ميوضع نفسه يف ّ
خط الخالفة
اإلسالم َّية كام أرسيت بعد وفاة الرسول صىل الله عليه وسلم .وهذا يعني بداية انتفاء الحدود بني دول العامل اإلسالمي،
املوحدة .وقد جاء يف رشيط فيديو تحت عنوان :نهاية سايكس بيكوَّ ،أن الحدود السائدة
وتحقيق مفهوم األ َّمة اإلسالم َّية َّ
اليوم يف الرشق األوسط كانت حدوداً استعامر َّية ،فسايكس بيكو هو اسم االتفاق َّية التي عقدتها بريطانيا وفرنسا أثناء
الحرب العامل َّية األوىل لرتسيم الرشق األوسط.14
وسوف يسعى تنظيم داعش مبختلف أجهزته العسكر َّية واإلعالم َّية إىل ترجمة مرشوع الخالفة عىل أرض الواقع،
وتنزيل أفكار زعيمه يف شكل نظم وأحكام يف املناطق التي يهيمن عليها ،ولن ىَّ
يتأت ذلك إلاّ بواسطة اسرتاتيج َّية سياس َّية
وحرب َّية تنطبق عىل طبيعة اإليديولوجيا املذهب َّية التي يتبنَّاها التنظيم ،ويرى ميليسن َّأن هناك تشابهاً كبرياً بني االسرتاتيج َّية
املتَّبعة من قبل تنظيم الدولة وما ورد يف كتاب إدارة األعامل الوحش َّية الذي ظهر يف شبكة اإلنرتنت العامل َّية يف ،2004
وير ّكز عىل آل َّيات العنف وزرع الخوف وحرب العصابات لبناء مرشوع الخالفة ،فالعنف عنرص جوهري يف الطريق نحو
تحقيق الخالفة ،وتخويف العدو أسايس يف جعله يسعى إىل الصلح الذي ال يقبله املتط ّرفون ،وهذا ما يخلق االرتباك لدى
ثم َّإن الجيش الذي يتمركز يف موقع واحد يفقد التح ّكم ،يف حني َّأن الجيش الذي ينترش يفقد فعاليته ،لذلك ينبغي
العدوَّ .
 11ـ المصدر نفسه ،ص .75
 12ـ المصدر نفسه ،ص .81
 13ـ المصدر نفسه ،ص .163
 14ـ المصدر نفسه ،ص .165
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البدء بالعمل َّيات الصغرية التي مبج َّرد ما تنجح تفسح املجال لعمليات أكرب .15وغري ذلك من أساليب املواجهة امليدان َّية
والحرب النفس َّية التي يقرتحها هذا الكتاب.
أمريكا وتغذية التط ُّرف
يشدّد اإلعالمي ميليسن يف مواضع مختلفة من الكتاب عىل الدّور األمرييك يف تغذية التط ُّرف ونشوئه ،وهذا ما
ينطبق عىل حالتي القاعدة وداعش ،فإذا كانت تقوية املجاهدين األفغان يف املايض عن طريق التمويل والتسليح ض ّد
الدب الرويس قد أدَّت إىل ظهور تنظيم القاعدة يف أواخر مثانينيات القرن املايض ،فهذا ما سوف يتك َّرر بسبب غزو العراق
ّ
من طرف أمريكا وحلفائها ،الذي أوجد املناخ املناسب لنشوء القاعدة ،وفيام بعد تنظيم الدولة .بل َّإن دور األمم املتحدة
مل يتع َّد ما هو نظري ،لذلك َّ
فإن العديد من السوريني يعتقدون َّأن هدف التدخل األجنبي هو إضعاف سورية الذي هو
يف صالح إرسائيل.16
وال يقف ميليسن عند هذا الحد ،بقدر ما يذهب إىل َّأن إشكال َّية الرشق األوسط أكرب مماَّ ُيتص َّور ،فهي ال تتعلق
بأزمة العراق وسورية فقط ،بل هناك قضايا أعظم سوف تفيض إليها األيام القادمة« ،فاملنطقة تهت ّز وترتجف وتتمزَّق،
وهذا أكرب من داعش نفسها .إ َّنها متزُّقات عارمة بحجم صفائح تكتون َّية سياس َّية واجتامع َّية سوف تؤدّي إىل تح ُّوالت
مختلفة .فالذي قامت به داعش هو إلغاء الحدود بني العراق وسورية كام هي مح َّددة يف اتفاق َّية سايكس بيكو ،وهذا
ال مف َّر منه .فهذه الحدود تخضع ملنطق يتناسب واملصالح االستعامر َّية الفرنس َّية والربيطان َّية قبل قرن من الزمن .فهم
مل يأخذوا بعني االعتبار مث ًال القبائل العراق َّية والسور َّية التي تشمل أعضاء لها عىل كال الطرفني من الحدود الجديدة بني
ذينك البلدين».17
وهذا ُّ
يدل عىل أ َّنه من األفضل ألمريكا وحلفائها أن يتجاوزوا مج َّرد التفكري يف تنفيذ عمليات عسكر َّية الكتشاف
محاريب التنظيم والقضاء عليهم .بل يجب الرتكيز عىل العوامل املغ ّذية التي تجعل املجموعات املتط ّرفة مثل داعش تصري
أكرب بشكل سهل ورسيع .وتتح َّدد هذه العوامل املغ ّذية فيام هو داخيل ،كاألنظمة االستبداد َّية يف الرشق األوسط التي
تضطهد فئة كبرية من املجتمع ،وعادة ما تتل ّقى الدعم من الغرب .فاملسلمون السنَّة يف العراق وسورية عىل سبيل املثال
ّ
كالتدخل األمرييك
ثم انعدام فرص الشغل والتقسيم غري العادل للعمل .وفيام هو خارجي،
يجب أن ير َّد لهم االعتبارَّ ،
ثم سجن غوانتانامو الذي مل
يف العراق وأفغانستان الذي كان املواطنون األبرياء ضح َّيته ،والرصاع اإلرسائييل الفلسطينيَّ ،
يفلح الرئيس أوباما يف إغالقه كام سبق أن وعد.18

 15ـ المصدر نفسه ،ص .165 -163
 16ـ المصدر نفسه ،ص .219 ،218
 17ـ المصدر نفسه ،ص .242
 18ـ المصدر نفسه ،ص .243
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بناء عىل ما سبق ،ميكن القول َّإن كتاب داعش القادرة عىل ّ
كل يشء يحمل رؤية تختلف ،بشكل أو بآخر ،عماَّ هو
متداول يف العديد من اإلصدارات الغرب َّية حول قضايا الربيع العريب وداعش واإلرهاب ،ال س َّيام من حيث املنهج املعتمد
الذي يتَّسم بالنقد املوضوعي لجملة من السياسات األمريك َّية يف منطقة الرشق األوسط ،التي يعتربها ميليسن املسؤول
األ َّول عن نشوء التنظيامت القتال َّية كالقاعدة وداعش ،وخلق فوىض عارمة يف املنطقة تر َّتب عنها دمار بلدان بأكملها
ونزوح ماليني اللاّ جئني نحو الشامل والغرب .وال ميكن إذن تشخيص ما يحصل يف الرشق األوسط بشكل موضوعي ،ومن
ثم استيعابه يف انفصال عن الحرب األفغان َّية السوفيات َّية والصرّ اع اإلرسائييل الفلسطيني وغزو العراق ،ويف غياب مثل ذلك
َّ
يتأت تجفيف ينابيع اإلرهاب َّ
التشخيص واالستيعاب لن ىَّ
الطائفي وال َّرسمي بشكل نهايئ ،كام يحلم الغرب وحلفاؤه.
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عياد
حوار مع د .الحبيب َّ

()1

تاريخية َّ
اإلسالمي
للتوحيد
من أجل مقاربة
َّ
ّ

محمد يوسف إدريس
حاوره:
َّ

(بالتنسيق مع أنس الطريقي وسم َّية المحفوظي)

» »1ـ يشغلنا يف هذا الحوار الذي نجريه معكم حول مفهوم
اإلسالمي شاغل حضاريّ عا ّم هو البحث عن مداخل
التوحيد
ّ
اإلسالمي ،وشاغل معر ّيف هو تطوير نظر ّية
ّيني
ّ
تجديد الفكر الد ّ
الديني
إيديولوجي هو التصدّي للتط ّرف
اإلميان اإلسالم ّية ،وشاغل
ّ
ّ
باسم اإلسالم ،والتأسيس للتعايش الكوين واملحليّ
اإلسالميّ .
ولعل
ّ
أهم دواعي العودة إىل الكالم يف/
ذلك ما يدفعنا إىل التساؤل :ما ّ
اإلسالمي املعارص ،وما دالالت تلك العودة؟
عن التوحيد يف الفكر
ّ
أهم رهاناتها؟
وما ّ
د .الحبيب ع ّياد :بطبيعة الحال ميكن أن نرى َّأن هذه العودة
إىل الحديث يف التوحيد استدعتها ظروف معارصة نفهمها جميعاً،
وهي ظروف حا ّفة بوضع َّية سياس َّية وثقاف َّية تتع ّلق بواقع العامل
العريب اإلسالمي اليوم ،وهي وضع َّية متم ّيزة بالحرب عىل اإلرهاب،
أهم األسباب التي تدعو إىل التفكري يف هذه
وربمَّ ا يكون ذلك من ّ

القض َّية ،ذلك َّأن القول يف التوحيد مي ّثل حجر الزاوية بالنسبة إىل
الت ّيارات الدين َّية الحديثة واملعارصة التي انطلقت من السلف َّية،
والتي لها رؤية مع َّينة يف التوحيد .وإذا ما أردنا أن ّ
نلخص القول يف
شأن العودة إىل التوحيدَّ ،
فإن هذه العودة ليست معرف َّية ،وهو ما
يدعو الباحثني يف هذه القضية إىل االهتامم املعر ّيف بالتوحيد ،حتّى
نرجح أ َّنها عودة حتّمتها ظروف
يقع إجالؤه من الناحية املعرف َّيةّ .
سياس َّية ،ومل تحتّمها دواع معرف َّية .ولكن عىل رجل املعرفة يف كلّ
حال أن ينهض بدوره ّ
ويوضح هذه املسألة ،وذلك عىل ما تقتضيه
املعرفة العلم َّية.
» »2ـ هل نحن بهذا املعنى إزاء رؤيتني مختلفتني للتوحيد ،وهام
التناول العلمي واملعريف والتناول اإليديولوجي؟
د .الحبيب ع ّيادَّ :مثة جانب أ َّول من سؤالك وهو يتع ّلق بالتناول
العلمي لقض َّية التوحيد أو غريها من القضايا ،والتناول غري العلمي

 1ـ دكتور الحبيب عيّاد أستاذ جامعي تونسي ،ولد بمدينة طبلبة والية المنستير سنة  ،1964من أهم الباحثين التونسيين المعاصرين في قضايا علم الكالم وعلم األديان المقارن،
اشتغل بمجاالت أخرى عديدة؛ أهمّها بنية الفكر العربي اإلسالمي القديم والترجمة وتحقيق النصوص وحقوق اإلنسان.
يدرّ س حالياً في كليَّة اآلداب والفنون واإلنسانيَّات ،منوبة ،جامعة تونس .من أهم مؤلّفاته« :مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطبي» ،وكتاب «التوحيد في األديان
الكتابيَّة» ،و«الكالم في التوحيد».
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الذي ميكن أن نقف عليه عند الكثري من الت َّيارات الدين َّية التي تعود
األسايس َّأن ما
من املحضن السلفي ،ولها تف ُّرعات عديدة .والفرق
ّ
يجمع بني أغلب الت ّيارات الدين َّية يف ما يتع ّلق بتعاملها مع قض َّية
التوحيد هو أ َّنها ّ
توظف قض َّية التوحيد والدّين بصفة عا َّمة من
أجل تحقيق غاية سياس َّية .أ َّما التناول العلمي ،فيجب ألاّ يخضع
للتوظيف  -مهام كان ذلك التوظيف َّ -
ألن املقاربة العلم َّية تسعى
إىل الفهم وال يشء غري الفهم.
» »3ـ تؤ ّكد أبحاث عديدة (يان آسامنَّ )... ،أن األديان اإلبراهيم َّية
هي يف بُعد من أبعادها امتداد لألديان السابقة لها (التعدّد َّية،)... ،
َّ
وأن التوحيد له جذور أبعد من األديان الكتاب َّية.
د .الحبيب ع ّيادَّ :إن الدراسات املعارصة يف أغلب األحيان تستعمل
مصطلح األديان الكتاب َّية  ،Les religions bibliquesوهو مصطلح
متداول ،ويعود ذلك باألساس إىل َّأن الظاهرة التوحيد َّية موجودة
وأهمها اليهود َّية
قبل األدي��ان الكتاب َّية التي تستند إىل كتب،
ُّ
واملسيح َّية واإلسالم .واالطالع عىل ما قامت به الدراسات املعارصة
يبي لنا َّأن ظاهرة التوحيد موجودة
املتعلقة بغري األديان الكتاب َّية نّ
منذ القدم يف صيغ وأشكال متن ّوعة.
» »4ـ َّإن القارئ لكتابكم «الكالم يف التوحيد» يلفت انتباهه
أهم املقاربات املعارصة
تخصيصكم قس ًام مهماَّ ً من الكتاب للنظر يف ّ
التي عالجت التوحيد ،ويف مقدّمتها مقاربة مارسيل غوشيه ،فام
الذي مي ّيزها؟ وما الذي ميكن ْأن تقدّمه للبحوث املعارصة؟
د .الحبيب ع ّياد :نعم ،لقد اعتمدت يف أطروحتي «الكالم يف التوحيد»
مقاربة مارسيل غوشيه  Gauchet Marcelيف فهم ظاهرة التوحيد،
َّ
ألن تلك القراءة  -يف تقديري  -تقدّم رؤية مم ّيزة لقضايا التوحيد،
فاألهم بالنسبة إىل غوشيه  -خاصة يف ما يتع ّلق بالديانة املسيح َّية
ّ
 أ َّنها ساهمت يف الخروج من دائرة الدّين حسب عبارته.وقد بنى غوشيه رؤيته عىل القولَّ :إن األديان التي عرفها اإلنسان
يف العصور املتقدّمة كانت تقوم عىل مبدأ التقديسَّ ،
وإن الدّين
كان ظاهرة ك ّل َّية ،وهو يقع يف األساس االجتامعي ك ّلهَّ ،
وإن الخروج
من ذلك التقديس وتجاوز هيمنة الدّين عىل املجتمع قد قامت به
ومهمة قام فيها مارسيل غوشيه بقراءة
املسيح َّية .وهي رؤية َّ
خاصة َّ
مسار تط ُّور الظاهرة الدّين َّية انطالقاً من املجتمعات الغرب َّية ،وتبعاً
لخاص ّيتها التاريخ َّيةَّ ،
فإن قيمة هذه املقاربة متجاوزة للمسيح َّية،
مبا أ َّنها مت ّكننا من فهم الظاهرة الدين َّية بصورة عا َّمة.
يخص اإلسالم؟
» »5ـ هل تفيد هذه املقاربة يف ما ّ
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د .الحبيب ع ّياد :نعم ،بالطبع ،فاملقارنة التاريخ َّية مفيدة ج ّداً،
فبالنّسبة إىل اإلسالم ميكن أن نرى َّأن مسار التط ُّور مل يكن هو نفسه
خاصة تجعلنا نق ُّر بوجود
قياساً إىل املسيح َّية ،فاملسيح َّية لها ظروف َّ
اختالف بني املسارين ،ففي املجتمع الغر ّيب كان للكنيسة مرجع ّيتها
السياس َّية والدين َّية ،ولكن مع عرص النهضة وقع الفصل بني الدّيني
وطرق تسيري املجتمع ،وهذا مل يحدث يف املجتمع العريب اإلسالمي.
وربمَّ ا يفسرّ هذا ،إىل ح ٍّد ما ،ظاهرة هذه العودة املتك ّررة ،يف فرتات
السيايس أو الثقا ّيف يف
االجتامعي أو
ذروة تاريخ َّية ،إلثارة املشكل
ّ
ّ
ارتباط مع الدّين أو من خالله.
اإلسالمي حامل يف ذاته إلمكان َّية
» »6ـ هل ترون َّأن التوحيد
ّ
توجيهه نحو الرتكيز عىل معنى االستبطان الفرديّ ملعنى األلوه َّية
عىل نحو ما وقع ذلك مع املسيح َّية؟
د .الحبيب ع ّيادَّ :إن االستبطان الفرديّ ملعنى األلوه َّية يدفعنا إىل
الخروج من التوحيد النسقي ،إىل مجال آخر هو مجال املامرسة
األسايس
الفرد َّية الح َّرة لإلميان وللتوحيد .بينام موضوع انشغايل
ّ
النسقي الذي هو توحيد ال ِف َرقُّ .
فكل فرقة وضعت
هو التوحيد
ّ
نظاماً مخصوصاً للتوحيد وصاغت مفاهيم مع َّينة ،والواضح َّأن
الصوف َّية كانت من الفرق التي اختلفت عن البق َّية .فالصوف َّية يف
جوهرها مقاربة أخرى للدّين وإلشكال َّيات التوحيد ،وهي مقاربة
ذات َّية تجعل من ال ّدين تجربة .ولهذا فهي أفق من آفاق فهم الدّين
مهمة
والتعامل معه ،وفهم التوحيد باالستتباع .فالظاهرة الدين َّية َّ
يف حياة البرش ،ولكنَّها ُتتل ّقى .وال توجد وجهة واحدة يف تل ّقي
الدّين والتعبري عنه .وأنا اهتممت بوجهة مخصوصة وهي الوجهة
النسق َّية الفكر َّية ،ولكنَّ هذه الوجهة هي وجهة نظر َّية تهدف إىل
خدمة أغراض مع َّينة ال َّ
شك يف هذا .ولكنَّ الواقع املعيش أو الواقع
الحي ال عالقة له بصفة وثيقة بهذه املنظومات النّسق َّية .فالتوحيد
النسقي ليس هو التوحيد الذي عاشه ،والذي يعيشه املسلمون
واقعي مامرس
اليوم ،أي أ َّنه َّمثة توحيد نظري (األنساق) ،وتوحيد
ّ
ومعيش.
اإلسالمي عند من ك ّرروا
» »7ـ ما الذي ض َّيع مفهوم التوحيد
ّ
نظر َّيته الكالسيك َّية ،وعند من ح ّولوه إىل أساس لتأويل جهاديّ
عنيف لإلسالم؟ هل السبب معر ّيف يرتبط برؤية الكون التي بقيت
رؤية الثقافات الكونولوج َّية عىل نحو ما بينّ بيرت برغر ،ومن هذا
املنظور بقي مفهوم التوحيد يف قبضة نظر َّية الخلق اإلسالم َّية ،وما
إلهي يف الكون ،أم َّأن السبب عم ّ
واقعي
يل
ّ
تحيل عليه من تح ّكم ّ
مبعنى َّأن التوحيد كان ضح َّية رضورات مأسسة الدين اجتامع ّياً
وسياس ّياً فصيغ صياغة فقه َّية قانون َّية ،أم السبب العامالن معاً ،أم
عوامل أخرى؟

د .الحبيب ع ّياد :أنا ال أعترب َّأن التوحيد ضح َّية ،فمسار مأسسة
طبيعي ،وال ميكن ر ّد املسألة إىل املأسسة .فاملأسسة
الدّين أمر
ّ
تتع ّلق ّ
بكل الظواهر ،بل َّإن املأسسة هي فرض للنظام أو بحث
عنه .والبحث يف الدّين يجب ألاَّ يؤدّي بنا إىل الوقوع يف هذا ّ
الفخ.
عندما نقول هذا هو جوهر اإلسالم ،وحتّى إذا كنّا منطلقني من
منطلق حديث ،فال ب َّد من تجاوز تلك الرؤية .فاملأسسة أمر
رضوريّ ال ب َّد منه ويدخل يف طبيعة االجتهاد ،فام من دين إلاّ
و َّمتت مأسسته ،ولكن من الناحية التاريخ َّية نرى َّأن َّ
كل دين أمامه
إمكان َّيات انفتاح عديدة.
ليست التنظريات التي وضعت للتوحيد هي جوهر الدّين .مَّ
وإنا هي
تعبريات /تنظريات استجابت لتاريخ نَّ
معي وملقتضيات مخصوصة
ولخدمة أغراض إيديولوج َّية .وهذا ليس بالعيب ،إ َّنه جزء من لعبة
املجتمع .فدولة الخالفة كانت تحتاج إىل إسناد نفسها ،وهذا أمر
طبيعي.
ّ
ويف هذا اإلطار ظهرت الفرق مبا يف ذلك املعتزلة .وأنا ال أعُ يل من
شأن هذه الفرقة أو غريها من الفرق وأنظر إليها نظرة متجيد َّية .عىل
ويفضلون جزءاً
ال ّرغم من َّأن الكثري من الدارسني يتجاوزون هذاّ ،
من الرتاث أو مذهباً أو فرقة .ولكن عىل الباحث ألاَّ ينخرط يف هذه
النظرة ،فمثلام نقرأ املعتزلة ،نقرأ الخوارج ،والشيعة ،واألشاعرة،
علينا دراستها جميعاً دون مواقف مس ّبقة ،ودون تح ّيزات .فاملعتزلة
مهمة،
مث ًال كانت فرقة لها أساطني وأعالم وضعوا تنظريات وأفكار َّ
ولكنَّ تلك األفكار مل تكن خارجة عن خدمة الخالفة  -وذلك ما
ال يراه الكثري من الباحثني  -وعندما أتح َّدث عن الخالفة أتحدَّث
عن شكل الدّولة ،والدّولة هي اإلطار الذي ّ
ينظم املجتمع يف إطار
العالقة بني الدّولة-املجتمع والفرق.
وأحسب َّأن هذه النظرة التاريخ َّية للمعتزلة وغريها من الفرق هي
التي تقينا من النظرة غري التاريخ َّية التي تذهب إىل متجيد فرقة
دون غريها ،أو تخ ّفف منها أو تبعدنا عنها.
» »8ـ هل ذلك ما دفعكم إىل االهتامم بأكرث من فرقة يف أطروحتكم
املوسومة بـ«الكالم يف التوحيد»؟
أهم أهداف هذه القراءة اإلملام
د .الحبيب ع ّياد :لقد كان من ّ
مبختلف اآلراء ومعرفة خلف َّيات النظر .فالهدف األسايس هو أن
نفهم األنساق واآلراء واملذاهب .إذ ينبغي أن نفهم املعتزلة وغريها،
 واملعتزلة هي فرقة كانت يف جدل مع غريها  .-الفرقة ال ميكن أننفهمها خارج دائرة السياسة ،هي انتامء مذهبي وسيايس بطريقة
مبارشة أو غري مبارشة.

َّإن املذهب عندما يتط َّور تخفت صلته بالسياسة والدّولة بصفة
عا َّمة .فانتامء املتكلمني إىل املذهب أو إىل الفرقة هو انتامء فكري
الجامعي
ّيني
ّ
أو ثقايف ،هو مبعنى أخذ العلم ،عندما يتح َّول ال ّرأي الد ّ
السيايس ،إىل مذهب
من موقف ذي عالقات مختلفة ،أبرزها املوقف
ّ
العلمي أو الفكريّ  ،ويصبح
تتوارى أبعاده املختلفة ،خلف طابعه
ّ
االنتامء إليه انتامء فكر َّياً يف الغالب ،فاملنتمي إىل الفرقة يعمل عىل
أخذ العلم عن شيوخ وأعالم عرصه .ففي فرتة من الفرتات كان
االنتامء إىل الفرقة هو انتامء ثقايف أو انتامء فكري .ولكن يف أصل
األشياء إذا أردنا أن نفهم مفهوم الفرقة فال مناص من األخذ بعني
االعتبار دور السياسة يف نشأة الفرق وتط ُّورها .أي َّأن املوقف من
الدّولة والسياسة هو يف األصل منشأ موقف الفرقة ونشأتها .ومن
كل فرقة تتط َّور .وقد تر ّتب عىل ذلك الحقاً
الناحية التاريخ َّية أقول ّ
ْأن أصبح االنتامء إىل الفرقة ال يتطابق مع املواقف من الدّولة.
» »9ـ التوحيد يف األديان الكتاب َّية قام عىل مستويني :مستوى
النصوص املق َّدسة /التأسيس َّية ،ومستوى التنظريات .هل لكم
ْأن توضحوا املسافة الفاصلة بني املستويني ،وتأثري ذلك يف فهمنا
للتوحيد الكتايب؟
د .الحبيب ع ّيادَّ :إن الظاهرة الدين َّية لها مستويات متعدّدة،
فثمة مستوى طقويس يتع ّلق بالشعائر والعبادات ،وهناك مستوى
َّ
عقدي ،وهو ما يتعلق باألفكار واملج َّردات .ويف مستوى العقائد
ميكن الخروج من الرؤية الض ّيقة التي تتمحور حول فكرة التوحيد،
أي اإلميان باإلله الواحد ،وهو من املشرتكات عند اإلنسان .وبعيداً
عن التعميم ،فالعرب يف الجاهل َّية اعتقدوا يف إله أسمى وواحد
متعالٍ  ،وهو ما نقف عليه من منطوق النّص القرآين عىل خالف ما
هو شائع متداول .فالسائد َّأن التوحيد هو ابتكار األديان الكتاب َّية،
وهي قراءة تك َّرست يف مستوى الدراسات والتنظري العقائدي عند
املسلمني وغريهم ،دون أن يكون لتلك القراءة سند علمي واضح.
ذلك َّأن متحيص األمور يدفعنا إىل اإلقرار بوجود التوحيد قبل تلك
األديان .فالفكرة غري مقصورة عىل املسلم أو املسيحي أو اليهوديّ .
ففكرة التوحيد تتجاوز الكتابيني.
أضف إىل ذلك َّأن التوحيد إذا ما نظرنا إليه يف متحوره حول فكرة
إله واحد ،فإ َّنه يتجاوز الدّين ،فرضوب التفكري األخرى مثل الفلسفة
والتص ُّوف  -رغم اختالف املفاهيم  -عُ نيت بهذا الجانب.
الصويف يف هذا الجانب.
» »10ـ وقد اهتممتم بالخطاب ّ
د .الحبيب ع ّياد :نعم ،فكام تعلم ال يوجد دين من األديان يخلو
من التص ُّوف.
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اإلسالمي ،مَّإنا هي
» »11ـ ليست قض َّية التوحيد مم ّيزة للمجتمع
ّ
قض َّية ّ
كل املجتمعات التي تدين باألديان التوحيد َّية ،ويف هذا
ويحتج
السياق يتحدَّث هونري كوربان عن مفارقة التوحيد،
ّ
روجي أرنالديز عىل وجود ثالثة رسل إلله واحد ،ويتحدَّث يان
أسامن عن تس ّبب التوحيد يف إهدار التعايش الذي كان موجوداً يف
توصل إليه هؤالء ،ميكننا الحديث
فرتة تعدُّ د اآللهة ،وانطالقاً مماَّ َّ
اإلسالمي القائم عىل حدّين مرفوضني هام
عن مفارقة التوحيد
ّ
التشبيه والتعطيل .فام اإلشكال َّيات املرتبطة مبسألة التوحيد من
الوجه السابق ،أي بنيو َّياً؟
د .الحبيب ع ّياد :أعتقد َّأن فهم تلك املفارقة يفرض علينا النظر إىل
األمور نظرة تاريخ َّية .فالدّين ليس فكرة وليس عقيدة .مَّ
وإنا الدّين
ينخرط يف التاريخ من خالل العمل .فمن الناحية التاريخ َّية ينبغي
أن نتحدَّث عن املتد ّينني .فاألفكار الدين َّية ينخرط بها أصحابها
يف مسا ٍر تاريخي مخصوص .فاملسلمون أو اليهود أو غريهم هم
الذين مارسوا الدّين وانخرطوا يف التاريخ .أنا شخص َّياً أفهم كيف
يقع االنزالق نحو الرفض ونحو اإلقصاء وحرص التوحيد يف فكرة
مع َّينة .فمن الناحية التاريخ َّية ومن الناحية االجتامع َّية يتّجه ّ
كل
ومؤسساتهم وعقائدهم وأفكارهم وغري
املتد ّينني إىل بناء دولهم
َّ
ذلك  -وهو أمر طبيعي ُّ
فكل الناس يعيشون عرصهم وظروفهم
اجتامع َّياً وسياس َّياً  -باالنخراط يف التاريخ .ويف تلك الظروف يقع
الذهاب بالدّين إىل تأويالت مخصوصة .فالعقيدة يحملها البرش
ويقع توظيفها باعتبار َّأن اإلنسان يحتاج إىل تربير أفعاله.
» »12ـ متى تجاوزنا التنظري السن ّّي الكالسي ّ
اإلسالمي،
يك للتوحيد
ّ
وجدنا َّأن التوحيد مي ّثل األساس النظريَّ األكرب ملختلف جامعات
السيايس ال ّراهنة ،مبا يف ذلك الجامعات اإلسالم َّية املتط ّرفة.
اإلسالم
ّ
وهو يتغ ّذى عىل ّ
خطني تأويل ّيني كبريين يتقاطعان يف املصدر عند
القطبي (نسبة
التيمي للتوحيد ،ويف املنتهى عند تص ُّوره
التص ُّور
ّ
ّ
فالخط األ ّول هو ّ
ّ
الخط الحر ّيك الذي يبني عىل
إىل س ّيد قطب)،
مفهوم التوحيد مفهوم الحاكم َّية بوصفه معارضاً ملفهوم السيادة
يف نظر َّية الدّولة الغرب َّية ،وربمَّ ا مي ّثل أبو األعىل املودودي ّ
املنظر
الخط الثاين ،فهو ّ
األسايس لهذا التأويل .أ َّما ّ
السلفي الذي
الخط
ّ
يبنى عليه مفهوم الوالء والرباء .وكال التأويلني يتقاطع يف الحركات
الجهاد َّية ال َّراهنة .لو بحثنا عن أسباب التأويل العنيف للتوحيد
اإلسالمي عند هذه الجامعات يف مشكالت التأويل القديم ملفهوم
ّ
التوحيد ،أين تكمن تلك املشكالت التأويل َّية؟
د .الحبيب ع ّياد :تسيطر علينا التأويالت القدمية وتتح َّكم يف
مواقفناَّ ،
ألن أوضاع املجتمعات اإلسالم َّية مل تتغيرّ  .ومن شأن اإلجابة
اإلسالمي .فرغم
عن سؤالك ْأن يحملنا عىل النَّظر يف الواقع العريب
ّ
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ما شهده من التط ُّوراتَّ ،
فإن هذا الواقع مل يواكب الحداثة عىل
الوجه األمثل ،ومل يحدث التغيري املرجو يف واقعنا من النواحي
االقتصاد َّية والسياس َّية واالجتامع َّية .فاملجتمعات العرب َّية ما تزال
تعيش األزمات نفسها.
نحن مازلنا نعيش يف الدائرة نفسها ،وهي تقوم عىل االعتقاد َّ
بأن ما
نهض به املسلمون باألمس يصلح لنا اليوم .فالطريقة التي بنى عليها
املسلمون نهضتهم وتقدُّ مهم هي ـفي نظرناـ الطريقة نفسها التي
يجب علينا اتباعها ،وذلك ما يجعلنا أمام قراءات غري تاريخ َّية .ومن
السهل أن يتجاوز املؤمن البسيط واقعه ويع ّرج بفكره إىل عرص
آخر دون مراعاة املسافات الزمن َّية املمت َّدة ألربعة عرش قرناً ،فهذه
العودة إىل التوحيد بقراءة مع َّينة تدفعنا إىل القول َّإن املجتمعات
العرب َّية مل تتط َّور بطريقة تسمح لها باإلجابة عن قضاياها املعارصة،
وذلك ما م َّهد الطريق للقراءات التي تريد توظيف األمور .وهو ما
ع َّبد الطريق للتيارات املتشدّدة لرفع شعارات تنادي بالعودة إىل
التوحيد الصحيح .وبناء عىل ذلك أقولَّ :إن الفهم الواضح للمسألة
يجب ْأن يكون فه ًام تاريخ َّياً يك نرى كيف وقع ـويقع اليوم ً
أيضاـ
االنزياح من العقيدة إىل التوظيف.
» »13ـ هل يعني ذلك َّأن التوحيد يف مفهومه الكتايب (الكتب
خاصة اإلنسان الديني ،يف
املقدّسة) يفتح اآلفاق أمام اإلنسانّ ،
حني تعمد القراءات والتأويالت املذهب َّية إىل تضييق تلك اآلفاق
وغلقها؟
د .الحبيب ع ّياد :نعم ،ولكنَّ فتح اآلفاق ال يرتبط بتصفية العقيدة،
أو تقديم فكرة مع َّينة وتصنيف العقائد إىل صحيحة وخاطئة.
أهمها أن
فتح اآلفاق بالنسبة إىل الناس يتع ّلق مبعطيات أخرى ُّ
يعيش الناس واقعهم وظروفهم .فنحن نعيش يف إطار كوين يعيل
من حقوق اإلنسان .وهو وضع يعطي لإلنسان حر َّيات عديدة؛
منها حر َّية التفكري ،وحر َّية االعتقاد .هذه الكون َّية الجديدة هي
التي تفتح اآلفاق .وبهذا املعنى ال ب َّد من مواكبة العرص اقتصاد َّياً
واجتامع َّياً وفكر َّياً .وعند تحقيق ذلك الرشط ننظر إىل الدّين نظرة
منفتحة وعندها فقط سنعرف َّأن هناك مسافة بني الفكرة األ َّول َّية
للدّين واملامرسة التاريخ َّية .فاإلنسان يسعى عرب املامرسة التاريخ َّية
إىل غلق املنافذ وتضييق اآلفاق.
» »14ـ يف إطار التفكري يف مداخل تثوير النظر َّية التوحيد َّية
اإلسالمي مع
اإلسالم َّية ،كيف تق ّيمون محاوالت تجديد التوحيد
ّ
ومحمد عزيز الح ّبايب ،ودعوة عبد املجيد الرشيف
مح َّمد إقبال،
َّ
إىل تأسيس هرمينوطيقا التوحيد ،وت َّيار الهوت التح ُّرر مع حسن

حنفي وفريد إسحاق مث ًال ،وما يُس ّمى مبدرسة علم الكالم الجديد
(عبد الج ّبار الرفاعي)... ،؟
د .الحبيب ع ّياد :من الناحية البحث َّية نرى َّأن الدراسات اإلسالم َّية
أو دراسات اإلسالم ال تخلو من مظاهر التجديد والتط ُّور .وميكن
أن نرى التجديد يف تجاوز الرؤى التقليد َّية ،وذلك بتناول الظواهر
الدين َّية بنظرة نقد َّية ،ولكن ال ميكن مقارنة ما هو موجود عىل
صعيد تناول الظاهرة الدين َّية يف اإلسالم  -أي ما أنجزه املسلمون
تم عىل صعيد دراسة ّ
الظاهرة الدين َّية يف الغرب ،هناك بون
 مبا َّواضح .ويفسرّ ذلك تقدُّ م البحث العلمي عندهم.
اليوم يف العامل الغريب تط َّورت النّظرة إىل ّ
الظاهرة الدين َّية ،ومنها
ّ
الظاهرة اإلسالم َّية ،وذلك باإلفادة من العلوم اإلنسان َّية املتعدّدة
مثل علم االجتامع وعلم النفس ،وذلك ما عبرَّ عنه الغرب بالحديث
عن علم جامع ّ
للظاهرة الدين َّية .La religion logique1
لقد وصلوا إىل التفكري يف علم نظري لعلم االجتامع واألنرتبولوجيا.
وهو ما يعني َّأن َّمثة تقدُّ ماً يف دراسة الدّين ،مبا يف ذلك دراسة
اإلسالم .ونحن يجب أن نسري يف هذه الطريق ،إذ ينبغي علينا
اإلفادة من الكشوفات العلم َّية .ولكنَّ َّمثة مشكلة بالنسبة إلينا
تتمثل يف دراسة املسلمني لإلسالم ،إ َّنها دراسة متأ ّثرة بالظرف
التاريخي واإلكراهات السياس َّية.
أعتقد أ َّنه عىل الصعيد العلمي يجب أخذ مسافة بني تلك اإلكراهات
أوجه نظري دامئاً إىل مسألة دقيقة ،وهي
والبحث العلمي .أنا ّ
خاصة لدى املسلمني ال س َّيام عند دراسة الظاهرة
غلبة النفع َّية َّ
الدين َّية .فمن رشوط التقدُّ م التح ُّرر من شتَّى صنوف اإلكراهات
من جهة ،ومن جهة أخرى يجب الوعي بوجود نوعني من الباحثني:
فهناك فئة غري منفتحة عىل ما جاءت به العلوم اإلنسان َّية ،وهي
ال تستطيع إجالء األمور ،فام مل نحط بالعلوم املعارصة ،فإ َّننا ّ
نظل
نتح َّرك خارج العرص .أ َّما النوع الثاين ،فهو يتمثل يف َّأن الحرص
عىل تكريس االتجاه النقدي يجعل الكثري من الدارسني ال يتو ّفر
يف بحوثهم اإلملام بالعلوم اإلسالم َّية ،فإذا بنا إزاء خيار التفويت يف
املنهج أو التفويت يف املادَّة .وللخروج من ذلك ال ب َّد من التواضع،
الترسع املوجود عند الكثري من الباحثني .فليك
وذلك بكبح جامح ُّ
أكون دارساً ج ّيداً للفقه مث ًال يجب أن أكون عارفاً معرفة دقيقة
به .وكذلك األمر بالنسبة إىل علم الكالم أو العقيدة بصورة عا َّمة،
فالتخصص مطلوب ،وأنا ألتفت إىل هذه الظاهرة.
ُّ

» »15ـ هل غادرنا علم الكالم القديم؟
د .الحبيب ع ّياد :أعتقد أ َّننا غادرنا علم الكالم القديم ،فاليوم لن
تكون العودة إلاّ إبستمولوج َّية ،فمجتمعنا ّ
منظم عن طريق القانون
وليس عن طريق األحكام الفقه َّية.
ْ
فأن تتساءل :هل نحن نحتاج إىل تجديد علم الكالم؟ ال يختلف
كثرياً عن السؤال :هل نحتاج إىل علم الفقه أو إىل أصول الفقه؟
علم الكالم ومختلف العلوم الكالسيك َّية القدمية تنتمي إىل حضارة
أخرى ،ونحن تجاوزنا ذلك ،وجدوى العودة إليها يجب أن تكون
إبستمولوج َّية معرف َّية أو ال تكون.
» »16ـ ولكن كيف نفسرّ العودة الدامئة إىل الحديث عن رضورة
تأسيس علم كالم جديد؟
د .الحبيب ع ّياد :أنا ال أرى وجاهة يف الدّعوة إىل تأسيس علم كالم
جديد ،فنحن تجاوزنا تلك املرحلة .فالركب يسري واملجتمع بصدد
التط ُّور .والتجديد مسألة طبيع َّية تجري بطريقة تلقائ َّية ،ونحن
نج ّدد من الداخل .وال أرى من منطلق االختصاص جدوى الدَّعوة
إىل علم كالم جديد.
لقد تجاوزنا تلك املرحلة .نحن نحتاج إىل علم الدّين ،مبعنى أن
ندرس الدّين دراسة نقد َّية ال وثوق َّية .أعتقد عندما نتحدَّث عن
أ َّية مسألة من مسائل علم الكالم القدمية مثل وجود الله ،فمن
الرضوري أن يختلف تناولنا لها اليوم عن املقاربة القدمية ،فباألمس
كان الحديث عن هذه املسألة أو غريها هو حديث الواثق ،أ َّما
اليوم ،فالحديث يكون نقد َّياً.

 - 1ينبّه األستاذ الحبيب عيّاد إلى ضرورة التمييز بينLa religion logique :
و ،Logique-religieuseوبين La religion logique :وLa science des
religions
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