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تعب بالضرورة عن اجتاهات تتبناها مجعية
اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال رّ
تونس الفتاة أو مؤسسة كونراد أديناور
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تقديم
حمزة

عمر1

جيمع هذا الكتاب خمتلف املداخالت اليت ق ّد مت يف ملتقى «حمنة املثقفني
يف احلضارة العربية اإلسالمية» الذي نظّمته مجعية تونس الفتاة ومؤسسة
كونراد أديناور يوم  7نوفمرب  2015بتونس العاصمة.
حممد عابد اجلابري
استلهم امللتقى فكرته وعنوانه من كتاب املف ّكر الراحل ّ
2
«املث ّقفون يف احلضارة العربية :حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد» ا لّذي قام
فيه بتفكيك حمنيت املث ّقفني املذكورين لتوضيح اخللفيّة السياسيّة غري املعلنة
ا لّيت تقنّعت بالدين لتربير التنكيل مبعارضي السلطة .وهو ما دفع إىل
املالحظة أ ّن احلريّة الفكريّة مل تكن مضمونة على الد وام يف التاريخ العريب
اإلسالمي ،فرغم أ نّه كانت هناك فرتات تعايشت خالهلا اتجّ اهات فكريّة
خمتلفة بشكل سلمي ،فإ ّن ذلك كان عموما رهني اإل رادة السياسية لذلك
العصر وكان االنقالب على هذه احلريّة واردا كلّما رأت السلطة السياسية
حت يف الفرتة اليت تعرف عادة بالعصر
يف تيّار ما خطرا عليها ،وذلك ىّ
الذهيب للحضارة العربية اإلسالمية (القرنان الثاين والثالث للهجرة).

 1رئيس مجعية تونس الفتاة
 2حممد عابد اجلابري ،املثقفون يف احلضارة العربية :حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،ط.2000 ،2.
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ونقصد باملث ّقف ذلك الذي يستثمر ما لديه من معارف لينتج ما هو
خمتلف عن الفكر السائد والذي تتبناه السلطة السياسية يف عصره.
ومحل لواء االختالف يف ح ّد ذاته حمنة ،إذ يعيش صاحبها بسبب أفكاره
يف منفى" .إ ّن املنفى منوذج للمث ّقف الذي يواجه إغراء التكيّف ،وهنج
املوافقة واالستقرار ،ويشعر أ نّه حماصر ويكاد أن يستسلم للفوائد اليت
جيلبها هذا وذاك .وحىت لو مل يكن املث ّقف مهاجرا حقيقيا أو مغرتبا يف
الواقع ،فإ نّه بإمكانه مع ذلك أن يف ّكر كأ نّه كذلك ،وأن يتخيّل ويبحث
ويستقصي على الرغم من احلواجز ،وأن يسري دائما يف الطريق الذي
يبتعد به عن السلطات املركزية ويقرتب به من اهلوامش ،فهناك تستطيع
أن ترى األشياء اليت تبدو عادة ما ال تدركها العقول اليت مل تبتعد يوما
عما هو تقليدي و'مريح'"  .غري أ ّن املنفى هبذا املعىن مل يكن إ لاّ وجها
ّ
تعرض إليها املث ّقفون .إذ طاملا ّأولت السلطة السياسية
من وجوه احملن اليت ّ
االختالف على أ نّه هرطقة خطرية واحنراف عن الدين القومي ،يكون معها
احلري تسليط خمتلف ألوان العذاب على صاحبها (جلد ،سجن،
من
ّ
تغريب ،إعدام)...
ومل يقتصر امتحان املث ّقفني على العصر الوسيط ،بل أ نّنا جند منه يف فرتتنا
املعاصرة ع ّد ة أمثلة قد يصح معها القول أ ّن قمع الفكر اآلخر باسم
الدين أصبح مبثابة القاعدة يف هذا الفضاء احلضاري.

 3إدوارد سعيد ،املث ّقف والسلطة ،ترمجة :حممد عناين ،رؤية للنشر والتوزيع ،2006 ،ص.115 .
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ونشري إىل أ نّه روعي يف اختيار النماذج اليت ش ّكلت مواضيع املداخالت
تنوع املشارب الفكريّة ألصحاب احملن ،سواء تعلّق
املق ّد مة خالل امللتقى ّ
ذلك بالعصر الوسيط أو الفرتة املعاصرة ،إذ أ ّن القمع السياسي مل يعف
اجتاها أو تيّا را ،وكان يوظّف الدين ض ّد "اآلخر" ،مهما كان فكره ،فقط
يكفي أن يكون خمتلفا .وهذا موروث ثقيل ،ومن غري املمكن أن تنجح
حتوالهتا الدميقراطية وهي تنوء حتت محله...
جمتمعاتنا يف ّ
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محن المثقفين في العصر
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محنة أحمد بن حنبل :االستبداد باسم االستنارة
د.أحمد الطويلي

4

تطورت احلياة االجتماعية والفكرية يف الشام والعراق يف العهدين األموي
والعباسي تطورا كبريا مبا حدث من متازج لألجناس بعد الفتح اإلسالمي
وما حدث من ترمجة للكتب الفلسفية اليونانية وغريها إىل العربية ،وكثرت
التيا رات الفكرية ،واجملادالت الدينية والعقائدية بني أصحاب الديانات
املختلفة ،خاصة بني النصارى واملسلمني ،وكثرت الفرق اإلسالمية معتزلة
وسنة وشيعة ومرجئة  ،5وجيمع املعتزلة قوهلم خبلق القرآن ونفيهم للصفات
عن اهلل تعاىل ويعتقدون أنه ليس له علم وال قدرة وال حياة وال مسع وال
بصر وال صفة.
وجيمع املعتزلة أيضا قوهلم إن الناس هم اخلالقون ألفعاهلم ،القادرون
ب ُقدرهم على فعل اخلري والشر ،وكذلك قوهلم باملنزلة بني املنزلتني بالنسبة
إىل الفاسق فال هو كافر وال هو مؤمن.

 4أستاذ التعليم العايل يف اللغة واآلداب العربية واحلضارة اإلسالمية باجلامعة التونسية
 5عبد القادر البغدادي ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط.
د ،1978 ،ص.93
10
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وقد ازدهرت احلركة العلمية يف عهد املأمون ( 170هـ -218هـ) خاصة
بتأسيسه لبيت احلكمة للرتمجة يف بغداد وإقامة مراصد للنجوم وإنشاء
مكتبة عظيمة ومدرسة للطب يف جنديسابور من أشهر علمائها املرتمجني
بنو شاكر حممد وأمحد واحلسن وحنني بن إسحق وقسطا بن لوقا وثابت
بن قرة واحلجاج بن نصر.
و ّاد عى فالسفة النصارى أ ّن أهل السنة يدينون بالتثليث مثلهم وأهنم ال
يدينون حقيقة بالتوحيد ،إذ يعتقدون أن القرآن كالم اهلل مثلما يعتقد
النصارى أن املسيح كلمة اهلل ،وهم يؤمنون بصفات اهلل كائنات منفصلة
عن اإلله ،و تبعا لذلك يقول فالسفة النصارى أنه ال فرق بني املسلمني
والنصارى ،وال فرق بني اإلسالم واملسيحية فهما دين واحد ،وانربى
العلماء من املعتزلة يدافعون عن الدين احملمدي وينافحون عن فكرة
التوحيد معتربين إن القرآن خملوق وليس كالما ،وأن اهلل سبحانه خال من
الصفات ومن ال يقول بذلك كافر .ويدخل اعتقاد املعتزلة يف دفاعهم
عن شرعية احلكم اإلسالمي القائل بالتوحيد وبالتايل الدفاع عن اخلالفة
ا لعبا سية .
لذلك فاالعتزال حركة دينية ترتدي مسحة سياسية دفعت املأمون ومن
بعده املعتصم فالواثق ملساندة املعتزلة واختاذ مذهبهم مذهبا رمسيا للدولة
لوضع حد لذلك الصراع العقائدي احملتدم بني أهل اإلسالم والنصارى.

11

25/04/2016 12:29:19

Mehna.indd 11

وقد اشتهر املعتزلة باعتمادهم على ثقافتهم الدينية الكبرية وإملامهم
بالديانات األخرى واملذاهب املختلفة ،وكان الفكر رائدهم ،وقد استماتوا
يف الدفاع عن اإلسالم والتوحيد ضد املسيحية واليهودية واجملوسية بفرقها
املتعددة كما قاوموا حركة الزندقة واإلحلاد  6وقاوموا ما يوهم بالتعدد
والتثليث دفاعا عن حكم املسلمني.
والتزم املأمون هبذه املبادئ اليت اتفق عليها املعتزلة وأخذ يضطهد أهل
السنة الذين يعتقدون أن القرآن غري خملوق وإمنا هو كالم اهلل وأن هلل
صفاته احلسىن وسار املعتصم والواثق من بعده على خطاه.
وأظهر املأمون يف سنة  212هـ القول خبلق القرآن ،وامتحن العلماء من
أهل السنة فقد كتب إىل نائبه على بغداد إسحق بن إبراهيم اخلزاعي يف
يدرس
امتحاهنم ،فمن مل يقل خبلق القرآن يعزل عن خطته ،ال يفيت وال ّ
وال يتولىّ القضاء بل يع ّذ ب ويسجن وجيلد ورمبا يقتل ،ويعترب كافرا ألنه
موحد ويعترب مشركا.
غري ّ
وحممد بن نوح ليجادهلما فقيّدا
وأرسل املأمون يف طلب أمحد بن حنبل ّ
وأرسال إليه ،وحينما غاد را الرقة بلغهما خرب موته ،وتويف ابن نوح يف
الطريق وسجن ابن حنبل.
واستدعاه اخلليفة املعتصم باهلل يف رمضان سنة  219هـ بتأثري من القاضي
املعتزيل أمحد بن أيب د ؤاد ومثل أمام اخلليفة ورفض القول خبلق القرآن.

 6أنظر :عبد احلكيم بلبع ،أدب املعتزلة إىل هناية القرن الرابع اهلجري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.1979 ،3

12

25/04/2016 12:29:19

Mehna.indd 12

فجلد شديد اجللد مث سجن حوايل سنتني مث أطلق ،ودامت احملنة إىل سنة
 234هـ أي حوايل  15سنة إذ أن اخلليفة املتوكل على اهلل أظهر امليل
إىل السنة ونصر أهلها ورفع احملنة على العلماء وكتب بذلك إىل اآلفاق.
وقد تناول حممد عابد اجلابري يف كتابه "املثقفون يف احلضارة العربية ،حمنة
ابن حنبل ونكبة ابن رشد 7 ".قضية حمنة العلماء من أهل السنة وخاصة
من أهل احلديث واضطهادهم من قبل اخللفاء والسالطني وأرجعها إىل
مسألة سياسية إذ أهنم أصبحوا أصحاب شغب ضد اخلالفة العباسية،
يقومون مبعارضة سياسية مبقتضى مكانتهم يف اجملتمع وسلطتهم القائمة
على مبدإ األمر باملعروف والنهي عن املنكر مما ميثل هتديدا للدولة
واستقرارها ومصريها ،ويفضي إىل انتزاع السلطة من اخلليفة ،فقد التف
حوهلم الناس وصاروا رؤساء هلم وأصحاب سلطة فيهم.
وبينّ اجلابري الدافع احلقيقي اخلفي الذي يكمن وراء اضطهاد العلماء
وهو قيام الدولة العباسية ومناهضتها لألمويني ،فأهل احلديث قد
أعاد وا االعتبار ملعاوية الصحايب وأثبتوا أحاديث يف مدحه وإبراز مناقبه
ونشروا العطف على األمويني .يقول اجلابري":إن العالقة وطيدة جدا
بني قرار املأمون إظهار القول خبلق القرآن وامتحان الناس فيه وبينّ
رغبته يف قمع حركة كانت قد تنامت وباتت تكتسح الساحة ،حركة
معارضة كان يقودها رجال احلديث ،حركة متداخلة وملتبسة مع التيار
املتعاطف مع األمويني فيما أنزله هبم العباسيون من قمع وتشريد8 ».
 7صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت(1995 ،الطبعة األوىل)(2000 ،الطبعة الثانية).
 8حممد عابد اجلابري ،املثقفون يف احلضارة العربية :حمنة إبن حنبل ونكبة إبن رشد ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،2000 ،2.ص.97.
13
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وقد جعل اخللفاء املأمون واملعتصم والواثق مسألة خلق القرآن ذريعة
خلضد شوكتهم واحلد من نفوذهم ،فكانوا يقاوموهنم مبقوالت عقائدية
ومفاهيم دينية تتصل بالتوحيد والتنزيه ،ومسائل القضاء والقدر واخلري
والشر والوعد والوعيد واحلساب والعقاب وسائر املقوالت املنتشرة يف
العهد العباسي بني الفرق الدينية املختلفة .فالصلة إذن وثيقة بني حمنة
العلماء من أهل السنة وسؤاهلم يف مسائل عقائدية.
ويذكر اجلابري أن املأمون قد اهتمهم مبضاهاة النصارى يف القول إن
عيسى كلمة اهلل القدمية ،ويقولون إن القرآن قدمي غري خملوق فيكونون
إذن قد أثبتوا شريكا هلل يف األزل وهو القرآن 9 .واهتمهم أيضا مبضاهاة
املانوية والتنويه القائلني بإهلني إثنني.
وقد برع املعتزلة يف جمادلة العلماء من أصحاب احلديث فكانت جمادالهتم
تنتهي عموما باضطهادهم والتنكيل هبم معاضدة للخليفة ،يقول اجلابري
عن املعتزلة " :لقد كانوا النخبة املثقفة الليربالية التنويرية بلغة عصرنا،
النخبة اليت تعتمد العقل يف فهم الدين أكثر من اعتمادها على املرويات
عن السلف 10 .مبا يف ذلك احلديث 11 ».ويضرب املثل باجلاحظ الذي
دافع عن القول خبلق القرآن وهاجم من يرفض القول به ،وقلل من شأن
االضطهاد الذي امتحن به العلماء من أهل السنة12 .

 9املصدر نفسه ،ص76.
 10املصدر نفسه ،ص114.
 11املصدر نفسه ،ص114.
 12املصدر نفسه ،ص114.
14
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ويربر اجلابري وسم القضية بالسياسية خاصة مبا حدث يف عهد املتوكل
من انقالب الدولة على املثقفني الذين استعملتهم الدولة يف عهد املأمون
واملعتصم والواثق ويصف االنقالب بالسين ،وهو وصف قد استعمله
بعض املستشرقني وراج عند املؤرخني والكتاب العرب احملدثني  . 13ويعترب
اجلابري هذا االنقالب السين انقالبا أ راد به املتوكل حتقيق مصاحلة تارخيية
مع قوى املعارضة السنية عموما واحلنبلية خصوصا اليت كانت هتيمن على
الشارع14 .
واحملنة يف "لسان العرب" من حمن وامتحن خرب واخترب .وأصل احملن:
الضرب بالسوط .واحملنة هي اليت ميتحن هبا اإلنسان من بلية .ويف القرآن:
"أولئك الذين امتحن اهلل قلوهبم" أي صفاها وهذهبا ،واملمتحن هو املص ّفى
الفضة إذا أذبتهما لتختربمها حىت
امله ّذ ب ،املخلّص ،من حمنت الذهب و ّ
15
الفضة ،أي صفيتهما وخلّصتهما بالنار  ،ومن هنا
خلّصت الذهب و ّ
املعىن املتداول :التعذيب واحملاكمة الفكرية والتهديد بالسجن والقتل أو
القيام هبما.وهو ما يتعرض له العامل من مضايقة وأذى من طرف السلطان،
أو من طرف خصومه املذهبيني بسبب رأي أبداه أو موقف اختذه16 ».
وعموما «ما يتعرض له صاحب الرأي من االضطهاد واإلرهاب من ذوي
النفوذ والسلطان سواء كان هذا االضطهاد جمرد إهانة بالكالم أو كان
تعذيبا وحبسا ،أو قتال ومتثيال17 ».

 13املصدر نفسه ،ص109 .
 14املصدر نفسه ،ص.110.
 15ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ت ،.ص4150 .
 16حممد عابد اجلابري ،املثقفون يف احلضارة العربية ،مصدر سبق ذكره ،ص.65
 17نفسه ،ص.61
15
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أحمد بن حنبل
ينتسب أمحد بن حنبل إىل حنبل وهو ج ّد ه لألب ،لشهرته دون شهرة
حممد ،إذ كان حنبل واليا لألمويني على سرخس من أعمال خراسان،
أبيه ّ
وهو من قبيلة بين شيبان.
وتوفيّ
كفلته
امللك

حممد بن حنبل وخلف ابنه أمحد يتيما وهو صغري ال يتذ ّكره ،وقد
ّ
ّأمه ورعته يف ضيق من العيش وامسها صفيّة بنت ميمونة بنت عبد
الشيباين من نفس قبيلة أبيه.

ولد أمحد ببغداد سنة  164هـ وتوفيّ سنة  241هـ وعرف ضيق اليد
فاشتغل صانعا عند بعض احلاكة وكان يلتقط بقايا الزروع عقب مجع
احلصاد بعد استئذان أهاليها ،وكان أحيانا يؤجر نفسه للحمل يف الطريق
خاصة يف رحالته وهو شاب.
ويف «حلية األولياء» أليب نعيم أن أمحد بن حنبل رهن نعله عند خباز
على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن ،وأكرى نفسه من ناس من
احلمالني عند خروجه18 .
وفيه أنه ملا خرج إىل اليمن انقطعت به النفقة فأكرى نفسه من بعض
ّ
احلمالني إىل أن واىف صنعاء ،وكان أصحابه عرضوا عليه املواساة فلم يقبل
من أحد شيئا  19وكان كرمي النفس ال يقبل العطايا وال الصدقات.
 18املصدر نفسه ،ص.175
 19املصدر نفسه ،ص.174
16
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يتأسف لعدم األخذ حديثا عن العامل جرير بن عبد
وكان ابن حنبل ّ
"الري " قرب طهران  ،قال" :لو كان عندي تسعون درمها
احلميد يف بلدة
ّ
الري  ،وخرج بعض أصحابنا ومل ميكين اخلروج
كنت رحلت إىل جرير يف ّ
ألنه مل يكن عندي شيء".
ورغم فقر أمحد بن حنبل كان يرحتل من مدينة إىل أخرى لطلب احلديث
والتفقه فيه ،فمنذ السنة اخلامسة عشرة من عمره أي سنة  179هـ رحل
إىل مكة واملدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة وغريها من البلدان يأخذ
عن رواة احلديث ،وقد مجع سبعمائة ألف حديث وقيل كان حيفظ أكثر
من هذا العدد ،واستخرج منه أربعني ألف حديث كان يرويها بتثبت
مفسرة إيّاه ،يقول" :كان رسول اهلل هو
ويعتربها ّ
مكملة للقرآن ،أو ّ
املعب عن كتاب اهلل الدال على معانيه ،شاهده يف ذلك أصحابه الذين
رّ
ارتضاهم اهلل لنبيه ،واصطفاهم له ،ونقلوا ذلك عنه ،فكانوا أعلم الناس
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وملا أ راد اهلل من كتابه مبشاهدهتم ،وما
املعبين عن ذلك بعد رسول اهلل صلى اهلل
قصد له الكتاب ،فكانوا هم رّ
عليه وسلم وكان دأب أمحد بن حنبل الكتابة ،صاحبه القلم والورق حىت
أنه كان يقول مع احملربة إىل املقربة ،ويقول« :أنا أطلب العلم إىل أن أدخل
القرب20 ».

 20انظر :أمحد الشرباصي :األئمة األربعة ،دار اجليل بريوت ،د.ت ،ص.163
17
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ومن هذه املقولة صار أصحاب الرأي من مدرسة أيب حنيفة يلقبون
احلنابلة استهزاء بأصحاب احملابر كناية على عدم القول بالعقل والرأي
واالعتماد على االجتهاد ،وتوخيهم النقل واحلفظ حىت اعتربوهم من
احلشوية ،ودافع عنهم شاعرهم بقوله:
				
هم حشو جنّات النعي ـ

				
رفقاء أحمد كلّهم

األسرة والمنابر
ــم على
ّ
عن حوضه ريّان صادر

ويقول نفس الشاعر يف قصيدة أخرى:
بهـم إلى كل

			
فهم النجوم المهتدى

المقاصد21

 21املصدر نفسه ،ص.164
18
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محنة ابن حنبل
يلخص ابن خلّكان يف كتابه "وفيّات األعيان" حمنة ابن حنبل هبذه
ّ
الفقرة" :دعي إىل القول خبلق القرآن أيام املعتصم وكان أميا ال يقرأ وال
يكتب .فقال أمحد :أنا رجل علمت علما ومل أعلم فيه هبذا .فأحضر
مصر على
له الفقهاء والقضاة فناظروه ،فلم جيب ،فضرب وحبس وهو ّ
االمتناع ،وكان ضربه يف العشر األ واخر من رمضان سنة عشرين ومائتني،
وكانت م ّد ة حبسه إىل أن خلّي عنه مثانية وعشرين يوما وبقي إىل أن مات
فلما وليّ الواثق منعه من اخلروج من داره إىل أن أخرجه املتوكل
املعتصمّ ،
وخلع عليه وأكرمه ورفع احملنة يف خلق القرآن22 ".
ومما يروى عن أمحد بن حنبل يف مناقبه أنه ملا ق ّد م للسياط وقف عنده أبو
اهليثم العيّار ،وقال :يا أمحد ،أنا فالن اللص ،ضربت مثانية عشر ألف
سوط ألقر فما أقررت وأنا أعرف أ نيّ على الباطل ،فاحذر أن تتقلّق وأنت
احلق من حرارة السوط .فكان أمحد كلما أوجعه الضرب تذ ّكر كالم
على ّ
يرتحم عليه.
اللص ،وكان بعد ذلك مل يزل ّ

 22ابن خلكان ،وفيّات األعيان ،حتقيق :إحسان عباس دار صادر ،بريوت ،د.ت ،.ج ،1ص.64
19
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وروى الفضيل بن عياض قال :حبس اإلمام أمحد مثانية وعشرين شهرا
وكان فيها يضرب بالسياط إىل أن يغمى عليه ،وينخس بالسيف مث يرمى
على األرض ويداس عليه23 .
ويف كتاب "احملن" أليب العرب التميمي (ت 333هـ) قال أمحد بن حنبل:
"ناظروين يوم احملنة وحنن حبضرته (أي املعتصم) ويف رجلي ثالثة قيود قد
علي حنوا من مخسني من املناظرين ،فقلت :ال أكلّمكم
أثقلتين ،ومجعوا ّ
إ الّ مبا يف كتاب اهلل وسنّة رسوله ،فقطعتهم فلكزين عسيف بقائم سيفه،
وقال :أنت وحدك تريد أن تغلب هذا اخللق؟ ...وقال املعتصم" خذوه.
قال ابن حنبل :فأخذ وا بضبعي (أي عضدي) فخلعوين فأنا أجد ذلك يف
كتفي إىل الساعة ،وكانا جلاّ دين ،فكان يضرب كل واحد منهما سوطا
ويتنحى ،فضرب ثالثني سوطا24 ".
ّ
ويقول أبو العرب التميمي" :أحضر أمحد وأمر (املعتصم) فعلقوه بني
السماء واألرض ،ووقف له ستني جالدا ،ثالثني من ناحية ،وثالثني من
ناحية ،فقام له املعتصم فقال :وحيك يا أمحد إين أسأل اهلل أن ال يبتليين
بك ،ما تقول يف القرآن؟

 23انظر مناقب أمحد بن حنبل يف كتاب :أبو الفضل صاحل بن أمحد بن حنبل ،سرية اإلمام ابن حنبل،
حتقيق فؤاد عبد املنعم أمحد ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية.1981 ،
 24أبو العرب التميمي ،كتاب احملن ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،1983 ،ص -ص.442-440
20
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فقال له :يا أمري املؤمنني ،ما أعرف الكالم إمنا طلبت أمر ديين وصاليت
وأعلّم الناس .فقال له :ما تقول يف القرآن؟ قال :القرآن كالم اهلل.
فأمر فأعاد وا عليه الضرب مث قام إليه فناشده اهلل يف نفسه ،وأمر مبسورتني
(أي متكأين مرتفعني) فوضعتا حتت رجليه فكان معلقا بني السماء
واألرض ،مث سأله املعتصم عن القرآن فقال له :كالم اهلل ،كالم اهلل ،غري
خملوق.
فقال له رجل من اجلالدين :يا أمري املؤمنني ،إن أردت ضربته سوطني
أقتله فيهما ،فضربه سوطني شق منهما خصريه ،وسالت أمعاؤه ،فأمر به
فأخرج من احلديد وش ّد بثوب تام .وصاح الناس والعامة ،وخرج اجلالدون
فقالوا :مات أمحد .وذكروا للعامة أهنم أخرجوا من رجليه احلديد وهو
على وجهه .مث خرج أبو إسحاق (املعتصم) من القصر وابن أيب د ؤاد
فحالت العامة بني املعتصم وبني اجلسر حىت خاف على نفسه وأمسعوه
ما يك ّد ره .وقالوا له :قتلت أمحد .فقال هلم :هذا أمحد يف احلياة ()...
وكتب عامل اليمن :اهلل ،اهلل يا أمري املؤمنني يف أمحد بن حنبل فإن البالد
قد خرجت عن يديك فخلّى عنه.
وح ّد ث ابنه عبد اهلل قال :ضرب أيب أمحد بن حنبل تسعة وثالثني سوطا
وذلك يف سنة  219هـ ،وكان مقامه يف احلبس  29يوما والضرب بعد
ذلك مث أطلق حني ضرب وعاش إىل سنة  241هـ 25

 25املصدر نفسه ،ص -ص.442-441
21
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اضطهاد الحنابلة بدورهم لسائر أهل السنّة
وذكر ابن األثري يف تارخيه يف أحداث سنة 323هـ ما فعله احلنابلة مما
جراء العصبيّة اليت عرف هبا أتباعهم من
ينكر من أفعاهلم ببغداد من ّ
العامة ،فقال:
"عظم أمر احلنابلة ،وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون دور القواد والعامة،
وإن وجد وا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء ،واعرتضوا يف البيع والشراء
ومشي الرجال مع النساء ،فإذا رأ وا شيئا من ذلك سألوا الذي معه ما
هو السبب فأخربهم وإال ضربوه ومحلوه إىل صاحب الشرطة وشهد وا عليه
با لفا حشة " .
وقد ذكر ابن األثري أ ّن كثريا من العلماء قد عابوا على احلنابلة تطرفهم
واستعماهلم العنف ،قال« :ومما يؤخذ على فقه ابن حنبل أنه يأخذ
بالتشديد يف طائفة من األمور حىت اشتهر بني الناس أن مذهب ابن حنبل
ميثل العنف والتضييق ،وصار الناس يقولون للشخص إذا كان متزمتا أو
متعنتا :أنت حنبلي»26 .
ويقول أحد الفقهاء وهو أبو الوفاء بن عقيل عن احلنابلة":هم قوم خشن،
تقلّصت أخالقهم عن املخالطة ،وغلظت طباعهم عن املداخلة ،وغلب
عليهم اجلد  ،وقل عندهم اهلزل ..ومتسكوا بالظاهر حترجا من التأويل27 ".
ّ
ّ
ّ
ّ
 26ذكره  :أمحد الشرباصي ،مصدر سبق ذكره ،ص.167
 27املصدر نفسه :ص.171
22
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ومما يالحظ أن احلنابلة أو العامة منهم قد أفرطوا يف التعصب وكونوا
مجعيات األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن طريق العنف والغلظة
والتهدمي ومل يتفاعلوا مع اجملتمع ،ويالئموا ظروف العصر والتق ّد م فقد علّق
ابن األثري بأ ّن أتباع هذا املذهب كانوا حيطمون آالت الغناء ويضربون
املغنيات وكلما رأ وا رجال ميشي مع امرأة استوقفومها وسألومها عما يربط
بينهما وإال ق ّد مومها للشرطة أو يقع ضرهبما وتعنيفهما ،خالفا ملا قال
تعاىل" :ادع إِلىَ سبِ ِيل ربِّك بِا لحِْكْم ِة وا لْمو ِعظَِة ا لحْ سن ِة وج ِ
اد لهُْ ْم بِا لَّتيِ ِه َي
َ َ َ
ُْ
َ ََ َ َ
َ َ َْ
د ين 28 ".
أَحسن إِ َّن ربَّك هو أَعلَم بمِ ن ض َّل عن سبِيلِ ِه وهو أَعلَم بِا لْمهت ِ
َ َ َُ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُ ُ َْ َ
ْ َُ
املقدمة":أما أمحد بن حنبل فمقلدوه قليل،
وخنتم بقول ابن خلدون يف
ّ
لبعد مذهبه عن االجتهاد وأصالته يف معاضدة الرواية ،ولألخبار بعضها
ببعض وأكثرهم بالشام والعراق يف بغداد ونواحيها ،وهم أكثر الناس
حفظا للسنة والرواية واحلديث29 ".
وقد تولّد عن املذهب احلنبلي املذهب الوهايب املعروف بالتكفري واستعمال
الش ّد ة والعنف وهدم الزوايا والقبور والدعوة إىل التوحيد الذي دعا إليه
سابقا املعتزلة30 .

 28سورة النحل.125 /
 29ابن خلدون ،املق ّدمة ،دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين ،القاهرة/بريوت ،1999 ،ص803 .
 30انظر كتاب :إمساعيل التميمي ،املنح اإلهلية يف طمس الضاللة الوهابية ،من حتقيقنا ،تونس.2014 ،
23
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مأساة الحالج :التصوف يق ّدم شهيده
د .محمد بن الطيب

31

التصوف اإلسالمي .وال يزال الناس
كان احلالّج نبأ عظيما يف أفق
ّ
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون  . 32وليس من املبالغة
املتصوف الكبري يف تاريخ
نقر هذا القول ،ذلك أ ّن منزلة هذا
ّ
يف شيء أن ّ
أي صويف آخر .ال سيما
أجل شأنا وأخطر أثرا من ّ
ّ
التصوف اإلسالمي ّ
وأن امسه اقرتن بالعشق اإلهلي والشهادة فطبّقت شهرته اآلفاق لتمت ّد
يسخر املستشرق الفرنسي لويس ماسنيون
إىل العامل كله .فال عجب أن ّ
حياته لد راسته ،فيؤلّف فيه
Louis Massignon
وخيصه بعصارة فكره .وقد ّبرر بول نويا  Paul Nwyiaتلك
كتاب عمره ّ
العناية الفائقة ،بأ ّن ماسنيون رأى يف احلالّج الشخصيّة اجلامعة الشاملة
لسائر جوانب الثقافة اإلسالميّة تقريبا ،فلذلك كان احلالّج مركز الصدارة
من اهتماماته والقطب من حبوثه ،حيث درس من خالله خمتلف خصائص

 31أستاذ احلضارة العربية اإلسالمية والتصوف باجلامعة التونسية
32
التصوف اإلسالمي ،املكتبة العلميّة ،القاهرة ،1961 ،ص،5
طه عبد الباقي سرور ،احلالّج شهيد ّ
وفيه تضمني :النبأ.3-1/78 ،
24
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الثقافة اإلسالميّة عموما  33كان ذا روح ثورية ال يف جتربته الصوفية الفذة
فحسب ،بل يف جتربته النضالية الرامية إىل حتقيق العدالة االجتماعية
وإ زالة أشكال العبودية والطبقية يف جمتمعه .وبعد ازدياد أتباعه وتكاثر
أنصاره مبا له من شخصية قيادية ونفوذ عظيم بني مريديه توجس أرباب
السلطان منه خيفة ورأ وا يف هذا الصويف الثائر خطرا على سالمة حكمهم
وشرعيته واستمراره فعقد وا له حماكمة ظاهرها ديين يتهمه بالكفر والزندقة
وباطنها سياسي غايته التخلص من خصم سياسي خطري .ولقد ع ّد موته
شهيدا إعالنا عن هناية الصراع الذي خاضه التصوف إلثبات وجوده34 .
ّ
لقد كان احلالّج شخصيّة غريبة األطوار ،كثرية األسفار متع ّد دة اجلوانب،
متنوعة النشاط ،واسعة الثقافة ،وإ ّن يف سريته وأخباره من املبالغات
ّ
والتناقضات واملدسوسات ،ما جيعلها أقرب إىل األساطري ،لكثرة ما ا لْتبس
فيها الصحيح باملكذوب ،فال يكاد يتخلّص هذا من ذاك .غري أ ّن الثابت
من سريته أ نّه صدع بآ رائه الصوفيّة اجلريئة ،وأعلن شطحاته ومواجيده
على املإل بال وجل ،رغم خروجها عن مألوف العقائد الدينيّة والنواميس
االجتماعيّة .فتواطأ معظم الفقهاء على قتله ،ورأوه حتما واجبا لصالح
حت من الصوفيّة وليّا وال نصريا .فانتهت جتربته
األمة .ومل جيد له ىّ
ّ

,Paul Nwya, Exégèse Coranique et Language Mystique 33

.Dar El-Mechreq, Beyrouth, 1970, p.12
اهتم باحلالّج ألنّه رأى فيه شبها باملسيح املصلوب.
وهذا التربير سديد لو أضاف إليه نويا  Nwyaأ ّن ماسنيون
34 Ernest Banneth, « Le rôleّ de la mystique dans l’Islam », dans :
Recherches et débats, n°51, Juin, 1965, p. 147.
25
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املأسويّة بصلبه وتعذيبه ،وتقطيع أعضائه ،وحتريق جثّته  . 35ولكنه صار
رمزا لنضال والتضحية والفداء ورمزا للثورة االجتماعية ض ّد الطغاة يف
األرض فجمع بني ضربني من التصوف :التصوف الفردي باعتباره جتربة
روحية ومعراجا إىل اجلناب اإلهلي ،والتصوف االجتماعي باعتباره انغماسا
يف مهوم الناس ودفاعا عن احلق والعدل .فلم يهادن الطغاة ومل يساومهم
بل احناز للفقراء وانتصر للضعفاء .حىت لقد رأى أن العبادة املقبولة قرينة
السياسة الصاحلة فرأى أن اهلل لن يقبل من الناس عبادهتم إذا اختلت
سياستهم وفسدت أخالقهم ،مث استكانوا للبغي والفساد.
كان احلالج ميلك روحا ثورية عظيمة وكان يهفو إىل حتقيق العدالة
االجتماعية والقضاء على كل أشكال العبودية والطبقية اليت كانت سائدة
يف اجملتمع ،ولذلك قيل إنه اتصل يف مرحلته الثورية باحلركة القرمطية اليت
كانت تنشط يف اجلزيرة العربية وكانت خالياها الثورية تثري اخلوف والفزع
يف عاصمة اخلالفة العباسية وأقاليمها احمللية ،وكانت هتدف إىل حتقيق
جمتمع يتساوى فيه األفراد يف احلقوق والواجبات وتزول فيه مجيع األشكال
العنصرية والطبقية.
وبعد ازدياد شعبية احلالج -وقد كان ذا شخصية قيادية ونفوذ عظيم بني
أتباعه ومريديه -رأت السلطة احلاكمة أن هذا املتصوف الثوري يشكل
خطرا على سالمة احلكم وشرعيته ،وخاصة الوزير حامد بن العباس الذي

 35للدراية حبياة احلالّج ومعرفتها بدقّة واستفاضة يرجع إىل املرجع الذي ال غىن عنه يف هذا اجملال وهو
األول من أطروحة لويس ماسنيون:
اجلزء ّ
Louis Massignon, La Passion de Husayn Mansur Hallaj Martyr :
.Mystique de l’Islam, éd. Gallimard, 1975, Tome I, 696p
26
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كان شديد اخلشية من نفوذ احلالج بني العامة ،فما زال يكيد له حىت
استطاع إقناع اخلليفة العباسي املقتدر خبطر احلالج على ملكه ،و بعد
تقررت حماكمته ،وتألفت هيئة احملكمة من
أن انتقل من سجن إىل آخر ّ
بعض الفقهاء "من القاضي املالكي أيب عمر احلمادي رئيسا ،وهو الذي
كان قد وافق حامد بن العباس وأفىت بقتل احلالج إذا ثبتت عليه هتمة
الزندقة ،وأما القاضي احلنفي أبو جعفر البهلول الذي كان قد اعرتض
على قتل احلالج ما مل يقر بالزندقة على نفسه فقد أقصي من احملكمة،
وعينّ مكانه قاض حنفي آخر هو أبو احلسن عمر األشناين الذي كان
قد قدم من الشام ليخلف ابن البهلول يف منصبه ،كذلك حضر احملكمة
رئيس الشهود القاضي عبد اهلل بن مكرم " 36
َمثُل الشهيد أمام هؤالء القضاء كالطود الشامخ الذي ال خيشى إال اهلل
وال يطلب العفو إال منه وحده ،ويقول من نقلوا وقائع احملاكمة أن القضاة
فشلوا يف إثبات هتمة الكفر والزندقة عليه ،ولكن حكم اإلعدام قد صدر
يف النهاية ال ألن هلذا احلكم القضاة توصلوا إىل إدانة صرحية بكفره ال
تقبل التأويل ،ولكن ألن الوزير حامد بن العباس أ راد هلذا احلكم أن
يصدر ،فكان ال بد أن يصدر احلكم كما أ راد .
وسيق احلالج إىل ساحة اإلعدام واجتمع الناس من حوله كعادة الناس يف كل
زمان باالجتماع لكل حدث جلل ،فمنهم من كان يرتحم عليه ،ومنهم من
صدق كالم القضاة وصدق بأن احلالج حالل الدم ،وأنه جيب على السلطان

 36سامي مكارم ،احلالج يف ما وراء املعىن والدم واخلط واللون ،منشورات دار رياض جنيب الريس
 ،1989ص .22
27
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الزمان إ راحة املسلمني من شروره ،وبني هذا وذاك جتمع بعض الفضوليني
الذين مل يكن هلم من أمر احلضور إال املشاهدة ” .وأجتمع عليه خلق
كثري مث تلي أمر اخلليفة املقتدر وفيه  ” :واضربه ألف سوط فإن مل ميت،
فتقدم بقطع يديه ورجليه وانصب رأسه واحرق جثته ” .وتقدم احلالج
فلما رأى اخلشب واملسامري ضحك كثريا حىت دمعت عيناه فقال له أبو
احلسن احللواين وهو أحد مريديه  ” :يا سيدي ما هذه احلال ؟ قال :
”دالل اجلمال اجلالب إليه أهل الوصال ” وجعل يتبخرت يف قيده ويقول :
				
نديمي غير منسوب

إلى شىء من الحيف

				
سقاني مثل ما يشرب

فعل الضيف بالضيف

				
فلما دارت الكأس

دعا بالنطع والسيف
الصيف 37

مع التنين في
				
كذا من يشرب الراح
أما هؤالء الذين قتلوا احلالج والذين تسببوا يف قتله فقد دعا هلم احلالج
قائال… ” :وهؤالء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك
فاغفر هلم فإنك لو كشفت هلم ما كشفت يل ملا فعلوا ما فعلوا ولو سرتت
عين ما سرتت عنهم ملا ابتليت ما ابتليت فلك احلمد فيما تفعل ولك
احلمد فيما تريد”
مث سكت وناجى سرا حىت تقدم أبو احلارث السياف ولطمه بعنف فهشم
أنفه وسال الدم على شيبته.
ويف اليوم الثاين مت إعدامه بعد أن أنزل من اجلذع وقدم أمام السياف فقال
بأعلى صوته ” :حسب الواحد إفراد الواحد له ” ،مث قرأ ” :يَ ْس�تَْع ِج ُل
ِ بهِ ِ
بهِ ِ
آمنُوا ُم ْش ِف ُقو َن ِم�نَْها َو�يَْعلَ ُمو َن أَ�نََّها ا لحَْ ُّق أَالَ إِ َّن
ين َ
ين الَ �يُْؤمنُو َن َا َوالذ َ
َا الذ َ

 37ديوان احلالج ،حتقيق مصطفى كامل الشييب ،منشورات دار اجلمل ،ص  128ويقال بأهنا من
األشعار املنسوبة إىل احلالج
28
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الذ ين ارو َن فيِ الساع ِة لَِفي ضالَ ٍل بعِ ٍ
ِ
يد
َ
ّ َ
َ
َ يمَُ ُ
عنقه وسقط رأسه املبارك39 .

”38 ،

وتقدم السياف فضرب

وقد اخرتنا أن خنوض يف السبب الذي اختذه أعداؤه ذريعة حملاكمته بتهمة
الزندقة والكفر والقضاء بقتله وحتريقه وهو مقالة "احللول" اليت اقرتنت به
وشاع عند الناس رميه هبا معتقدين أنه يدعي أن اهلل قد نزل من سامي
ليحل يف بدن احلالج انطالقا من تلك العبارة املأثورة املتداولة
عليائه
ّ
والشطحة الشهرية ،والصيحة اخلطرية اليت أعلنها بال خوف أو وجل،
جمرد شطحة وجد
وكان هلا ما بعدها ،إ نهّ ا قوله" :أنا احلق" ،اليت مل تكن ّ
قيلت يف حلظة سكر ،بل نرى أهنا عبارة فريدة مكتنزة ،ذات معان كثرية،
تلخص نظريّة متكاملة يف اإلهليات
ودالالت غزيرة ،إ نهّ ا كلمة جامعةّ ،
منصبغة بصبغة صوفيّة  ،40ومقالة وافية ميّزت أفكار احلالّج وطبعتها
خاص  ،مثّ كانت موضوع عدد من الشروح والتأويالت يكاد ال
بطابع
ّ
41
حيصى كثرة .

 38الشورى .18/42
 39انظر تفاصيل مقتل احلالج يف :سامي مكارم ،احلالج يف ما وراء املعىن واخلط واللون .مصدر سبق ذكره
40
التصوف اإلسالمي وتارخيه ،ص.132
 41نيكولسونّ ،
M. Mokri, « La mystique musulmane », in : Encyclopédie des
.Mystiques, Paris, 1977, Tome II, p. 482
وقد رصد ماسينيون يف دراسة تارخييّة خمتلف األنظار التأويليّة هلذه العبارة من خالل املصادر اإلسالميّة ،انظر:
Massignon, « Anā al-Haqq », Etude Historique et Critique sur
une forme dogmatique de théologie mystique d’après les sources
Islamiques », in : OPERA MINORA, P.U.F, Paris, 1969, Tome
.39-II, pp. 31
29
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إ ّن هذه الشطحة تشري إىل مذهب احلالّج يف الالهوت والناسوت ،بل
لتصور ميتافيزيقي للعالقة بني اهلل واإلنسان .وقد وردت يف
إ نهّ ا منطلق
ّ
كتابه الغريب املعروف بكتاب الطواسني  ،42وهو مكتوب باللّغة العربيّة
اخلاص
يف نثر مسجوع ،وينقسم إىل أحد عشر فصال ،شرح فيها مذهبه
ّ
التصوف ،معتمدا على ما عرفه من أحوال نفسه ،وصاغ ذلك كلّه
يف
ّ
يف عبا رات مبهمة غامضة ،ال يكاد يستبني هلا معىن ،إ الّ على احلدس
والتخمني ،يف األغلب
األعم .43
ّ
ولقد كان إعالن احلالّج لصيحة الوجد وكلمة الشطح هذه ،تتوجيا ملرحلة
بتحمس العقل والوجدان لأل وامر اإلهليّة ،والولوع
شا قّة من اجملاهدة ،بدأت ّ
باالمتثال هلا ،وااللتحام هبا ،شيئا فشيئا ،فأحبتها اإل رادة بدءا .فكان من
املستمر لألمر اإلهلي ،أن شعر الصويف يف حلظة من
نتائج ذلك القبول
ّ
حلظات وجده ،أ ّن الروح اإلهلي اآليت من أمر ربّه قد جاءه ،وا تّصل بنفسه،
44
احلق " ،فهي يف البدء صيحة نامجة
فاستحالت أفعاله إهلية  ،فصاح "أنا ّ
عبت عن مبلغ ما وصل إليه
عن حال سكر ،منطوقة عن غري وعي ،رّ
احلب اإلهلي بعد أن امتأل قلبه مبحبوبه األمسى امتالء،
احلالّج يف جتربة
ّ
45
واستوىل عليه حبّه استيالء ،وشعر بأ ّن قلبه احتوى شيئا أكرب من سعته .
السر  ،كان احلالّج أقوى وأجرأ من
إ نهّ ا تعبري عن جتربة عليا يف عامل الروح و ّ
احلق بال
حت ّد ث عنها ،عندما بلغ الذروة العليا من مقام الفناء ،فشاهد ّ

Massignon, Al-Hallāj, Kitāb Al-Tawāsīn, , Librairie 42
.Paul Geuthner, Paris, 1913, p. 51
43
التصوف اإلسالمي وتارخيه ،ص.132
 44نيكولسون ،يف ّ
.Massignon, La passion de Hallāj, Tome III, p.52
45
التصوف اإلسالمي ،دار املعارف ،القاهرة  1969ص.255
إبراهيم بسيوين ،نشأة ّ
30
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خلق .وتلك حالة وجدانيّة ،أو هي حالة دهشة وغيبة ،مع فقدان
حق بال خلق .46
اإلحساس باألشياء وبالنفس ،إ نّه مقام إشارة إىل ّ
احلب اإلهلي من
املعبة عن مدى ما بلغه
وهذا ديوانه حافل باألبيات رّ
ّ
سمِ
احلب األمسى َتَهُ املميّزة ،وهو الذي ش ّكل مالحمه
نفسه ،فقد كان هذا
ّ
كون معارفه الذوقيّة ،وهو معراجه الذي به استهدف الوصول
الروحيّة ،و َّ
التصور والتصوير ،إ نّه الفناء يف
يدق التعبري عنه ،ويسمو عن
إىل أمر ّ
ّ
احملبوب األمسى ،فناء مينحه اخللود والبقاء .47
فمن ذلك قوله[ :من الطويل]
		�فلَي ِ
ِ
ك مو ِ
ِ
َم َكـانُ َ ِ ِ
ض ُع
ـب ُكلُّـه
س ل َخل ٍْق في َم َكان َ َ ْ
ك م ْن �قَْلبـي ُه َو ال َق ْل ُ
َْ َ
فكيف �ترانِي إِن �فقدتك أَصنع 48
كرِ
وحي �بين ِجل ِ
ْدي َوأَ ْعظُ ِمي
ْ ََ ْ ُ َ ْ َ
َو َحطَّْت َ ُ
َْ َ
َ َ ْ َ ََ
ُ
تتوهج ،فيتجاوز
احلب حيتدم ،وما زالت جذوته تذكو ،وشرارته ّ
وما زال هذا ّ
املعايري املعروفة واحلدود املألوفة ،وإذا باحلالج يشعر يف حلظة من حلظات
وجده بأ ّن روحه والروح اإلهلي حمبّان يتناجيان ،بل يتماهيان ،فتفىن إ رادة
هذا يف إ رادة ذاك ،كما يف قوله[ :من الرمل]
ِ
		
شـا
يب ُحبُّهُ َو ْس َ
ْح َ
ط ال َ
لي َحبِ ٌ
ِ
ِ
وحهُ		
وحهُ ُروحي َو ُروحي ُر ُ
ُر ُ

شى
شا يَ ْم ِشي َعلَى َخدِّي َم َ
ل َْو يَ َ
شئت يشا 49
ت َوإِ ْن ِ ْ ُ َ َ
إِ ْن يَ َ
شأْ ِش ْئ ُ

46
التصوف اإلسالمي،مصدر سبق ذكره ص.33
 47طه عبد الباقي سرور ،احلسني بن منصور احلالج شهيد ّ
املصدر نفسه ،ص.219
Librairie Journal Asiatique, Tome CCXV-III Paris, 48
.Orientaliste Paul Geuthner, Janvier-Mars, 1931, p.71
 49املصدر نفسه ،ص.69

31
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أو قوله[ :من البسيط]
ت إِيَـائِي
ت إِيَ َ
ـاج ْي ُ
ـاديْ ُ
نَ َ
اك أ َْم نَ َ
يضي وأَجزائِي50
يا جملَتِي و�تب ِ
اع ِ
َ َْ
َ ُ ْ َ ََ

		
ك �فََه ْل
أَ ْدعُ َ
ت تَ ْدعُونِي إِل َْي َ
وك بَ ْل أَنْ َ
ِ
		
ص ِري
يَا ُك َّل ُكلِّي َويَا َس ْمعي َويَا بَ َ

ويتعاىل هذا الشعور الغامر ،وتتعاظم البهجة الطاغية ،هبذا القرب
الذي ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر ،فيقول:
[من اجملتث]
ـك َوِمنِّـي
ـت ِم ْن َ
َع ِـج ْـب ُ
ـك َحتَّى
أَ ْدنَ ْـيـتَـنِـي ِم ْن َ
و ِغـب ُ ِ
الو ْج ِـد َحتَّى
َ ْ
ـت في َ

يَـا ُمـ ْنـيَـةَ ال ُْمتَ َـمـنِّـي
ـك أَنِّــي
ـت أَنَّـ َ
ظَـنَـ ْن ُ
أَ�ف�نيـتـنِـي بِـك عنِّـي51
َ َ
ْ َْ َ

ب يف التعبري ،إىل أن استعار من
وما زال الشطح يوغل يف املسري ،و�يُْغ ِر ُ
اللغة لفظ "االمتزاج" و"احللول" للتعبري عن هذه التجربة الفريدة فقال:
[من الرمل]
نَ ْحن روح ِ
ـان َحـلَلْنَـا بَ َدنَا
ُ ُ َ
وإِذا أَبصـرتـه أَبصر�تنا52
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ

أَنَا َم ْن أ َْه َوى َوَم ْن أ َْه َوى أَنَا
فَـِإ َذا أَبْ ِ
ص ْرتَـهُ
ص ْرتَنـي أَبْ َ
َ
 50املصدر نفسه ،ص.12
 51املصدر نفسه ،ص.30
 52املصدر نفسه ،ص.93
32
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مثّ أنشد[ :من اخلفيف]
ِمثْل جر ِي الدم ِ ِ
َج َفانِي
وع في أ ْ
ُ
َْ
اح فِي األَب َد ِ
َك ُحلُ ِ
ان
ـول األ َْرَو ِ
ْ
ِ 53
ت َح َّرْكتَـهُ َخ ِف ّي ال َْم َكان
أَنْ َ

ت �بين الشغَ ِ
اف والْ َقل ِ
ْب تَ ْج ِري
أَنْ َ َْ َ
وتَح ُّل ِ
ف فُ َـؤ ِادي
الضم َير َج ْو َ
َ ُ
لَي ِ
ِ
ـح َّـر َك إِالَّ
س م ْن َسـاك ٍن تَ َ
ْ َ
مثّ قال[ :من الرمل]

ِ
الزالَ ِل
ج الْ َخ ْم َرةُ بِال َْمـاء ُ
تُ ْم َز ُ
ِ 54
ت أَنَـا فِي ُك ِّل َحال
فَِإ َذا أَنْ َ

ك فِي ر ِ
وحي َك َما
ُم ِز َج ْ
وح َ
ت ُر ُ
ُ
سنِـي
ـك َش ْيءٌ َم َّ
فَـِإ َذا َم َّ
ـس َ

إ ّن هذا احللول وذاك االمتزاج تعبري استعاري رمزي تقرييب ،يقع يف حدود
املمكن من طاقات اللّغة البشريّة يف التعبري ،واليت وضعت يف األصل ملا
عامة الناس ،وأكثره من احملسوسات ،بينما جتربة الوجد
تعارف عليه ّ
اص من الناس .ولذلك كانت "العبارة عن املواجد
روحانيّة من شأن اخلو ّ
55
فتوسل احلالّج بعباريت
صعبة ،لفقدان الوضع هلا" كما قال ابن خلدونّ ،
احلب اإلهلي ،كما تتالشى قطرة
احللول واالمتزاج للتعبري عن تالشيه يف
ّ
خاصيتها املائيّة
املاء الصغرية يف إناء اخلمرة الكبري ،فتبدو كأ نهّ ا فقدت
ّ
ويتوهج
واكتسبت مذاق اخلمر ،أو كما يفقد احلديد احملمى لونه ومظهره،
ّ
كالنار اليت فيها يحُْ َمى ،أو كما يأخذ فضاء األفق لون الشروق حني ميلؤه
 53املصدر نفسه ،ص.96
 54املصدر نفسه ،ص.82
 55عبد الرمحان بن خلدون ،املق ّدمة ،الدار التونسيّة للنشر تونس ،1993 ،ص.596
33
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ضوء الشمس ،كذلك متّحي املشاعر اإلنسانيّة
وحده أل نّه
وحد الصويف ربّهّ ،
الكل  ،فإذا ّ
هو ّ
تاما ،كما يتّصل مذاق
وتستوىل عليه استيالء ّ
معا شرابا ذا مذاق واحد .56

يف الواحد ،ويصبح الواحد
يتذوق أحديّته ،ويشعر هبا،
ّ
املاء مبذاق اخلمر ،فيصران

حتب فقط،
حتب -يف عرف احلالّج -يعين أن تبقى ،ولكن مع من ّ
فأن ّ
فهو الذي حييا فيك ،ويستوىل على مجلتك وتباعيضك وأجزائك ،ومن مثّ
التام على "اآلخر" ،حىت
ال تريد "األنا" إ الّ أن تكون "هو" ،إ نّه االنفتاح ّ
57
ال يكون مثّة "األنا" وال "اآلخر" ،ولكن "الواحد األحد" .
احلق جعلها آلة لكالمه،
أحست روح احلالّج يف ذروة الوجد أ ّن ّ
لقد ّ
احلق " وذلك ما أشكل
احلق "أنا ّ
ولسانا لتعبريه ،فقال يف حال الفناء يف ّ
على فهم الناس ،حىت على فهوم أساطني الكالم وأهل الشريعة ،وجاوز
التصوف ،أل نهّ م رأ وا
حدود إد راكهم ،فرأ وا فيه كفرا حمضا ،وأنكرهُ أهل
ّ
لسر الوصال بني العبد وربّه .58
فيه إفشاءً ّ
ومن مثّ يستبني لنا أ ّن احللول احلالجي ليس من باب االمتزاج ،وإ نمّ ا هو
فضلنا أن نطلق عليه
من باب اجملاز والتشبيه والتصوير والتقريب ،ولذلك ّ
عبارة "احللول الشهودي" َد ْرءً ا ملا رسخ يف أذهان الناس من أ ّن املقصود
ليحل يف بدن الصويف ،بينما الثابت
به أ ّن اهلل ينزل من سامي عليائه
ّ
لدينا أ ّن .
56
التصوف اإلسالمي ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.263-262
 57إبراهيم بسيوين ،نشأة ّ
Jean Chevalier, Le Soufisme ou l’Islam de Dieu dans la
.tradition de l’Islam, CELT, Paris, 1974, p.248
 58آن ماري شيمل " ،Annemarie Schimmelاحلالّج :شهيد العشق اإلهلي" ،جملّة :فكر
وفن ،عدد ،1969 ،13ص.19
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التجربة الصوفيّة عموما تتميّز بكوهنا جتربة عاطفيّة يف األصل ،يفىن
بكل شيء ،ذلك أ ّن الصويف
اإلحساس هبا ،وال تبقى إ الّ قدرة اهلل احمليطة ّ
ال يعدو أن يكون إنسانا ذا ميول ورغائب وشهوات ،وتشغله عن اهلل مجلة
يتجرد عن تلك األشياء
من العالقات ،ومن أجل أن ّ
يتوجه إىل اهلل خملصاّ ،
حت
متأمال قدرته ،منتظرا منه فضله ورمحته ،ىّ
مجيعا ،ليقف أمام اهلل بكلّيته ّ
كل شيء ،وفَنيِ َ عن إحساسه بنفسه ،بقيت قدرة اهلل تُ َس�يُِّر
إذا ّ
جترد من ّ
ما بقي من وجوده .فالتجربة الصوفيّة عالقة حمبّة سامية بني العبد وربّه،
تنتهي باخلضوع التام هلل ،والتسليم املطلق له .وليست نزوال هلل من السماء
حمب حببيبه فهما منفصالن ،ولكن
ليحل يف بدن الصويف ،بل هي عالقة ّ
ّ
فاحلب هنا هو
أكثر،
ال
ومشيئته،
الثاين
قدرة
تصبح
ادته،
ر
وإ
ل
األو
قدرة ّ
ّ
إقرار إل رادة اهلل ،وتمََ ٍ
اه معها .59
فما كان يقع للحالّج أثناء وجده وغيبته إ نمّ ا هي مناجاة أليفة ملتهبة بني
روحه ومناجيها األمسى ،الذي تشعر بوجوده يف أعماقها دون كيف وال
احنصار وال حتيّز وال حلول ،ولذلك اعترب حممد غالّب مذهب احلالّج من
خالل هذه التجربة نوعا من "احللوليّة التشريفيّة" اليت ال تزيد على نزول
املتنسك ،وسكب األسرار الربّانيّة فيه ،وإهلامه
التجلّي اإلهلي يف قلب
ّ
احلقيقة العليا اليت ترفعه إىل مقام سام ،جيعله قيمنا بأن يتح ّد ث اهلل على
لسانه .60

 59سامي خرطبيل ،أسطورة احلالّج ،دار ابن خلدون ،بريوت ،ط ،1979 ،1.ص.59
60
التنسك اإلسالمي ،منشورة وتطورة ومذاهبه و رجاله  ،اجمللس االعلى للشؤون
حممد غالبّ ،
اإلسالمية ،1970 ،ص 130
35
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واعترب أبو الوفا التفتا زاين أ ّن اخلطأ الذي وقع فيه احلالّج شأنه شأن
البسطامي إ نمّ ا هو خطأ يف التعبري عن حال الفناء ،ومل تسعفه اللّغة
العادية يف التعبري عن مشهد الفناء ،فنطق بعبارة احللول اليت فهم منها
حلول الذات اإلهليّة يف الذات البشريّة ،وهو مل يقصد إليه أصال ،أل نّه
وأما نسب إليه من شطحات أو عبا رات فقد ظهرت
حمال عقال ونقالّ .
خالل الغيبة ،والغيبة ال يقام عليها حكم شرعي ،ومن مثّ كان صاحب
احلال ال �يُْقتَ َد ى به يف عرف الصوفيّة .61
احلق باطن النفس .فاإلله هو
إ ّن جتربة احلالّج الصوفيّة رّ
تعب عن شهود ّ
62
اخلاص يف نفسه ،بعد أن وهبها اهلل فعال .
شاهده
ّ
املتصوفة الوجدانيون
احلق يف صورة اإلله احملبوب مثلما شهده قبله
فقد جتلّى له ّ
ّ
أهل الوجد ،وأصحاب العواطف القويّة اجلاحمة ،أمثال رابعة والبسطامي،
فاحلالّج كان من هذا الطراز وإن مجع إليه مبوا زاة معه التفلسف والنظر
وأهم مظهر هلذا الشهود كما يتجلّى من خالل جتربة احلالّجكما سنرى
ّ
ِ
اجهُ ل ّذ ةٌ بالغة يف ش ّد هتا ،وأمل بالغ يف ِح ّد تهّ ،أما األمل فنتيجة
ٌ
شعور مَز ُ
وأما اللّذة فنتيجة لذلك
ّ
لتمزق حجاب النفس (األنا) ،واخلروج من قيودهاّ ،
احلب العميق الذي ال يُ ْس�بَُر َغ ْوُره  .63ذلك أ ّن الوجد إ نمّ ا هو أثر من آثار
جتلّي اهلل ،ولكن ليس سببه ذلك احلضور اإلهلي يف ح ّد ذاته ،وإ نمّ ا سببه
الوهن البشري ،فما دامت النفس مل تبلغ درجة الكمال يف الدنيا ،فإ ّن .
61
التصوف" ،جملّة اهلالل ،جوان  ،1985ص.112
 62أبو الوفا التفتازاين" ،حقائق عن ّ
Louis Gardet, « Husayn Ibn Mansour Hallàj », in : Présence de
Louis Massignon, Hommages et Témoignages, éd. Maisonnerie et
.Paris, Larose, 1987, p.102
63
التصوف الثورة الروحيّة يف اإلسالم ،دار املعارف ،القاهرة 1963 ،ص.26
أبو العال عفيفيّ ،
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يتحمله ضعفها .ويظهر هذا
القوة حبيث ال
ّ
التجلّي اإلهلي يكون من ّ
الضعف يف نشوة الوجد وذلك ما يسبّب للنفس آالما كبرية تظهر آثارها
على اجلسد نفسه .64

يقول احلالّج.." :لكنيّ ليس يسترت[اهلل] عنيّ حلظة فأسرتيح ،حىت
استهلكت ناسوتييت يف الهوتيته ،وتالشى جسمي يف أنوار ذاته ،فال
عني وال أثر ،وال وجه وال خرب"  .65ويقول يف وصف حالة الوجد هذه:
[من الطويل]
ِ
وم األَ َكابِر
ْح َّق ُكلَّ َها
َوإِ ْن َع َج َز ْ
ت َع�نَْها �فُُه ُ
َم َواجيـ ُد َح ٍّق أ َْو َجـ َد ال َ
َِوَما ال َْو ْج ُد إِالَّ َخط َْرةٌ ثُ َّم نَظْ َـرةٌ	�تُنَ ِّ
الس َرائِـ ِر
شي لَ ِهيبًا �بَْي َن تِل َ
ْك َ
ض ِ
صـائِ ِر
ت
وع َف ْ
الس ِر َيرَة ُ
ثَالَثَةُ أ ْ
َح َـو ٍال أل َْه ِل الْبَ َ
إِ َذا َس َك َن ال َ
ْح ُّق َ
ِ
ضره بِالْو ْج ِد فِي َح ِ
فَ َح ٌ
ال َحائِ ِر
ال تُبِي ُد السر َع ْن ُك ْن ِه َو ْج ِـد ِه
َوتُ ْح ُ َ
ِ 66
ت �قوى ِ
وح ٌ ِ ِ
إِلَى َم ْنظَ ٍر أَ�فْنَاهُ َع ْن ُك ِّل نَاظرِ
ت
الس ِّر فَا�نْ�ثَنَ ْ
ََ
ال به ُزَّم ْ َُ
"و َما ا لْ َو ْج ُد إِالَّ َخطَْرةٌ ثمَُّ
ولعل ّ
أدق ما رّ
عب عنه احلالّج يف الوجد قولهَ :
ّ
احلق يف سرائر أوليائه ،حبيث
ذكر
خطرة
هو
املعىن
هبذا
فالوجد
"
نَظَْرةٌ
ّ
Louis Gardet, « Quelques Textes Soufis concernant l’Extase », 64
.dans : La Revue Thomiste n°1, 1950, p.177
 65أخبار احلالّج ،حتقيق لويس ماسنيون وي.كرواس ،باريس ،مطبعة القلم ،مكتبة الروز ،1936 ،ص.26
66
املتصوفة عموما ،انظر:
"السر" عند ّ
ديوان احلالّج ،ص .54وعن مفهوم ّ
Shiergu Kamada, “A study of term Sirr (Secret) in sufi Latā’if
.28-theory”, in : Orient (Japan) Vol. XIX, 1983, p.p.7
37
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احلق يف نظرة حال فنائه عن نفسه ،أل نّه يبقى
يفىن عن نفسه ،فيتجلّى له ّ
بربّه.
التمزق الذي عاشه،
لقد كانت جتربة احلالّج احللوليّة الشهوديّة رّ
معبة عن ّ
ِ
أحس به ،حينما شعر يف حلظة من حلظات وجده أ ّن
ض الذي
واألمل املُم ّ
ّ
ظن أ نّه هو ،ولكنّه مل يكن كذلك ،مثّ أفناه عنه،
اهلل قد أدناه منه حىت ّ
وس ْورة احلرية تسعى به
ولكنّه أعاده إىل نفسه ونار القلق تعصف بهَ ،
إىل االحرتاق ،يقول احلالّج مناجيا ربّه" :يا من الَ َزَمنيِ يف خلدي قربا،
الكل ،
علي حىت ظننتك
وباع َد نيِ بعد القدم من احلدث غيبا ،تتجلّى
َ
ّ
ّ
وتسلب عنيّ حىت أشهد بنفيك ،فال بعدك يبقى وال قربك ينفع" .67
ويف هذا القول اعرتافان خطريان ّأوهلما اعرتافه بالعجز اإلنساين عن كمال
الوصول ،والثاين اعرتافه بضرورة التخلّص من هذا البدن برفع احلجاب
عنه .68
احلب اإلنساين يف عامل الشهادة القلق والتوتّر والسرور
إ ّن من مسات
ّ
فاحلب ملتبس بطبعه ،أل نّه ال
احلب إهليا،
واألمل ،فما بالك إذا كان
ّ
ّ
69
ليحل بعده فراق مهلك  .ويف
ص ٍل سرعان ما يزول،
ور َو ْ
يدوم ،ففيه ُسُر ُ
ّ
هذا املعىن يقول احلالّج" :نزول اجلمع ورطة وغبطة ،وحلول الفرق فكاك
يرتد د اخلاطرانّ ،إما متعلّق بأستار القدم ،أو مستهلك يف
وهالك ،وبينهما ّ

 67أخبار احلالّج ،ص.14
 68عبد القادر حممود ،الفلسفة الصوفيّة يف اإلسالم ،ص.367
 69سامي خرطبيل ،أسطورة احلالّج ،ص.85
38

25/04/2016 12:29:21

Mehna.indd 38

فاحلب غبطة ،ولكنّه ورطة أيضا ،وشتّان بني احلالني ،أن
حبار العدم" .70
ّ
يكون مع اهلل ،مثّ جيد نفسه يف العدم فجأة.
ويتضرع إليه
ولذلك تواتر دعاؤه يجَْأَر إىل اهلل أن يطلقه من حبس البدن،
ّ
سائال أن ينقذه من حجابه الثقيل ،فقد روي عنه أ نّه مسع يف سوق بغداد
يصيح" :يا أهل اإلسالم أغيثوين فليس يرتكين ونفسي فآنس هبا ،وليس
يأخذين من نفسي فأسرتيح منها ،وهذا دالل ال أطيقه ،مثّ أنشأ يقول:
[من الطويل]
ك يَا قُ ْد ِسي
ت بِ ُكلِّي ُك َّل ُكلِّ َ
َح َويْ َ
اك فَالَ أ ََرى
ب �قَْلبِي فِي ِس َـو َ
أُ�قَلِّ ُ
س ال ِ
ِ
َّع
ْحيَـاة ُم َمن ٌ
�فََها أَنَا في َح ْب ِ َ

تُ َك ِ
ك فِي �نَْف ِـسي
ـاشـ ُفني َحتَّى َكـأَنَّ َ
ت بِ ِه أُنْ ِسـي
ِس َـوى ِو ْح َ
شتِـي ِم ْنهُ َوأَنْ َ
ِ 71
ضنِي إِلَي َ ِ
َع ِن األُنْ ِ
ْح ْبس
س فَاقْبِ ْ ْ
ك م َن ال َ

ط به ،فكأ نمّ ا تَ َد ْه َد ى من َحالِ ٍق ،
تصاعد به احلرية إىل اهلل ،مثّ تنح ّ
مثّ ّ
فيصرخ مستعجال قيامته[ :من السريع]
ِ
ِ ِ
ج َوأَنْ َح َّ
ط
َما ِزل ُ
ْت أَطْ ُفو في ب َحا ِر ال َْه َوى	�يَْر�فَعُـنـي ال َْم ْـو ُ
ـارًة أ َْهـ ِوي َوأَنْـغَ ُّ
ـط
ـارًة �يَْر�فَعُنِـي َم ْـو ُج َهـا
َوتَ َ
�فَتَ َ
ص�يََّرنِي فِي ال َْه َـوى
َحتَّى إِ َذا َ

إِلَـى مـ َك ٍ
ـان َمالَهُ َش ُّ
ـط
َ

 70أخبار احلالّج ،ص.55
 71املصدر نفسه ،ص ص.58-57
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َم أ ُخ ْنـهُ فِي ال َْه َـوى قَ ُّ
ط
َول ْ

اس ِم ِـه
اديْ ُ
نَ َ
َم أَبُ ْح بِ ْ
ت يَا َم ْن ل ْ
وء ِم ْن َحـاكِ ٍم
يك �نَْف ِسي ُّ
تَِق َ
الس َ

شـرط72

َما َكـا َن َه َذا �بَ�يْ�نَنَا َ ْ ُ

ال خالص إذن إ الّ بتدمري حجاب البدن ،من أجل كمال الوصول.
الرب  ،ذلك
لقد تو ّغلت جتربة احلالّج يف اكتناه الفاصل بني العبد و ّ
الفاصل الذي صورته األديان بعيدا شاسعا ال سبيل إىل ارتياده ،فتكشفت
له التجربة عن أ ّن جسده هو الفاصل الذي حيول بينه وبني الوصول،
فجسمه هو سجنه الذي حي ّد من انطالقه ،ويعرتض طريق لقائه ،رغم
مكاشفة احلبيب حلبيبه.
صنَ ْع به الناس ما يريدون ،فإ ّن الروح
وما دام هذا اجلسد ترابا رميما ،ف ْليَ ْ
عائدة إىل بارئها .فال خري يف حياة كاملوت ،ما دامت هناك حياة حقيقيّة
ميكن اخرتاق احلجب إليها ،يقول[ :من جمزوء الرمل]:
إِ َّن فِـي �قَْتـلِـي َحيَـاتِـي
َو َحـيَـاتِـي فِي َم َمـاتِـي
ِ
ـل الْم ْكـرم ِ
ـات
َج ِّ َ ُ َ
م ْـن أ َ
ِ 73
ِ ِ
السيِّئَـات
م ْن قَـبـي ِـح َ

		
آقْـتُـلُـونِي يَـا ثَِقـاتِـي
		
َوَم َـمـاتِـي فِـي َحيَـاتِي
		
إِ َّن ِعـ ْن ِـدي َم ْح َـو َذاتِـي
وبـ َقـائِـي فِي ِ
			
ص َفـاتِـي
ََ

 72ديوان احلالّج ،ص.69
 73املصدر نفسه ،ص ص.34-33
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ومن مثّ كان اخلطأ الذي اقرتفه وكانت عقوبته املوت املشروع عند أهل
اإلسالم ،هو الوسيلة اليت ارتضاها اهلل لعبده احملبوب كي يتجاوز آخر
خطوة تفصل بينه وبني ماهيته األصليّة اليت ال يُ ْس�بَُر َغ ْوُرها .74
تعب عن األمل باعتباره
تلك هي ثنائيّة
احلب واملوت يف جتربة احلالّج ،رّ
ّ
احلب ،
قيمة مقبولة ،بل مطلوبة حمبوبة ،فإذا كان اهلل حيتجب من جذبة
ّ
فإ نّه يتجلّى يف استهالك العذاب الذي هو اختبار من اهلل وابتالء لعبده،
يقول] :من الوافر[
ول ِ
َكنِّي أُ ِريـ ُد َك لِل ِـعـ َقـ ِ
ـاب
َ
ِ 75
ِسوى م ْل ُذ ِ
وذ َو ْج ِدي بِال َْع َذاب
َ َ

أُ ِري ُد َك الَ أُ ِريـ ُد َك لِلثَ َـو ِ
اب
ـت ِم�نَْها
فَ ُك ُّل َمـآ ِربِي قَ ْد نِْل ُ

للحب  ،وهو مثن االنتقال من االنفصال
فالعذاب هنا هو الوجه احملجوب
ّ
إىل الوصال .76
احلب اإلهلي ،فال
إ ّن عذاب اجلسم والنفس عند احلالّج هو الطريق إىل
ّ
احلب
يعبد اهلل يف رأي احلالّج بأفضل من أن حنبّه فغاية ذلك العذاب هي ّ
حب .77
أل ّن اهلل يف ذاته ّ
.Jean During, Le combat Mystique,R Laffont, p. 322 74
 75ديوان احلالّج ،ص.43
Louis Gardet, « Husyn Ibn Mansūr Hallāj », in : Présence de L. 76
( .Massignon : Hommages et Témoignages, pp.101- 102مرجع مذكور).
L. Gardet, Regard Chrétien sur l’Islam, Descellée de 77
.Brower,Paris, 1986, p.166
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النيب "موتوا قبل أن متوتوا" ،ميثّل حجر الزاوية يف
ّ
ولعل األثر املروي عن ّ
خاصة ،فمدلوله :موتوا كي
ج
ال
احل
ف
تصو
ويف
ة،
عام
ة
الصوفي
التجربة
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
78
باحلب هدفه بلوغ حياة جديدة أرقى .
ترحبوا حياة أخرى ،فاملوت
ّ
جراء شعوره بإ نّيته  79نزاعا نفسيّا ممُِضًّا وال حيلو
لقد كان احلالّج يعاين من ّ
يتضرع إىل اهلل
له صفاء التوحيد ،لعدم صفاء شهوده وفنائه ،ولذلك كان ّ
قائال[ :من البسيط]
ِ
فَ ْارفَ ْع بَِف ْ
ضلِ َ
ك إِ�نِّيِّي م َن َْ

ك إِنِّ ٌّي �يُنَـا ِزعُنِي
�بَْينِي َو�بَ�يْنَ َ

ن80
الْ�بي ِ

و"اإل ّن " هو الوجود الشخصي املتعينّ  ،أي "األنا" ،فهو ال يريد اثنينيّة
"األنا" و"األنت" ،بل يريد حاال تفىن فيها "األنا" وتبقى "األنت" وحدها،
أدق متّحي فيها التفرقة بينهما ،فال يرى إ الّ اهلل وحده ،أل نّه
أو بعبارة ّ
يعترب الشعور بالذات حائال دون الشعور بالوحدة ،وحجابا كثيفا يسرت
احملب عن احملبوب .81
ّ
عب عنها بلسان
تلك هي مالمح جتربة احلالّج احللوليّة الشهوديّة ،كما رّ
الوجد وعبارة الوجدان ،فكيف نَظََّر لتجربته تلك بلسان الفكر وتعبري
الربهان؟ كيف صاغها صياغة للمنطق والتفلسف فيها نصيب؟ وإن كنّا
.Annemarie Schimmel, Le soufisme, Ed. du Cerf ,1996 p.27 78
 79عن مفهوم اإلنية يرجع إىل مقال:
Georges Chéhata Anawati, « Quelques remarques sur les termes
exprimants « l’existence » dans la philosophie et la théologie musulmane »,
dans : Annales du département des Lettres Arabes (Institut de Lettres
.Orientales), volume 6-B, 1991- 1992, pp. 77 -85
 80ديوان احلالّج ،ص.90
81
التصوف الثورة الروحيّة يف اإلسالم ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.187-186
أبو العال عفيفيّ ،
42

25/04/2016 12:29:21

Mehna.indd 42

نعرتف بأ ّن الفصل بني اخلطابني كاملتع ّذ ر لتداخلهما .وليس �يَ�بْعُ ُد يف
نظرنا أن يعيش
املتصوف التجربة الصوفيّة وجدانا ،مثّ يذيعها بيانا ،مثّ
ّ
وحيتج لوجاهتها دعوة وإعالنا.
صحتها برهانا،
ّ
يستدل على ّ
ّ
جمرد صويف عاجل املواجد واألذ واق وفين
فالثابت لدينا أ ّن احلالّج مل يكن ّ
حب اهلل فحسب ،ومل يكن فكره مقصورا على تلك الشطحات اليت
يف ّ
فاضت هبا نفسه يف حالة سكره ،بل كان من أرباب املذاهب والنظريّات،
التصوف .82
ذا ثقافة واسعة تشمل الكالم والفقه والفلسفة فضال عن
ّ
اغرت الظاملون
يقول احلالّج مناجيا ربّه" :يا من استهلك احملبون فيه و ّ
بأياديه ،ال يبلغ كنه ذاتك أوهام العباد ،وال يصل إىل غاية معرفتك أهل
البالد ،فال فرق بيين وبينك إ الّ اإلهليّة والربوبيّة" .83
ورغم إقرار احلالّج بتعايل اهلل ،فإ نّه ال يعين أ نّه يتع ّذ ر على اإلنسان
الوصول إليه .فباالعتماد على ذلك املأثور اليهودي القدمي" :خلق اهلل
ص ٍ
آدم على صورته" وربمّ ا أشار القرآن إليه يف قوله " :فيِ أ ِّ
َي ُ َ
ورة َما َشاءَ
ك "  ،84استنبط احلالّج مذهبا يف اخللق فحواه قابليّة اإلنسان للتماهي
َرَّكبَ َ
مع اهلل ،عندما يعيد اكتشاف حقيقة صورة اهلل اليت طبعها اهلل يف نفسه 85
وذلك بعد تصفيتها بأنواع الزهد والرياضة واجملاهدة.

Marie Madeleine Davy, Encyclopédie des Mystiques, éd. Seghers et 82
.éd. Jupiter, Paris, 1977, Tome II, p.481
 83أخبار احلالّج ،ص.24
 84االنفطار.8/82 ،
.Massignon, Hallàj, Kitab al-Tawàsin, p.129 85
43

25/04/2016 12:29:21

Mehna.indd 43

تصور احلالّج من اخلطإ أن ال نرى يف املخلوقات سوى كائنات بعيدة
ففي ّ
ج ّد ا عن خالقها .أليست يف البدء من فعل اهلل؟ فالكائن املخلوق يرتبط
خبالقه ارتباطا وثيقا ،ومن مثّ فلن يكون عن اهلل بعيدا ،بل قريبا ،وستكون
العالقة بينهما محيمة .86
إ ّن احلالّج ال يعلن عن إله منفصل عن العامل شأنه شأن الفالسفة
وتتأمل وجوه
واملتكلّمني ،وإ نمّ ا تفصح جتربته عن إنسانيّة تبحث عن اهللّ ،
القرابة واأللفة بني اهلل وخلقه .87
ومن هنا كانت صرخته "أنا احلق" يف عمق نظريّته تعين أ نّه ليس هو قائلها
ومرة أخرى يسعفه املنقول من
وإ نمّ ا القائل هو ّ
احلق نفسه على لسانهّ .
صحة دعواه
اآليات القرآنيّة ّ
يؤصل فيها نظريّته الالهوتيّة ،فدليله على ّ
اها
كالم اهلل إىل موسى بلسان الشجرة ،وذلك يف قوله تعاىل�" :فَلَ َّما أَتَ َ
ِ
ِ
ود ي ِمن َش ِ
الش َجَرِة أَ ْن يَا
اط ِئ ا لْ َواد ي ا ألَيمَْ ِن فيِ ا لْ�بُْق َع ِة ا لْ ُمبَ َارَك ِة ِم َن َ
نُ َ ْ
ِ
ني " .88
وسى إِنيِّ أَنَا اهللُ َر ُّ
ب ا لْ َعا لَم َ
ُم َ
رد احلالّج قوله "أنا
لقد تكلّم اهلل إىل موسى بلسان هذه الشجرة ،وهبذا ّ
احلق " إىل مسلمة بديهيّة ارتضاها أكثر الصوفيّة على أ نهّ ا متثّل حقيقة
ّ
املذهب احلالّجي الصحيح ،ومبقتضاها يكون قد نطق هبذا الكالم حتت
تأثري نشوة الشهود ،وهو حيسب أ نّه متاهى مع الذات اإلهليّة ،بينما هو مل
يتّصل بغري صفة من صفاهتا.
.Arnaldez, Hallāj ou la religion de la croix, Paris 1964 p.108 86
Herbert Mason, « Louis Massignon et Al-Hallāj », in : Présence de 87
.Louis Massignon : Hommages et témoignages, p.111
 88القصص.30/28 ،
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استحق العقوبة
واألكثريّة من الصوفيّة على أ ّن اإلمث احلقيقي الذي بسببه
ّ
سر الوصل بينه وبني ربّه .89
بسيف الشرع هو إفشاؤه ّ
الشجرة" 90

احلق " بقوله":ومثلي مثل تلك
هكذا شرح احلالّج مقالته "أنا ّ
رب
وهو يعجب من أ ّن الناس مسعوا كالم اهلل من الشجرة "إ نيّ أنا اهلل ّ
العاملني" ويقولون قال اهلل كذا وال ينسبونه إىل الشجرة وأ نهّ م يسمعون من
شجرة وجود ابن منصور احلالّج "أنا احلق" ويقولون :قال ابن منصور،
وال يقولون إ ّن اهلل قال كذا على لسان احلالّج.
إ ّن التجربة الصوفيّة احلالّجيّة قوامها العودة إىل اهلل ولكن ال باعتباره
طبيعة منها فاضت الكائنات وإليها تعود وفيها تذوب ،وإ نمّ ا هي منّة من
اهلل خالصة .فليست هبوطا من اإلهلي إىل اإلنساين أي احللول يف معناه
سر النفس  .91روى
التحيّزي املكاين وإ نمّ ا هي نوع من كالم اهلل ّ
موجه إىل ّ
القشريي عن احلالّج خبصوص معرفة اهلل قوله" :إذا بلغ العبد مقام املعرفة
احلق " .92
سره أن يسنح فيه غري خاطر ّ
أوحى اهلل تعاىل إليه خبواطره وحرس ّ
ونعثر يف كالم احلالّج على وجه آخر من وجوه تربير مقالته تلك وأمثاهلا،
يتجلّى يف قوله "أال ترى أ ّن ربيّ قد ضرب قدمه يف حدثي ،حىت استهلك
حدثي يف قدمه ،فلم تبق يل صفة إ الّ صفة القدمي ،ونطقي يف تلك الصفة،
والناس كلّهم أحداث ينطقون عن حدث ،مثّ إذا نطقت عن القدم ينكرون

 89عبد القادر حممود ،الفلسفة الصوفيّة يف اإلسالم ،ص.369
 90كتاب الطواسني ،ص.23
Arnaldez, Hallāj ou la religion de la Croix, pp 121 - 122 91
 92القشريي ،الرسالة ،ص.314
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وبكل
علي  ،ويشهدون بكفري ويسعون إىل قتلي ،وهم بذلك معذورون
ّ
ّ
ما يفعلون يب مأجورون" .93
إ ّن اعتبار احلالّج قائال بامتزاج الطبيعة اإلهليّة بالطبيعة البشريّة قول
جيانب الصواب ،رغم ما يبدو يف ظواهر أقواله من تعبري عن احللول
املاد ي ،ولكن معظم أقواله اليت قيلت بلسان الصحو
التحيّزي واالمتزاج ّ
ينفي ذلك احللول وذاك االمتزاج ،ويؤّكد التفرقة ،يقول] :من الرمل[
ِ
ْح ُّق أَنَا
ْح ِّق َما ال َ
أَنَـا س ُّر ال َ

بَ ْل أَنَـا َح ٌّق �فََف ِّر ْق َ ْ ََ

�ب�ي�ننـا94

ومن هنا ينفي فكرة االمتزاج بني الطبيعتني اإلهلية والبشريّة ،حيث يقول
"وال فرق بيين وبني ربيّ إ الّ بصفتني :وجودنا منه وقوامنا به" .95
لقد أدرك احلالّج وجود درجة عالية من احلضور اإلهلي يف خملوقاته ،ميكن
أن تتح ّقق يف اإلنسان من غري انقسام وال امتزاج ،وأعلن أ ّن حتقيق ذلك
التوحد ال ميكن أن يكون إ الّ هبة من اهلل ،ومنّة منه وفضال ،فإذا ارتفعت
ّ
احلجب عن السالك ،أدرك أ ّن اخلالق إذا انسحب من خليقته ،ك ّفت عن
الوجود ،فليس هو مبنفصل عنها وليس بتابع هلا ،وكيف يكون منفصال
عنها وهو الذي أوجدها وأبقاها؟ وكيف يتّبع املطلق احملدث؟ وعرف أ ّن
الكل .96
الكل هو املميّز عن
سر قيام
ّ
ّ
ّ

 93أخبار احلالّج ،ص.21
 94كتاب الطواسني ،ص.184
 95املصدر نفسه ،ص.198
.Massignon, La passion de Hallāj, Tome III, p.58 96
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ليدل
وإ ّن املنحى امليتافيزيقي الظاهر يف نظريّة احلالج احللولية الشهوديةّ ،
على توظيفه لثقافته الفلسفية والدينيّة الثريّة ،خدمة لتجربة الصوفية،
وحييطنا علما بتجاوب خطابني متوازيني يف كتاباته :خطاب الوجد
والوجدان ،وهو خطاب بياين ،وخطاب العقل والربهان وهو خطاب
حجاجي استداليل ،خطاب هو سليل الشعور ووليد الوجدان ،ومثرة
الشطح الفائض على اللسان ،وفيه تتجلّى حرارة العاطفة وش ّد ة االنفعال
وغياب الرقابة العقلية ،يف عبارة عاطفية انفعالية حمض ،وخطاب هو وليد
الفكرة الفلسفية امليتافيزيقية ،يف عبارة استداللية حجاجية ،تتوسل بأد لّة
التصور الذي بناه على جتربته الصوفيّة.
نقلية وعقلية لإلقناع بصحة
ّ
فهل كان احلالّج "حلوليا خالصا" كما زعم ذلك كثري من دارسيه ،ومنهم
أبو العال عفيفي؟ .97
الظن أ نّه مل يكن كذلك حلرصه على تنزيه اهلل واعتباره فوق
الغالب على ّ
لكل شيء .والشواهد من كالمه يف حال صحوه قطعيّة
كل شيء ،خمالفا ّ
ّ
ظن أ ّن اإلهليّة متتزج
"ومن
قوله:
منها
اج
ز
االمت
و
احللول
نفي
على
الداللة
ّ
تفرد بذاته وصفاته
بالبشريّة ،أو البشريّة متتزج باإلهليّة فقد كفر ،فإ ّن اهلل ّ
عن ذ وات اخللق وصفاهتم وال يشبّههم بوجه وال يشبّهونه بشيء من
يتصور الشبه بني القدمي واحملدث؟ ومن زعم أ ّن الباري يف
األشياء .وكيف ّ
يتصور على الضمري ،أو يتخايل يف األوهام،
مكان ،أو متّصل مبكان أو ّ

97

أبو العال عفيفي ،التصوف الثورة الروحية يف اإلسالم ،ص.83
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او يدخل حتت الصفة والنعت ،فقد أشرك"  .98وهذا كما ترى كالم يف
غاية التنزيه .99
"تنزه عن أحوال خلقه ،ليس له من خلقه
ومثله قوله متح ّد ثا عن ربّهّ :
100
مزاج ،وال يف فعله عالج ،بَا�يَنَهم بقدمه ،كما بَا�يَنُوه حبدوثهم" .
املاد ي ،تواترا
وتتواتر يف كالمه األقوال النافية للحلول التحيّزي واالمتزاج ّ
يلفت االنتباه إليه ،أل نّه يروم اإلحلاح على توكيد هذا املعىن ،وإرساخه يف
دل ظاهرها
األذهان ،ونفي الشبهة اليت يقع فيها من يقرأ الشواهد اليت ّ
املاد ي الغليظ ،فمن أمثلة ذلك قوله" :إ ّن
على احللول واالمتزاج باملعىن ّ
اهلل تبارك وتعاىل وله احلمد ،ذات واحد ،قائم بنفسه ،منفرد عن غريه،
عمن سواه بربوبيّته ،ال ميازجه شيء ،وال خيالطه غري ،وال
بقدمهّ ،
متوحد ّ
تصوره خطرة ،وال
حيويه مكان ،وال يدركه زمان ،وال تق ّد ره فكرة ،وال ّ
تدركه نظرة ،وال تعرتيه فرتة" .101

 98أخبار احلالّج ،ص.47
99
توصل إليها صابر سويسي يف رسالته :الفناء يف التجربة الصوفيّة
ويف هذا ما يقتضي مراجعة إحدى النتائج اليت ّ
إىل القرن اخلامس للهجرة (ص )107وهي قوله" :من شأن هاتني املقولتني (= االتحّ اد واحللول) نسف فكرة
التوحيد ّإما بتأليه البشريّة أو بأنسنة األلوهيّة ،فتحقيقهما يشرتط ح ّدا أدىن من التجانس والتشاكل أو التناسب
يصح إذاكان املقصود منها هو
والتماهي بينهما ممّا يتعارض قطعا ومبدأ تنزيه اخلالق ووحدانيته" ولكن قوله هذا ّ
املعىن احلقيقي املتبادر إىل الذهن ّأما املعىن اجملازي فال يتعارض مع التوحيدكما سبق بيانه عن "احللول الشهودي"
سنوضح ذلك عندكالمنا على االتحّ اد عند ابن عريب.
وكما ّ
 100أخبار احلالّج ،ص.31
 101املصدر نفسه ،ص.29
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ويقول" :وكما أن ناسوتييت مستهلكة يف الهوتيتك غري ممازجة إيّاها،
فالهوتيتك مستولية على ناسوتيت غري مماسة هلا" .102
فمبلغ العلم يف "احللول الشهودي" عند احلالّج أ نّه يشعر يف حلظة وجده
وقربه ،فجعله آلة لكالمه ،ولسانا لتعبريه ففين
أ ّن ّ
احلق املطلق قد دنا منه ّ
احلق " .ومن مثّ فإ ّن
عن شهود نفسه ،ومل يبق إ الّ مشهوده ،فصاح "أنا ّ
سائر الشواهد املشعرة باحللول واالمتزاج ميكن محلها على اجملاز ،لوجود
الشواهد القاطعة بنفيهما واستحالتهما عقال ونقال .ولذلك أمكن إد راج
تلك الشواهد يف نطاق خطاب الوجد والوجدان ،وهو خطاب ختييل
وتشبيه ،بينما الشواهد النافية للحلول واالمتزاج ميكن إد راجها يف نطاق
يتصور تناقض
خطاب العقل والربهان ،وهو خطاب تعال وتنزيه .وال
ّ
بينهما بالضرورة ،فخطاب العقل مس ّد د خلطاب الوجدان ،واخلطاب
الفلسفي االستداليل مؤيّد للخطاب العاطفي االنفعايل ،غري أ ّن خطاب
الوجد والسكر حيضر فيه التصوير والتشبيه ،وخطاب العقل والصحو
النص اجملازي التصويري
شك يف أ ّن
يطغى عليه التجريد والتنزيه وما من ّ
ّ
النص املنطقي التجريدي.
أش ّد قابليّة للتأويل من
ّ
لقد أفضت بنا نظريّة احلالّج احللوليّة الشهوديّة إىل تقرير معىن شهود
كل شيء ،انطالقا من العالقة بني اهلل وخلقه .فاحلالّج يعتقد أ ّن
اهلل يف ّ
التصور ،ال يناهلا البصر ،وال يدركها
الذات اإلهليّة وراء اإلد راك ،وفوق
ّ
كل ما يصف به الناس ربهّ م ،فإ نمّ ا يصفون به أنفسهم .وهذا
الفكر ،و ّ
الوجود الظاهر للعامل متّصل باهلل ا تّصاال جيعل إد راكه بغري إد راك اهلل متع ّذ ر،
 102املصدر نفسه ،ص.8
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يقول" :ما انفصلت البشريّة عنه ،وال ا تّصلت به"  .103فاهلل ليس يف العامل
وليس العامل خلوا منه ،ليس حمدودا فيه ،وليس خارجه ،إذن ،فما العامل
إ الّ جتليه ،وأصدق تعبري للحالّج عن هذا املعىن هو قوله" :النقطة أصل
ط عن النقطة وال للنقطة
ط كلّه نقط جمتمعة ،فال غىن للخ ّ
ط  ،واخل ّ
كل خ ّ
ّ
متحرك عن النقطة بعينها،
كل خ ّ
عن اخل ّ
ط مستقيم أو منحرف فهو ّ
ط ،و ّ
كل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بني نقطتني .وهذا دليل على جتلّي
و ّ
كل ما يعاين .ومن هذا قلت ما
ّ
كل ما يشاهد ،وترائيه عن ّ
احلق من ّ
104
رأيت شيئا إ الّ ورأيت اهلل فيه"  .فهاهو كما نرى يستم ّد برهانه من
صحة نظريّته احللوليّة الشهوديّة ،كما يقول
علم اهلندسة لالستدالل على ّ
متسه
يف تأكيد هذا املعىن مناجيا ربّه" :يا من مل تصل إليه الضمائر ،ومل ّ
كل هيكل وصورة ،من غري مماسة
شبه اخلواطر والظنون ،وهو املرتائي عن ّ
كل أحد ،واملتحلّي باألزل واألبد" .105
وال مزاج ،وأنت املتجلّي عن ّ
فها حنن أوالء �نُْلفي يف هذه الشواهد لوامع وإشا رات إىل مبادئ وحدة
ويطورها.
الوجود وأصوهلا يف صورة ّأوليّة ،سيجلوها ابن عريب من بعد
ّ
سجل على وجه اخلصوص بروز مصطلح سيكون مفتاح التنظري لوحدة
َولْنُ ّ
التصوف اإلسالمي إ نّه مفهوم "التجلّي" اإلهلي ،حيث سيغدو
الوجود يف
ّ
للحق  ،فال وجود له بذاته وإ نمّ ا وجوده مستم ّد من وجود
اخللق جتلّيا
ّ
خالقه وتلك هي الفكرة املركزيّة يف وحدة الوجود الصوفيّة اإلسالميّة.

 103املصدر نفسه ،ص.117
104
التصوف اإلسالمي مدرسة ذكرة،
املصدر نفسه ،ص .16وراجع :طه عبد الباقي سرور ،احلالّج شهيد ّ
ص ص.252-251
 105أخبار احلالّج ،ص.22
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ال َجَرَم
سيؤصل
ّ

لتصوف وحدة الوجود ،كما
تصوف احلالّج كان مق ّد مة ممتازة ّ
أ ّن ّ
أصوله ويقعد قواعده ابن عريب من بعده.

ومن أبرز األفكار اليت ورثها ابن عريب عن احلالّج ،رأيه يف األديان،
وهو امتداد وتطوير ملوقف احلالّج الداعي إىل االعتبار بوحدة أصلها
ومصدرها ،فرغم تغايرها واختالفها فإ ّن املقصود منها واحد  .106يقول:
بكل دين طائفة ال اختيا را فيهم ،بل
عز
"األديان كلّها هلل ّ
وجل شغل ّ
ّ
اختيا را عليهم ،فمن الم أحدا ببطالن ما هو عليه ،فقد حكم أ نّه اختار
األمة ،واعلم أ ّن
ذلك لنفسه ،وهذا مذهب القدريّة ،والقدريّة جموس هذه ّ
اليهوديّة والنصرانيّة واإلسالم وغري ذلك من األديان ،هي ألقاب خمتلفة
يتغي وال خيتلف ،مثّ قال[:من الطويل]
وأسام متغايرة ،واملقصود منها ال رّ
ت فِي األَ ْدي ِ
ان ِج ًّدا ُم َح ِّق ًقا
�تََف َّك ْر ُ
َ
ِ ِ
فَالَ تَطْلُْب َن لل َْم ْرء ِدينًـا فَِإنَّـهُ

ب َج َّمـا
فَأَلْ َف ْي�تَُها أ ْ
َصالً لَهُ ُش َع ٌ
ص ِل ال َْوثِ ِ
يق َوإِنَّ َما
ص ُّد َع ِن ال َْو ْ
يَ ُ
ج ِميع الْمعالِي والْمعانِي �ف�يفهما107
َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ

ِ
ِ
ـل �يَُعبِّ ُـر ع ْنـ َدهُ
يُطَالبُهُ أ ْ
َص ٌ

وكان من أبرز مظاهر هذه النظرة إىل األديان أن ا تّسم سلوك احلالّج
بالتسامح املطلق واالستعداد للفداء ،فكان يزور البؤساء ،ال من املسلمني
فقط ،بل من الك ّفار والوثنيّني أيضا ،وال يطلب الشفاعة يف صلواته
عب أمام اجلمهور يف بغداد عام
ألصدقائه فحسب ،بل ألعدائه أيضا ،لقد رّ
106
تطورها( ،ص )223إىل أ ّن احلالّج يدعو
ذهب عرفان عبد احلميد فتّاح ،يفكتابه :نشأة الفلسفة الصوفيّة و ّ
بتنوعها
إىل حمو الفروق بني األديان ورفع احلدود الفاصلة بينها .ولسنا على هذا الرأي ،أل ّن يفكالم احلالّج إقرارا ّ
واختالفها مع إثبات وحدة املقصود منها.
 107أخبار احلالج ،ص.70
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296هـ908 /م عن رغبته الغريبة يف املوت منبوذا من أجل جناة اآلخرين
يدل على رغبة جاحمة يف أن جيود بنفسه هلل قربانا يفدي مجيع
وهو ّ
اخلالئق .108
لقد كان احلالّج مؤمنا بأ ّن احلقيقة اإلهلية هي األصل ،وأ ّن طرق الوصول
إليها مشروعة ،فكان فكره ينطوي على سعة روحانيّة ،واحتضان لظواهر
اإلميان بتع ّد د مذاهبه وقد أولته هذه السعة مزية احرتام األديان واملذاهب
التعصبات املذهبيّة ،ومن مثّ شغلت
الالهوتيّة ،والتعايل على الطائفية و ّ
109
وحدة جوهر املعتقدات الدينيّة ركنا مهما يف تفكريه وسلوكه .
ولئن قتل احلالّج وأحرق رفاته كما تنبّأ ،وعبثت برماد جثّته الرياح
العاصفة واملياه اجلارية ،فقد بقيت آ راؤه من بعده تعمل عملها خالل
العصور ،وحتاول أن حتيا من جديد ،وإ نّنا لنستبني ّقوة هذا الرجل وحيويّته
الروحيّة من خالل األثر العظيم الذي كان له يف نفوس األجيال اليت
املتأخرون ،وأشاد وا بذكره ،ورأوه
أعقبته ويف عقوهلم  110فقد جمّده الصوفيّة
ّ
بسر ربّه .وأنكروا قوله باحللول
شهيد احلب اإلهلي ،لقي حتفه لبوحه ّ
احلسي املكاين ،وأولوا صيحته «أنا احلق» تأويال ال خيالف عقيدة
مبعناه ّ
111
التوحيد اإلسالمية .
.225-Massignon, La passion de Hallàj, Tome III, pp. 224 108
109
متصوفة بغداد ،املعرفة للنشر 1990 ،ص ص.174-173
 110عزيز السيد جاسمّ ،
التصوف اإلسالمي وتارخيه ،ص .132وقد رصد ماسنيون أثر احلالّج بعد موته يف مقاله:
نيكولسون ،يف ّ
« La survie d’al-Hallàj : Tableau Chronologique de son influence après
.60-sa mort », in : OPERA MINORA, Tome2, pp. 46
وانظر أيضا مقال "احلالّج" يف:
( )L.Massiognon L. Gardet - EI2, Tome III,p p 102 106
111
التصوف اإلسالمي وتارخيه ،ص ص135-134
نيكولسون ،يف ّ
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محنة ابن رشد  :محاكمة العقل
د .فريد العليبي

112

كان أبو الوليد بن رشد املولود يف قرطبة عام 1126م واملتوىف يف
مراكش سنة 1198م ،فيلسوفا وفقيها وقاضيا وطبيبا مشهورا يف زمانه
الذي عصفت به أحداث كربى أمهها أفول جنم الدولة املرابطية ونشأة
الدولة املوحدية وما صاحب ذلك من معارك عسكرية وسياسية وثقافية.
و كان غزير العلم حمبا النقد والدحض حىت أنه أخضع أكرب السلطات
املعرفية السابقة له مثل أفالطون والفا رايب وابن سينا وابن باجة والغزايل
وبطليموس وجالينوس وغريهم إىل املساءلة النقدية ومل يستثن من ذلك
السلطتني الدينية والسياسية يف وقته وكان غالبا ما حيتكم إىل املعلم
األول الذي يعتقد أن العلم بلغ معه ذروته ونعىن أرسطو وقد أمثر
ذلك كله مؤلفات ضخمة متنوعة االنشغاالت تدور حول املنطق والطب
والسياسة والفقه والفلك والطبيعة وما بعدها اخل....
وغىن عن البيان أنه مارس حضورا كبريا خالل العصور الوسطى يف
أوربا وحىت مطلع العصراحلديث  ،وقد وصفه دانيت يف كتابه الكوميديا

 112أستاذ الفلسفة العربية بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بصفاقس
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اإلهلية بالشارح األكرب يف إشارة إىل شرحه للمدونة األرسطية وأضحت
فلسفته مدار صراع ضار بني حمبيه ومنتقديه ودارت سجاالت حوهلا
يف اجلامعات األوربية مثل جامعة باد وا االيطالية وجامعة السوربون
الفرنسية ونشأ تيار فلسفي كامل حتت مسمى الرشدية الالتينية يف صلة
بالتناقضات احملتدمة بني الكنيسة والسلطة السياسية املتحالفة معها من
جهة ومناوئيها من جهة ثانية يف ارتكاز على فلسفته  ،وذلك يف حلظة
تارخيية بدأت فيها مالمح التغيري التارخيي الكبري تلوح يف أوربا مع انبالج
عصر الثورات الربجوازية الدميقراطية وما رافقه من تنوير  ،فابن رشد مل
تتوقف شهرته عند عصره بل تعدته إىل عصور أخرى ومنها عصرنا حىت
أنه خالل الذكرى الثمامنائة لوفاته نظمت حوله ند وات ومؤمترات دولية
يف بقاع خمتلفة من عاملنا  ،مثل اجلزائر واملغرب وتونس ومصر وسوريا
وفرنسا وايطاليا واسبانيا كما مت ختصيص شريط سينمائي إلبراز فكره.
وحصل ذلك كله رغم اضطهاده وحمنته بل ميكن القول أن تلك احملنة
كان هلا أثر عكسي إذا نظرنا إليها من زاوية التاريخ فقد جلبت عليه يف
وجه من وجوهها التعاطف واإلقبال على أفكاره وهذه إحدى املفارقات
اليت ارتبطت هبا فلسفته  ،ومن هنا أمهية العودة جمددا للبحث يف حمنته،
والطريف أن حماكمته متت إعادة إنتاجها يف عصور خمتلفة أيضا فقد
حوكم مرة أوىل يف حياته مث حوكم فكره بعد ذلك يف أوربا أما يف البالد
العربية فقد مت ببساطة جتاهل ما كتب على مدى قرون متواصلة .
نشأت الفلسفة يف األندلس مبكرا ،وعرفت تطورا مشهودا ،حيث برز
أعالم كبار مثل مالك بن هيب اإلشبيلي وابن باجة السرقسطي وصوال إىل
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ابن رشد القرطيب ،ويفسر ذلك جبملة من العوامل التارخيية فازدهار احلياة
االجتماعية والعلمية حتّم تلك النشأة وذاك التطور ،ولكن ذلك مل يتم
غالبا يف ظل ظروف مواتية ،فرغم أن بعض األمراء قد لعب دورا مهما
يف استجالب كتب الفلسفة وتشجيع الفالسفة ،فإن البعض اآلخر قد
املتزمتني ،وأصدر مراسيم التحرمي يف حق
خضع لتأثري املتكلمني والفقهاء ّ
الفلسفة .ونبتغي ،هنا ،استحضار حمنة ابن رشد الشهرية ومساءلة العالقة
بني الفلسفة يف شخص أملع رموزها عربيا ونعين ابن رشد ،وبني السلطتني
السياسية والدينية.
متكننا املصادر املختلفة من الوقوف على مظاهر حمنة ابن رشد ،فوفق
رواية ابن عبد امللك يتعلق األمر مبحاكمة أعد هلا بعناية ،وقد أشار
يف البداية إىل وجود جمموعة من األشخاص تألبوا على ابن رشد فأدلوا
بإفادات ضده ،وذلك على سبيل الوشاية به لألمري ،وأن تلك اإلفادات
قد متت قراءهتا أثناء احملاكمة ،يقول يف الذيل والتكملة ":فلما كان التلوم
من املنصور مبدينة قرطبة وامتد هبا أمد اإلقامة ،وانبسط الناس جملالس
املذاكرة ،جت ّد دت للطالبني آماهلم وقوي تألبهم واسرتساهلم فأدلوا بتلك
األلقيات ،وأوضحوا ما ارتقبوا فيه من شنيع اهلفوات املاحية أليب الوليد
وتؤولت أغراضها ومعانيها وقواعدها
كثريا من احلسنات ،فقرئت باجمللسّ ،
ومبانيها ،فخرجت مبا دلت عليه أسوأ خمرج" .113

113ابنعبدامللكاملراكشي،الذيلوالتكملة،السفرالسادس،حتقيقإحسانعباس،دارالثقافة،بريوت1973،ص25
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مرة أوىل للنيل من
وهذا يعين أن هؤالء الوشاة قد سعوا لدى األمري ّ
فيلسوفنا فلم يفلحوا ،مث أعاد وا الكرة ثانية فنجحوا فيما عقد وا العزم
عليه ،إذ كانوا "ال يسأمون من االنتظار ويرقبون أوقات الضرار" .114
ولكن كيف تعامل األمري مع القضية اليت طرح ملفها أمامه ؟ لقد تريث
يف البداية " مث آثر اخلليفة فضيلة اإلبقاء ،وأغمد السيف التماس مجيل
115
للبت يف
اجلزاء"  ،مث عقد لذلك جملسا استدعى إليه فقهاءه وقضاته ّ
الدعوى "وأمر طلبة جملسه وفقهاء دولته باحلضور جبامع املسلمني وتعريف
املأل بأنه ( ابن رشد ) مرق من الدين ،وأنه استوجب لعنة الضالني " .116
حنن ،إذا ،إ زاء حماكمة فعلية فيها متهمون وقضاة .ويورد ابن عبد امللك
فحوى تدخل أحدهم وهو القاضي أبوعبد اهلل بن مروان الذي "ذكر ما
معناه أن األشياء ال ب ّد يف كثري منها أن تكون هلا جهة نافعة وجهة ضارة
كالنار وغريها ،فمىت غلب النافع على الضار عمل حبسبه ومىت كان األمر
بالض ّد فبالض ّد "  .117وهذا يعين أنه قد تكلّم بلهجة غلبت عليها النزعة
التصاحلية ،ولكن ما جاء بعد ذلك على لسان قاض آخر سيضع ابن رشد
يف دائرة من مرق عن الدين فوجب إنزال أقصى العقوبات به،حيث "ابتدر
وعرف الناس مبا أُمر به من أهنم مرقوا من
الكالم اخلطيب أبو علي بن حجاج ّ

 114املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 115املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 116املصدر نفسه ،ص .26-25
 117املصدر نفسه ،ص.26 .
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الدين ،وخالفوا عقائد املؤمنني ،فناهلم ما شاء اهلل من اجلفاء ،وتفرقوا على
السر وأخفى" .118
حكم من يعلم ّ
والواضح أ ّن التهمة املوجهة أليب الوليد كما يبدو من رواية ابن عبد
امللك ذات طبيعة تتصل بالكفر واإلحلاد واملروق عن الدين ،ولكن ذلك
جمرد الشجرة اليت ختفي الغابة ،أي أ ّن التهمة الظاهرة إمنا
قد يكون ّ
نص ابن عبد
جعلت لكي ختفي التهمة احلقيقية ،واليت ال يفصح عنها ّ
امللك.
وتذكر لنا هذه الرواية اإلخبارية أن ابن رشد قد حكم عليه بالنفي
إىل قرية ال يسكنها غري اليهود ،يف إمياءة من جالديه إىل أ نّه ليس من
أليسانه لقول من قال أنه يُنسب
املسلمني " مث أُمر أبو الوليد بسكىن ّ
119
يف بين إسرائيل ،وأنه ال يعرف له نسب يف قبائل األندلس"  .أي إ ّن
التشنيع به قد بلغ منتهاه وصوال إىل تصويره يف ثوب من ال عالقة له
بامللّة ،فأصوله اليهودية هي اليت جعلته ميرق عن الدين اإلسالمي ،وهذا
تقليد خيرتق احلضارة العربية فعندما يتعلق احلال بتكفري هذا املفكر أو
ذاك فإنه كثريا ما ينسب إىل اليهود أو النصارى أو اجملوس وقد برع فيه
مر األزمنة.
رجال الدين احملافظون على ّ
ويورد ابن عبد امللك املنشور الذي صاغ كلماته كاتب األمري ويدعى أبو
عبد اهلل بن عياش ،وقد عدد فيه اجلرائم املنسوبة إىل أيب الوليد وصحبه،
وقبل أن نعرض حملتواه نالحظ أن هذا الصنيع يدل على أن األمري قد أخذ
 118املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 119املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
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املسألة مأخذ قضية هامة وخطرية ،تستدعى توضيح معاملها للجمهور
الواسع.
وقد غلبت على املنشور املذكور النزعة التحريضية ،وسيطرت عليه
املوجهة البن رشد ومجاعته ،فتم وصفهم بشىت النعوت،
االهتامات املختلفة ّ
120
فهم قد "خاضوا يف حبور األوهام"  ،و"خلد وا يف العامل صحفا ما هلا من
مسودة املعاين واألوراق ،بعدها عن الشريعة بعد املشرقني" ،121
خالقّ ،
أي إنه ال دين وال أخالق هلم ،بل إن املنشور يُنبئنا أهنم أبعد ما يكون
عن العقل والربهان ،فهم "يومهون أن العقل ميزاهنا (تلك الصحف) واحلق
برهاهنا"  .122والسبب الذي يفسر كل ذلك أن "اهلل خلقهم للنار" 123
فليحذر اجلميع إذا من السري خلفهم فالطريق اليت ساروا عليها إمنا تؤدي
إىل جهنم وبئس املصري.
ويشتمل املنشور على شتائم من قبيل "شياطني إنس" ،كما أنه حياكي
األسلوب القرآين للتأثري يف السامعني ،ال بل إنه يدمج كالمه باآليات
َّ ِ
ِ
آمنُوا َو َما يخَ ْ َد عُو َن إِالَّ أَن ُف َس ُهم َو َما يَ ْشعُُرو َن "
ين َ
القرآنية  ":يخَُاد عُو َن اللّهَ َوا لذ َ
ِ
ِ
ض ُه ْم إِلىَ �بَْع ٍ
ض ُز ْخُر َ
(البقرة ،)9 /و" يوحي �بَْع ُ
ف ا لْ َق ْول غُُر ً
ورا َولَ ْو َشاءَ

 120املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 121املصدر نفسه ،ص.27 .
 122املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 123املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
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ك َما �فََعلُوهُ فَ َذ ْرُه ْم َوَما �يَْف�تَُرو َن " (األنعام " ،)112 /فكانوا عليها (امللة
َربُّ َ
السمحة) أضر من أهل الكتاب ،وأبعد عن الرجعة إىل اهلل واملآب"124 .
كما نالحظ تصنيف ضرر تلك اجملموعة "املارقة" على أنه أشد إيذاء من
ضرر النصارى ،ومن ث ّـمة يتم فضح تآمرها الذي مل يكن إال مؤقتا ،فقد
"دبّت عقارهبم يف اآلفاق برهة من الزمان ،إىل أن أطلعنا اهلل سبحانه منهم
على رجال كان الدهر قد ساملهم على شدة حروبـهم ،وأغفى عنهم سنني
على كثرة ذنوبـهم" .125
ويعترب املنشور أن كتب هؤالء هي سبب بالئهم ،فهي كتب ضالة كافرة
"فلما أ راد اهلل فضيحة عمايتهم وكشف غوايتهم ،وقف لبعضهم على
كتب مسطورة يف الضالل"  ،126إهنا كتب "مزلة لألقدام ...أسياف
أهل الصليب دوهنا مفلولة"  ،127وأصحا بـها منافقون ال يعكس ظاهرهم
األمة يف ظاهرهم وزيهم ولساهنم ،وخيالفوهنم
باطنهم "فإهنم يوافقون ّ
بباطنهم وغيهم وهبتا نـهم"  ،128واملربر لنفيهم إمنا هو زندقتهم وإحلادهم
" فلما وقفنا منهم على ما هو قذى يف جفن الدين ونكتة سوداء يف
صفحة النور املبني ،نبذناهم يف اهلل نبذ النواة ،وأقصيناهم حيث يقصى
السفهاء من الغواة" .129

 124املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 125املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 126املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 127املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 128املصدر نفسه ،ص.28-27 .
 129املصدر نفسه ،ص.28 .
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ويتضمن املنشور إشارة الفتة لالنتباه حيث ال يذكر هؤالء وحدهم وإمنا
كذلك "أشياعهم" و"أنصارهم"  " :اللهم إن دينك هو احلق اليقني،
وعبادك هم املوصوفون باملتقني ،وهؤالء قد صدفوا عن آياتك ،وعميت
أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك ،فباعد أسفارهم وأحلق هبم أشياعهم
حيث كانوا وأنصارهم" .130
وفضال عن هذا جند حتذيرا للناس من خطر ابن رشد ومجاعته ،وما كان
املنشور لينحو هذا املنحى لو مل يكن على بينة من وجود صدى ألقواهلم
لدى بعض األنصار ،يقول املنشور خماطبا عموم الناس  " :فاحذروا
وفقكم اهلل هذه الشرذمة على اإلميان حذركم من السموم السارية يف
األبدان"  .131مثّ مير من هناك إىل التهديد الصريح ":ومن عثر له على
كتاب من كتبهم فجزاؤه النار اليت هبا يعذب أربابه وإليها يكون مآل
مؤلفه وقارئه ومآبه"  132وطغى على ذلك التحذير االستنجاد بآيات من
ِ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا �فَتَ َم ّس ُك ْم النَّار َو َما لَ ُك ْم ِم ْن ُد ون
قبيل َ :
(ولاَ �تَْرَكنُوا إ لىَ ا لذ َ
اللَّه ِمن أَولِياء ثمَُّ لاَ �تْنصرو َن ) ( .أُولَئِ َّ ِ
ك
َع َما لهُُ ْم )( ،أوٰلَئِ َ
َ
ت أْ
ين َحبِطَ ْ
ْ َْ
ك ا لذ َ
ُ َُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لاَّ
ص�نَعُوا ف َيها َوبَاط ٌل َّما َكا نُوا
َّار َو َحب َ
ط َما َ
س لهَُ ْم فيا لآْ خَرة إ الن ُ
ا لذ َ
ين لَْي َ
�يَْع َملُو َن ).
ومثلما جرت عليه العادة يف مثل هذه البيانات الدعائية فإن كاتب املنشور
يطهر من
خيتمه باألدعية والتضرع إىل اهلل كي يكف شرهم " واهلل تعاىل ّ

 130املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 131املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 132املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
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دنس امللحدين أصقاعكم ،ويكتب يف صحائف األبرار تضافركم على
احلق واجتماعكم ،إنه منعم كرمي" .133
وقد رافقت تلك احملاكمة محلة دعائية ضخمة ،فإىل جانب املنشور سالف
لذم ابن رشد ومجاعته ،ومدح األمري
الذكر انربى شعراء البالط املوحدي ّ
الذي استأصل شأفتهم .وهذا يؤكد القيمة الكربى اليت أضفيت على
احلدث .وقد غلب على تلك األشعار اهتام ابن رشد ومن معه باملروق
عن الدين أي إهنا جاءت متالئمة مع االهتامات املوجهة رمسيا إليهم .
وعندما يذكر املراكشي ما كان من سعي بعضهم  134للنيل من أيب
الوليد ،نراه يربز لنا أن هؤالء من ِع ْل ِية القوم أي إهنم من ذوي النفوذ
بقوله ":إن قوما ممن يناوئه من أهل قرطبة وي ّد عي معه الكفاءة يف البيت
وشرف السلف سعوا به عند أىب يوسف"  135فاالهتامات املوجهة إىل أيب
الوليد وأصحابه إمنا جاءت من جهاز السلطة ذاته أو على األقل من
طرف من األطراف املكونة له ،وإهنا تراوحت بني االدعاء بأن أبا الوليد
يقول أن "الزهرة أحد اآلهلة" وأنه وصف األمري بأنه "ملك الرببر" ،وإن
هؤالء "أوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة (الزهرة أحد اآلهلة) فاستدعاه
بعد أن مجع له الرؤساء واألعيان من كل طبقة وهم مبدينة قرطبة ،فلما حضر أبو

 133املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 134يذكر ابن خلدون أن األمري املوحدى املنصور عندما "قفل إىل اشبيلية سنة ثالث وتسعني رفع إليه يف القاضي
أيب الوليد ابن رشد مقاالت نسب فيها إىل املرض يف دينه وعقله" :ابن خلدون ،العرب وديوان املبتدإ واخلرب ،القسم
الثالث ،اجمللد السادس ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،1959 ،ص .512
 135املراكشى أبو حممد عبد الواحد بن علي ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،مطبعة االستقامة ،القاهرة،
 ،1949ص .306
61

25/04/2016 12:29:22

Mehna.indd 61

الوليد-رمحه اهلل -قال له بعد أن نبذ عليه األوراق  :أخطك هذا ؟
فأنكر ،فقال أمري املؤمنني  :لعن اهلل كاتب هذا اخلط وأمر احلاضرين
بلعنه ،مث أمر بإخراجه على حال سيئة ،وإبعاده وإبعاد من يتكلم يف شيء
من هذه العلوم" . 136
وتكشف لنا رواية املراكشي عن جانب هام يف شخصية أيب الوليد ،وهو
عدم حرصه على مدح امللوك وإعالء شأهنم ،فقد كتب معلقا على اهتامه
بأنه قال عن الزرافة " وقد شهدهتا عند ملك الرببر" إنه كان "غري ملتفت
إىل ما يتعاطاه خدمة امللوك ومتحيلو الكتاب من اإلطراء والتقريظ وما
جانس هذه الطرق" 137معتربا ذلك نقيصة من نقائصه و"غفلة" منه وأنه
كان عليه األخذ بالرأي القائل "رحم اهلل من عرف زمانه فمانه وميز
مكانه فكانه" .138
وهذا الذي يشري إليه املراكشي له أمهيته من حيث كونه يساعد على متثّل
مناحي آ راء ابن رشد السياسية فأبو الوليد مل يكن من طينة الفالسفة  -خدم
احلكام  ،-ومن مثة فإنه بلور أفكاره السياسية من زاوية ما يفرضه التدبري
والروية ،ولو كان األمر يتصل لديه بتقدمي النصائح لألمراء والسالطني
جلاءت أفكاره يف ثوب آخر .وما ترويه املصادر اإلخبارية من أنه كان
ال يوىل أمهية كربى ملقتضيات املراسم الربوتوكولية وهو يف حضرة األمري
فيخاطبه "أتسمع يا أخي" ينبغي أن توضع ضمن هذا اإلطار لكي ندرك

 136املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 137املصدر نفسه ،ص.305 .
 138املصدر نفسه ،ص.306 .
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مغزاها ،كما أننا عندما نقرأ ما رواه يف تلخيص اخلطابة عما كان من
أمر اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور مع أحد "العوام" نقف على ما
كان يفكر به إ زاء امللوك فقد كتب يقول ":ما حيكي أن املنصور ملا
دخل الكعبة رأى رجال قد سبقه بالدخول وكان قد أمر أال يدخل إليها
أحد قبله من العامة فقال له :أما مسعت النداء ؟ فقال  :بلى فقال :
أو ما تعرفين فقال  :بلى ،فقال له  :فكيف جتاسرت ؟ فقال له الرجل:
وكيف ال أجتاسر عليك؟ وهل أنت يف أول أمرك إال نطفة مذرة (فاسدة
خبيثة) ويف آخر أمرك إال جيفة قذرة ،وأنت فيما بني ذلك تـحمل عذرة
( :العذرة = الغائط) فخلّى عنه إذ صغُرت هبذا القول نفسه عنده أعين
نفس املنصور"  ، 139فهو ،وإن كان حييل هنا إىل سياق تارخيي سابق،
ويتناول الرواية من زاوية اخلطابة وأصنافها ،فإن غري املنطوق به هو أن
امللوك مهما بلغت سطوهتم بشر ميكن نقدهم ،بل حتقري شأهنم إذا تطلب
األمر ذلك.
وإن كان املراكشي ينبئنا يف روايته أنه قد لُعن وأُهني أمام احلاضرين يف
اجمللس الذي عقده األمري فإن ابن عبد امللك يذكر لنا ما كان من أمر
عامة الناس مع أيب الوليد الذي ينسب إليه القول التايل " :أعظم ما طرأ
علي يف النكبة أين دخلت أنا وولدي عبد اهلل مسجدا بقرطبة وقد حانت
صالة العصر ،فثار لنا بعض سفلة العامة فأخرجونا منه" .140

 139ابنرشد ،تلخيصاخلطابة،حتقيقعبدالرمحانبدوي،وكالةاملطبوعاتودارالقلم،الكويت/بريوت،د.ت،.ص.261
 140ابن عبد امللك ،الذيل والتكملة ،السفر السادس ،مصدر سابق ،ص .26
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ويتفق ابن أىب أُصيبعة مع الروايتني السابقتني يف أن من مظاهر حمنة ابن
رشد نفيه إىل قرية سكاهنا من اليهود ،حيث كتب يقول ":مث إن املنصور
(األمري املوحدى) فيما بعد نقم على أىب الوليد ابن رشد وأمر بأن يقيم
يف أليسانة وهي بلد قريب من قرطبة ،وكانت أوال لليهود وأن ال خيرج
عنها" .141
ولكن ما هي األسباب احلقيقية اليت حدت باألمري إىل معاملة فيلسوف
مثل ابن رشد على هذا النحو؟ هذا السؤال يكتسب دون شك إحلاحية
أكرب عندما نعرف أن أبا الوليد كان "مكينا عند املنصور وجيها يف دولته" 142
ومقربا منه وحائزا على ثقته ،هل يتعلق األمر مبروق عن الدين أم بأفكار
وممارسات سياسية تورط فيها ابن رشد فكان غضب األمري عنيفا ،ورد
فعله مبثل تلك الصورة اليت نقلتها لنا املصادر اإلخبارية ؟
لنتأمل يف البداية هتمة املروق عن الدين ،هذه التهمة اليت يوردها ابن
عبد امللك وخيضعها للمناقشة من خالل اإلشارة إىل قول يفندها رواه له
أحد الشيوخ عن شيخه الذي عاصر ابن رشد ومفاده " :أن هذا الذي
ينسب إليه (ابن رشد) ما كان يظهر عليه ،ولقد كنت أ راه خيرج إىل
الصالة وأثر ماء الوضوء على قدميه" .143

 141ابن أىب أصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباء ،ج ،3دار الفكر ،بريوت ،1957 ،ص.124
 142املصدر نفسه ،ص.129 .
 143ابن عبد امللك ،الذيل والتكملة ،السفر السادس ،مصدر سبق ذكره ،ص .29
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ولكن أال يكون ابن رشد بذلك مسايرا فقط للعامة يف تأدية الطقوس
الدينية بينما هو يف باطنه مناهض لعقيد تـها ،وهو ما أشار إليه منشور
أيب يوسف "إهنم يوافقون األمة يف ظاهرهم وزيهم ولساهنم ،وخيالفوهنا
بباطنهم" .مث إن رواية ابن عبد امللك نفسها تؤكد لنا هذا الذي نذكره
هنا ،حيث ينسب إىل الشيخ الذي سبقت اإل ش ـ ـ ــارة إليه قوله وهو
يتحدث عن ابن رشد ":وما كدت آخذ عليه فلتة إال واحدة وهي عظمى
املنجمة أن
الفلتات ،وذلك حني شاع يف املشرق واألندلس على ألسنة ّ
هتب يف يوم كذا وكذا يف تلك املدة هتلك الناس .واستفاض
رحيا عاتية ّ
ذلك حىت اشتد جزع الناس معه واختذ وا الغريان واألنفاق حتت األرض
توقيا هلذه الريح .وملا انتشر احلديث هبا وطبق البالد استدعى واىل قرطبة
إ ذّ اك طلبتها وفاوضهم يف ذلك ،وفيهم ابن رشد وهو القاضي بقرطبة
يومئذ وابن بندود ،فلما انصرفوا من عند الوايل تكلم ابن رشد وابن بندود
يف شأن هذه الريح من جهة الطبيعة وتأثريات الكواكب .قال شيخنا أبو
صح أمر
حممد عبد الكبري وكنت حاضرا فقلت يف أثناء املفاوضة  :إن ّ
هذه الريح فهي ثانية الريح اليت أهلك اهلل تعاىل هبا قوم عاد إذ مل تعلم
ريح بعدها يعُ ّم إهالكها .قال فانربى يل ابن رشد ومل يتمالك أن قال
 :واهلل وجود عاد ما كان حقا فكيف سبب هالكهم ؟ فسقط يف أيدي
احلاضرين وأكربوا هذه الزلة اليت ال تصدر إال عن صريح الكفر والتكذيب
ملا جاءت به آيات القرآن" .144
وهذا يعين كما ذكرنا أن الشيخ -صاحب الرواية -يدافع يف ذات الوقت عن
ابن رشد من جهة تأديته الصلوات ،ويشكك يف إميانه ببعض الروايات اليت

 144املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
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تضمنها النص القرآين من جهة ثانية .وهذا يعزز الرأي الذي منيل إىل
ترجيحه وهو أن أبا الوليد كان يساير العامة يف معتقداهتا وطقوسها،
ولكن عندما يتعلق احلال حبوار بني اخلاصة حول هذه املسالة أو تلك فإنه
ينحاز إىل التفسريات العقلية الربهانية ولو استدعى األمر التشكيك يف
رواية قرآنية .وهذا ال ميكنه إال أن يكون من بني أسباب حمنته ،فاجملتمع
األندلسي جمتمع حمافظ " وأما قواعد أهل األندلس يف ديانتهم فإهنا
ختتلف حبسب األوقات والنظر إىل السالطني ،ولكن األغلب عندهم إقامة
احلدود وإنكار التهاون بتعطيلها وقيام العامة يف ذلك وإنكاره إن هتاون
فيه أصحاب السلطان" .145
وقد يصل األمر إىل التمرد على األمراء أنفسهم إذا ما اُشتم منهم ما
يفيد ابتعادهم عن تعاليم الشريعة واشتغاهلم مبا يتناىف معها ،يقول املقرى
":وقد يلج السلطان يف شيء من ذلك وال ينكره ،فيدخلون عليه قصره
ورجله حىت خيرجوه من بلدهم ،وهذا كثري يف
املشيد وال يعبؤون خبيله َ
أخبارهم" .146
وهذا كله يؤكد لنا أن املدينة عندما تكون فاسدة ناقصة ،فإن الفيلسوف
ال يفلت من شرها وقد كان ذلك هو املصري الذي آل إليه ابن رشد
فقد نُكب مرتني ،مرة حني نفي بعيدا عن قرطبة تالحقه لعنات السلطة
والفقهاء واجلمهور على حد السواء ،الذين مل يستسيغوا حىت صالته معهم
ضرب طوق حمكم حول فلسفته ظل متواصال
يف اجلامع ،ومرة أخرى حني ُ
 145املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،حتقيق إحسان عباس  ،دار صادر ،بريوت  ،1968 ،ص
.220 – 219
 145املصدر نفسه ،ص.220 .
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على مدى قرون  147فقد كان اجملتمع مناهضا للفلسفة ،يقول املقري
حمددا لنا خصائص اجملتمع األندلسي الذي أنكر على ابن رشد فلسفته
 ":وكل العلوم هلا عندهم حظ واعتناء إال الفلسفة والتنجيم فإن هلما
العامة فإنه كلما قيل
حظا عظيما عند خواصهم .وال يُتظاهر مبها خوف ّ
(فالن يقرأ الفلسفة) أو(يشتغل بالتنجيم) أطلقت عليه العامة اسم زنديق
زل يف ُشبهة رمجوه باحلجارة أو حرقوه قبل أن
وقيّدت عليه أنفاسه ،فإن ّ
يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة .وكثريا ما يأمر
ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت" .148
إننا وحنن ننظر يف مظاهر وأسباب حمنة أيب الوليد نرى مع ذلك أن
يفسر لوحده احملنة ،وإمنا هناك سبب آخر يتصل
اشتغاله بالفلسفة ال ّ
بالسياسة بوجهيها النظري والعملي .ومن مثة فإننا ال نعرض للمحنة يف
انفصال عن إشكالية السياسة لديه بل إننا نعترب أهنا يف قلب االنشغال
هبذه اإلشكالية .فما حلقه من اضطهاد تفسره أسباب متعددة من بينها ما
بيناه ،ونعىن احنيازه للعقل والربهان وتشكيكه يف ما يناقض ذلك مما يعىن
أن حمنته هي يف جوهرها حماكمة للعقل  ،باإلضافة إىل ما اشتملت عليه
فلسفته من فضح للتسلط السياسي واالضطهاد االجتماعي وهو ما نبه إليه
مرا را خاصة يف تلخيصه جلمهورية أفالطون .وإذا عدنا إىل رواية ابن عبد

 147مت النظر إىل ابن رشد من طرف أغلب الفقهاء باعتبارهكاف ار مارقا عن امللة ،فهذا ابن تيمية الفقيه احلنبلي ذائع
الشهرة يرى فيه رغم كل شيء أقرب املارقني إىل اإلسالم ،ولكنه يف كل احلاالت ليس مبسلم .انظر :ابن تيمية،
جمموعة الفتاوى ،اجمللد  ،17مكتبة املعارف،الرباط ،د .ت ،.ص.295
 148املقري ،نفح الطيب ،مصدر سبق ذكره ،ص .221
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امللك فإننا جند فيها إشارة إىل هذا اجلانب السياسي فقد كتب يقول:
"ويُذكر أن من أسباب نكبته هذه اختصاصه بأيب حيىي أخي املنصور وايل
قرطبة" . 149وهذا يتطلب منا العودة إىل األوضاع السياسية العامة اليت
أحاطت مبحنته ،وخاصة متثل الصراعات اليت كانت تعصف بأقطاب
السلطة السياسية ،واليت جتلت يف اخلالفات الناشبة بني األمري املوحدي
وبعض أفراد العائلة املالكة ،مبا فيهم أخاه أبا حيىي الذي تذكره رواية ابن
عبد امللك ،ومن مثة تبني موقع ابن رشد يف ذلك الصراع ومدى اتصاله
باحملنة اليت نعرض هلا هنا.
ينبئنا املراكشى أن أبا يوسف يعقوب (املنصور) الذي حدثت احملنة إبان
حكمه كان يف صراع مع بعض ذوى النفوذ من بني أفراد عائلته ،فقد "
كان له من إخوته وعمومته منافسون ال يرونه أهال لإلمارة ملا كانوا يعرفون
من سوء صباه ،فلقي منهم ش ّد ة "  150وأن هذا الصراع قد احتدم وبلغ
أعلى درجاته عندما تآمر هؤالء عليه إبان مرضه وسعوا إىل تولية أخيه أبا
حيىي مكانه ،فلما عادت إليه عافيته فتك هبم وأعدم أخاه .وإذا كان ابن
رشد على عالقة بأخي املنصور فإن ذلك يعين أنه قد اختذ له موقعا ضمن
شبكة الصراعات املستعرة يف صلب جهاز الدولة ،وأنه كان باختصاصه به
املهم يف
منخرطا يف تلك الصراعات ،وأن هذا جلب عليه غضب األمري  .و ّ
هذه املسألة أن األحداث كانت تسري على وقع أزمة يف القصر ،أزمة العائلة
احلاكمة مما جعل األخ يأمر بقطع عنق أخيه ،حيث يذكر املراكشى أن أمري

 149ابن عبد امللك ،الذيل والتكملة ،السفر السادس ،مصدر سبق ذكره ،ص .26
 150املراكشي ،املعجب ،مصدر سبق ذكره ،ص 265
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املوحدين (أبو يوسف يعقوب) كان قد خاض معركة حربية سنة  585هـ
ضد هوبيدروبن ألفونس هريكري ملك الربتغال وانتصر عليه وأنه "بعد رجوعه
مرض مرضا شديداِ ،خيف عليه منه وكان قد ولىّ أخاه أبا حيىي األندلس
فجعل يتل ّكأ يف خروجه ،ويبطئ تربّصا به وطمعا يف وفاته ،وكلما أفاق هو
سأل  :هل عرب أبو حيىي أم ال؟ فلما بلغ أبا حيىي استحثاثه إياه أسرع إىل
العبور ،وهوال يشك أن ّأول ما ي ِرد عليه خرب وفاته ،فاستمال أشياخ اجلزيرة
ودعاهم إىل نفسه ...فجعل أشياخ اجلزيرة حييل بعضهم على بعض وأهل
بلد على أهل بلد ...وكتبوا بذلك مساطري خوفا على أنفسهم وأفاق أمري
املؤمنني من مرضه وأشار عليه األطباء بالسفر فخرج قاصدا مدينة فاس
يحُ مل يف حم ّفة على بغلني .وبلغه أمر أىب حيىي املذكور وجاءته كتب أهل
األندلس واملساطري اليت كتبوها .وملا مسع أبو حيي حبركته جاء معتذ را إليه
حت عرب البحر فلقيه مبدينة َسال ،فلما وقعت عينه عليه قال ملن عنده :
ىّ
وأد وا
ووجه إىل أشياخ األندلس فحضروا ّ
هذا الشقي قد جاء ،وأمر به ف ُقيّد ّ
شهاداهتم وأمر به فأحضر وقال  :إمنا أقتلك بقوله صلى اهلل عليه وسلم:
ِ
فضربت عنقه" .151
"إذا بويع خليفتان بأرض فاقتلوا اآلخر منهما " وأمر به ُ
وبعد ذلك بعام كانت احملاولة األوىل اليت قام هبا أعداء ابن رشد
ملقابلة األمري مث تكرارهم احملاولة بعد عدم جناحهم يف مقابلته خالل
املرة األوىل ،ووصوهلم يف املرة الثانية إىل ما يبتغونه ،حيث أنصت األمري
إليهم ووقف على خطورة ما اقرتفه ابن رشد ومجاعته ،يقول اجلابري:

 151املصدر نفسه ،ص281-280 .
69

25/04/2016 12:29:22

Mehna.indd 69

نشك يف أن ملف االهتام هذا له عالقة حبركة أىب حيىي الذي متت
"حنن ال ّ
تصفيته ،وال نشك كذلك يف كون الشخصيات اليت نكبت مع ابن رشد
بدعوى اشتغاهلم بـ"علوم األ وائل" إمنا نكبت لنفس السبب  :عالقة ما
بأيب حيىي الذي كان قد اتصل برجاالت األندلس وأعياهنا يطلب مساندهتم
وتأييدهم يف مسعاه للخالفة عندما كان املنصور طريح الفراش" .152
وبعد نكبة ابن رشد ساد جو مشحون كانت مسته العامة إطالق محلة شاملة
الستئصال الفلسفة " وكان املنصور قد قصد أن ال يرتك شيئاً من كتب
املنطق واحلكمة باقياً يف بالده وأباد كثرياً منها بإحراقها بالنار وشدد يف أن
ال يبقى أحد يشتغل بشيء منها وأنه مىت وجد أحد ينظر يف هذا العلم أو
وج ـ ـ ــد عنده شيء من الكتب املصنفة فيه فإنه يلحقه ضرر عظيم " .153
وكانت تلك احلملة ممهورة مبباركة دينية ،فالقيمون عليها رجال دين وجد وا
ضالتهم أخريا يف قرار السلطة السياسية حترمي الفلسفة ،وكان هلذا املناخ
املشوب باإلرهاب الفكري تأثريه الكبري على مسرية الفلسفة يف األندلس،
حىت أن ابن طملوس تلميذ ابن رشد سوف يتغافل عن ذكر أستاذه يف
كتابه "املدخل لصناعة املنطق" الذي حيوي معطيات هامة خبصوص ما
ساد من تنكر للعقل والعلوم املتصلة به وخاصة املنطق ،يقول ":مل يبق علم
مل يتداوله علماء اإلسالم حىت تكثر التآليف فيه ،واملناظرة بينهم بسببه
يف اجملالس حىت يتهذب وخيلص ويبلغ من الغرابة إىل حيث بالغت سائر

 152حممد عابد اجلابري ،ابن رشد ،سرية وفكر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ، 1998 ،ص .66
 153ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباء ،مصدر سبق ذكره ،ص.346 .
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العلوم اليت تداولوها إال صناعة املنطق ،فإين رأيتها مرفوضة عندهم
(األندلسيني) ،مطروحة لديهم ،ال حيفل هبا وال يلتفت إليها" .154
برد فعل متزمت جتاه
ولكن ملاذا هذا التجاهل؟ يتعلق السبب ّ
الفلسفة عامة ،وهو ما بدأ بشكل خاص مع نكبة ابن رشد ،يقول
":وزيادة إىل هذا إن أهل زماننا ينفرون عنها (الفلسفة) ويرمون
العامل هبا بالبدع والزندقة ،وقد اشرتك يف هذا األمر منهم دمهاؤهم
وعلماؤهم"  155فحىت "العلماء" اخنرطوا يف هذه احلملة محاية لرؤوسهم.
ويذكر ابن طملوس أنه حبث يف علم من العلوم يؤلف فيه فيضيف جديدا
صنّف فيها الكثري أما املنطق فهناك جهل
فلم جيد إال املنطق ،فكل العلوم ُ
مطبق به ،ولنا أن نسأل عن سر ذلك واحلال أن ابن رشد كان قد أتى على
املنطق األرسطي تلخيصا وشرحا قبل ذلك بسنوات ،فأين ذهبت مؤلفاته ؟
ويكشف لنا كالم ابن طملوس عن كل من الفا رايب والغزايل خبصوص
اشتغاهلما بعلم املنطق ،عن نظرة مشبعة باإلطالع على اجلو املعادي
للمنطق يف بالد العرب ،فالغزايل اشتغل باملنطق ولكنه أخرج أفكاره يف ثوب
فقهي ،أما الفا رايب فقد تكلم بلغة الفالسفة فأهتم باملروق ،يقول ":لكن
أبا حامد غري أمساء الكتب ،وأمساء املعاين املستعملة فيها ،ون ّكب عن
ألفاظ أهل الصناعة إىل ألفاظ مألوفة عند الفقهاء ،معتادة االستعمال عند
علماء زمانه ،وما فعل هذا كله إال حذ را وتوقيا من أن جيري عليه ما جرى
 154ابن طملوس ،املدخل لصناعة املنطق ،حتقيق ميجل أسني بالسيوس ،مطبعة األبريقة ،مدريد،1916 ،
ص.8
 155املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
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على غريه من العلماء ،الذين أتوا بالغريب وغري املألوف من االمتحان
واالمتهان" .156
وهبذا فإن ابن طملوس قد اعتمد يف كتابه املذكور أساسا على الفا رايب
والغزايل وجتاهل ابن رشد متاما ،والالفت أنه كان قد ذكر ابن رشد
بالتقدير والتبجيل يف ديباجة شرحه ألرجوزة ابن سينا يف الطب ،حيث
كتب ":وقد رأيت رأس احلكماء وفاضل العلماء الشيخ الفقيه األجل
القاضي أيب الوليد حممد ابن رشد رضي اهلل عنه ،يعظم شأنه وتقدمه
على علماء العصر وكربائه ،ويرى له من الفضيلة ما مل يره ألمثاله من
جاللة القدر وكرب النفس وعلو اهلمة وحسن اهلدى وسعة ورجاحة
العقل وحصافة الرأي"  .157وسر هذا التعظيم والتبجيل هنا ،والتجاهل
والصمت هناك ،إمنا يفسر بذلك اجلو الذي ساد فيه العداء للفلسفة
والفالسفة بعد حمنة ابن رشد الشهرية ،وإذا علمنا أن شرح األرجوزة قد
ألف قبل املدخل لصناعة املنطق جاز لنا أن نستنتج ما قلناه.
وهبذا فإن ما أُعترب كفرا يف الدين  158ومتردا يف السياسة يفسر برأينا
األسباب اليت تقف وراء حمنة فيلسوفنا .وذلك التكفري ما كان ليحصل لوال

 146املصدر نفسه ،ص.13 .
 147ابن طملوس ،شرح أرجوزة ابن سينا ،ضمن حممد بن شريفة ،ابن رشد احلفيد سرية وثائقية ،مطبعة
النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،1966،ص.308
 148ينطبق على اجتهادات ابن رشد يف متثل القضايا الدينية مالحظة أركون اليت فحواها أن من الفالسفة
من أجنز مهمة نقل "املوضوعات املنظمة للوعي الديين إىل الدائرة الفلسفية" ،وهو ما ميثل يف حد ذاته عمال
موسوما خبطورة بالغة ،أنظر  :حممد اركون نافذة على اإلسالم ،دار عطية ،بريوت ،1997 ،ص ،208وهذا
يصح بشكل خاص على "ابن رشد يف اإلسالم" (املصدر نفسه والصفحة نفسها) ،كما يشري أركون إىل أنه
بالنسبة للعرب فإن "العمل الذي يقوم به العقل الفلسفي والعلميكي يأخذ الدين على عاتقه ،عمل انقطع يف
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إحساس باحلرج من قبل مدينته جتاه األفكار اجلريئة اليت ساقها ،فقد
واجه مدينته بنقد صارم ملظاهر الفساد السائدة فيها ،كما واجهته تلك
املدينة مواجهة صارمة فنفته بعيدا عنها.
ومل يكن ذلك باألمر املستغرب فتاريخ الفلسفة ال خيلو من وقائع
مشاهبة ،فعندما يعرب هذا الفيلسوف أو ذاك عن أفكار تتصادم مع
السائد يف زمانه فإن الرجة اليت حيدثها من حوله من استتباعاهتا حماصرته
والتضييق عليه.
وما كان ملثل تلك اآل راء اليت عرب عنها أبو الوليد ابن رشد إال أن
حتدث ما أحدثته من ردود فعل يف مدينة أحكم رجال الدين املتزمتون
قبضتهم عليها ،وأضحى السلطان السياسي فيها رهن فتاوى التحرمي
اليت يصدروهنا ،واليت كانت الفلسفة أبرز ضحاياها .وعندما نتأمل حال
الفلسفة اليوم يف بالد العرب جيوز لنا القول :ما أشبه الليلة بالبارحة !

اإلسالم مع ابن رشد وابن خلدون والشاطيب" املصدر نفسه ،ص ،210-209مما يستدعي بالتايل االلتفات
ناحية استئنافه راهنا ،قارن ذلك بالنقد الذي خضعت له املوضوعات الدينية يف الغرب على يد فالسفة مثل
ديدرو وسبينوزا ...وبلغ أعلى درجاته مع ماركس وأجنلس ،انظر على سبيل الذكر  :سبينوزا ،رسالة يف الالهوت
والسياسة ،نقل حسن حنفي ،دار الطليعة ،بريوت / 1994 ،ماركس ،أجنلس ،حول الدين ،نقل ياسني
احلافظ ،دار الطليعة ،بريوت.1981 ،
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إعدام سيد قطب :منعرج في تاريخ
اإلسالم السياسي
د .محمد التومي

			

159

مقدمة
لعل احملنة اليت تسم املثقف الرافض يف احلضارة العربية اإلسالمية هي امليسم
الذي يغطي كل أطوارها بداية من سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وعبد
اهلل بن املقفع وأمحد بن حنبل وابن رشد إىل سيد قطب ونصر حامد أيب
تشاد بني السلطة السياسية والسلطة الثقافية متمثلة
زيد...اخل يف عالقة
ّ
يف "املثقف العضوي" الذي يسعى دائما إىل حتقيق نقلة لقومه تلحقهم
بركب احلضارة .ولكن هذا التوثّب الدائم للسياسي وحماولته االستئثار
مبصري اجملتمع دون رقيب أو حسيب هو ما طبع هذه العالقة بالتوتّر
ولعل خري
الدائم ،عرب خمتلف أطوار تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية.
ّ

 159باحث مبركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية بتونس
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شاهد على هذه العالقة املوتورة بني السياسي واملثقف تلك اليت عرض
هلا سيد قطب مع النظام احلاكم حينها ،وإصرار قطب على عدم
مأساوي كما أودى
مهادنة السلطة هو ما أهنى تلك احملنة إىل مآل
ّ
باإلسالم السياسي إىل متاهة ما زالت آثارها ترتى.

 - 1محنة المعاش

مل تكن حياة سيد قطب يف جممل أحداثها غري كتلة من احملن املتالحقة
كقطع من الليل سجف أُفرغت  ..فحينما عرف الدنيا مات أبوه فتق ّد م
تذوق رحيق الشباب ماتت أمه
لتحمل مسؤولية عائلته بكل ثبات وقبل ّ
فعزف عن الزواج واضطره عمله إىل تأخري خترجه خبمس سنوات على
نبوغه املبكر ولكن هذا العمل الذي ضحى من أجله فصل منه بقرار
من رئيس احلكومة حينها .وقد زاده اعتالل جسمه حمنة على حمنه .
درس سيد قطب يف مدرسة القرية وفيها أمت حفظ القرآن الكرمي دون
سن العاشرة ليكون أول تلميذ حيفظ القرآن يف املدرسة النظامية ،خارج
الكتاتيب وهو الذي ساهم يف عدم إغالقها حلساب الكتاب بعد
اهتامها من قبل بعض الشيوخ .وقد أحرج سيد قطب وهو ابن العاشرة
شيخ من شيوخ األزهر حينما قدم إىل القرية يعلم الناس أمور دينهم
بسؤال دقيق " ما هو اجلازم الذي جزم "نبغ" يف قوله تعاىل "ذلك ما
كنا نبغ" وهو ما أثار إعجاب احلاضرين .
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انتقل إىل اإلسكندرية ليتم د راسته يف دار العلوم حامال اإلجازة يف اللغة
العربية وآداهبا سنة  1933وهي ذات الدار اليت خترج منها حسن البنا
الذي يصغره خبمسة أيام ولكنه خترج قبله خبمسة أعوام،نتيجة الضطرار
سيد إىل العمل وهو ما أثر سلبا على مردوده العلمي.
وتذكر بعض املصادر  160حديث سيد مع أيب احلسن الندوي يف زيارته
إىل مصر إذ رأى أن مراحل حياته مرت خبمسة أطوار :
 نشأته األوىل يف مدرسة القرية يف القاهرة يف التعليم املتوسط والثانوي وقد انقطعت صلته بالنشأةاألوىل ،وبدأت ثقافته اإلسالمية تتالشى
 مروره مبرحلة االرتياب يف احلقائق الدينية إقباله على القرآن لدواع أدبية حبته تأثري القرآن فيه والتدرج به إىل االلتزامتبدو حياة الشهيد قطب شديدة
مبكرا باملدينة (القاهرة) ،واضطر
ً
ويف النهاية حصل على إجازة دار
أوائل الثالثينيات ،وحصل خالهلا
ولكن الكنز الذي اغرتف منه

الغرابة والتفرد! فقد اصطدم
للعمل الستكمال د راسته،
مدرسا أوليًّا يف
العلوم ليعمل
ً
على ثقافة عربية كالسيكية،
ما شاء كان العقاد الذي

 160حممود عبد احلليم ،اإلخوان املسلمون :رؤية من الداخل ،أحداث صنعت التاريخ ،دار العودة،
اإلسكندرية ،ط ،1989 ،1ص 480
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كان مثله األعلى ،واص ًفا شعره بأنه مل جيتمع قط لشاعر عريب ،وال
اجتمع لعشرة من شعراء العربية يف مجيع العهود!
دفاعا عن أستاذه ،ولكن هذا
عدد ا من املعارك األدبية
كما خاض ً
ً
املثال النادر بدأ ينهار أمام عينيه يف غمرة التحوالت اليت أفرزهتا احلرب
العاملية الثانية ،حيث وضع مدرسة العقاد على موضع النقد ،قائالً:
خالد ا"!
شعرا
ً
"إن اإلحساس العظيم ...ال الفكرة العظيمة الذي ينشئ ً
ولقد مر قطب يف عقوده حياته األوىل بفرتة حتوالت عديدة ،تغريت
فيها عناصر رؤيته األدبية والسياسية واالجتماعية والروحية ،ومل يعد
ينقصه سوى النقلة األخرية حىت يتحول هذا كله إىل عقيدة ،ويتم جتميع
اخليوط مجيعها يف وحدة قائمة على فهم أصويل شامل وجامع لإلسالم.

 -2محنة الصحة
يؤكد سيد قطب أنه مل يتزوج العتبا رات متعددة منها الذايت
ومنها املوضوعي ،فمن ضمن العراقيل يذكر سيد إنه أعجب
بفتاة ورسم عليها أحالمه واختذ منها ملجأ ملآسيه ولكنه استفاق
على حقيقة حبها لشاب آخر وقد سجل ذلك يف أقصوصة مساها
"أشواك" إضافة إىل املتاعب الصحية اليت اجتمعت عليه ،ومنها
والقلب والسعال الدائم ،إضافة
الربو والتهابات الرئة واملعدة
إىل اجللطة اليت أصابته يف السجن على إثر التعذيب مما اضطر
السلطات إىل اإلفراج عنه بعد بضعة أشهر من اعتقاله سنة 1954
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بعد تدخل الرئيس العراقي حينها عبد السالم عارف كانت األمراض
تنخر جسمه العليل وتعكرت صحة إذ كان يشكو من ضيق يف التنفس
يرافقه سعال خترج معه الدماء وعسر يف اهلضم وأوجاع يف املعدة  ..ومل
تفلح حماوالت اقناع عبد الناصر بضرورة أخذه إىل املستشفى ويف عام
 1964أصيب بذحبة صدرية إستوجبت محله إىل املستشفى ومن مثة
أفرج عنه بعفو صحي بعد تدخل عبد السالم عارف الرئيس العراقي
والسبب كما يقول عارف هو إعجابه الكبري بظالل القرآن الذي قرأه
وهو يف سجنه أيام عبد الكرمي قاسم .

 -2محنة الكتابة والتفكير
انتمى سيد يف شبابه األول إىل حزب الوفد وربطته عالقة متينة جباره
عباس حممود العقاد وملا فرض االجنليز على امللك تعيني مصطفى
النحاس زعيم الوفد لتشكيل حكومة جديدة انفض من حوله جمموعة
من الشرفاء من بينهم العقاد وقطب وكتب سيد مقاال يف الصحافة
يقول فيه "هذا القلم ليس حلزب من األحزاب ،فقد بات صاحبه ال
يرى يف األحزاب إال أقزاما  "...وقد أصدر سيد قطب عدة جمالت
مثل العامل العريب والفكر اجلديد  ...وكان فيها حادا قاسيا على
الفئة املتنفذة ،ولذلك كانت جمالته تغلق سريعا .ويف سنة 1954
أسندت له رئاسة حترير جملة اإلخوان املسلمني بعد انضمامه سرا إىل
اجلماعة يف بداية  1953ولكنها أغلقت بعد اثين عشر عددا .ويعرتف
سيد قطب بأن ثالثني سنة من الكتابة يف الصحف واجملالت انتهت
به إىل اإلقرار بأهنا يف غالبيتها مشبوهة مرتبطة باملخابرات الدولية
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وتساعد على إفساد اجملتمع "  161ويقول يف صحيفة الرسالة سنة 1951
 ":إن الصحف املصرية مؤسسات دولية ال مصرية وال عربية ،مؤسسات
تساهم فيها أفالم املخابرات األجنبية 162 "..
وقد ربطته وشائج طيبة بكل من طه حسني وأمحد أمني وعباس حممود
العقاد وأمحد حسني الزيات وأمحد زكي أيب شادي وتوفيق احلكيم
واملازين وحيىي حقي وحممود تيمور وحممد مندور .ولكن ذلك مل حيل
دون نقدهم بل وجترحيهم أحيانا مثل ما هو احلال مع طه حسني الذي
انقلب عليه بعد نشر كتابه "مستقبل الثقافة يف مصر" وكذلك فعل معه
ملا فتح احلرب على األدباء الشبان مما اضطر طه حسني إىل االنسحاب
أمام شدة هجوم سيد قطب وكذلك فعل مع توفيق احلكيم الذي خصه
مبراسلة من أمريكا يدعوه فيها إىل اخلروج من احلاضنة الغربية وفق
تصور بعث به إليه .كما فتح النار على مجاعة أبولو ممثلة يف زعيمها
أيب شادي ولكنه يف املقابل تعصب للعقاد يف الرد على الرافعيني (نسبة
إىل مصطفى صادق الرافعي) ولكن حينما نشر سيد قطب كتبه األدبية
هاله جتاهل العقاد إذ مل يشر إليها يف ما كتب ،بل إن العقاد نشر
مقاال بعنوان 'إ رادة الغفلة' نقد فيه توجه سيد اجلديد ولكن أمحد
أمني أنصفه يف مقال بعنوان"ضيعة األدب" أهداه إليه واعتربه رأس
األدباء الناشئني .ولكن سيد أحس بالغنب وكتب ذلك يف رسالة إىل
شيوخ األدب يف بالده يقول" لقد آثرت أ لاّ أصعد املئذنة من غري سلم

 161عادل محودة ،سيد قطب من القرية إىل املشنقة ،سينا للنشر ،القاهرة ،ط ،1987 ،1ص32
 162عبد احلليم خفاجي ،عندما غابت الشمس ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط ،1979 ،1ص 205
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وحينما نشرت أول كتاب يل "التصوير الفين يف القرآن" ماذا كان موقف
جيل الشيوخ؟ ال من هذا الكتاب وحده بل من الكتب العشرة اليت
كتبتها حىت اآلن ؟ ..وقد خلّص صديقه علي طنطاوي ذلك بقوله":مل
أعرف سيد قطب إال مقارعا حماربا أو كاتبا مناضال جمادال "....وبعدما
عاد قطب من أمريكا وخذل األمريكان يف ما طلبوه منه وهو أن
يكون سفريهم الثقايف هناك كدأب معضم املثقفني العرب الذين يأتون
للد راسة يف الغرب. .وملا أىب سلطوا عليه أحد رجالت خمابراهتم "جون
هيورث دن" الذي ادعى اإلسالم وتقرب من سيد ومسى نفسه مجال دن
وكتب كتابه "التيا رات السياسية والدينية يف مصر وفيه أودعه رأيه يف
اإلخوان املسلمني وحتذير للغرب من اخلطر الداهم إن هم سلّموا حكم
مصر هلذه اجلماعة .
جتمع عديد الد راسات اليت اهتمت باإلسالم السياسي يف مصر
أن قطب رفض العودة بوقا ألمريكا ولكنه عاد وهو حيمل مشروعا
نذر له بقية عمره القصري ويتمثل يف خدمة طريقه اجلديد .وقد مثل
كتابه العدالة االجتماعية يف اإلسالم الذي صدر سنة  1949فاحتة
مرحلة جديدة ،تُرجم إىل االجنليزية يف بداية سنة  .1950وبذلك
ينصرف عن نقد األدب وأهله إىل نقد الفساد وأهله من رجال القصر
امللكي ورجاالت األحزاب وكبار اإلقطاعيني ورجاالت اإلجنليز وقادة
الفن وبدأ بذلك ارتياده للمخافر واحملاكم .وقد أصدر الضباط
األحرار بقيادة مجال عبد الناصر أمرا سريا بتدارس كتاب العدالة
االجتماعية .بل إهنم كثريا ما كانوا جيتمعون يف منزله يف حلوان .وبعد
الثورة كان سيد املدين الوحيد الذي حيضر اجتماعاهتم وقد أسند له
حممد جنيب خطة وزيرا للمعارف ولكنه رفض  ..وقد أقام الضباط
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األحرار حفال لتكرميه بعد شهر من ثورة  1952وكان حفال خطابيا
أبرز فيه مجال عبد الناصر مقدرته اخلطابية وتكلم طه حسني فخصه
بكلمته "إن يف سيد خصلتني :املثالية املثالية والعناد " ويف اخلتام ألقى
سيد كلمة موجزة قال فيها "لقد كنت عهد امللكية مهيأ للسجن وما
أنا باآلمن منه يف هذا العهد "..ال فرد عليه مجال عبد الناصر" أخي
األكرب سيد ..واهلل لن يصلوا إليك إال على أجسادنا ".
وتدور الدوائر ليعدمه عبد الناصر بعد أربع عشرة سنة ويصر على
التنفيذ رغم املعارضات اليت عمت العامل .إن املرحلة احلامسة يف تاريخ
العمل السياسي عند قطب تبدأ بعودته من أمريكا إىل سنة 1953
تاريخ انضمامه إىل منظمة اإلخوان وقد اقتصر دوره يف البداية على
األمور الثقافية ودرس الثالثاء ردا على طه حسني يف درس األربعاء
ورئاسة حترير جريدة اإلخوان وكتابة بعض الرسائل يف الثقافة اإلسالمية .

 -4محنة التوظيف واالصطدام بالواقع المصري
طرح سيد قطب رؤية شاملة لإلصالح االجتماعي
"اجملتمع املتوازن" ،يف إطار مشروعه الذي أكمله يف
العدالة االجتماعية يف اإلسالم" يقوم هذا املشروع
الفرص بتوفري الرعاية الصحية والتعليم لكل أفراد
الفساد واحملسوبية ،وكل ما يعوق املساواة املطلقة يف

أطلق عليها اسم
أمريكا وومسه ب"
على مبدأ تكافئ
الشعب ،وحماربة
فرص النجاح.
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ومبا أن املشروع اإلصالحي سلطوي يقفز على اجملتمع من أعلى ،وتقوم
به أجهزة الدولة ،فواجب الدولة :حشد اإلمكانات وفرض التصور على
الشعب سواء رضي بذلك وسلّم أم مل يرض.
وحرص قطب على التأكيد على ضرورة استلهام الواقع املصري يف
التخطيط ،وعدم نقل املشاريع األوروبية أو األمريكية نقالً آليًّا؛ ألهنا
حمكوم عليها بالفشل لبعدها عن الواقع ،وألهنا تنم عن روح التقليد
التصور ركيزة مشروع ثورة الضباط
املنافية لروح اإلبداع .وقد مثل هذا
ّ
األحرار ،وكوفئ سيد قطب من خالل حفل أقامه قادة الثورة لتكرميه
واالعرتاف بفضله .وقد أدت التجربة بقطب إىل االقرتاب من إد راك
أكثر واقعية لطبيعة اإلصالح االجتماعي ،والسياسات االجتماعية
عموما ،باعتبارها عمالً سياسيًّا يف املقام األول ،ويف ظل سيطرة كبار
ً
املالك على احلياة السياسية واالجتماعية املصرية وتداخلهم مع كبار
رجال األعمال أدرك استحالة إصالح عقلية النظام احلزيب أو الطبقة
ا حلاكمة .
ويرجع الفضل يف تنبيه قطب إىل إمكانية بناء تصور عن العدالة
االجتماعية على أسس إسالمية إىل الشيخ حممد الغزايل من خالل كتابه
"اإلسالم واألوضاع االقتصادية"  163الذي احتفى به وقدمه للقراء
بقوله " :ألول مرة يعاد عرض األوضاع االقتصادية يف العصر احلديث
يف ضوء اإلسالم ،وأن حيكم اإلسالم يف شجاعة ومنطق ..يف النظم
االقتصادية السائدة».

 163انظر :عبد احلليم خفاجي ،عندما غابت الشمس ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط،1979 ،1ص 35
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استناد ا إىل خرباته
واجتهد قطب يف االستفادة من هذا الكنز وتطويره
ً
باملشكالت االجتماعية وثقافته العربية املتكاملة ،وكانت نقطة انطالقه
اجلديدة هي ضرورة إعادة تنظيم اجملتمع وفق تصوره اخلاص عن اإلسالم،
ومبعىن أوضح فإن "اجملتمع املتوازن" يف التصور اجلديد هو :اجملتمع
اإلسالمي.
مثل اإلصالح االجتماعي املستند إىل سلطة إهلية عليا عنوان املشروع
القطيب اجلديد ،فاإلسالم يف تصور قطب "نظام مستقل متكامل ال
يشبه أي نظام آخر كالرأمسالية أو الشيوعية أو االشرتاكية ،"..ويكمن
جوهر العقيدة اإلسالمية ومتيزها يف قيامها على التوحيد والتوازن املادي
والروحي ،وبني اجلسد والروح" وعلى هذا األساس سطر قطب توجهه
اإلسالمي اجلديد،برسم مالمح لـ"األصولية اجلديدة" .وقد جعل فاحتة
انضمامه إىل اإلخوان املسلمني مناظرة بينه وبني املرشد العام حسن
اهلضييب ويعرتف املرشد بقيمة سيد كما يؤكد أن العدالة االجتماعية من
أهم الكتب اليت تعد معامل يف طريق اإلسالم السياسي.

 -5محنة الموت وبداية األزمة
إن الالفت يف أمر هذا الرجل أنه قرر االنضمام إىل اإلخوان ملا تأكد من
تصميم عبد الناصر على إ زالتهم من أمامه ،وأنه املقدم من قبل رجال
الثورة وأهنم عرضوا عليه الوزارة فأىب ولكنه أتى احملن ماشيا على قدميه
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بدأت بوادر األزمة بني مجال عبد الناصر واإلخوان املسلمني سنة ثالث
ومخسني وتسع مائة وألف وقد حاول سيد قطب التدخل ولكن عبد
الثورة
الناصر كان مصمما .ويف العام الذي تاله أعلن جملس قيادة ّ
حل مجاعة اإلخوان املسلمني ومت الزج يقياداهتا يف السجون وأوهلم كان
ّ
حسن اهلضييب ،وكان أول عهد سيد بالسجن حينها ،ومل يكتف ناصر
بذلك بل عزل الرئيس حممد جنيب ،ولكن اجلموع الغاضبة أجربيته على
إعادته إىل منصبه واإلفراج عن اإلخوان  ..لكن عبد الناصر ظل يتحينّ
الفرص ويف  26أكتوبر  1954حبك مسرحية املنشية يف حماولة اغتيال
عبد الناصر .وأعيد اإلخوان إىل السجون وكان سيد يف طليعتهم وبذلك
تبدأ حمنته الثانية ونصب هلم عبد الناصر حمكمة الثورة وكان أعضاؤها
حسني الشافعي وأنور السادات ومجال سامل .ويف اليوم األول من
حول وجهة
احملاكمة نودي سيد قطب شاهدا على املرشد اهلضييب ولكنه ّ
اخلطاب إىل االحتجاج على عنف التعذيب الذي يتعرضون له وفاجأ
اجلميع ملا نزع قميصه لتبدو اآلثار الرهيبة للتعذيب مما اضطر مجال
سامل لرفع اجللسة أمام اجللبة واالحتجاج ..وبعد ستة أشهر من احملاكمة
حكم على سيد  15سنة مع األشغال الشاقة قضاها بني سجن طره
والسجن احلريب ..ويف جوان  1957فتح احلراس النار على املساجني
.ويدون الضابط
من اإلخوان وكان سيد بينهم واستشهد  21منهم
ّ
أمحد صاحل داود يف مذكراته "إن سبب املذحبة هو إفشال اإلخوان يف
األردن االنقالب العسكري الذي قاده أحد عمالء عبد الناصر "علي
أبو نوار" ضد امللك حسني فكانت املذحبة بأمر من عبد الناصر" 164
ّ

 164سيد قطب ،ملاذا أعدموين  ،الشركة السعودية لألحباث والتسويق ،دت ،ص.55 .
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وبعد شهر من معافاته فكر سيد يف إعادة التنظيم ،يقول" إن احلركة
تستمر  ،وإن القضاء عليها يف مثل تلك األحوال يعد
اإلسالمية الب ّد أن
ّ
عمال فظيعا جدا" . 165
وقد اتصل به عبد الفتاح إمساعيل وعمر التلمساين وطلبا منه أن
يكون زعيما للتنظيم اجلديد .ولقبوله اشرتط إضافة بند سابع يف
القانون الداخلي وهو رد الفعل العسكري إذا ما هومجوا من قبل النظام
وحوصروا .رفض حسن اهلضييب يف حني سكت مجاعة التنظيم عن ذلك
وكانت محيدة أخته وزينب الغزايل مها الواسطة يف االتصال به ..وملا
قبض على أخيه حممد سنة  1965أمر سيد بوقف استرياد السالح
وتأجيل التفكري يف ردة الفعل .ويف أوت هامجت املخابرات مكان
اصطيافه يف اإلسكندرية ويف ذات الوقت هامجت دار مرسي مصطفى
مرسي يف عملية استخبارية معقدة وقد مت القبض فيها على ثالثة من
قادة التنظيم وهم علي عشماوي وعبد الفتاح إمساعيل ومبارك عبد
العظيم .واستقدم اجلماعة إىل التحقيق مع عتاة التعذيب مشس بد ران
وصفوة الرويب وهشموا أمامهم رأس الشاب حممود عواد على احلائط
تبعه اهنيار علي عشماوي واعرتافه بالتنظيم اجلديد الذي أعلنه مجال
عبد الناصر من موسكو اكتشافا عظيما وأويت بسيد قطب وجاهبوه
باعرتافات علي عشماوي  ..فكتب هلم تقريرا مفصال عن التنظيم حتمل
فيه كل األعباء ،وقد نشر بعد ذلك يف كتاب "ملاذا أعدموين" يقول فيه:
" لقد كنت أحاول محاية جمموعة من الشباب احلامل الذي عمل معي
يف هذه احلركة ،العتقادي جبدوى العمل السياسي املنظم" ويربر قطب

 165املصدر نفسه ،ص 62
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كرد فعل على عنف الدولة ،يقول "إن هذا العنف أنشأ
دعوته للعنف ّ
الرد على االعتداء إذا تكرر بالقوة .لقد أعقب ضرب اإلخوان
فكرة ّ
سنة  54موجة من االحنالل األخالقي واالجتاه اإلحلادي ..فلحساب
من هذا االهنيار" 166
وبعد التقرير الذي رفع لشمس بد ران ،وأمام التفصيل الصريح الذي
توخاه سيد ومرضه الشديد ،توخى القائمون على التعذيب بإيعاز من
كبريهم تعذيبه بأسرته وأصفيائه من هؤالء الشبان وأول من قتلوا أمامه
املهندس الشاب "رفعت بكر" ابن أخته وكانوا ينعتونه بأوصاف فيها
الكثري من االستهزاء ".هيا أيها القطب الالمع ..القطب األغر ..زعيم
اإلجرام167 "..
وحينما كان ينتظر تنفيذ اإلعدام بعث برسالة إىل صديقه أمحد عطار
" لقد وجدت اهلل كما مل أجده من قبل قط ...ولقد عرفت منهجه
وطريقه كما مل أعرفه قط..وإين كما عهدتين مرفوع الرأس ..واهلل يفعل
ما يشاء " 168
ولكن إعدامه كان خمتلفا.
ويف  21أوت  1966حكم عليه باإلعدام،
ّ
.فلم مي ّكن من وصية وال من حتقيق أمنية قبل موته وال حىت من شربة
ماء ..وآخر ما قال نشرته جملة الشهاب اللبنانية " لقد وقفت على
مدى تغلغل األصابع اليهودية يف مصر بعد حبث ولكنه كلفين عمري"
 166سيد قطب ،ملاذا أعدموين ،الشركة السعودية لألحباث والتسويق ،دت ،ص 32
 167املصدر نفسه
 168سامي جوهر ،املوتى يتكلمون ،دار الشروق ،بريوت ،دت ،ص .195
88

25/04/2016 12:29:23

Mehna.indd 88

-6

تشدد قطب ومحنة اإلسالم السياسي

أفرزت احملنة أهم أفكارها احلادة ،وصاغها سيد قطب يف ثالث مقوالت
جوهرية تأسست عليها نظريته يف السياسة وظلت ملن بعده من منتسيب
األحزاب اإلسالمية معامل يف الطريق ولكنها مثلت منعرجا خطريا يف
تاريخ اإلسالم السياسي إذ فتحته على تبين العنف كرد فعل على
املخالفني لتوجهاهتم يف سياسة الدولة واجملتمع ،وقد خرجت من أتون
هذه املعامل مجاعات تؤمن بآ رائه لعل أوهلا هو التيار القطيب داخل
تنظيم اإلخوان واجلماعة اإلسالمية املقاتلة وحركة اجلهاد اإلسالمي بل
والقاعدة ممثلة يف أمين الظواهري ،وظلت مجيعها عالة على سيد قطب
يف التنظري والتأصيل ،قبل أن تستقل بذاهتا .وقد انبنت هذه املسالك
اجلديدة على مجلة من املقوالت اليت شققها سيد قطب وعمل على
بنائها ،ومن أهم هذه املقوالت:
يعرف سيد قطب مقولة احلاكمية بقوله إن "مبدأ
 مقولة احلاكميةّ :احلاكمية هو العقيدة ،وهو اإلسالم ،وليس وراءه من هذا الدين كله
إال التطبيقات والتعريفات!"  169فاإلسالم يف تصوره ميثل مصد را
للحكم وبذلك وجب حتكيمه وحده يف شؤون احلياة ،حبيث تصبح

 169انظر :حممد علي قطب ،سيد قطب أو ثورة الفكر اإلسالمي  ،دار احلديث ،بريوت ،ط ،1975 ،2ص 98
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احلياة تطبي ًقا لإلسالم ،وتقوم على إسقاط النصوص طب ًقا
لتفسريها على الواقع.
مقولة اجلاهلية :ويتلخص هذا التصور القطيب كون" :اإلسالماليوم متوقف عن الوجود جمرد الوجود" ،و"العامل يعيش كله
يف جاهلية تتمثل يف صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم
والشرائع والقوانني واألنظمة واألوضاع ،مبعزل عن منهج اهلل
للحيا ة " .1 7 0
وقد حاول قطب اإلجابة عن بعض األسئلة لعل أوثقها "كيف السبيل
إىل مدافعة جاهلية اجملتمع ؟ وكيف تتم عمليات البعث اإلسالمي
ومواجهة الدولة اليت استشرست مع جزء من مواطنيها متمثال يف
اإلخوان املسلمني؟!
ولعل مقولة "العصبة املؤمنة" أحدى ركائز احلل القطيب يف مواجهة
الطوارئ احلافة بالطريق ،ولكن احلقيقة أن هذه العصبة ستتطور وخترج
كل مرة من الرماد لتكون أعىت يف مواجهة مؤسسات الدولة مبا فيها
األزهر وهو ما سيمثل منعرجا خطريا يف فهم النص والعمل به .
لقد أُجهضت جتربة إنشاء التنظيم وهي يف طور التشكيل ومرحلة البدايات
احلرجة ولكن أفكار سيد قطب ستمثل منطلقا مهما يف مستقبل اإلسالم
السياسي مبا يطرحه من مشروع يستند على توصيف للواقع االجتماعي

 170املصدر نفسه ،ص 153
90

25/04/2016 12:29:23

Mehna.indd 90

والتعامل معه كما هو وطرح سبل حكمه من قبل مجاعة يضع هلا شرط
القوة لتحيا مع احليتان الكبرية.
ترك سيد قطب تراثا فكريا ،حركياً متثل خاصة يف كتابيه «معامل يف
الطريق» كنموذج سياسي و«العدالة االجتماعية يف اإلسالم» منوذجا
اجتماعيا .وستكون من بعده نواة صلبة ملدارس سلفية ،اختلفت
مشارهبا وضربت كل مضرب ،ويف الواقع كانت تعبريا عن إسرتاتيجيات
اجتماعية خمتلفة ،انطلقت من فكر قطب ،وأضافت إليه ،ولعل من بني
أهم هذه التوجهات اليت تعسفت على أفكاره وذهبت هبا حنو العنف
كل مذهب مثل "مجاعة املسلمني" ،اليت أسسها شكري مصطفى،
والتكفري السياسي ،الذي تبنته مجاعات اجلهاد اإلسالمي ،اليت بدأت
بتنظيم الفنية العسكرية الذي أسسه صاحل سرية.
تأثريا يف تاريخ اإلسالم السياسي
ظل سيد قطب املفكر األبرز واألكثر ً
احلديث ليس يف مصر وحدها ،ولكن يف العامل العريب كله؛ ألن جهوده
أسفرت عن حتديد اإلشكالية الرئيسية اليت بنيت حوهلا أمناط التنظيم
والفعل السياسيَني باسم اإلسالم طاملا ظل نشاط اإلسالم السياسي
قائما على الدعوة إىل اإلسالم .171
ً
ويرى بعض الدارسني أن فكرة احلاكمية اليت دشنها أبو األعلى املودودي
مل تكن منتجاً حديثاً ،وإمنا هي امتداد للفكر الذي تشكل يف الفتنة
الكربى اليت حدثت زمن معاوية وعلي ،ولكن هل كان حسن البنا يؤمن
مبثل هذا التعاطي الراديكايل للحاكمية و «جاهلية القرن العشرين» ،كما
هو احلال عند سيد قطب وغريه من صقور التنظيم وما أنتجه من بعده من
تنظيمات ،لعل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ليس آخرها؟
 171املصدر نفسه ،ص203
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محمد طه:
إعدام محمود ّ

جدليّة الحيثيّات اآلنيّة والخلفيّات الثّقافيّة
172
السالم الحمدي
د .عبد ّ
حق الفهم مبعزل عن جماريها ،سواء
من غري املستطاع فهم األحداث ّ
ِ
والفعلي  ،السيّما ما كان حبجم
والقويل
فسي منها
ُّ
ُّ
الصعيد النّ ُّ
على هذا ّ
حممد طه .وهلذا ارتأينا
إعدام مف ّكر
وسياسي مرموق يف مستوى حممود ّ
ّ
نتوسل بتفكيك احليثيّات ا لّيت ح ّفت هبذا احلدث اجللل ،طلبا ملا
أن
ّ
أفضى إليه من العوامل الكامنة حتت املعطيات الظّاهرة ا لّيت كثُر ما
ولعل هذه املقاربة
حتجب البصائر عن إد راك ما وراء سطح التّاريخ.
ّ
السقوط يف أتون املصاد رات القبليّة واألحكام املسبقة ممّا يرتبط
جتنّبنا ّ
السياسيّة .ويسعنا أن منيّز يف هذا اإلطار
باآل راء اإليديولوجيّة واملواقف ّ
يؤد ي تضافرها إىل إنتاج األحداث:
بني ثالثة سياقات متداخلة ّ

قايف ،
)1
أحدها ما رّ
السياق الثّ ّ
عيت ّ
نعب عنه باملرّكب النّ ّ
نريد البُىن املعرفيّة وال ّذ هنيّة والنّفسيّة العميقة املتوارثة منذ
 172أستاذ احلضارة العربيّة اإلسالميّة باجلامعة التونسية
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قرون ،تلك ا لّيت تفعل فعلها يف اليوميّات البسيطة وتسهم يف
تغذية أسباب الوقائع اجلسام.
السياق
)2
بالزوج التّ
وثانيها ما نشري إليه ّ
خصيصي ّ
ّ
ريف  ،نعين مجلة األحوال املميّزة لفرتة معيّنة من فرتات
الظّ ّ
التّاريخ ،وقد ال يسلم حدث من تأثرياته.
السياق
بالتكيب
)3
وثالثها ما حنيل عليه رّ
الوصفي ّ
ّ
احلدثي  ،نقصد األفعال القادحة للحدث مناط النّظر ،املرتبطة
ّ
به يف الظّاهر ارتباطا سببيّا مباشرا.
حيول وجهة الطّلب من
ومن شأن االهتمام بسياقات اإلعدام أن ّ
حممد طه؟ إىل االستفهام :ما ا لّذي قتل حممود
السؤالَ :من قتل حممود ّ
ّ
معريف خالص ،يف
أي حبث ذي طابع
حممد طه؟ على اعتبار أ ّن ّ
ّ
مهمة ّ
ّ
العيين إىل ضبط عوامل القتل غري
جمرد حتديد القاتل
أمر كهذا ،تتع ّد ى ّ
ّ
املرئيّة رأي العني ،ويف تلك العوامل الثّاوية أصل ال ّد اء ،وما األشخاص
البشري
من أصحاب القرار وأعوان التّنفيذ إ الّ مظاهر لفعلها يف الواقع
ّ
كل حني.
رّ
تتغي وتتب ّد ل ّ
كرونولوجي يتعلّق بأخطر
السياقات إىل استعراض
ويحُ وج اقتفاء أثر تلك ّ
ّ
الرجل ،ليتسنىّ لنا االنطالق من قاعدة بيانات صلبة
املنعرجات يف حياة ّ
ميكن البناء عليها.
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لوجي:
مدخل كرونو ّ
حممد طه ما بني عام تسعة وسنة مخس ومثانني من القرن
عاش حممود ّ
حلظيت الوالدة واإلعدام حياة مفعمة بأعمال
العشرين ،ويف ما بني
ْ
فارقة 173
السودان
 ،بدءا باملسامهة يف تأسيس ّأول حزب على أرض ّ
ام كان حزبان آخران يدعوان
ينادي بإقامة مجهوريّة سودانيّة مستقلّة أيّ َ
يظل البلد حتت جناح مصر ،ويريد
إىل إقامة مملكة ،يرنو أحدمها إىل أن ّ
السادس
ثانيهما أن يُ َ
لحق بالتّاج الربيطاينّ  .ومتّت نشأة هذا احلزب يوم ّ
والعشرين من أكتوبر عام مخسة وأربعني.
السجنيّة
وقد قاده نشاطه
احلزيب غري ّ
السجن ،فكانت الفرتة ّ
مرة إىل ّ
ّ
واستمر
ست وأربعني ،منطلق اعتكاف خاضه
الثّانية ،إثر اعتقاله سنة ّ
ّ
السنة األوىل من عشريّة
فيه بعد انقضائها عام مثانية وأربعني ىّ
حت ّ
الصوفيّة،
خيل اعتكافه من صنوف اجملاهدة على الطّريقة ّ
اخلمسينات .ومل ُ
صوف
إذ يزعم حمازبوه أ نّه مابرح حينئذ ميارس ما ّ
يسمى لدن أرباب التّ ّ
الصوم املتواصل لسبعة أيّام بلياليها دون
مدي " ،وهو ّ
ـ"الصيام ّ
ب ّ
الص ّ
طعام وشراب.
وتوج حممود طور اعتكافه ذاك بإعالن ما بات يُعرف بـ"الفكرة اجلمهوريّة"،
ّ
َّ
وكان مؤلفه "قل هذه سبيلي" ،ا لّذي أخرجه إىل النّاس عام اثنني
ومخسنيّ ،أول إصدار يبسط هذه الفكرة .وما لبث أن أردفه مبصنّفات

173
اخلاص بـ"الفكرة اجلمهوريّة" ،وهذا رابطه
تتوفّركافّة املعطيات الواردة يف هذا املدخل على املوقع اإللكرتوينّ ّ
الشبكة العنكبوتيّة/http://www.alfikra.org :
ضمن ّ
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«الرسالة الثّانية من اإلسالم»،
أخرى على منحاه الطّارئ ،أخطرها كتابه ّ
ورأت أوىل طبعاته النّور سنة سبع وستّني .إذن ،أسفر االعتكاف عن
نزعة جتديديّة يف فكر األستاذ ،أستاذ "اإلخوان اجلمهوريّني" ،فال غرو أن
بالرّد ة عام مثانية وستّني هيئةٌ قضائيّةٌ من صنف ما يُطلَق
حكمت عليه ّ
الشرعيّة" ،تبعا لدعوى حسبة تق ّد م هبا شيخان من
عليه اسم "احملكمة ّ
قليدي بناء على مقتطعات من مؤلَّفاته .ومل تزل عالقته
فقهاء التّديّن التّ ّ
حت نشر اجلمهوريّون سنة ثالث
حب ّكام بلده ،منذئذ ،بني فعل ّ
ورد فعل ،ىّ
وروجوا
يني يثير الفتنة ليصل إلى ّ
السلطة»ّ ،
ومثانني كتابا يف «الهوس ال ّد ّ
يف أ واخر العام التّايل منشورا حيمل العنوان «هذا أو الطّوفان»  ، 174كان
مستندا إلحالة زعيمهم على احملكمة ا لّيت قضت بإعدامه ،ويف صباح
اليوم الثّامن عشر من شهر جانفي عام مخسة ومثانني متّ تنفيذ حكمها
بعد املصادقة عليه من قِبَل رئيس البالد آنئذ جعفر منريي.
ٍ
واف بالغرض
مين
لعل هذا البيان املوجز
املبين على خ ّ
ط التّتابع ّ
ّ
الز ّ
ّ
يف ما يتّصل باملنعطفات الكربى من سرية حممود حممد طه ،وكافٍ
ّ
ماانفك
إلد راك ما لشخصيّته من قيمة مزدوجة ،باعتباره سياسيّا
ّ
يناوئ نظام احلكم القائم ،وبصفته مف ّكرا مافتئ يتع ّد ى أفق
وجلي ما تنطوي عليه عناوين مؤلَّفاته املذكورة
يين .
ّ
االنتظار ال ّد ّ
السياسيّة،
السلطة ّ
السائد وحت ّد خليا رات ّ
من مباينة لنمط التّديّن ّ
ِ
ٍ
يين ويثري من رواسب
ّ
ورب عنوان كتاب ّ
حيرك من سواكن الوعي ال ّد ّ
ياسي ما ال تطاله التّفاصيل ا لّيت بني د فّتيه ،ناهيك
السلوك ّ
ّ
الس ّ
174
الشبكة العنكبوتيّةhttp://www. :
الرابط التّايل يف ّ
ميكن االطّالع على نسخة ّ
مصورة للمنشور عرب ّ
alfikra.org/files/360v2ga7vd.pdf
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عن مصنّفات حتمل من العناوين املثرية والتّفاصيل الغريبة ما ال يكون
سياقي  ،إ الّ احملنة.
ظل تضافر
مآله ،يف ّ
ّ

.I

الحدثي
السياق
ّ
ّ

قد يغنينا ما فرط كشفه من الوقائع املرتبطة حبدث اإلعدام عن اإلشارة
إىل أ ّن إصدار "اإلخوان اجلمهوريّني" منشورهم "هذا أو الطّوفان" كان
السبب املباشر ،يف ما يبدو ،إلعدام أستاذهم ،بل تصل ابنته أمساء
ّ
نص أُريد أن
ج
در
عليه،
غبار
ال
بنحو
ن،
األمري
بني
طه
د
حمم
حممود
ْ
ّ
ّ
َ
يكون مدخال إىل حياة أبيها وفكره ،وورد يف صدر كتاب جامع لثالثة
من أعماله األساسيّة ،فتقول هناك« :عندما وقع المنشور في أيدي
شرطة ،سارع نميري ومستشاروه في القصر وقضاته بتدبير
قوات ال ّ
ّ
محاكمة صوريّة مبتسرة ،قضت بإعدام األستاذ محمود مع أربعة من
مكونا من
تم بموجبه حكم اإلعدام كان ّ
معاونيه .والمنشور ا لّذي ّ
صفحة واحدة» . 175
ومدار املنشور على حدث آخر سابق كانت له تداعيات خطرية يف الواقع
الشريعة
السوداينّ ،أال وهو إعالن منريي تطبيق
املسمى لدنه بـ"قوانني ّ
ّ
ّ
اإلسالميّة" .فالظّاهر ،إذن ،أ ّن هذا اإلعالن وذاك املنشور كانا مبثابة
طرق إىل
منعرجينْ حامسني يف حياة حممود ّ
حممد طه ،وال مناص من التّ ّ
175
حممد طه ،ضمن :حنو
حممد محد ،مدخل إىل حياة وفكر األستاذ حممود ّ
حممد طه والنّور ّ
أمساء حممود ّ
العريب،
مشروع
مستقبلي لإلسالم ثالثة من األعمال األساسيّة للمف ّكر ال ّشهيد حممود ّ
حممد طه ،املركز الثّ ّ
قايف ّ
ّ

ال ّدار البيضاء ،ط ،2007 ،2ص.24
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احلدثي
تفاصيلهما ذكرا وحتليال وتفكيكا على سبيل اإلحاطة بالتّسلسل
ّ
الرجل.
ا لّذي جنم عنه إعدام ّ

 .1.Iإعالن تطبيق ال ّشريعة اإلسالميّة
الشريعة
يف شهر سبتمرب من عام ثالثة ومثانني أعلن جعفر منريي تطبيق ّ
حت
اإلسالميّة ،ومن الالّفت للنّظر أن متّ هذا اإلعالن بشكل
فجئي ىّ
ّ
املقربني من مصدره  ، 176على ما الحظ بيرت ودوارد،
بالنّسبة إىل ّ
برِ
السودان بفضل عمله يف جامعة اخلرطوم
األكادميي ا لّذي خ أحوال ّ
ّ
أستاذا حماضرا  .177فلم تسبقه ما يناسب أمثاله من مق ّد مات هتيّئ
عيب للتّفاعل معه وفق املراد منه .فال عجب
ياسي واملزاج ّ
اجملال ّ
الش ّ
الس ّ
والعوام إ زاءه ،وال غرابة أن
أن تباينت ردود أفعال النّاس من النّخب
ّ
مؤشرا على انعدام
ذهبوا يف تفسريه غري مذهب ،خمتلفني بني ع ّد ه ّ
إرهاق ٍ
ِ
ٍ
السلطة  ،178واعتباره
أمد
االستقرار والعقالنيّة بعد
طويل يف ّ
179
إسالمي
توجه
ياسي والفساد املستشري ّ ،
ورد ه إىل ّ
نتيجة للتّخبّط ّ
ّ
الس ّ
ارتبط به منريي منذ م ّد ة .180

176
علي جادين ،ص.180
السودان ال ّدولة املضطربة  ،1989 – 1898تعّ .
 177بيرت ودواردّ ،
حممد ّ
املصدر نفسه ،مق ّدمة املرتجم ،ص.1
178 - Mohammed Beshir Hamid, The politics of National

Reconciliation in The Sudan : The Numayri Regime and the
National Front Opposition, Center for Contemporary Arab Studies,

Georgetown University , Occ. Papers Series, 1984, p19.
179
حممد محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.23
حممد طه والنّور ّ
 180أمساء حممود ّ
بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،ص.180
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مهمة
للرأي الثّالث ،كشف بيرت ودوارد تفاصيل ّ
ويف معرض توضيحه ّ
ياسي يف الفرتة
تتعلّق بالطّابع
اإلسالمي ا لّذي بدأ يسم سلوك منريي ّ
الس ّ
ّ
املمت ّد ة بني عامي اثنني وسبعني وسبعة وسبعني ،أي قبل املصاحلة الوطنيّة
السبعينات ،ومنها أ نّه وطّد صالته بالطّرق
السودان أواخر ّ
ا لّيت شهدها ّ
االشرتاكي ،
الصغرية ،وذهب يف ذلك إىل ح ّد دجمها يف االتحّ اد
الصوفيّة ّ
ّ
ّ
حت لإلخوان اجلمهوريّني ،أتباع حممود
احلزب احلاكم .بل لقد مسح ىّ
السياسيّة ،وكانوا يرون
ّ
حممد طه ،مبمارسة أنشطتهم رغم حظر األحزاب ّ
يف أنفسهم حركة تنويرية مقابل مجاعة اإلخوان املسلمني التقليدية 181
ّ ّ
ّ
182
ا لّيت ما لبث أن صاحلها ،كما فعل مع سائر ال�تّيّا رات اإلسالميّة  ،يف
ياسي  ،طاويا
خطوة متق ّد مة على سبيل إعادة التّموقع
اإليديولوجي ّ
والس ّ
ّ
شيوعي تش ّكل مبناسبة انقالب
قومي
هنائيّا صفحة جتربته صلب حتالف
ّ
ّ
183
ماي عام تسعة وستّني ،وإن مل يسلم من خالفات وصراعات .
ويف تعبري عن خياره ا لّذي بدأت مالحمه تتّضح تدرجييّا منذ بداية
بعيين من القرن العشرين نشر ،سنة مثانني ،كتابا بامسه حيمل
العقد ّ
الس ّ
اإلسالمي  ..ملاذا؟" ،ويُعت َقد على حنو واسع أ نّه من
العنوان" :النّهج
ّ
184
تأليف مساعديه .
وسواء أكان إعالن قوانني سبتمرب تتوجيا خليار مطبوخ على نار هادئة أم
اليومي  ،أدخل منريي البالد ،مبا أقدم عليه ،يف
قرا را ارجتاليّا حتت ضغط
ّ
 181املصدر نفسه،ص ص.209-208 ،180
182
الرجوع إىل :املصدر
للنّظر يف تفاصيل هذه املصاحلة الّيت استحالت حتالفا يف هناية املطاف ،ميكن ّ
نفسه ،ص ص.177-175
183
الشيوعيّني عندئذ وبعدئذ ،والوقوف
وسع يف استيضاح تفاصيل االنقالب املذكور وما وقع بني القوميّني و ّ
للتّ ّ
على األدوار الّيت اضطلع هبا جعفر منريي خالل ذلككلّه ،ميكن النّظر يف :املصدر نفسه ،صص.162-158
 184املصدر نفسه ،ص ص ،297اهلامش.44
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الشريعة ،مع
دوامة من املمارسات الغريبة حتت عنوان تطبيق أحكام ّ
ّ
خاص بعقوبات احلدود كانت حصيلته يف وقت وجيز تنفيذ
اهتمام
ّ
أحكام على ما يناهز مائة ومخسني شخصا باإلعدام وقطع األيدي
واألرجل ،أمام أنظار مجاهري غفرية من املواطنني وحبضور شخصيّات
حكوميّة  .185ومل خيرج عن هذا النّمط من املشهديّة إعدام حممود
حممد طه ،على ما تروي تفاصيلَه شاهد ةُ ٍ
عيان أمريكيّة ،تعمل مراسلة
ّ
صحافيّة ،ضمن كتاب هلا اختارت أن تعنونه بالعبارة التّالية:
"God has Ninety Nine Names" . 186
الصارم والقاسي لعقوبات احلدود مل يكن املكمن الوحيد
بيد أ ّن التّطبيق ّ
إلشكاليّة قوانني سبتمرب ،بل تكمن اإلشكاليّة يف غري وجه منها ،وأمهّها
الرئيس – ا لّذي صادق على حكم إعدام
بالنّسبة إىل موضوعنا مبتغى ّ
الصواب،
حممد طه – من مغامرته تلك ،ومل جيانب بيرت ودوارد ّ
حممود ّ
شرعي
توسل هبا يف إجياد إطار
يف تقديرنا ،ملّا نبّه على أ ّن جعفر منريي ّ
ّ
السقوط ،فقد اقرتنت بإعالنه نفسه "إماما
لنظام حكمه املتداعي إىل ّ
جتمعات مجاهرييّة ضخمة ألخذ البيعة من
للمسلمني" ،وشروعه يف تنظيم ّ
قِبل الوزراء والقوات املسلحة واملنظمات املدجنة كالنقابات وغريها 187
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
وهنا مربط الفرس يف ما يتعلّق باملنشور املشهور "هذا أو الطّوفان".
185
حممد
بالرجوع إىل أمساء حممود ّ
املصدر نفسه ،ص .180وميكن الوقوف على أمثلة من التّبعات الفادحة ّ
حممد محد ،مرجع سبق ذكره ،صص.24-23
طه
186والنّور ّ
حممد محد ،املصدر نفسه ،ص ص.29-27
ور
الن
و
طه
د
حمم
حممود
أمساء
يف:
ظر
بالن
شهادهتا
على
الع
ط
اال
ميكن
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
 187بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،ص.212
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 .2 .Iالمنشور "هذا أو الطّوفان"
حممد طه أن ختطر يف باهلا اإلشارة إىل أ ّن هذا
قد ّ
حيق ألمساء حممود ّ
روجه اإلخوان اجلمهوريّون ومتّ مبوجبه حكم إعدام والدها
املنشور ا لّذي ّ
«مكونا من صفحة واحدة»  ،فقسوة مآالت إصداره مقارنة بقصر
كان
ّ
نصه ممّا يستوقف النّظر .إ الّ أ ّن األمر منوط حبجم التّأثري ال حجم
ّ
ظل أزمة سياسيّة خانقة مماثلة ملا كان يعانيه جعفر
يف
ما
والسي
الكالم،
ّ
ّ
األول من مثانينات القرن املاضي،
منريي ونظامه احلاكم يف النّصف ّ
فليس خيفى على النّاظر يف صيغة العنوان (هذا أو الطّوفان) ،بدءا ،ما
مثل هذه النّربة سلطةٌ
تتّسم به من ح ّد ة نربة التّح ّد ي ،وليست حتتمل َ
ويعز أن
دبيب اهلوان يف جسمها
استشعرت
واقرتاب أوان هالكهاّ .
َ
َ
تغض الطّرف وقد انضاف إىل جسارة العنوان مطلب إلغاء القوانني ا لّيت
ّ
أصدرهتا على أمل اكتساب شرعيّة تغ ّذ يها بأسباب االستمرار ،إذ ورد
يف املنشور ،ضمن املرقّم  1من قائمة املطالب« :نطالب بإلغاء قوانين
سبتمبر .»1983
احلتمي
مربر إعالهنا أصال ،ومن
تطال املطالبة بإلغاء قوانني سبتمرب ّ
ّ
السلطة ذاهتا ،أيّة
أن تنتفي ،مع حالة كهذه يتعلّق فيها ّ
املربر بوجود ّ
ياسي إىل كون املنشور «مكتوبا بلغة
التفاتة من لدن دائرة القرار ّ
الس ّ
حممد طه  ،فليس
معتدلة غاية االعتدال» على ح ّد عبارة أمساء حممود ّ
وحكم عليه بأقسى عقوبة ،و�نُّفذ
غريبا أن حوكم والدها بسرعة جنونيّة ُ
احلكم بطريقة استعراضيّة.
188
حممد محد ،مرجع سبق ذكره ،ص.24
حممد طه والنّور ّ
 189أمساء حممود ّ
املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
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املنشور زمخا وأكسبه قيمة مضافة أن رافقت توزيعه محلة
وربمّ ا زاد
َ
ومن أصدرها ،بلغت ذروهتا يف أوائل شهر
دعائيّة ض ّد القوانني تلك َ
جانفي سنة مخس ومثانني ،مبناسبة مؤمتر عقده اجلمهوريّون مبنزل زعيمهم
الشهر املذكور،
الرابع من ّ
حممود ّ
حممد طه ا لّذي حت ّد ث يف ختامه ،مساء ّ
السوداينّ رفعا للظّلم ،مستعرضا
متطرقا إىل ضرورة أن ي ْفدوا ّ
ّ
الشعب ّ
190
ِ
ِ
متصوفة كبار مل يَضنُّوا بالفداء .
مناذج من سيرَ
ّ
السياسيّة ،بني حاكم
إذن ،اكتسب املنشور خطورته من جدليّة حيثيّاته ّ
السلطة
مرتنّح وحمكوم مستنفر ،ويف اقرتانه هبا مكمن ما استشعرت ّ
برمته ،فإ ّن ما ورد حتت العنوان "هذا أو
من هتديد لكياهنا ووجودها ّ
الطّوفان" ال يعدو كونه خطابا نصحيّا ،ورد يف خامتته« :هذه نصيحتنا،
خالصة ،مربَّأة ،نسديها ،يف عيد امليالد ،وعيد االستقالل ،ونرجو أن
يوطّئ هلا اللّه تعاىل أكتاف القبول» .بيد أ ّن ما أحاط بإسداء هذه
السوداينّ  ،آنئذ ،حجب طبيعتها اإلصالحيّة،
النّصيحة من أحوال الواقع ّ
وعدل بداللة عنواهنا من معىن التّحذير ا لّذي يفيده يف ضوء منطقها
ميتانصيّة.
اخلي إىل معىن التّهديد ا لّذي توهم به عناصر
ّ
النّ ّ
ص ّي ال ّد ّ
ذلك أ ّن حمتوى املنشور يفيد كون الطّوفان يتمثّل يف املتوقَّع من الفتنة
السياسيّة بتطبيق قوانني
السلطة ّ
متسكت ّ
ال ّد ينيّة واحلرب األهليّة إذا ما ّ
للسودانيّني بني
للشعب
سبتمرب ،تلك
ِّ
املشوهة لإلسالم واملهينة ّ
واملقسمة ّ
ّ
مسيحي  ،وأن ال خيار إ الّ إلغاء تلك القوانني تنقية
إسالمي وجنوب
مشال
ّ
ّ
/http://www.alfikra.org 190
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لل ّد ين من التّشويه ا لّذي أحلقته به ودرءا للفتنة ال ّد ينيّة ،ما أُشري إليه
باالسم "هذا" يف العنوان .وليس اإلشكال ،لدى املتل ّقي من أصحاب
السلطة ،يف اسم اإلشارة ،وإ نمّ ا يف كلمة "الطّوفان" ا لّيت يبدو أ نهّ ا
ّ
الضاغطة ،بعدا دالليّا على غري املراد
اتخّ ذت ،حتت وطأة التّح ّد يات ّ
سلفا أو عن قصد مستبطَن.
احلدثي  ،بدءا بإصدار قوانني سبتمرب ومرورا
ال ريب يف أ ّن التّسلسل
ّ
برتويج املنشور "هذا أو الطّوفان" وانتهاء باحملاكمة ،كان احمل ّد د املباشر
احملرك
حممد طه ،لكنّه ال يرقى إىل مستوى العامل
ملآل حممود ّ
األساسي ّ
ّ
قايف أش ّد
ريف والثّ ّ
السياقينْ الظّ ّ
حنو اإلعدام ،بل مثّة عوامل أخرى ثاوية يف ّ
مدعاة إليه ،يتطلّب حبثُها النّفا َذ إىل ما وراء سطح الوقائع.

رفي
ّ .II
السياق الظّ ّ
حممد طه وجرى يف ظلّه
ارخيي ا لّذي اكتنف حممود ّ
ا تّسم الظّرف التّ ّ
وسل باملشنقة
إعدامه بأحوال
ّ
خاصة وإشكاليّات طارئة غ ّذ ت أسباب التّ ّ
يف مواجهة رجال فكر من عيار صاحب "الفكرة اجلمهوريّة" .وليس
كل كبرية وصغرية من خصائص
من أولويّاتنا يف هذا العمل اإلتيان على ّ
يهمنا فقط أن نستبني فاعليّته يف دوران عجلة
ذلك الظّرف ،وإ نمّ ا ّ
األحداث .وهلذا نقتصر على عنصر واحد منه ،وهو إشكاليّة ال ّد ستور
يف صلتها باملسألة ال ّد ينيّة.
السودانيّة مل تكن
من الالّفت للنّظر أ ّن نشأة األغلب
ّ
األعم من األحزاب ّ
مبنأى عن اإلسالم ،فعلى تشبّعها باألفكار احلديثة ،كان أثره جليّا يف مسار
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األحزاب الطّائفيّة  ،191رغم كوهنا مل �تَبنْ ِ مشروعيّتها على قاعدة منه،
يوعي االستثناء الوحيد ا لّذي أقام وجوده مبعزل عنه ،192
ويُع ّد احلزب ّ
الش ّ
وربمّ ا يرجع ارتباط غريه من خمتلف اجملموعات احلزبيّة بال ّد ين إىل جت ّذ ر
السودانيّة.
املكون
اإلسالمي يف ّ
ّ
الشخصيّة ّ
ّ
يين مل يزل يستشكل منذ مخسينات القرن العشرين على
بيد أ ّن ّ
الشأن ال ّد ّ
السطح مع انزعاج
أدىن تقدير ،وبدأت مالمح استشكاله تطفو على ّ
زعيمي الطّريقتني ّ
الصوفيّتني األكثر تأثريا وقتئذ يف التّديّن ّ
السوداينّ
ْ
السياسيّة العلمانيّة إثر إجراء االنتخابات الربملانيّة
من صعود القوى ّ
املهدي رمز حركة املهديّة
الرمحان
ّ
أواخر عام ثالثة ومخسني ،نعين عبد ّ
املريغين رافع لواء الطّريقة اخلتميّة ،اللّذين ترمجا انزعاجهما عمليّا
وعلي
ّ
ّ
بالتقائهما يف شهر نوفمرب من سنة مخس ومخسني لتنسيق املواقف حيال
الصاعدة .193
تلك القوى ّ
األساسي حلالة االستقطاب املتزايدة
ومثّلت قضيّة ال ّد ستور اجمللى
ّ
ياسي على وجه
حول منزلة ال ّد ين يف احلياة االجتماعيّة ويف اجملال ّ
الس ّ
191
الصوفيّة ،وأشهرها
السودان على اجملموعات احلزبيّة املرتبطة باجلماعات ّ
أُطلقت صفة "األحزاب الطّائفيّة" يف ّ
عمق يف
حزب ّ
ادي الّذي حظي بدعم اخلتميّة (للتّ ّ
الوطين االتحّ ّ
األمة الّذي نشأ يف رحم حركة املهديّة ،واحلزب ّ
تفاصيل تأسيس احلزبني ميكن النّظر يف :بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،صص.)103 ،85-79
192
السودانيّة :دراسة حلاالت
الوليد مصطفى عبد ّ
العريب هبيئة اإلذاعة الربيطانيّة للقضايا ّ
الرمحان ،تناول القسم ّ
ال ّشريعة اإلسالميّة وحرب اجلنوب وحقوق اإلنسان « ،»1993-1986مركز البحوث وال ّدراسات اإلفريقيّة
الرجوع إىل :بيرت
جبامعة إفريقيا العامليّة  ،1997ص .64وللوقوف على ظروف تأسيس احلزب ّ
يوعي ميكن ّ
الش ّ
ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،صص.99-98
 193بيرت ودوارد ،املصدر نفسه ،ص.110 ،105
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اخلصوص ،فقد طرحت حركة اإلخوان املسلمني ،يف العام نفسه ا لّذي
اإلسالمي "،
شهد لقاء اخلصمني اللّدودين املذكورين ،فكرة "ال ّد ستور
ّ
الشعب
عرب تشكيل "اجلبهة اإلسالميّة لل ّد ستور" ،وعمدت إىل تعبئة ّ
السوداينّ إلجازته ،إ الّ أ ّن استيالء اجليش على دواليب احلكم سنة مثان
ّ
ومخسني ،قطع عليها الطّريق ،لتعود الفكرة عينها إىل الربوز عام أربعة
عودها بفعل "جبهة
وستّني ،عقب سقوط النّظام
العسكري  ،وكان ْ
ّ
جرت األحزاب التّقليديّة إىل مسايرهتا يف رفع
امليثاق
اإلسالمي " ا لّيت ّ
ّ
194
اإلسالمي ومواجهة رافضيه من اجلنوبيّني واليساريّني .
شعار ال ّد ستور
ّ
وربمّ ا مل يجُ ِ
اإلسالمي
اف الواقع من رأى من الباحثني أ ّن التّلويح بال ّد ستور
َ
ّ
العسكري ا لّذي ج ّد عام تسعة وستني
كان من دواعي االنقالب
ّ
يوعي وعموم اليساريّني والقوميّني
بقيادة جعفر منريي وتأييد احلزب ّ
الش ّ
ستوري وطبيعة
العرب  ،195فاإلقدام على هذه اخلطوة يف أوج املأزق ال ّد
ّ
اجنر عنها من ضرب لل�تّيّا رات اإلسالميّة معطيات
القوى املؤيّدة هلا وما ّ
أهم
ّ
الرأي ،السيّما إذا وضعنا على حممل االعتبار أ ّن من ّ
ترجح ذاك ّ
الشريعة عند صياغة دستور
مخُ رجات االنقالب املذكور استبعاد مسألة ّ
ثالث وسبعني ال ّد ائم .196
السياسيّة املتسارعة أفضت إىل وضع تلك املسألة على
ّ
لكن التّ ّ
طورات ّ
الطّاولة من جديد ،تبعا ال تّفاقيّة مصاحلة وطنيّة عقدها نظام منريي ،سنة
194
الرمحان ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.65-64
 195الوليد مصطفى عبد ّ
املصدر نفسه ،ص .65وملعرفة جمريات االنقالب املذكور ميكن العودة إىل :بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره،
ص ص.159-158
 196بيرت ودوارد ،املصدر نفسه ،ص.176
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سبع وسبعني ،مع اجلبهة الوطنيّة املعارضة ،وهذه مل تكن سوى جممع
ملختلف القوى اإلسالميّة والتّقليديّة ا لّيت ش ّكلت يف ما مضى اجلبهة
197
تطرقت اال تّفاقيّة إىل طرح موضوع
اإلسالميّة لل ّد ستور  ،فال غرو أن ّ
وتكونت جلنة ملناقشته  ،198لينتهي األمر بعد
ستوري
اإلصالح ال ّد
ّ
ّ
الشريعة اإلسالميّة.
سنوات قليلة إىل إعالن منريي قوانني ّ
احملركات
إذن ،كانت قضيّة ال ّد ستور يف ارتباطها باملسألة ال ّد ينيّة من ّ
ياسي طوال فرتة ثالثينيّة ،مبتدؤها عام مخسة ومخسني
األساسيّة للفعل ّ
الس ّ
ا لّذي شهد ،يف ما شهد ،اقرتاح اجلمهوريّني ما أمسوه «أسس دستور
اإلسالمي » كما يرونه  ،199ومنتهاها
السودان» باعتباره «أسس ال ّد ستور
ّ
ّ
الشريعة اإلسالميّة.
حممد طه حتت طائلة تطبيق ّ
يوم إعدام زعيمهم حممود ّ
وربمّ ا كان من األسباب املهيّئة ملصريه هذا معارضته القويّة لفكرة ال ّد ستور
اإلسالمي بقيادة حسن
اإلسالمي ا لّيت اتخّ ذهتا شعا را هلا جبهة امليثاق
ّ
ّ
اإلسالمي املزيّف" يف
التايب ،ومن شأنه مع مقرتحها وصمه بـ"ال ّد ستور
رّ
ّ
200
اإلسالمي اإلنساينّ" .
مقابل طرحه ال ّد ائر على فكرة "ال ّد ستور
ّ
حممد طه سنة
اجلمهوري
ويف هذا اإلطار من التّناقض
اجلبهوي أ لّف حممود ّ
ّ
ّ
اإلسالمي يف ميزان
مثان وستّني كتيّبا حيمل العنوان« :زعيم جبهة امليثاق
ّ
وجلي من عنوانه أ ّن مدار كالمه
(  )1الثّقافة الغربيّة (  )2اإلسالم»،
ّ
الرمحان ،مرجع سبق ذكره ،ص.65
 197الوليد مصطفى عبد ّ
 198بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،ص.176
السودانّ ،أم درمان ،ط ،1968 ،2مق ّدمة الطّبعة الثّانية ،ص.5
 199حممود ّ
حممد طه ،أسس دستور ّ
حممد محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.19
ور
الن
و
طه
د
حمم
حممود
 200أمساء
ّ ّ
ّ
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التايب ا لّذي كان قد أصدر كتيّبا ،هو اآلخر ،بعنوان
فيه على حسن رّ
«أضواء على املشكلة ال ّد ستوريّة» ،رأى فيه اجلمهوريّون تربيرا لتعديل
دستوري أدخلته اجلمعيّة التّأسيسيّة – أي الربملان يف ذلك الوقت – على
ّ
ملكونات جبهة امليثاق
ّ
ماد ة تتّصل حبماية احلقوق األساسيّة ،ىّ
حت يتسنىّ
ّ
201
السوداينّ وطرد ّنوابه من الربملان .
حل احلزب ّ
يوعي ّ
اإلسالمي ّ
الش ّ
ّ
وعلى هذا يبدو حتالف جعفر منريي مع اإلسالميّني  -والسيّما حسن
التايب ا لّذي يقول ودوارد إ ّن التزامه باملصاحلة كان واضحا وقويّا ،إذ
رّ
رأى فيها فرصة لبناء تنظيم اإلخوان املسلمني برعاية النّظام احلاكم ،وإ نّه
الشريعة
هائي املتعلّق بتطبيق ّ
وضع برناجما طويل املدى لتحقيق هدفه النّ ّ
وإقامة الد ولة اإلسالمية 202
املمهدات ا لّيت
ّ
 يبدو ذلك التّحالف من ّّ
حممد طه.
السياسيّة سبل تدبري حماكمة حممود ّ
للسلطة ّ
يسرت ّ
ّ
واحلدثي ارتباطا جدليّا كان شأنه
ريف
السياقان الظّ ّ
من هذا الوجه ارتبط ّ
ّ
ط توتّر العالقة بني
أن ساهم بقدر ما يف دفع األفعال وردودها على خ ّ
ياسي إىل نقطة الالّرجعة ،وال مرية يف أ ّن وقود
حممود طه والنّظام ّ
الس ّ
قايف  ،فال حيويّة هلا يف غياب فاعليّته،
السياق الثّ ّ
هذه اجلدليّة كامن يف ّ
طحي
أل نّه مثوى بُىن اجملتمع العميقة حيث العوامل اخلفيّة املكيّفة ّ
للس ّ
العرضي من الظّروف والوقائع.
ّ

 201املصدر نفسه ،ص ص.22-20
 202بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،ص.176
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قافي
ّ .III
السياق الثّ ّ
قايف التّديّن السّنيّّ  ،وليس مرادنا بالنّعت "سنيّّ "
من ّ
السياق الثّ ّ
مقومات ّ
كمي  ،وإ نمّ ا غاية مقصدنا
ال ّد اللة ال ّد ينيّة ّ
صنيفي احلُ ّ
الشائعة ذات البعد التّ ّ
ٍ
ما انبنت عليه احلضارة العربية اإلسالمية من نظام معرفة سائد ور ٍ
اسخة
ّ
ّ
أركا نُه صلب العلوم املتّصلة بال ّد ين رسوخها يف سائر جماالت الثّقافة.
السابق خصيصة اخلصائص يف
وغين عن البيان أ ّن النّسج على املنوال ّ
ّ
كل ما هو سنيّّ باملعىن املذكور ،وهلذا تتّسم العلوم ال ّد ينيّة بقدر عال
ّ
ظل
السنّة املعرفيّة ّ
السكونيّة كلّما قويت شوكة ّ
من ّ
السائدة ،والسيّما يف ّ
للسياق ا لّذي اقرتنت به بعثة
الرسالة ّ
االرهتان ،على صعيد فقه ّ
احملمديّةّ ،
مهم يف الفهم السّنيّّ للقرآن،
الرسول ،ناهيك أ ّن أسباب النّزول عنصر ّ
ّ
السياقات منقض ،خالفا لسياقات التّل ّقي
وال خيفى أ ّن هذا النّوع من ّ
نيب اإلسالم،
ا لّيت ال ّ
تنفك تتج ّد د مع تعاقب أجيال املتل ّقني ملا أُرسل به ّ
تطور احلياة البشريّة والوعي اإلنساينّ مع تراكم التّجارب واملعارف.
حبكم ّ
السابع وفق
وسيادة نظام
ّ
هين لعرب القرن ّ
معريف  ،يكاد ال يتع ّد ى األفق ال ّذ ّ
امليالدي  ،قمني بأن حيكمه ضابط إليقاع الفكر من جنس ثنائيّة
التّقومي
ّ
املرة ،والبدعة على اعتبارها
الفقهي
السنّة ،طبق االصطالح
اإلسالمي هذه ّ
ّ
ّ
ّ
ضاللة .وتنبين هذه الثّنائيّة على تسليم ،واع أو غري واع ،بأ ّن اخلطاب
ِ
اس ال حيتمل غري معىن واحد
للرسول ّ
اإلهلي ا لّذي أُوكلت ّ
مهمة تبليغه النّ َ
ّ
املتصوفة –
الصحيح وما عداه ضالالت ،وحتت وقعها تش ّكلت عالقة
هو ّ
ّ
الكرونولوجي أعاله –
حممد طه أحدهم على ما يكشف العرض
وحممود ّ
ّ
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املعريف السّنيّّ  ،فمن تسنّن منهم يف أسلوب التّفكري وهيئة التّديّن
بالنّظام
ّ
بالرضى والقبول ،ومن عدل فيهما عن
�تُلُقِّي من سدنة ذاك النّظام ّ
النّمط املستحكم قيد أمنلة اعتربوه مبتدعا أو مرت ّد ا.
يتنزل ،بوجه من الوجوه ،إعدام صاحب الفكرة اجلمهوريّة،
يف هذا اإلطار ّ
203
«الرسالة الثّانية من
كل الغرابة»  ،عن ّ
إذ انزاح هذا حبديثه« ،الغريب ّ
اإلسالم» ،انزياحا يعسر أن تتساهل معه ال ّذ هنيّة الغالبة .وليس عجيبا
السنّةُ املعرفيّة ،عرب جتلّياهتا املختلفة
أن تتص ّد ى ألفكاره غري التّقليديّة ّ
مرة
من أفراد ومجاعات
ومؤسسات ،فقد ّ
ّ
قبل  ،غري ّ
كشرت عن أنياهبا من ُ
ويف  ،بدءا باحلالّج
وبأشكال خمتلفة ،حيال أسالفه من أهل الطّريق ّ
الص ّ
(ت  309ﻫ) ا لّذي كان ّأول صرعاها منهم .واستقراء وقائع حمنهم
منذئذ يثبت أ ّن أكرب خطر يته ّد د املث ّقفني االنزياحيّني تناغم املصلحة
السنوات
قايف  ،وذلك
ّ
السياق الثّ ّ
بالضبط ما حصل يف ّ
السياسيّة مع ّ
ّ
السائد يف
األخرية من فرتة حكم جعفر منريي ،فقد َم َ
اهى منط التّديّن ّ
بعد .
ويف املتسنّن على وجه اخلصوص ،مثّ يف جماله اإلخواينّ من ُ
مظهره ّ
الص ّ
ضي بني حممود طه وإخوانه
إذن ،لئن كان ّ
الصراع يف وجهه َ
العر ّ
اجلمهوريّون من جهة وجعفر منريي ونظامه من جهة أخرى ،فإ نّه يف
اجلوهري بني نزعتني من نزعات التّديّن ،إحدامها نزعة س�نّيّة نقالنيّة
عمقه
ّ
203
الصادرة يف شهر أكتوبر من عام
«الرسالة الثّانية من اإلسالم»ّ ،
العبارة من مق ّدمة الطّبعة الثّالثة لكتابه ّ
مستقبلي لإلسالم ،مصدر سبق
حممد طهّ ،الرسالة الثّانية من اإلسالم ،ضمن :حنو مشروع
( 1969انظر :حممود ّ
ّ
أهم مؤلّفاته يف ما يتّصل بدعوته اجلمهوريّة ،بل هو بالنّسبة إليها «الكتاب
ذكره ،ص ،)81وهذا املصنَّف من ّ
الرابعة (انظر :املصدر نفسه ،ص.)71
طبعته
مة
د
األم» على ح ّد عبارة مؤلِّفه نفسه يف مق ّ
ّ
ّ
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وثانيتهما اعرتاضيّة انزياحيّة .وعلى هذا يندرج إعدام أستاذ اجلمهوريّني
يف مسار طويل من جدليّة النّزعتني يعود جبذوره إىل قرون خلت ،إذ
صوف أوضح جمايل االنزياحيّة
نبعت طريقة تفكريه عن أصول صوفيّة ،والتّ ّ
يف احلضارة العربيّة اإلسالميّة ،ويستم ّد وجاهته من طبيعة ال ّذ هنيّة السّ�نّيّة
للشريعة اإلسالميّة ،فهذه يف
صور
اجلاليل ّ
ا لّيت من أخطر خصائصها التّ ّ
ّ
املتخيَّل السّنيّّ تكاد ال تتع ّد ى أحكام احلدود من إعدام ورجم وقطع
يد وأمثال ذلك ممّا أسفرت عنه جتربة تطبيقها على عهد منريي بأشكال
التايب ا لّذي يُعت َقد على نطاق
صادمة للوعي
حت أ ّن حسن رّ
اجلمعي  ،ىّ
ّ
ترد د
برمتها ،يذكر بيرت ودوارد من شأنه كونه ّ
واسع أ نّه وراء تلك التّجربة ّ
يف حضور تنفيذ األحكام ،رغم تشجيعه أنصاره على ذلك ،وملا شاهد
ّ
عملية برت األيدي أ ِ
ُغمي عليه ونُِقل إىل املستشفى .204
ّ
ٍ
مقرتن
مناخ من العنف والقمع
ال تعدو قسوة املشاهد ا لّيت تزامنت مع ٍ
اجلاليل الواسم
الشريعة اإلسالميّة إ الّ تعبريا عن الطّابع
بدعوى تطبيق ّ
ّ
القوة
للنّظرة السّ�نّيّة إىل
املشرع (اللّه) ،املختزلة صفاته ،عمليّا ،يف ّ
ّ
كالرمحة والعدل .ولقد
اجملردة إيّاه من ّ
الصفات اجلماليّة ّ
واجلربوتّ ،
صوف منذ إرهاصاته األوىل بتوسيع أفق النّظر يف
تعلّقت مهم أهل التّ ّ
املعريف السّنيّّ من اخلوف،
عالقة العبد باملعبود ،بنزع ما طبعها به النّظام
ّ
وبإضفاء قيمة احملبّة عليها ،انسجاما مع صفات اللّه اجلماليّة .ويف
حممد طه على النّاس بفهمه
وجه ّ
هذا اإلطار من التّ ّ
ويف طلع حممود ّ
الص ّ

 204بيرت ودوارد ،مصدر سبق ذكره ،اهلامش 42من الفصل اخلامس ،ص.297
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رد ة
اخلاص لإلسالم
ّ
وللشريعة اإلسالميّة على وجه اخلصوص ،فكانت ّ
ّ
برد ته.
قايف يف حمطّتني من حياته ،عرب احلكم ّ
السياق الثّ ّ
فعل ّ

.1. III

الر ّدة األولى (:)1968
قافي في محكمة ّ
ّ
السياق الثّ ّ

قايف عن فاعليّته يف هذه احملاكمة من خالل ثالثة عناصر،
رّ
السياق الثّ ّ
عب ّ
مهمة احلكم على حممود طه
أحدها طبيعة اهليئة القضائيّة ،فقد أُوكلت ّ
الشرعيّة" يف
إىل حمكمة من صنف ما اصطُلح على تسميته بـ"احملاكم ّ
مقابل "احملاكم املدنيّة" ا لّيت مل تكن تعكس ،زمنئذ ،ثقافة اجملتمع من
االنزياحي وفهمه لل ّد ين ،ش ّد د
حيث بنيته العميقة .وانسجاما مع نزوعه
ّ
صاحب الفكرة اجلمهوريّة دعوته إىل إلغاء ازدواجيّة القضاء ،واستهدف
الشرعيّني حبملة قويّة مدارها على مطلب تصفية حماكمهم يف
القضاة ّ
رد ا على احملاكمة ،عددا
سبيل توحيد القضاء ،وأصدر حزبه ،يف ما يبدو ّ
الشرعيّة» .205
من املنشورات حتت عنوان مباشر ،هو «تصفية احملاكم ّ
أخص خصائص
ّأما العنصر الثّاين فاستدعاء آليّة "احلسبة" ا لّيت تُع ّد من
ّ
واملالحظ أ ّن استعماهلا يف قضيّة حممود طه ال يناسب
الثّقافة اإلسالميّة،
َ
مهامها موضوع
طي تعريفها لدن ابن خلدون ا لّذي مل يدرج يف ّ
ما ورد ّ
ال ّد عوى سبب احملاكمة ،وإ نمّ ا حصر وظيفتها يف التّص ّد ي باملنع والتّأديب
جاري والتّدليس واملضايقة
والتّعزير لظواهر اجتماعيّة من نوع
ّ
الغش التّ ّ
ميت بصلة إىل املسائل الفكريّة واآل راء
على الطّرقات وأشباه ذلك ممّا ال ّ
205
حممد محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.17
حممد طه والنّور ّ
أمساء حممود ّ
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206
قايف استحالت أداة من أدوات
السياق الثّ ّ
االعتقاديّة  ،لكن بفعل ّ
الفردي على إيقاع التّديّن السّنيّّ .
ضبط التّديّن
ّ

وشهود مها ،فهؤالء من
الشيخان اللّذان تق ّد ما بال ّد عوى
وثالثة األثايف ّ
ُ
السائدة ،إذ ينتمون إىل جبهة امليثاق
السنّة املعرفيّة ّ
أحدث تعبريات ّ
الشيخ
اإلسالمي على رواية أمساء حممود طه ،ا لّيت ذكرت من ضمنهم ّ
ّ
جمرد إدالء برأيه يف
عطيّة ّ
حممد سعيد ،وقالت إ ّن شهادته مل ْتع ُد كوهنا ّ
207
حممد
أفكار أبيها ّ .أما ذانك ،رافعا ال ّد عوى ّ
الشيخان األمني داؤود ّ
208
حتركا بدفع من
وحسني ّ
السنّة املعرفيّة ّ
حممد زكي  ،فمن حرس ّ
السائدة ّ
قايف بصفتهما فقيهني.
السياق الثّ ّ
موقعهما يف ّ

.2. III

الر ّدة الثّانية ()1985
قافي في محكمة ّ
ّ
السياق الثّ ّ

القضائي يف رئاسة
تكشف أمساء حممود طه أ ّن النّيل أبا قرون ،املستشار
ّ
اجلمهوريّة يوم أُعدم والدها ،ما إن حصل على منشور اجلمهوريّني "هذا أو
حت أرسل مذ ّكرة إىل منريي ،يقول فيها« :منحونا فرصة تاريخيّة
الطّوفان" ىّ
209
قايف عندما
بالسياق الثّ ّ
لمحاكمتهم»  .وتتّخذ هذه العبارة بعدا يتّصل ّ
نعلم أ ّن ذاك املستشار عينه كان – على ما تروي ابنة حممود ذاهتا –
«الرّد ة»
واحدا ممّن بعثوا "أدبيات إسالميّة غابرة ومصطلحات نافقة مثل ّ
206
الرمحان بن خلدون ،املق ّدمة ،ال ّدار التّونسيّة للنّشر ،تونس
للتّدقيق يف ّ
مهام احلسبة ميكن النّظر يف :عبد ّ
 ،1993ص ص.281-280
207
حممد محد ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
ور
حممد طه والنّ ّ
 208أمساء حممود ّ
املصدر نفسه ،ص.8
 209املصدر نفسه ،ص.57
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و«احلرابة» و«االستتابة»"  .وال ختفى داللة أمثال هذه املصطلحات على
ياسي
متثّل السّ�نّيّني
اجلاليل ّ
للشريعة اإلسالميّة ،ما يفيد أ ّن العقل ّ
ّ
الس ّ
آنئذ ،يف ما يتعلّق بأمر صاحب الفكرة اجلمهوريّة ،مل يكن بعيدا عن
ال ّذ هنيّة الغالبة على الثّقافة العربيّة اإلسالميّة.
قد حيلو ألمساء حممود طه ولغريها تفسري ما حدث ألبيها بـ«نظريّة
كل الوجاهة بالنّظر إىل ظاهر الوقائع ،بيد
املؤامرة»  ،وهو تفسري وجيه ّ
السنّة املعرفيّة
أ ّن الغوص يف ما وراء سطح األحداث يوقفنا على مكر ّ
لتطل برأسها ومتارس
تفوت الفرص املواتية
يف ال ّذ ود عن محاها ،إذ ال ّ
ّ
سطوهتا ،مثلما حصل أثناء احملاكمة األخرية من مسلسل احملاكمات ا لّيت
السودان .ذلك أ ّن اعتقاله مل يرتبط ،يف بادئ
طالت زعيم اجلمهوريّني يف ّ
الرّد ة عن اإلسالم ،وإ نمّ ا استند إىل هتمة "إثارة الكراهيّة
األمر ،بتهمة ّ
ض ّد ال ّد ولة" ،وعلى هذا األساس كانت اإلدانة يف احملكمة االبتدائيّة،
إ الّ أ ّن إحالة القضيّة على حمكمة االستئناف ،دون أن يستأنف املدان،
الشرعيّة عام مثانية وستّني
انتهى باملطاف إىل بعث ما صدر عن احملكمة ّ
ليكون مرتكزا إضافيّا إلنفاذ قرار احملكمة االبتدائيّة القاضي باإلعدام .

 210املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
211
القضائي لرئيس اجلمهوريّة
الصفحة ذاهتا من املصدر نفسه ،مثال ،أين تقول أمساء« :هكذا تآمر املستشار
يُنظر ّ
ّ
مكون من صفحة واحدة».
مع ر
212ئيس مجهوريّته على نفر من املواطنني يدلون برأيهم يف شأن ّ
عام ،يف منشور ّ
املصدر نفسه ،ص.25
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بث متلفز ومذاع يوم
ومل يكن منريي ليؤيّد احلكم بإعدام حممود طه ،يف ّ
السابع عشر من جانفي سنة مخس ومثانني  ،213لوال يقينه أ ّن ذلك يلقى
ّ
قليدي ،
الت
ن
دي
الت
أهل
مشاعر
ويدغدغ
ة
املعرفي
ة
ن
الس
سدنة
لدى
هوى
ّّ
ّ
ّ ّ ّ ّ
الشريعة
أولئك ا لّذين يرون يف تطبيق أحكام احلدود اآليةَ األمسى إلجراء ّ
احملمديّة ،وهلذا تعالت أصوات احلشد احلاضر منهم موكب اإلعدام
ّ
احلل » على ما وصفت من أحوال ذلك
هو
«اإلسالم
واهلتاف:
كبري
بالتّ
ّ
اليوم املشهود مراسلة صحيفة نيويورك تاميز األمريكيّة  .214ويف مواجهة
"الرسالة
السنّة كتب صاحب الفكرة اجلمهوريّة كتابه ّ
ذاك التّديّن وتلك ّ
تهُّ
بالرّد ة.
الثّانية من اإلسالم" ،وفيه عصارة ما ا م ألجله ّ

.IV

وفي
محمد طه واالنزياح ّ
محمود ّ
الص ّ

يكتسب االعتكاف ا لّذي تكلّفه حممود طه وخرج منه على النّاس
خاصة ،فهو مبثابة سعي التخّ اذ مسافة
بـ"الفكرة اجلمهوريّة" داللة رمزيّة
ّ
صويف  ،من أجل
املعريف السّنيّّ  ،يف منعرج
ذهنيّة ونفسيّة فاصلة عن النّظام
ّ
ّ
وجتسدت هذه القطيعة يف قوله برسالة ثانية
إحداث قطيعة معرفيّة معه،
ّ
بعد .
لإلسالم مل تبلغ التّمام ُ
حممد طه قد جتاوز أفق االنتظار السّنيّّ مبا أفصح عنه
ال ريب يف أ ّن حممود ّ
"الرسالة الثّانية من اإلسالم" ا لّذي صدرت طبعته
على صفحات كتابه ّ
األوىل يف شهر جانفي من عام سبعة وستّني وتسعمائة وألف ،ففي ذلك
تطمئن
الكتاب من اجل ّد ة والطّرافة ما ال يسع ال ّذ هنيّة املسكونة باملألوف أن
ّ
 213املصدر نفسه ،ص.27
 214املصدر نفسه ،ص.29
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له ،ومن أوجههما مذهبه إىل أ ّن اإلسالم رسالتان  :215رسالة نجَََزت
فأما النّاجزة يف رأيه فقد متّ يف ح ّقها التّبيني
نجز بعدّ ،
وأخرى مل تَ ُ
216
ِ
يب نفسه ومل
حممد ّ ،
بالتّشريع من قبَل النّبيّّ ّ
وأما الثّانية فأمجلها النّ ّ
الرسالةَ األوىل من تشريعات ،كتلك
ّ
يفصل منها إ الّ ما تُداخل فيه ّ
املنوطة بالعبادات واحلدود .217
وينبين مذهبه هذا على ثالث ثنائيّات أساسيّة
إ نهّ ا مفاتيح وفتوحات ،مفاتيح ضروريّة لفهم
أقل حظّها من
شأ نهُ ا أن ّ
توسع أفق النّظر سواء ّ

جيوز أن يُقال يف ح ّقها
فكره ،وفتوحات معرفيّة
الوجاهة أم عظُم ،وهي:

 1اإلسالم والتّاريخ
 2امل ّك ّي واملدينّ
والشريعة
السنّة ّ
ّ 3
.1. IV

اإلسالم والتّاريخ:

املتصوفة رأى حممود
يف تساوق مع فكرة وحدة األديان ا لّيت يقول هبا
ّ
حممد طه أ ّن اإلسالم دين البشريّة ،واحد يف أصله ،وما مثّة تباين
ّ
تطوره
يف
ه
منو
يواكب
يزل
مل
و
العقل،
بظهور
ظهر
ائعه،
ر
ش
يف
إ الّ
ّ
ّ
ظل يتقلّب يف
فمر بطور الوثنيّات البدائيّة
ّ
الطّويلّ ،
املتفرقة ،مثّ ّ
حت برزت الوثنيّات املتق ّد مة ،مثّ ما فتئ يطّرد به التّق ّد م
سلّم رّ
التقّي ىّ
حت تش ّكل يف صور ديانات التّوحيد الكتابيّة انطالقا من البعثة
ىّ
احملمديّة .218
سالة
الر
إىل
ووصوال
ة
العيسوي
ة
بو
بالن
ا
ر
ومرو
ة
املوسوي
ّ
ّ
ّ
ّّ
ّ
215
حممد طه ،الرسالة الثانية من اإلسالم ،مصدر سبق ذكره ،ص.147
 216حممود ّ
املصدر نفسه ،ص.149
 217املصدر نفسه ،ص.167
 218املصدر نفسه ،صص.142-141
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وإذ يُطلق صاحب الفكرة اجلمهوريّة على ال ّد يانات الكتابيّة الثّالث
اإلسالمي "  ،219يؤّكد كوهنا اندرجت يف صريورة تارخييّة يف
صفة "الثّالوث
ّ
مستوى التشريع ما برحت تتفاعل مع تطورات طبائع النفس البشرية 220
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
 ،ذلك أ ّن موسى أُرسل حينما كان اجملتمع بدائيّا غليظا والفرد َشك ًسا
سي ء اخللق قريب عهد بقانون الغاب ،وهلذا كان القصاص شريعة التّوراة،
ّ
فلم يكن ب ّد طورئذ من املعاملة باملثل ،نفسا بنفس ،وعينا بعني ،دون
اعتبار لقيمة العفو ،أل ّن هذه القيمة مل تكن ممّا يناسب طبائع اخللق يف
الزمان.
ذلك ّ
ماد يّة
رد فعل ،بروحانيّة مفرطة (من اإلفراط) مقابل ّ
ّأما عيسى فجاء ،يف ّ
مفرطة (من التّفريط) وجد عليها اليهود ،إذ انصرفت دعوته إىل تقدمي
ّ
حت بدت كأ ْن ال عناية هلا بتنظيم حياة اجملتمع ،مع أ نهّ ا
ة،
قي
ل
خ
وصايا
ُ
ىّ
ُ ّ
تناولت تشريع اليهود بقدر من التّطوير ،وإن كان ضئيال .وهكذا بُعث
البشري على قدر ما
التقّي
املسيح ليش ّد النّاس إىل طرف النّهاية يف رّ
ّ
ش ّد هتم التّوراة إىل طرف البداية.
دي  ،على ما يرى حممود طه ،إ الّ تتوجيا
وما كان اإلسالم يف مظهره ّ
احملم ّ
توسط بني اإلفراط والتّفريط ،فجمع
للتّجربتني املوسويّة والعيسويّة ،إذ ّ
القرآ ُن إىل اجلزاء ا لّذي هو من خصائص اليهوديّة خصيصةَ العفو املميّزَة
خيتص به الطّرفان ،كان ذا طرفني :طرف
للنّصرانيّة .وبصفته جامعا ملا
ّ
وعبت عنه اآليات املدنيّة ،وطرف إىل النّهاية أقرب
إىل البداية أقرب ،رّ
وعكسته اآليات امل ّكيّة.
 119املصدر نفسه ،ص.143
 220نعتمد يف ما يأيت من تفصيل هذه الفكرة على املصدر نفسه ،ص ص.147-144
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.2. IV

المدني:
الم ّك ّي و ّ

برمته
ظري ّ
صوف صرحه النّ ّ
استثمر حممود طه ثالثيّتني يقيم عليهما التّ ّ
– مها ثالثيّة اإلسالم واإلميان واإلحسان وثالثيّة علم اليقني وعني اليقني
الفقري فكرة
اإلسالمي عموده
تصور للتّديّن
ّ
ّ
وحق اليقني – يف بناء ّ
ّ
الك سباعي الد رجات 221
ِ
للس
مرقى
اإلسالم
كون
ارتأى
ه
ن
أ
ذلك
ر،
طو
ّ
َّ ّ
التّ ّ
ً ّ
الرسم البياينّ التّايل:
على ما ّ
يوضحه ّ
اإلسالم
علم ح ّ
ق
اليقين
علم عين
اليقين
   علم
  اليقين
اإلحسان
اإليمان
اإلسالم

221
"الرسالة الثّانية من اإلسالم" (يُنظر
صور ّ
عرض حممود طه هذا التّ ّ
مفصال يف مق ّدمة الطّبعة الثّالثة لكتابه ّ
املصدر نفسه ،ص ص.)84-82
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التقّي ،اختالف
ويف رأي صاحب الفكرة اجلمهوريّة ،ختتلف آخر درجات رّ
اهري  ،أي القول
مقدار ،عن أوالها ،إذ ال تتع ّد ى هذه االنقياد الظّ ّ
باللّسان والعمل باجلوارح ،وهلذا االعتبار هي دون اإلميانّ ،أما تلك
السّر
ظاهري
النّهائيّة فانقياد
ّ
وباطين  ،يعين استسالما للّه ورضا به يف ّ
ّ
ت املفضية
الس ّ
والعالنيّة ،وهبذه ّ
الصفة هي فوق اإلميان ،وعلى ال ّد رجات ّ
إليها قوام مرحلتني ،إحدامها مرحلة العقيدة وثالثيّتها اإلسالم واإلميان
األمة املوصوفة باملؤمنة.
الرسالة األوىلّ ،
واإلحسان ،وتقرتن هبا ّأمة ّ
وثانيتهما مرحلة احلقيقة وثالثيّتها علم اليقني وعلم عني اليقني وعلم
األمة املنتظَرة املنعوتة باملسلمة،
ّ
الرسالة الثّانيةّ ،
حق اليقني ،وقرينتها ّأمة ّ
وقد جاء طالئعها فرادى على مدى تاريخ البشريّة ،وهم األنبياء.
قسم من قسمي القرآن املعروفي ،222
كل مرحلة من اال ثّنتني
يوافق َّ
ٌ
يعب عن طور اإلسالم ،والعالقة
فاملدينّ يعكس طور اإلميان ،وامل ّك ّي رّ
بني القسمني يف حياة صاحب ال ّد عوة قوامها النّسخ ،ذلك أ ّن اإلمساح
السيف وأخواهتا
يب مب ّكة نسخته آية ّ
ا لّذي يسم اآليات املُْنزلة على النّ ّ
من املوحى إليه باملدينة تبعا إلساءة النّ ِ
حريّتهم بإصرارهم
صر َ
ف يف ّ
اس التّ ّ
ُ
223
فالضرورة اقتضت االنصراف عن األصول ال ّد ائرة عليها
على عاداهتم ّ .
احلريّة الفرديّة املطلقة املعتبرَ ة
ال ّد عوة ّ
احملمديّة يف طورها امل ّك ّي  -ويف مق ّد متها ّ
أصل األصول  224 -إىل الفروع ا لّيت كانت قطب رحى تلك
لدن حممود طه َ

 222يُنظر يف :املصدر نفسه ،ص.155 ،150
 223املصدر نفسه ،ص.157
224
احلريّة الفرديّة املطلقة يف اإلسالم ،ضمن
املصدر نفسه ،ص .156وحملمود ّ
مهم حول منزلة ّ
حممد طهكالم ّ
املصدر نفسه ،ص ص.103-101
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ال ّد عوة يف ظرفيّتها املدنيّة .وليس النّسخ يف منظار أستاذ اجلمهوريّني
إلغاء لتلك األصول ،وإ نمّ ا ال يعدو كونه إرجاء أماله نقص االستعداد
البشري  ،يف انتظار هتيّؤ ظرف تكون فيه البشريّة ،فرديّا ومجاعيّا ،على
ّ
إىل
الفرعي
من
ل
حو
الت
تتيح
ضج
الن
من
درجة
األصلي  ،225يعين من
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
السنّة.
ّ
الشريعة إىل ّ
.3.IV

السنّة وال ّشريعة:
ّ

السنّة داللة صوفيّة ،إذ
أضفى صاحب الفكرة اجلمهوريّة على مصطلح ّ
خاصة نفسه وقوله
يب يف
ّ
رأى أ ّن مفهومه ال يشتمل على غري عمل النّ ّ
ينم عن حال قلبه من املعرفة باللّهّ ،أما ما عدا هذا وذاك من أقواله
ا لّذي ّ
226
األمة أمر دينها فليس سنّة ،وإ نمّ ا هو شريعة .
وأفعاله املراد هبا تعليم ّ
هكذا محّل حممود طه ذلك املصطلح مدلوال أخالقيّا ،وال عجب ،فليست
املدنيّة ،يف رأيه وبال ريب ،إ الّ األخالق .وأكمل تعاريف األخالق عنده
يب
احلريّة الفرديّة املطلقة ،وهبذه اخلصلة
اختص النّ
ّ
صرف يف ّ
هو حسن التّ ّ
ّ 228
227
الرسالة الثّانية من اإلسالم .
ّ
حممد ،إذن هي سنّته ا لّيت ميثّل بعثها ّ
احلريّة الفرديّة املطلقة ضمن
ّ
صرف يف ّ
ينزل أستاذ اجلمهوريّني حسن التّ ّ
احلق والواجب وتوازن بني حاجة الفرد وحاجة
معادلة إسالميّة جتمع ّ
ِ
مبقابله
لكل فرد
بشري ال يؤخذ إ الّ
احلريّة املطلقة ّ
ّ
اجلماعة ،تلك أ ّن ّ
حق ّ
 225املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 226املصدر نفسه ،مق ّدمة الطّبعة الثّالثة ،ص.82
 226املصدر نفسه ،ص.88-87
227
الرابعة ،ص.74
املصدر نفسه ،مق ّدمة الطّبعة ّ
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ِ
احلر عن الوفاء هبذا الواجب
صرف فيها ،فإذا عجز ّ
واجب حسن التّ ّ
صاد ر حرّ�يّتُه يف احلدود ا لّيت عجز عنها بالقوانني ال ّد ستوريّة ا لّيت متلك -
تُ َ
والشيوعيّة  -القدرة على التّوفيق بني حاجة
للرأمساليّة ّ
يف اإلسالم وخالفا ّ
احلريّة الفرديّة املطلقة وحاجة اجلماعة إىل العدالة االجتماعيّة
الفرد إىل ّ
229
وحيد
الشاملة  ،إذ جعل التّ ُ
ّ
اإلسالمي شريعتَه تدور على تشريعينْ
ّ
ينسق عالقة
متمايزيْن لكنّهما متّصالن ا تّصال تكامل ،أحدمها تشريع ّ
ينسق عالقة
الفرد بالفرد يف اجملتمع،
ّ
ويسمى املعامالت ،وثانيهما تشريع ّ
عرف بالعبادات ،وهذه ال تكتسب قيمتها إ الّ بانعكاسها
الفرد بربّه ،ويُ َ
230
يف معاملة الفرد للجماعة .
قي باألفراد
ليس التّشريع ،بوجهيه ذينك ،سوى منهاج
ّ
تربوي غايته ّ
الر ّ
واجملتمعات من الغلظة واجلفوة إىل اللّطف واإلنسانيّة ،فال غرو أن يُ َّ
شد د
حسهم ،ويخُ فَّف أ نىّ ارتقت البشريّة يف
كلّما غلُظت أكباد النّاس وتبلّد ّ
مدارج اإلنسانيّة إىل ح ّد ال يحُ وج إىل التّشديد .ويف هذا يضرب حممود طه
مثلَ ْي اليهوديّة واإلسالم من ال ّد يانات الكتابيّة ،إذ لئن ا تّسمت األوىل
اختص الثّاين بالتّخفيف ملا
بش ّد ة على قدر غلظة النّاس حني ظهورها،
ّ
231
احلس .
جرد من بالدة
حصل من تق ّد م الفرد
ّ
البشري على طريق التّ ّ
ّ
يف هذا اإلطار من جدليّة الغلظة  /التّشديد واللّطف  /التّخفيف يضع صاحب
والر ّق وتع ّد د
الفكرة اجلمهوريّة خمتلف األحكام اإلسالميّة املتعلّقة باجلهاد ّ
 229املصدر نفسه ،ص.101
 230املصدر نفسه ،ص.100
 231املصدر نفسه ،ص ص.105-104
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الزوجات والطّالق واحلجاب وغري ذلك ممّا ال يندرج ،يف رأيه ،ضمن
ّ
232
أصول اإلسالم  ،فهي تكتسب وجاهتها ظرفيّا ،وتفقدها حني
السنّة باملعىن ا لّذي
تنتفي أسباهبا يف طبائع اخللق،
فتحل حملّها أحكام ّ
ّ
احلريّة املطلقة
الرسالة الثّانية من اإلسالمّ :
ضبطه هو نفسه ،أي أحكام ّ
والسفور وغري ذلك ممّا يع ّد ه أصوال
واملساواة التّ ّ
امة بني ّ
الرجال والنّساء ّ
233
حممد يف جتربته
يب ّ
يف اإلسالم  ،وما ّ
يتم ذلك إ الّ عرب االقتداء بالنّ ّ
اخلاصة.
الروحيّة املتميّزة وسريته ال ّذ اتيّة
ّ
ّ

خاتمة:
حممد طه يف نقله زاوية فهم
يكمن جوهر االنزياح ّ
ويف لدى حممود ّ
الص ّ
الزاوية
الوحي
اإلسالمي من سياق نزوله إىل سياقات تل ّقيه ،فمن هذه ّ
ّ
كل عصر
يصري الفهم مرتبطا خبصائص الظّروف املكتنفة للمتل ّقي يف ّ
ال حبيثيّات الوحي زمن نزوله حصرا ،ما يفتح أبواب حتيني دالالت
احملمديّة على إيقاع مستج ّد ات الواقع يف كا فّة املستويات النّظريّة
الرسالة ّ
ّ
والعمليّة ،وهذا ما عناه أستاذ اجلمهوريّني بقوله إ ّن القرآن متّ إنزاله ومل
السري يف مضمار استبيانه
سرمدي  .234إذن ،ال عجب
ّ
ّ
يتم تبيينه ،وإ ّن ّ
للرجل نفسه ،على ضوء زاوية الفهم هذه ،تبنيّ القضايا الطّارئة
تاح
أن
ّ
احلريّة املطلقة
ارخيي ا لّذي عايشه ،ويف مق ّد متها قضيّتا ّ
يف الظّرف التّ ّ
باعتبارها ضرورة فرديّة والعدالة االجتماعيّة بصفتها حاجة اجتماعيّة.
 232املصدر نفسه ،ص ص.166-156
 233املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 234املصدر نفسه ،ص.167
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ولقد متّ ذلك االنزياح عرب إعادة صياغة املفاهيم املتّصلة بشبكة
ويف على
ظري ّ
املصطلحات اإلسالميّة التّقليديّة عموما وباجلهاز النّ ّ
الص ّ
تصور جديد
وجه اخلصوص ،ليخلص صاحب الفكرة اجلمهوريّة إىل ّ
الرسالة الثّانية
لثنائيّة النّاسخ واملنسوخ لُبابه أ ّن النّاسخ فروع تُغين عنها ّ
من اإلسالم واملنسوخ أصول هتيّأت أحوال اإلنسانيّة اآلن الستئناف
الصاحل القائم على االشرتاكيّة
العمل هبا على درب حتقيق اجملتمع ّ
وال ّد ميقراطيّة وحمو الطّبقيّة .235
لكن ،ضيّق حممود طه على نفسه اخلناق هبذه املذهبيّة ،إذ فارق اللّيرباليّني
فتم إعدامه يف
وباين املاركسيّني ،فضال عن خمالفته سائر اإلسالميّنيّ ،
غياب استماتة حقيقية من ٍ
جهة ما جتنّبه مآله ا لّذي انتهى إليه ،وقد
ّ
السياقات
السياق الثّ ّ
قايف وفعاليّته يف توجيه ّ
أثبت ذلك املآل فاعليّة ّ
احلدثيّة والظّرفيّة ،ما يطرح تساؤال معرفيّا خيرج بالقضيّة من ضيق دائرة
السياسيّة إىل رحابة آفاق البحث
التّجاذبات اإليديولوجيّة والنّقاشات ّ
السياسيّة أو
السلطة ّ
العلمي  :أيّهما استدرج اآلخر ليضمن استمرارهّ :
ّ
قايف ؟
السياق الثّ ّ
ّ

 235املصدر نفسه ،صص.173-172
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محنة نصر حامد أبي زيد :الدين بين
الفهم والتوظيف
د .ناجي حجالوي

236

حت تعطيَه كلّك فإن أنت أعطيته كلّك فأنت
العلم ال يعطيك بعضه ىّ
من إعطائه لك البعض على خطر
(إبراهيم النّظّام)
الزمن مذهبا بل
حترم وحتارب مثّ تصبح مع ّ
تُع ّد الفكرة حينا ما كافرة ّ
عقيدة ختطو هبا احلياة خطوة إىل األمام (أمني اخلويل)
الرجال
القرآن بني د فّ ْيت املصحف ال ينطق وإ نمّ ا ينطق به ّ
(علي بن أيب طالب)
ّ
ِ
صالَ َح ْه
البالد
قام يف
خطيب ُموقِ ٌ
ظ َش ْعبَهُ يُِر ُ
يد َ
كلّما َ
ٌ
ٍ
يرد جمِ
ٍ
اضطهاد ٍ
اح ْه
فاتك
قميص
شائك ُّ
روحهُ
َ
ألبسوا َ
َ
الشايب)
(أبو القاسم ّ

 236أستاذ احلضارة العربية باجلامعة التونسية
122

25/04/2016 12:29:24

Mehna.indd 122

مدخل
عرف عن املف ّكر نصر حامد أيب زيد
تروم هذه ال ّد راسة املزيد من التّ ّ
يف شخصه ّأوال ويف أبعاده الفكريّة ثانيا مثّ الوقوف على معامل األزمة
تعرض إليها .ولئن بدت األزمة ثقافيّة فكريّة باألساس فإ نهّ ا
املفتعلة ا لّيت ّ
حت
ختفي وراءها انغالقا سياسيّا ولّد االستبداد يف مجيع هياكل اجملتمع ىّ
اجلامعي  ،وبدال من فتح آفاق االختالف
أضحى اجلامعي عينا على زميله
ّ
املفضي إىل التّوليد العقلي فإ نّه أضحى مدعاة إىل التفسيق والتّكفري.
والروحيّة ،فإ ّن االستبداد
وبدال من إخراج ال ّد ين خمرج القيم األخالقيّة ّ
األول
أخرجه خمرج التّقليد واجلمود واإلقصاء ونبذ اآلخر ،فكان اخلاسر ّ
عامة .وحنن إذ نضع هذه األزمة بني
هو اجملتمع بأسره واحلضارة بصفة ّ
يدي القارئ فلكي نشري بوضوح إىل أ ّن احلضارة ال تتق ّد م ما مل تتخلّص
من حجرات العثرة يف طريق التّجديد والتّنوير.

حياة نصر حامد أبي زيد
ولد بطنطا سنة  1943من عائلة فقرية ومل يستطع ال ّد راسة اجلامعيّة لذلك
حتصل على ليسونس يف اللّغة
جلأ إىل ديبلوم يف الالّسلكي سنة  .1960قد ّ
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حتصل على املاجستري يف احلضارة
واآلداب العربيّة سنة  1972وبعد ذلك ّ
اإلسالميّة  .1976مثّ أحرز على ال ّدكتوراه يف احلضارة اإلسالميّة .1979
قسرا إىل هولندا
ّ
احلر  .وسافر ْ
حتصل على جوائز كثرية كجائزة الفكر ّ
قضائي بالطّالق القسري.
صحبة زوجته ال ّدكتورة ابتهال يونس إثر حكم
ّ
ويف  5يوليو  2010غادر احلياة وقد ُد فن بقرية قحافة من مدينة طنطا.
كـتـبـه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

إشكاليّات القراءة وآليّات التّأويل
االتجّ اه العقلي يف التّفسري :قضيّة اجملاز عند املعتزلة
الشافعي وتأسيس اإليديولوجيّة الوسطيّة
اإلمام ّ
اخلطاب والتّأويل
دوائر اخلوف ،د راسة يف خطاب املرأة
نقد اخلطاب ال ّد يين
فلسفة التّأويل عند ابن عريب
القرآن :العامل بوصفه عالمة
األمة
اخلالفة وسلطة ّ
املرأة يف خطاب األزمة
السلطة ،احلقيقة
النّصّ ،
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ال ّدين بين الفهم والتّوظيف
إ ّن جدليّة التّفكري والتّكفري ذات أزمة يف املنطلقات وعقم يف النّتائج،
وهي تتجلّى من خالل حركات املصادرة لبعض املؤلّفات ا لّيت تصدر من
األمة وما
حني آلخر بدعوى أ ّن هذه املؤلّفات تصادر بدورها عقائد ّ
استقرت عليها العوائد .إ الّ أ ّن املصادرين جيدون أنفسهم يف مأزق ال
ّ
األول
مر ّ .
حيسدون عليه إذ أ نهّ م جيدون أنفسهم أمام أمرين أحالمها ّ
عما ال يرضونه من هذه اإلصدا رات
يتمثّل يف أ نهّ م إذا ّ
غضوا النّظر ّ
كل جهودهم لل ّذ ود
ديين حسب فهمهم إذ يُ ّ
سخرون ّ
سيكونون يف حرج ّ
وأما الثّاين فيتجلّى يف أن ال ُكتُب ا لّيت يقع التّص ّد ي هلا ،كثريا ما
عنه ّ
الشهرة واإلثراء
جتد سبيلها لالنتشار وجيد أصحاهبا النّصيب األوىف من ّ
بفضل الطّلب املتزايد على هذه األنواع املمنوعة من ال ُكتب.
أساس األمر أ ّن األستاذ نصر حامد أبا زيد أ لّف كتابه املعروف بعنوان
ص وق ّد مه على أ نّه إنتاج علمي يُعرض أمام جلنة علميّة لنيل
مفهوم النّ ّ
الشيخ جاد
الشيخ األكرب
باملؤسسة األزهريّة ّ
رتبة أستاذ تعليم عال إ الّ أ ّن ّ
ّ
امللف العلمي ا لّذي تق ّد م
احلق ملا أ راد أن يسرتشد برأي ثان يف موضوع
ّ
ّ ّ
الرأي الثّاين هو رأي ال ّد اعية
به األستاذ نصر حامد أبو زيد فكان هذا ّ
الصبور شاهني علما بأ ّن عبد
اإلسالمي واألستاذ بدار العلوم بالقاهرة عبد ّ
ص بعالمات
ّ
الصبور شاهني كان مسبوقا بقراءة شيخ َع ـلّم كتاب مفهوم النّ ّ
املقرر اجلديد
الرجل وزندقته .واجلدير باملالحظة أ ّن هذا ّ
ضاربة يف تكفري ّ
السابقة تتمثّل يف
هو صاحب سابقة مع صاحب
ّ
امللف العلمي ،وهذه ّ
الصبور شاهني مستفيدا من شركات ماليّة هي
عرض به ملّا ذكر عبد ّ
أ نّه ّ
125
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الشيوخ ض ّد ها فتاوى تفيد أ نهّ ا مضاربة
الريان ،أصدر أحد ّ
شركات ّ
الصبور
بالربا .وملّا سامهت هذه الفتاوى يف إفالسها انزعج عبد ّ
وتتعامل ّ
املقرر الفرصة
شاهني وعارض هذه الفتوى ون ّد د هبا فوجد حينئذ هذا ّ
ساحنة لالقتصاص من األستاذ الطّالب فوافق اال تهّ امات املعلنة يف هامش
الكتاب من قبيل "حيوان"" ،جاهل"" ،كافر" وأين هذه األحكام من
الصبور شاهني الكتاب  237وكتب تقريره
التّقييمات العلميّة .قرأ عبد ّ
احلق وطلب منه أن خيتفي الكتاب
الشيخ األكرب ّ
وقابل ّ
الشيخ جاد ّ
والتّقرير ال بسبب األخطاء العلميّة الواردة يف الكتاب وإ نمّ ا لسبب آخر
يتمثّل حسب تصرحياته أ ّن معارضة األزهر ستتسبّب يف أ ّن الكتاب
سيعرف انتشا را واسعا وأ ّن صاحبه سيصبح مليونريا يف ال زمن استثما را
الشيخ وأعرض عن األمر نزوال عند طلب
ملوقف األزهر فاستجاب ّ
الصبور شاهني .ومع ذلك تق ّد م نصر حامد أبو زيد مبل ّفه العلمي
عبد ّ
بالرغم من أ ّن عبد
إىل اللّجنة
ّ
املختصة بكلّيّة اآلداب جبامعة القاهرةّ ،
الصبور شاهني كان واحدا من أعضاء اللّجنة املكلّفة بالنّظر يف إنتاج
ّ
ص ا لّذي أثار جدال فيما سلف مل يكن
أيب زيد إ الّ أ ّن كتاب مفهوم النّ ّ
الصبور شاهني عن
املرة وملّا تساءل عبد ّ
واحدا من الكتب املق ّد مة هذه ّ
األمر أُخرب فيما أخرب أ نّه ُرقّي به إىل درجة أستاذ مساعد فاستغرب
يتضمن مثل هذه الكفريّات
استغرابا شديدا قائال" :يا للهول كتاب
ّ
التقية باعتبار أ ّن
رقّي به ".وال يخُ في هذا األستاذ تربيره إىل هذه رّ
التقية كانت مبفعول توصيات من خارج
هذه اللّجنة جلنة ماركسيّة وأ ّن رّ
أسوار اجلامعة ،وأ ّن نصر حامد هو أحد املاركسيّني فال غرابة حينئذ أن
 237حسب تصرحياته يف مقابلة تلفيزيونيّة على قناة اجملد حول هذه املصادرة ،التسجيل متوفّر على الرابط
.https://www.youtube.com/watch?v=uJ3NvnUXuFc
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يرقّى ويواصل شاهني ا تهّ ام بعض أعضاء اللّجنة بعدم اال طّالع على
ويظل
التقية
امللف العلمي من األساس املصاحب للموافقة على رّ
ّ
ّ
املرتشح إ نمّ ا هو خروج عن
متمسكا برأيه املتمثّل يف أ ّن ما كتبه
شاهني
ّ
ّ
صرح به شاهني يف هذه املقابلة التّلفزيونيّة
ال ّد ين .وليس خافيا أ ّن ما ّ
مرة يقول إ ّن الكتاب مليء بالكفريّات واخلروج من
مليء بالتّناقضات ّ
ومرة يذكر أ نّه التزم املالحظات العلميّة من قبيل هذا رأي أحد
ال ّد ين ّ
املستشرقني املارقني يف اهلامش .والغريب أ نّه ينسب إحلاق التّكفري بأيب
زيد إىل األستاذ شوقي ضيف ويذكر أ ّن شوقي ضيف القى ضغوطا
كبرية من املاركسيّني فأعلن انسحابه من هذه اللّجنة إرضاء هلم وفسحا
التقية.
للمجال أمام رّ
إ ّن هذه املعارك الطّاحنة معارك مغلّفة بالغطاء الثّقايف جندها متت ّد إىل ما
كان بني املنصور وابن املق ّفع ملا أ ُّول غزله حببّه للنّار وهي دعوى إلحراق
ّ
الرجل وكتابه فزاد إعدامه أدبه انتشا را .ومل يوافق مالك بن أنس أن يفرض
ّ
املوطأّ مذهبا رمسيّا مقابل إعدام الكتب الفقهيّة األخرى .وما مصادرة
فكر نصر حامد أيب زيد إ الّ حلقة من سلسلة مصاد رات مثل كتاب "يف
الرازق
ّ
لعلي عبد ّ
الشعر اجلاهلي" لطه حسني و"اإلسالم وأصول احلكم" ّ
الشيطانيّة" لسليمان
و"وليمة ألعشاب البحر" حليدر حيدر و"اآليات ّ
رشدي و"أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ .وإذ يشعر أصحاب ال�تّيّار احملافظ
حيمل وزارة الثّقافة املصريّة
أ ّن الثّقافة ّ
متأزمة فإ ّن عبد ّ
الصبور شاهني ّ
املسؤوليّة أل ّن املتح ّكمني يف دوائر القرار الثّقايف ماركسيّون علمانيّون.
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والعلمانيّة كلمة حسب رأيه خمادعة أل نهّ ا ت ّد عي احلياد أمام األديان.
واحلال أ نهّ ا مسؤولة عن الفساد الفكري والوقاحة والكفر واإلحلاد يف
اجملتمع . 238
إ ّن شاهني ينتهي إىل مسألة خطرية دون أن يقف على جوهر املسألة.
يشري إىل أ ّن اإلسالم وحده هو اهلدف ا لّذي تقع مهامجته من العلمانيّني
ويتجاهل أمريْن اثنينِ
موجه إىل نوع من الفهم املخصوص
األول أ ّن اهلجوم ّ
ّ
السياسي وليس اإلسالم يف ح ّد ذاته والثّاين أ ّن
لإلسالم وهو اإلسالم ّ
يسمي نفسه إسالميّا أل نّه هو
اإلساءة الكربى واألساسيّة تعود إىل من ّ
يسوق للتّعامل النّفعي مع ال ّد ين.
ا لّذي ّ
لكل 'جنابة
إ ّن جممع
 239البحوث اإلسالميّة ميثّل املصفاة ملا يُكتب رصدا ّ
يتذرع هبا
فكريّة'
ألجل التّ ّ
احلريّة ا لّيت ّ
طهر منها وضبطا حلدود ّ
كسرت حواجز
بعض املف ّكرين واألدباء .والغريب أ ّن الثّورة اإلعالميّة قد ّ
الرقابة واحلجابة.
ّ
إ ّن شاهني يسلب صفة املث ّقف من أمثال أيب زيد أل ّن الثّقافة لديه تعين
السلوك واملعرفة وهم
السلوك وهؤالء ال سلوك هلم وال رابط لديهم بني ّ
ّ
متناقضون يزعمون أ نهّ م مسلمون وليسوا مبسلمني وال يدري ال ّد ارس
القصد لديه من اإلسالم .هل هو التّسليم واالستسالم آل رائه وأفكاره
أم ماذا؟
إن األطروحة األساسيّة ا لّيت نادى هبا نصر حامد أبو زيد تتمحور حول
السلطة
حرر من سلطة النّص ىّ
حت وإن كان النّ ّ
ضرورة التّ ّ
ص مق ّد سا أل ّن ّ
 238انظر املقابلة التلفزيونية املذكورة.
239
الصبور شاهني يف املقابلة التلفزيونية املذكورة.
العبارة وردت على لسان عبد ّ
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ص علما بأ ّن القرآن
املقصودة هي قيمة مضافة من البشر إىل هذا النّ ّ
نص
لديه هو النّص املركزي املهيمن املسيطر على الثّقافة العربيّة وهو ّ
يؤسس نفسه دينا وتراثا يف الوقت ذاته .دينا من جهة مصدره اإلهلي
ّ
املفسرين باعتباره لغة يفهمها العقل البشري
وتراثا من جهة تناوله من
ّ
ومثل ذلك آدم بشر ُخلق من طني نفخ اهلل يف من روحه ومثله عيسى
بشر من جهة وكلمة اهلل ألقاها يف مرمي من جهة أخرى ويصدع نصر
واجلاد ة
الشاملة
حامد أبو زيد بال ّد عوى إىل أ ّن الوقت قد حان للمراجعة ّ
ّ
كل سلطة تعوق مسرية اإلنسان
حرر ال من سلطة النّ ّ
للتّ ّ
ص وحده بل من ّ
يف هذا العامل240 .
دعمها مبؤلّفات
أمام هذه األطروحة املركزيّة يف تفكري املف ّكر
املصري ا لّيت ّ
ّ
تصورات متج ّد دة اهنالت
عديدة تف ّكك املقوالت املركزيّة يف رّ
التاث وتبين ّ
حملمد جالل كشك
بعض املؤلّفات نذكر منها" :يف قراءة فكر التّبعيّة" ّ
و"قضيّة حامد أيب زيد واحنسار العلمانيّة يف جامعة القاهرة" و"نقض
كتاب أيب زيد ودحض شبهاته" لرفعت عبد املطلب و"أعالم وأقزام"
للسيد العفاين ،ومقالتان يف التّأويل" :معامل يف املنهج ورصد االحنراف"
ّ
لعواد
ّ
حملمد سامل أيب عاصي و"املعاد األخروي وشبهة العلمانيني" ّ
العنزري و"أنصار العلمانية يف العامل العريب واإلسالمي" لطارق منينه241 .
ّ

240
الزرييب" ،نصر حامد أبو زيد ونظريّة اهلرمنبوطيقا"www.bahzani.net ،
 241شادي ّ
الزيف واخلرافة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة،
انظر " نصر حامد أبو زيد ،التّفكري يف زمن التّكفري :ض ّد اجلهل و ّ
ط ،2سنة .1995
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الصبور شاهني ما اعتربه جتاوزا فكريّا من نصر حامد
لقد تل ّقف عبد ّ
وأذاعه من على منرب اجلمعة يف مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وهو
جامعي أل ّن جمال اجلامعة هو اإلقناع
جامعي ض ّد
مبر من
خلط غري رّ
ّ
ّ
وأما جمال اخلطب فهو التّأثري .وشتّان بني
واالختالف والتّجديد واجملادلة ّ
اخلطاب واخلطبة وهو عني االختالف بني مكان املعرفة والعلم ومكان
كل حال يتخلّى عن جامعيّته ا لّيت تقتضي وضع األمور
العبادة وهو على ّ
لكل مقام مقال .ويبدو أ ّن بريق النّار امللتهبة
مواضعها وإد راك أ ّن ّ
الصبور شاهني إىل
السياسي ووميضها هو ا لّذي دعا عبد ّ
من اإلسالم ّ
السهل عليه أن حيمل
التّشهري بتفكري أيب زيد على رؤوس املإل ا لّذي من ّ
والزيف واخلرافة على ح ّد
سالح التّكفري يف وجه التّفكري إعرابا عن اجلهل ّ
احلر  .إ ّن اجلدير بال ّذكر هو إذا
عبا رات املؤلّف ا لّذي جىن عليه تفكريه ّ
كان النّشطاء يف التّفكري يتحاملون على نصر حامد أيب زيد فإ ّن ذلك
متوقّع وال سيما إذا وقع استخدامهم وتوجيههم ّأما أن ينخرط القضاء،
من خالل بعض القضاة ،يف مثل هذا التّكفري وإصدار حكم يقضي
الرجل على زوجته ،بوصفه مرت ّد ا ،فذلك من باب األحكام
بفصل ّ
اخلرقاء ا لّيت تستند إىل فقه ظهر يف عصر غري العصر ويف مصر غري املصر.
إ ّن عزاء نصر حامد أيب زيد كامن يف أ ّن الفكر على طبيعته غري شبيه
حبياة أصحابه .ففي الوقت ا لّذي يضطهد فيه املف ّكر أو يعدم أو ينفى
ومترد.
فإ ّن الفكر ينتشر ويزدهر ملا يتّصف به الفكر من عناد ّ
لقد اندهش نصر حامد أبو زيد من االنتهازيّة ا لّيت طبعت بعض اإلسالميّني
ا لّذين يظهرون اإلسالم مبظهر االشرتاكيّة زمن سيادة االشرتاكيّة ويعلنونه
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السالم ويبدونه مدافعا عن
السالم ساعة تكون ّ
الريادة ألصحاب ّ
إسالم ّ
كل ذلك يساهم يف طمس معامل
امللكيّة الفرديّة زمن سيادة اللّيرباليّةّ .
والروحيّة .وعليه فقد انتقل
اإلسالم
احلقيقي املمثّل للطّاقة األخالقيّة ّ
ّ
242
ال ّد ين من مساحته من خالل فهمه وتدبّره إىل سوء استخدامه وتوظيفه .
إن الرتقية حينئذ تضحى جمرد قادح لنار مكتومة االنفاس تفجرت بني
معسكرين االول يفهم والثاين يقلد االول ينظر إىل االمام والثاين إىل
الوراء وهذه الوضعية الثقافية دعت أبا زيد إىل أن يكثف جهوده من أجل
مراجعة املسلمات الرتاثية ونقده إلحراز التقدم والرقي باألذهان سريا
على خطى ابن خلدون يف حتليله للظواهر وتذليل مشكالهتا حبثا وحتليال
ويف هذا الصدد دعا إىل أهم ما ميكن ان يضطلع بالنهوض باألوضاع
املعرفية وهو إصالح نظام التعليم يقول " ال بد من مراجعة أنظمتنا
التعليمية وضمان احلرية من أجل تنمية القد رات العلمية والفنية الذوقية
من أجل جتاوز أزماتنا"  243ويقول يف مقام آخر " :التّعليم هو مأساتنا
كل املراحل التّعليميّة من رياض األطفال إىل اجلامعة ويف
احلقيقيّة يف ّ
244
الرمزية
كل فروع املعرفة العلميّة واإلنسانيّة".
إ ّن الرتكيز على القيم ّ
ّ
للحضارة يفيد بأن التّكديس للمنتجات اآللية وااللكرتونية عمليّة غري
منفتحة وال منتجة لقيم احلرية واألفكار التنويرية مبا هي معادالت ذهنية
تقدمية تدفع باإلنسانية إىل االمام .

 242املصدر نفسه ،ص.22
 243املصدر نفسه ،ص26
 244كمال ّالرياحي ،نصر حامد أبو زيد :التّفكري يف وجه التّكفري ،منشوراتكارم الشريف ،تونس ،2014،ص.89
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يظل عزيز املنال طاملا استمرت اجلامعة تلوك
إ ّن هذا املطلب التنويري ّ
برامج متقادمة وجترت املقررات اجلاهزة وتتصدى إىل جهود التجديد
وهي هبذا االرتكاس تكرس العقل القياسي الناهض على التقليد الذي
ال يشهد له العقل السليم بالتأييد على حد عبارة الغزايل يف كتابه
املستصفى ،علما بأن النور ال يضر العيون السليمة وإمنا يزعج العيون
اليت تعاين من العشى.
إن املعركة املثارة حول ما أجنزه أبو زيد من مؤلفات تدور يف حقيقة
األمر حول قضية تتمثل يف رؤيتني متناقضتني إ زاء احلداثة واجلمود
الضامن للخروج من التخلف احلضاري يكون
ومفادها :هل أ ّن احلل ّ
ِ
االسالم ؟ إن أسلمة العصر حتيل على
يف أسلمة احلداثة أم يف حتديث
إلغاء التاريخ من أجل العودة بالوعي إىل القرن األول للهجرة باعتباره
حاويا للحقيقة الناجزة اجلاهزة على يد الصحابة والتّابعني واملهم أن
نشري إىل هذا الفهم األصويل القائم على الوهم واالدعاء ألهنا ت ّد عي
التماهي مع األصل النّقي اخلارج عن التاريخ واحلال أن األصل ال
يتكرر بل يستعاد خمتلفا يف نسخ متعددة ومتغايرة ألن املعاين تتزايد
وتتنوع وأما حتديث االسالم فهي فكرة تنهض على أن النص فضاء
داليل يتّسع إلمكانات متعددة ال تحُ صى وال تع ّد  ،فال جمال يف حقيقة
األمر إىل أن يك ّفر البعض البعض وال سيما أن حديثا إذا صح يقول
بأن اختالف األمة رمحة .فإىل أي مدى يظل هذا املعىن شعا را فارغا
وتظل املعارك ومهية
ال جيد له جذورا يف أرض الفكر والواقع املعيش
ّ
التخصص كالذي
التخصص وعدم
بني اإلسالميني والعلمانيني بدعوى
ّ
ّ
قاله حممد بلتاجي عميد الكلية لنصر حامد أيب زيد ما عالقة العربية
بالشافعي حني ألف كتابه "الشافعي وتأسيس االيديولوجية الوسطيةَ " وإذا
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كانت املعرفة ال تتجزأ فإن احلقيقة موزعة بني العلوم الشرعية وغري
يسمى يف الرتاث بعلوم املقاصد وعلوم الوسائل فال
الشرعية مما كان ّ
أفضلية لكليّة على كليّة وال شعبة على شعبة إال مبا تقدمه من معارف
تحُ ارب به اجلهل والزيف واخلرافة وتق ّد م وعيا يزيد من معرفة املرء لذاته
واملهم هو االهتداء إىل اإلجابة هل االسالم بوصفه إيديولوجيا حيقق هذه
األهداف أم االسالم بوصفه دينا؟
جمرد مسألة إيديولوجية هو
يبدو أن إخضاع اآلفاق ال ّد ينية الواسعة إىل ّ
بالرأي وحماولة فرض الفهم الواحد على
املسؤول األول على االستبداد َ
اآلخرين ومنه نبعت موجة التكفري يف حني أن صفة الكافر ال تطلق إال
يف جمال حمدود جدا .يقول أبو القاسم البٌسيت ما يلي «وربمّ ا ذكروا أن
مجيع الكفر ال خيرج عن اجلهل باهلل والتشبيه أو اخلروج من التوحيد أو
التجوير أو التظليم أو التكذيب كالثنوية أو النصارى وعبدة األوثان
فلخروجهم من التوحيد»  245وعليه فإن صفة الكفر ال يصح إطالقها
إال على منكري وجود اهلل أو الرسل أو مظهري العبادة لغري اهلل بل إن
البعض ذهب إىل اعتبار إن اجلهل باهلل مع التّمكن من املعرفة ووجوهبا
ال يعد كفرا وإمنا الكفر منه جهل خمصوص» 246
صرح أن اهلل
وعليه فمن ّ
على صفة من النّقص هو الكافر فالكفر حينئذ هو اجلحود وإنكار ما
عُرف ضرورة  247أو من أثبت قدميا سوى اهلل .
 245ابو القاسم البسيت ،كتاب البحث عن أدلة التكفري والتفسيق ،حتقيق وتقدمي ويلفرد مادلونك
وزابينه امشيتكه،منشورات اجلمل ،كولونيا ،2009 ،ط ،1ص ص.11-10
 246املصدر نفسه ،ص14
 247املصدر نفسه ،ص 28
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ويف املقابل يشري أبو القاسم ا لُبسيت إىل أن من ينسب الكفر إىل مؤمن
الرأي املخالف سعى
فقد فسق ومن مظاهر التّعصب الذي ال حيتمل ّ
أنصار التقليد وأصحاب اإلسالم السياسي إىل فرض مفهوم احلاكمية
على سبيل املثال ،فمن خيالف رأيهم يع ّد كافرا باهلل وهكذا أصبح رأيهم
مساويا لكالم اهلل وأقواله وهو عني اإلساءة للدين.
التويج لالجتهاد ال يستقيم حسب املقلدين مع ما فيه نص واحلال
إن رّ
أن االجتهاد ال يستقيم إ الّ مع ما فيه نص وما ليس فيه نص ال داعي
لالجتهاد فيه ألنه مباح أصال .لقد سعى اجملادلون لنصر حامد أيب زيد إىل
تفهمه وتفسريه وتأويله يف ضوء املعارف
تلوين النّص وتوظيفه بدال من ّ
اإلنسانية والفلسفية وتلك هي قضية التّوجيه املذهيب واإليديولوجي الذي
يسقط على النص ماال حيتمل ألن اخلطاب اإليديولوجي يخُ في ما بدا له
أن يخٌ في مما هو كائن ويٌبدي ما ينبغي له أن يبدي ممّا جيب له أن يقول.
وانطالقا مما استفاده نصر حامد أبو زيد من د راسته لعلم اخلطاب فإن
باحلد ة
خطابه ضد سلطة رجال ال ّد ين ورجال السلطة احلاكمة قد ارتسم
َ
والصرامة فرجال ال ّد ين انغلقوا على ذواهتم وأغلقوا باب االجتهاد .ورجال
السياسة واحلكام أغلقوا باب احلرية وكبتوا األنفاس واستخدموا القوة
املادية والقضائية ضد لكل نفس جتديدي .فأي حديث عن بذور التجديد
واإلبداع والتحديث يف ظل التقليد والقمع؟ إهنا حمنة مركبة متتد جذورها
شوه االستبداد املزدوج ال ّد يين
إىل اجلامعة وتتفرع يف جماالت اجملتمع .لقد ّ
حولت معرفة الرجال باحلق إىل
والسياسي أغلب القيم االنسانية النّبيلة إذ ّ
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الرجال املتحكمني يف
بالرجال وأضحى اجملتمع رهني هؤالء ّ
معرفة احلق ّ
والسياسيّة والثّقافيّة .لقد دأب
دواليب احلياة االجتماعيّة واالقتصاديّة
ّ
رجال السياسة على إنتاج خطاب دمياغوجي عماده املغالطة واإليهام
ودأب خطاب رجال ال ّد ين على التناقض واملغالطات .فإذا أنكر كل
إسالمي وجود نظام كنسي يف اإلسالم ألن الكنيسة استب ّد ت ضد العلماء
علما وأ ّن العلمانية كسرت شوكة الكنيسة ،فما بال هؤالء القائمني على
مضاد ة النّظام
الوعي الديين يناوئون العلمانية اليت يشرتكون معها يف
ّ
والتصورات
الكنسي؟ وإذ مل يفهم رجال ال ّد ين أن اخلالف حول الفهم
ّ
جوهري يف
حق
احلرية ّ
ّ
ال حول العقائد فإ ّن رجال الكنيسة مل يفهموا أن ّ
احلياة ال منَة منهم على أفراد الشعب وال إبداع وال تفكري يف ظل فقدان
اهلوة بينهم وبني املفكرين
احلرية .وقد يعمد رجال السياسة إىل تعميق ّ
غري املوالني بتحريك بعض رجال الفكر أو ال ّد ين من املوالني هلم لكي
يتصدوا للمشاريع التنويرية املهددة ملصاحلهم مبا متارسه من فضح ونقد
فيكون هؤالء عصا يف يد رجال السياسة.
لقد بدأت أزمة الفكر اإلسالمي والثقافة بصفة عامة منذ أصبح احلكام
عسكريني يفقهون يف فنون احلرب واستعمال السالح .فأصبحت دوائر
احلرية هتدد مصاحلهم ألهنا تنري األذهان وتبينّ مواطن الظلم واالضطهاد
املسلطٌينْ على فئات الشعب املقهور .إن هذا االنفصام النّكد بني احلكم
والعلم هو الذي تسبّب يف كثري من احملن واإلعدامات علما بأن اإلعدام
نوعان إعدام باد يف التصفية اجلسدية ،وحماولة إعدام عليقة بالفكر .وقد
فات املستبدين أن الفكر ال يُعدم .وعليه فقد سعت األنظمة املستبدة إىل
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يظل
ترسيخ ثبات املعرفة وجتميدها عرب استخدام آليات متقادمة حىت ّ
وجيرت اآل راء القدمية ومن ذلك يتم تسخري الوعظ
الفكر يلوك املاضي
ّ
إلفحام اخلصوم فيظهر القمع السياسي مغلفا بفتوى االرتداد أو الكفر
ومن مثّ حتتل هذه الفتاوى والتفاسري واألفكار التّمجيدية للح ّكام حمالّ
مرموقا وتبدو عرب األيّام نصوصا مق ّد سة ومتثّل إطار مرجعيّا .إن ممارسة
احل ّكام املتمثّلة يف التح ّكم يف رقاب النّاس بقوة العسكر والسالح
واستخدام أشباه العلماء يف إصدار الفتاوى للتّكفري والتفسيق والنّبش يف
ينزلون أنفسهم منزلة اإلله القادر
السياسيني ّ
عقائد املفكرين واملعارضني ّ
وحده على التحليل والتحرمي .لقد أ لّب حممد البلتاجي وعبد الصبور
شاهني وإمساعيل سامل الرأي العام على نصر حامد أيب زيد ،فا تّبعهم
وعمقوا إهدار السياق الذي
مصطفى حممود وحممد الغزايل وثروت أباضة ّ
الرجل الفكرية وأظهروه مبظهر الكافر املرت ّد الذي جيب
ّ
تتنزل فيه جهود ّ
التّخلص منه وإذا كان طه حسني قد هوجم من بعض املث ّقفني ومن
األزهر فإن اجلامعة قد تص ّد ت هلذه التّهم .وأما نصر حامد أبو زيد فإنه
يتعرض إىل الطعن من داخل اجلامعة ومن القضاء ومن احل ّكام.
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الخاتمة
تعرض إليه نصر حامد أبو زيد وا لّذي أ راده خصومه
إ ّن االمتحان ا لّذي ّ
السلطة
أن يكون حمنة ّ
السائدة وانسداد آفاق ّ
يدل على ضيق أفق الثّقافة ّ
خاصة أل نهّ ا مبحافظتها املقيتة احنازت عرب سلطتها التّنفيذيّة
السياسيّة
ّ
ّ
والقضائيّة حملاصرة الرجل عرب تطبيق آ راء فقهيّة وقع استريادها من عصور
الردة
الرجل عن زوجته وكان باإلمكان كذلك تطبيق حكم ّ
غابرة لفصل ّ
عليه .
احلرية واحرتام ال ّذ ات البشريّة
إ ّن ا لّذي يدعو إىل اخلجل هو انتشار ّ
كل ركعة من
وغري ذلك من القيم النّبيلة يف بالد يسب املسلم أهلها يف ّ
ركعات صالته يف اعتبار أ ّن اليهود هم املغضوب عليهم وأ ّن النّصارى
احلر كرامته إ الّ يف
هم ّ
الضا لّون ،فكيف يستقيم األمر حني ال جيد املف ّكر ّ
والضا لّني وتلك واحدة من ع ّد ة تناقضات ال جيد
ديار املغضوب عليهم
ّ
هلا الباحث حالّ إ الّ يف إطار املراجعة الشاملة ملنظومة التّفكري التّقليديّة
كل قضايا املسلمني
ا لّيت ّ
ظن البعض أ نهّ ا متثّل إجابة شافية وكافية عن ّ
كل مصر .وقد فات هؤالء أ ّن معجزة اإلسالم تكمن
كل عصر ويف ّ
يف ّ
يف املتشابه الوارد يف القرآن وا لّذي ال مينح للقارئ إ الّ نصيبا منه حبسب
حيس املسلم بأي غربة عن عصره إذا
األرضيّة املعرفيّة املتاحة وهكذا ال ّ
ما اجتهد يف استنباط أفكار هي بنات اللّحظة ا لّيت حيياها.
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تقرير ختامي
حمزة عمر
خيتتم حممد عابد اجلابري كتابه "املثقفون يف احلضارة العربية :حمنة ابن
حنبل ونكبة ابن رشد" بالعبارة التالية:
"إ نّه "الشرك" في السياسة الذي يرفضه الحاكم ،ويحاكم عليه باسم
الشرك في األلوهيّة" .249
امللك عقيم ،والسيفان ال جيتمعان يف غمد واحد .ويف عرف من ميسك
التعرض
سل سيفا،
ومس مبا ال ينبغي ّ
سل فكره فقد ّ
بالسلطة ،من ّ
ّ
كل األسلحة ،والسالح
إليه أبدا ،وهو ما يبيح للحاكم أن يشهر عليه ّ
القاطع الذي يرفعه لتأليب الرأي العام على املث ّقف هو سالح الدين،
أن يتّهم باملروق عن امللّة وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
ولعل أكرب ما ميكن أن يثريه
فاالستبداد ال حيكم إ لاّ من خالل اخلوفّ ،
احلاكم من خوف يف نفوس العامة هو اخلوف من خسارة الدنيا واآلخرة
يتم احلرص على أن تكون
با تّباع فكر خمالف لفكر الفرقة الناجية ،اليت ّ
صف احلاكم.
تلك اليت هي يف ّ
 249حممد عابد اجلابري ،املثقفون يف احلضارة العربية :حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،ط ،2000 ،2.ص.156 .
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ذلك هو ما ميكن أن نالحظه يف خمتلف النماذج املعروضة على امتداد
الصفحات السابقة .ففي الفرتة الوسيطة ،كان أمحد ابن حنبل ،يف نظر
املأمون ومن خلفه من بين العبّاس ،منتميا إىل حركة معارضة من رجال
التذرع برفضه اإلقرار خبلق القرآن جللده وسجنه .ورأى
فتم
ّ
احلديثّ ،
تصوف ا حللاّ ج نعيا على ما شهده ذلك العصر من فساد
املقتدر يف ّ
املوحدي عن أفكار إبن
واضطراب ،فحوكم وأعدم .ومل يرض املنصور
ّ
رشد حول إصالح العقيدة والسياسة وعن التقارب بني هذا املف ّكر
واألمري أيب حيىي ،فأحرقت كتبه ونفي.
وال خيتلف األمر كثريا يف الفرتة املعاصرة .فقد حوكم حممود حممد طه ،وهو
الرد ة بعد عقود من نشر كتابه موضوع
املعارض لنظام النمريي ،بتهمة ّ
التهمة "الرسالة الثانية من القرآن" ،وأعدم .وبنفس التهمة ،حكم
بالرد ة على نصر حامد أبوزيد وبتفريقه
القضاء املصري يف عهد مبارك ّ
عن زوجته وهو الذي كانت أفكاره التنويرية وموقفه من االستبداد موضع
قلق النظامّ .أما سيّد قطب ،فإ ّن معارضته الصارمة لنظام عبد الناصر
وما آل إليه من احنراف ولّد تصلّبا من قبل النظام الذي كان يعترب نفسه
احلقيقة الوحيدة اليت يعترب التشكيك فيها شركا ،فوقع إعدامه ،بعد أن
وقع توظيف مؤسسة األزهر ض ّد ه .250

 250نذكر من ذلك تقرير الشيخ حممد عبد اللطيف السبكي ،رئيس جلنة الفتوى يف األزهر ،حولكتاب "معامل
يف الطريق" ،وتوجد مقتطفات منه على الرابطhttp://www.somalimanhaj.com/casharo_ :
dagaal/Qutb/Doc/azhar-malim.html
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جيدر التذكري أ نّنا اقتصرنا يف هذا امللتقى على مناذج معيّنة ،راعينا
فيها تع ّد د املشارب الفكريّة .لكن لو شئنا تعداد األمثلة ،ملا أمكن لنا
حصرها .لنكتف بذكر بعضها :غيالن الدمشقي الذي صلب وقطعت
أطرافه يف عهد هشام بن عبد امللك ،اجلعد بن درهم الذي ذحبه وايل
العراق خالد القسري يف أصل املنرب ،أبو يعقوب البويطي الذي سجن
حت مت يف سجنه يف عهد الواثق ،نصر بن مالك اخلزاعي الذي قطع
ىّ
رأسه وصلب جسده يف بغداد يف عهد نفس اخلليفة ،ويف عهد صالح
الدين األيويب ،متّ إعدام شهاب الدين السهروردي ،بأمر من امللك
الناصر نفسه.
وال نعدم مناذج أخرى يف عصرنا احلايل ،بداية من الطاهر احل ّد اد ،الذي
ك ّفر وعزل من وظيفته إىل حممد ولد عبد العزيز الذي حكم عليه
باإلعدام يف موريتانيا ورائف بدوي الذي يواجه عقوبيت السجن واجللد
بسبب أفكاره.
ال يتعلّق األمر إذن حباالت معزولة تتخلّل تارخيا طويال من قبول االختالف،
للصحة .وهذا ما دفع املف ّكر املغريب علي
بل أ ّن العكس هو األقرب
ّ
السياسي وترسيم
أومليل ليالحظ أ ّن هناك دائما "توأمية بني االستبداد
ّ
الرأي األوحد .والذريعة املعروفة هي أ ّن االختالف خالف والتع ّد د فتنة
ّ
251
وجتزئة وفوضى"  .ويضيف "إ ّن هناك مواقف يف تراثنا حصل فيها
القول بالرأي املختلف واملخالف وأنتج مناظرات أغنت الفكر العريب .إال
 251علي أومليل ،يف شرعية االختالف ،دار الطليعة ،بريوت ،ط ،1993 ،2.ص.105 .
140

25/04/2016 12:29:25

Mehna.indd 140

أ نهّ ا حاالت قليلة طابعها االنقطاع ...مل تكن ترمجة لواقع األمور وال
تدل على بنية عامة للتفكري" .252
كان ذلك هو احلال دائما :احلقيقة ال ميلكها إ لاّ طرف واحد هو ذلك
الذي بني يديه السلطة ،وميتلك بامتالكها عصمة الدنيا والدين ،ممّا
ولعل تلك
والرد ة والزندقة.
يستحل به رمي من يعارضه بالزيغ والضالل
ّ
ّ
ّ
حر أن يقبل بدفعها  :أن
كل صاحب فكر ّ
هي الضريبة اليت جيب على ّ
يقف يف وجه التيّار السائد للإلصداع برأيه ،مهما كانت العقبات.
أي تيّار من قمعها .ليس
ومن املالحظ أ ّن السلطة السياسية مل تعفي ّ
أي
وضع املث ّقف كفقيه تقليدي أو
متصوف ّ
متذوق أو مف ّكر جم ّد د مباحنه ّ
ّ
شكل من أشكال احلصانة .املعادلة كانت كاآليت :احلقيقة واحدة ،وهي
موجودة يف أيدي من امتلك السلطة ،واخلروج عليها ضالل يه ّد د كيان
كل احلاالت ،مل تعدم السلطة مث ّقفني ممّن ميشون
ّ
األمة ينبغي سحقه .ويف ّ
يف ركاهبا يوفّرون هلا الغطاء الفكري والديين لتربير قمعها ،كمتكلّمي
املعتزلة يف حالة ابن حنبل وفقهاء احلنابلة يف حالة ا حللاّ ج وفقهاء
املالكية يف حالة ابن رشد .هذا هو الشكل الوحيد املقبول ،بل واحملبّذ،
من املث ّقفني لدى احلاكم .ورفض التدجني مرادف لرفض "التوحيد" يف
أخف احلاالت.
نظر السلطة وهو ما يستوجب التأديب ،يف
ّ

 252املصدر نفسه ،نفس الصفحة
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كل األمثلة املعروضة ،مل ينجح
على أ نّه من ّ
املهم أن نشري إىل أ نّه ،ويف ّ
توهجا .كذلك
االستبداد يف قمع الفكر اآلخر ،بل أ ّن احملنة ال تزيده إ لاّ ّ
تطور منهج أمحد بن حنبل إىل مذهب قائم بذاته ،ال يزال جيد له أتباعا
ّ
التصوف يل ّقب
إىل يومنا هذا .وصار ا حللاّ ج بعد إعدامه رمزا من رموز
ّ
احلب اإلهلي ،وازدهر فكر ابن رشد يف الغرب قبل أن يعاد
بشهيد
ّ
اكتشافه يف الشرقّ .أما يف الفرتة املعاصرة فال تزال أفكار سيد قطب
رائجة بني خمتلف مجاعات اإلسالم السياسي ،وبقي تنظيم "اإلخوان
أسسه حممود حممد طه موجودا يف السودان .وظلّت
اجلمهوريني" الذي ّ
أهم ما كتب يف االجتاهات احلديثة
أعمال نصر حامد أبوزيد تعترب من ّ
يف تأويل النص الديين.
يتعرضون
فلألفكار حياة أطول من حياة أصحاهبا،
ولعل احملن اليت ّ
ّ
إليها ال تزيد هذه األفكار إ لاّ جاذبية يف العقول ،وال يكون الضطهاد
املف ّكرين إ لاّ أثر مداه حمدود للغاية قياسا بامتداد أفكارهم .املمنوع
مرغوب بطبيعته ،وإذا أضيف إليه التعاطف مع املمتحنني ،تكون نتيجة
ُ
االضطهاد خمالفة متاما ملا أ رادت منه السلطة املستب ّد ة.
لكن جيدر التذكري أ نّه طوال التاريخ اإلسالمي ،كان النموذج االستبدادي
هو النموذج الطاغي يف تسيري شؤون الدولة .بل أ نّه ال يزال إىل اليوم ممّا
يرتد د يف األذهان أ ّن حال الدول ال ينصلح إ لاّ مبستب ّد عادل (وهذا التناقض
ّ
يف األلفاظ يكاد يستعصي على الفهم) يقودنا بعصاه إىل ما يراه لنا من
اهلدى .ووهم هذا املستب ّد املستنري كان وال يزال من األوهام اخلطرية اليت
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النمو الدميقراطي جملتمعاتنا .فوجوده رهني الصدفة التارخيية وحدها،
تعيق ّ
253
يقرره هو رهني رغبته املنفردة
ال نتيجة الستقرار مؤسسايت
وما ّ
عن له ذلك.
وحدها ،وإن حصل واستشار ،فذلك فقط إن ّ
غري أ ّن ما نشهده يف عاملنا العريب منذ مخس سنوات يذهب يف اتجّ اه
األقل يف احلالة التونسية
خمالف لذلك اليوم ،أو ذلك ما نرجوه ،على
ّ
وهي الوحيدة اليت بقيت صامدة يف وجه االنتكاسات .ولكن االنتقال
من الفكر األوحد الذي خيتزل احلقيقة ،السياسية والدينية ،ويسعى إىل
فرضها على اجلميع إىل فكر تع ّد دي تتعايش فيه االتجّ اهات على اختالفها
أي اجتاه يف هذا التعايش منّا أو عطفا (كما قد
وتناقضها ،دون أن يرى ّ
يُستنتج من عبارة "تسامح") ،حيتاج إىل مسار طويل .ليس من السهل
أن ينتقل االختالف الفكري من عامل فتنة وإضعاف لوحدة الصف
وتنوع يغين بروافده اجملتمع .ولنا يف مسار وضع الدستور
إىل عامل ثراء ّ
احلق
التونسي لسنة  2014مثال على الصعوبات اليت ميكن أن جيدها ّ
حف بإقرار حرية الضمري يف الدستور .إذ
يف االختالف .ولنذكر ما ّ
أ نّه ملا طُرح إد راج هذا املبدأ ،تعالت أصوات عديدة تن ّد د بذلك وترى
ّ
يتم
مل
و
اجملتمع.
يف
والفجور
والفسوق
اإلحلاد
لنشر
مدعاة
سيكون
أ نّه
ّ
القبول بإد راج هذه احلرية إ لاّ بعد نقاشات حادة وتسويات بني خمتلف
األطراف املمثّلة يف اجمللس.

 253حول هذا الوهم ،انظر :سليم اللغماين" ،احلداثة والدميقراطيّة" ،ضمن علي املزغنيّ وسليم اللغماين،
مقاالت يف احلداثة والقانون ،تونس ،دار اجلنوب ،1994 ،ص  170و ما بعدها.
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نص
ومما يثري االهتمام يف هذا الصدد أن إد راج حرية التعبري صلب ّ
الدستور مل يلق مثل هذه املمانعة ،رغم أ ّن حريّة التعبري متّصلة بالفضاء
العام ،عكس حرية الضمري اليت تعين حريّة اإلنسان يف أن يعتقد ما يشاء
من أفكار .وقد يعود ذلك إىل أ ّن احل ّد من حريّة التعبري ممكنة دائما،
عرب آليات الرقابة وعرب تطويع مفهوم النظام العام حسب تأويالت
خمتلفة ميكن أن تضيّق من هذه احلريّة ،عكس حريّة الضمري اليت هي من
احلريات القليلة اليت ال ميكن أن تكون إ لاّ مطلقة وال ميكن احل ّد منها
إ لاّ إذا أقمنا حماكم تفتيش تنبش ضمائر العباد لتدفعهم دفعا إىل ا تّباع
الصراط املستقيم الذي ال صراط سواه.
قمة هرم القواعد
إ ّن اإلقرار مبثل هذه احلريات يف النص الذي حيتل ّ
القانونية خطوة هامة وضرورية يف سبيل إنشاء جمتمع تع ّد دي ال حيتكر
أي طرف .غري أ ّن هذه اخلطوة ليست كافية يف ذاهتا ما مل
فيه احلقيقة ّ
تصحبها مراجعات فكرية عميقة داخل مجيع التيّا رات .ولعلّنا إذا ما
تأملنا يف الوضع احلايل ،جند أ ّن حريّة الرأي والتعبري قد مسحت ملختلف
ّ
االجتاهات أن تربز إىل العلن وتعلن عن وجودها ،غري أ نهّ ا ظلّت يف عديد
كل فكر خمالف،
كل منها اإلقصاء جتاه ّ
األحيان جزرا منعزلة يبطن ّ
وينتظر الظروف اليت تسمح له بذلك .دون القيام مبثل هذه املراجعات،
جمرد واقعة
ستظل التعددية الفكرية اليت نعيش طرفا منها يف الفرتة احلالية ّ
ّ
لتظل قوسا يف
أنتجتها ظروف معيّنة ،دون أن تتج ّذ ر داخل اجملتمع،
ّ
تاريخ حنّطه الفكر األوحد.
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